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Then
Mtoormächtigsie

Moghbome Wurste och Herre/

thenMoffte/
MwM2.es/ Wchesoch WcndesUonuttK

och Arf.Fmste/
Sloor-Fmsie lil Finland/

Oerttgh vchi Skäne/ «Lstland/ klZfiand/
Larelen/ Brehmen/ Verden/ Slellin-Pommern/

Fassuben och Wenden/
Furste tl! Rugen/

Derre öswer Ingermaniand och WGmar;
Sä ock pfaltz Grefwe wldh Rhein ißeyern/

tll Eultch/ och Bergen Ymlgh/
ele. etc/ ele.

AldransdiZsie AonunZ och Gerre.



UtoomMZsie MonunA
Aldmnadigsie Dcrre.

DersKongl.May.t Högstbepr^s-
l,ga Aldranädigasta Bewagendeet
emoot mig fatllgePreftman/ bedee
iagd af hzertans vtd»
vnderdänigste ödnnukdeet/ GUDH
den rtzke WederqöUaren nuldeligm
medh alstönsWälsignelse ewigt täc-
tts belöna / Större aro EderS

KonZl. Mac/:? Aldernaotgsse Walgernmgar/jämwäl
emooc mig isynneryeceän ateffter theras yögssa Worde

- them



tbem min penna nlä kunna vthffrifwa. Ede«s Kongl.

ötdnutit/m til detz mgl)
Sedänweoerfoftrsmigd och then Näd/atEons XonAMay.s til med TMenS
ter lßl)Mnd vpwachtade.-
Och säsom HderSKongi. May:? stoore och fullmyndi-
ge tiUijka n,ed Zders Kongl.May. <,Troo Man
ochtandzhöfdingar här lÄbo/sanll och
rrofelloribus har wid denneKongl. och annan
gang hoos EdelS Kongl Mcltz:, vthi
derdanigheet migh til wtzdare befordran nampnglfwit
och föresiagit / hafwer CdelS Kongl. Mayit aldranZ,
d,gast dm, thertilbehagatbeswala/EdersKollgl.Matz:!
icte aUenast wilia migh vchi naoig ölancla taga/ vthan
och warkeligen aldranädigst migh lil Slokpredifantz»
Tiensten befordrat/at den tiUijka medh LibliockecÄrii
Tiensteniaghnuförestär/ochLöhnen för dem bäggeoaft
kortad mä til gody nima och vpbara/ sa lange och in tll
detz laghfar iftan WesterZnsStistt min kallelle/och iäker
kundstap/ at iassh nägot rattorat warteligen sär tiltröda/
och thether afkastcmde föroehlarkomma atatdniuta. sä-som
NijoKons!.Bresochll.eso!uticinerdetta «led n,ehra migtil
högstßefordran sörM-ar. För sadana ochfteeramanga
«KderS Kongl. Mmfttz Naoe - walgerningar EM6
Ksngl. MMI t,i vnoerdän«ödmiukast Tacksätzelfet'oetta
Mttrmgaarbcte/vli vnderdänigst ödminkheel lag äeäice-
riu-,ochjampte migh sielsoKrer2r,medvndkrdäu-bdmiu-



kaste Böön och TlOmcht/ EdetsKongl. Ma i/ttaldranH-
digst lälerfig lhttHehaga, ochjamwal vtvl längden med
Kongl. Näde mgd styrcker och lröster. Gudd fom
Eders Kongl aftyen dögstberömbljga Konungz-
llga QuKavjÄnizke ?2milien tl! Swea»Rtzkzens LlwS ow
Lnchw/ vpsatt pa Eoers Kongl K?atz:? Glorwordigsse
För/äders och thesse Nordl«?e Konungars Slool/tll sins
Rckcs Hmbeeesman, och wart kare Fäderneslandz Fa«
da- hanwälsigneochledeEdefSKongz. somwär-
Zigasseetilotz/ och effcersin högtplMde nnlddeetLandom
och Folctom räda ochdlelpa'Gudl) aiftveEyxrS Kongl-
3Zialj:k Lvcka och Sal«gheet/otz allom titFrhld ochFro-
mma! Gudv omgwrde Hders Kongl. 33?aij:l nzedh
Kraffl/göresmomStnordagodt/ochgffweHdersKongl,
May:t Lncka och Frhd til Watn ocdLand/ och beware
«Hders Kongl. May;tt föt-Sl-llgochFimdkrewmner^
ga? GudhwölsigntEdersKongi,My:? Högtährade
käraFrlvmoder YennesMa/tsiel IZhkzens Hnckicdrot-
ming/ Drottmng
war Aldranadlgste Drottmng, Swea - liiikeN rcdFmlandzGiadik/hela Folckzens Hhra? Gudd öfive, ssuddeAennes MaMetmedh godwälssgnelse/cch !Ztesil, Hlelp
kommst öfwer YenneS K?a/estee medh stoorHer'lOeetoch ewlgTröstiGuoh höre och göre hwad YemieSMa-Mch Gudsruchtlgheet begarar/ och vvpehaNe HenncsMajestet md eehälsojamt och lncksaKgt tilsiönd! Gudt,walsigne EdewKensl. Gemahl/

Drott-



Drottning Ul.lUdK aldranä.
dWa Drottning: ly YenneS MaMetzWaifärd ar otz
en glaole: gange s)ezmeS Kctosambliga vlyi
siiwm Sklud.' Frtjd wareochLyckal OtUNesMajestls
Palatz! Gudh kröne Omnes Ma/estet med Näde / fä-
lom med en EdetS KonglMa-
leststtr ma seeEdraParn.ochßarnaßarnm tlltridi?och
fierde siachte/och wWgnat warethen KonungzligaSä»
den af Ilcaeis Glwi)/ tyen ewmnerilgen stnret- och rege<
rar!Gudt)wäls<We tderas KonqliqeHögdeeeer Arffnr,
sten tyen XII,

sasom thems Konql.Hägyeeter äro twänne
mächltge ochwtjda iWelldenNnnpnkunnigaKonql. ra-
milierß 3ijftlga Afföoe/ the och l Edet Kongl. Majleste-
ters HöqlofiigaFootspär/)w längrejwnarmare/maträ»
da/ vpwöxa vt, Älder och Näoe för Gudi/ vpfostraslal»
laCdristellgi, Gudzfruchtanoch
Karleek til sitFolcl/ och »a allan ttjoh fördlifwa tnet Kongl.
Hu<etzstundeliqailgnafägna9/ och oesseNoroijke
Troohiertade Undersätares daqeitga Hiertehugnad.' thet
m tll sm Dödzstund önsta ffal

Esers Kongl May:«l

Mr.«vn?»erbanWeTien<»re/
oHerogne i ordtt ftrebidiare/



Gunsiige Easare.
Wad mandsmafia! em sihta Vthlilggnin-
gar/eller och SwmstaPredytnmgar/Mtd-
gis.rcr nu inttt tUdcn at ; mett
vnner ock Hilftn/och the
resiermioe / fem cln m dchl liggia hoos
mmh strcfne/bliswa afcryckte / stal ta wtj>
lyffliqare chet ftrmahlas. I medlcrctjd

dockhwarcck en rcltt/inckt döma tan,
hwad nylta en Swnst haftver af en

Swc, ft predptan- chersire ock mange afmine Högtclhrade Wäl-
,gy,mare och Wclnner h<ira Oreen willigewarit/mig vchi Omkostna-
den til zryckct ae vndersisdia / ,ock saledcs gifwil migh orsaak, m
af the 871 Predikningar/iach nu i TrettonHhrs lpd w»d past e<l
«j«co den Z luni, >6zs. pa aehssillige heliqa rum ockMen/mch-
rendehles Gudi
Rad och Wand hallit hafwcr/ nu ti'l begynnelse chcsse »2. pa Trye-
ket z-fne äro / och cher fsrmedelst ämnade i imstt at gffwas.
Äro the chcm Gudalstandom ti! behag / som the Gudz hellga
Nampn tilÄhra/ och thcn, Gudfruchtigcm til Mytto aro vtharbe-
<ade/ lckrer och Gudt) chct wtlrcka, at cheras l<isande och igenem-
läsande icke vthan
ftucheige/ medhPaulo/iaghsalunda tllstriswer af». Coriinh. ls:fii
Warer satte / owMge / ock rijke vthi HERranS
Wärck altljd: efter thet I weten / at Edart arbele
ör tcke säfängt i HErranom! Hwad I vthianen HE»
ranom Gudi til T«enst/ ware sigh chdh/radh/ eller och gangbara
Medel/ lckrer HöHnen medh el wäfignal Inreresse betala. On«
iach sch cliest medh mit Arbett stulle af chcm bliswa angli,
pen / fem inttt wcsimemt s'lla / beswasor iogh lhcm och
«fHest, Solis At» i ba„s Vocti »l. Capitt! s v.

En



En MennWa när hon Zn sit bafta giordt hafwer/
sä är thet ön tä som nogast begnnl» cch l hon me,
nar/ at hon hafwer fulkomnat tliet / fä satms ther
iINNU Myckit- Rickligl finner man hcsr Gubj otd / och hwaö
man eliest af Hsgl- vplyste och HöMde Mclns stn'ssc« hye we-
W s«mmansamk«; gact tu och gör sammaleoes Troo vp-
VäHErran Issum/lä bllfwer m och tit hws saltgt. Til
hwilten ända chen gunfiige «ch wtllbewagne ickfaren Gudi lil ale
godl eroget iagh ÄNbeftllar. Af Hbo Sls? - Pieftegald/ den
«X Illnii VI.

Vita.

Vsw. trakente. v^ol



Lwz«KH?loNeB Oo^l>F!0^!.i!U«

6/5 s^.
in äi?.B !3M pruäitluminii!

W

iimu!)specimen lvaclX
aä ponulum lacrnrn lunäere verda

TK sciliruz, verXP viani monKrare la!utis.
Bic onifex arrem moäö iiFniKcare tabella

exnollcäMoäopnlcni-L
HiKere c»vuB, vaisut qunci commenciart: inaAKrum.

im exemplnm merc-ator seänlus otiert,
noraz emsor pnilit coFnolcäre

dXilca in noc etenim libro mvKeria prostZnt:
neinpe vÄ.un, exiiliere I>inum

?erlc)ni3, denöfaÄa boni3 qni penlkr abunäe,
Lr malefaÄa malis; sna cui lic concio cura?,
l)vc> vocat, ac c.onvertir übiP piorum,

X prX-



nomini fraternum semver amorem:
()voä (HnriKurn misic karuin, e rnorte reäemtor
1)3 cÄo venienz,
Inmlir, öc 6e6ic ornnivorentern

äoärinam äeniH veram

Iple Den äocuid quX futura
In etiam lilc coräm 6eäic inspieienäam;
Pineenit tallo 5pZriter vimre provneraz,

corrinienz, lecuros sunerbos,
OmniFenizH inociiz nromeng Ivloralw vitX.

Veterum quoch äiÄa ?acrurn renerire licebit,
(janoni cenlur2B

?urX ailerrorum äoärinX ex sacro.
natet cura? in vrXsenti äenich I_.ibro

Beäu!it2s, ut, nec rein nec veroa, tlaFellum
riAiäum vei seevi veroera Momi;

Omnia iuäicio N2n6en3 internretis
()viä tanäern nuicnoKro mealvlufa nrecetur?
Viv2t adninc patria iple ner 0r23,
Ne viFili curä poK U3P 2I sväera now3,
Nt vireät äemum cXleMduB incola teiti3!

ä.ä



V' -o^/>«««

LibliornecZrium loier-
rillimurn..,

cum meum lincere äileÄum öc nunc aureum

!

c«/e»m ««»?i«« /)^l.

H>i vA/e vo/vii s?e^»»/.

In viceni bensvoli 2sseÄUs sc pra-

aie to leä applauäenä fcripllr



lnpozi' n.i.HTv^naki.ic^

LiKliotnec2rii,necnon?aKorisH.rcl3

ncyuiä cleliniac nu^a^czue
loqvZmr,

In HUOS eruäiit catia ssnu;
3cilicet omns suum line polle

labore
Lxlequi OPUB, quamviz äMcile es-

att mulmm, contraäris nam line 3.U618
Nii. valec numanX acnmen Lc. arB z

Non etenim sulcc>s russarum prima
vueir, ni fnerit äebilitata malis;

(3loria, multa vaeare poceK.
His te amanäe,

iwäii3 «uem excoluere luiB.
()vN tidi d!(NljpotensDominu3 tribuir dona äona,

Oekoäiä in terrani non ae ut inerB.
(3?nti seä6efervire !3boraB,

extoilo cc2ptum;nmul apprecor nic ur
t'cetu3 tempore clnat!

cunm nomen vivat in orbe! VHI.L!



Vmo

l)«. (5 » l(. i LI. l l. I. Lecl 0-
aue lieic «<i «reen» ?«Nosl «fitlme meriia» TvanZeliolUn»

re sacrc>"

UI ponäerar liXc,
lue iticiem

</, H/. o. i<lo li« 5u 3

j,.t.r<c.rk»i.o«!c«n.



InopUB

ViälanumlacronlvetinclulFere labori,
kollics äo6io artig traäere

d!ur33, melliKuoöcliFnare nerona cceli
()uiä are: äocent scripciB monu-

perpetuiz cerra Lc äocumenca relinqvunt.
Kimirum Kimu!c>3 cum prompci lonce lacrato
BermoneB verrunt valiäi mb peÄore acutoB,

NB triplex circuinprXcoräiaKxum:
d!um nocuo3 animos errnre sc»pitoB:
Oulcil()ni8 mence3 maerore
vemulcent äiÄi3, öc, äirn spicM mcirti3

äum lerni vexanc tentaminacoräa:
(Hum reÄo inonäram vaFadunäi3 trainite meram,

traäunr irer, ö<> coeli lacra o2ia vanäunt,
Ke ineelter pravi tallacia munäi;
Vei rapiat lhualenz inferni Mnua
H.ur tenebrola pa!us ltvFio taewre reconclat:

ciiltent clare proäunt Xterna caducix
viri claro3 exrollunt rits laborex.

d!arpe manu, vculi3, anirnolzus revolve
()v!3quiB aäe3, quam lic conttan3 sc maFnavoluMxBacra parare. vein vnvea3 lelicia tata

Hv<«)»

LV NO.



«Lhrelryrdlge och HlfMde Hln
Högtährade Her Swager.

dock/Farwäl
Nu res.m gicZlla sta! sian Finland hcm igän:

< sin riiig.i matc min iwcM lUn<>a ägcr
Fult läfwc,/ hwlid miggodl stict afm °ngen N<ln-

I lackftmt sinne doch nclr mi.ch alt är och minne;
"

Hhrgodheel äfwm ag/ mm sedlige Soilen-,
Tro frllt/ ae den som rcltt go gyni,l,re besinnar/

godt sig mande st»e/ han binder wck eil Ven.
Ia sij! til eft valeet mg Ehr ag gratulerar /

Ded mästa mg förma Hhrt Gudii wackra wäi t/
Som til The Chrismas liensi I tastligt invenccrZi,

?l Swenlra ag ha'n Trytt. God Chrisien h<sr och märt
Har i fins wijserligh/ isannmg til ar lala/

Ett prof af andans näd/ ock Himbla siyrftis hand;
öDt prof hur mechlig Gud är Menllstior at hugswala,

Ock genom iag och Tröst indra i ewtgl jand.
Om en sigh man hclr i med lclsand lyste öfwa/Ver ti'mte at medh M han Gnöttienst wachtar op/
Hans Hierta lärer wist der af med lust bepröfwa

Odsdlig Siclla. Trsss/ och lnf för Dl ock krop.
Ty sstan muli och märg vthaf Gudj lefwand orde/

Här samtat är ihop/ til saligt brut och giet/
Tacf/tack XV2!leni war/ at I saledes giorde/

Rört har Gudz ande Ehr.- som i Ehrtwärk Ehr ledl.
Min tijd en säger til' at nnMl Hallpa strifwa/

Ty Stuean fördig star/ nu wänear vppa migt>.
Allen af Styldighet lyctsnstan iagf) wil gifwa/

Pa Papper/ nudh m ord/ i hast> doch redeligh-
Gudh! Ach den store Gud! Som dena wärket drifwit/

Han dlifwe sg a'l Ehr tilsamman lycka all.-

Gie



InOpUs

Viälanurn ladnri,

()uiä ore: äocent scripri3 monu-

oraalta perpetui3 cerra öc äncumenra relinqvunt.
Kimu!os cum prompti lonce lacrato

BermoneB vermnt valiäi lub peÄore acuccis,
NS triplex circumprXcoräia Kxum:

(Hum nocuoz czuatiunt animc»s errorö sopitox:
Oulcildnii! msncez rnaerore rllient«3
vsmulcent äi<Hi3, si.airXspici.ila mcirti3

äum lerki vexant tencamina coräa:
(Hum reÄo monärant vaFabunäi3 tramite metam,

traciunt icer, öc c»Nli lacra o2ia panäunt,
Kis inceltät pravi tallacia muncii;
Ve! rapiat syualenz inferni

tsnebrola P2KI3 KvFic, fcetore reconäat:
(>viä äilient clare proäunt caäuciz

viri claroz extollunt rits laborez.
d!arpe manu, oculiz, revolve

aäe3, quam lic conNanz öcmaFnavoluptaz
Bac.r2 parare. Dein vovea3 lelicia iata



Högtährade Her Swager.

dock/Farwäl Swager/
Nu res.m gislla sta! ftan Finland hcm igän:

< s'" r»>ga makl min swaaa iunqa agcr
Fult läfwc,/ hnwd m«g godlhclr sticl «fmängenNän-

I lackftme sinne dock nsr mi>'.h alt är och minnej
"

Hhrgodhcee öswm ag> mm rcdlige
Tro frllt/ ae t»en som rcktt 50 gynnare besiimar/

Hwad gode sig maiide stle/ han binder wäl lil Ben.Ia sl,.'lilttt valeet mg Ehr ag gratulerar /

Bed mäfta mg förma Ztzhr, Gudli wackra wsit/
Som nl The Chrisinas tiensi I tastligl inve«icr2i,

?l Swensta ag ha'n Trytl. God Chrisien l)?r och msrt
Här i fins wijserligh/ i sannmg lil as lala/

Ett prof af andans nad/ och Himbla siyrstis haich;
«Se prof hur mechlig Gud sr Mennstior al hizgswala,

Ock genom iag och Tröst indra i ewtgt jand.
Om en sigl) man hsr imed lssand lyfie öftra/Ver twee at medh fiijt han Gudltienfi wachear op/
Hans Hierta lsrer wifi der af med lust bepröfwa

Hdidlig Sisla. Trsss/ och lijf för siäl ock frop.
Ty sstai. muli och msrg vchaf Gudj lefwand orde,

Här samtae ärihop/ lil saligt brut och giet/
Tack/tact XVgllen, wär/ at I saledes giordtt

har Gudz ande Ehr- som i Ehrtwsrt Ehr ledl-
Min ti,d eii ssger til at mycket Hallpa striswa,

Ty Stuean ftrdig star/ nu wsntar vppa migh-.
Allen af Styldighet lyctsnstan iagh wil gifwa/

Pa Papper/ medh tu ord/ i hast/ doch redeliah.-
Gudh! Ach den store Gud! Som dena wärket drifwit/

Han dlifwe sg « Ehr tillamman lycka aU>-

Gie



Gil ae i lycklig siund I delta ml ln ffrifwit
Til vpständ mangom men M ingm til nä fall:

VUlsigne i Mretall/ til lufenl, MarS lycka?
jät tomm' 3hr wÄgang fil som Circcl. rund och trinl»/

Qch Mve rijtan lsn ! l« inyen ftrg Ehr tryckia!
Farwäl! Gud gle migh nu en lyckligh Stocholms wind!

Gin högtahradeHer Swäger/l Farwiilbiu-
Hbo/den 2» lunij dandetwid sin afresa/ wil d«ta

>6«6. hafwa tiensielWN Kmnat

Gabriel Elofson Skragge/^ellm.
l7ps.och V. o. IVI.

venam, Keila virorum,
?ro meririZ, sanÄo aäeä iple Fre^i?

liber celebriz proäir, sermone le^encium
Marerno Bveci3 tua cura äeäit.

Txit opus, äiznurn prlelenz even2r«t-23,

Une scripta lana Hui mente, säteri
Bponre poteK, äio cznoä larice illa tluunr.

d?am,<V vio3 iormat väriä 6e parta miniKro3,
prolit rnunäum, czuici coluiile Deum?

lauäem Doniini tacer.e lioe nominumllsus lalucem
Oecle; piiB ausiB vei Veu3 ivle favec.

soi in eoeliz tie clara manebunt
In terra auÄoriB, Floria, kama, äecuz.

Hoe inäelello, , labore!
l)aiope cuum fauKe nomen acl altra venet.

Vive



Vive Väo)?atrig?que <3i-6Fi, 'libi vive^uiZque!
Vivere Deo, pclscere perFö FreFem,!

Mi3 famlin, cicxÄi3 extenäere lcripti3,
Nt promeinFeniipiFnoi-a plura tui!

Bic tua tomm coinmenäat per orbem,
' Lt vivez BcripriB tempu3 in omne miB !

iacruin öc venerabile Biäus,
in valecsve 6iu !

Bmol.

MMa feer man det aftrycht / thel man en läng lijdh
wöntat/

mängen man til tienst en boot heel richtig
präntat;

Ther af fhe relandt ock nlinzen siwker man/
3Me fall härftsinSöndasztäxakan.laqh ,nä eij skrlfwa n,ehr: Warctet godt löra pl öfwaHhe som t«l Siäla- Sphs figh finna thet behöfwa;
Och söya the medh stahl: Gudh han wälst-

ttneEhrl
Och löt otz ännu fa af Eder böcker fteex7

Ährtticnft iftverscknde
Bartnoldz Son

Auecck-



UmeckmttZ./
Vppa the helige Otrlfftenes Spräak som här i thennaDeel förvcyan fielfwc, Evangclierne korteligen finnas

föl-kiarllde/nembligen:
Vlhaf thel gambla Testamentti

C^.Versßlad.FörstaMos.Botz 3: 7, 24.AndraMosHotz 12: 7, 251.
16:19, 165.
30:13, 725.TridieMosßokz 14:4,5, 459.HierdeMos.Bokz 21: 6, ig.

FenueMos.Bokz 25- 4, 445.
28: 53' 779°
30:11, 444.
22» 2 62Q.

losuce Bokz 2;: n, 835'
RuMßokz 1: 20, 511.FörstaKon:Bok. 8: 46,598-

10 :8, 397.AndraKon-Bok. 5: 7, 454.!
AndraChrön:Bok.9: 7, 397.
Hiobs Bokz 9: 2,4,679.!

23, 20.
13: 15, 252.

41: 25, 263.'
Pfalm

Cap. Mrs. Mad.
Psalmen i:6, 278,

12? 5, ZB2.
6, i6z.

15 1, 258.
34: 9, 69.
55 -3, 46;.

62: ii, 467,
6?: 7,8, 1.
68:20,21,737.
90: io, 748.
92: 5' 527.
95 8, 'BB.
126: 6, 244.
127: 1, 161.1 iz;: 2, 180.
144: 12, 410.

Ord/präkz Bok.21: 50, 705.
Zv: 9' 467.
zi: 2, 509.

PredWreß. 12: 7,8, 499.



Capßersßlad,
EM 26: 16) 447.^28: 19, 650.

29: 16, 647.
35 7, 127. >

61: 1,2,3, 369.',
leMMK 6: 8, ZiZ!

26, 510.
8: 4> ;62.
9: 1, 316.

23,24, 344.
13: 23, 327.
17: 1, 338.
'8: :8, 382^Hcsekiels 1: 4, 251.^
8: 5, 773-i
9: 1, 774-
33: 11, 101:

Daniels 4: 7, 289.
5: 1,6, 808.

27, 109,1
i« 8, 247.

Hoseoe 2: 9, 486.
Amos 3: 7, 769.

8: ic>, 510.Micheoe 6: g, 285.
12, 382.Zephanuc i ,: 12, 589.

Zachar.

Zacharice 6: 12, 627.
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SelZa TreefaldlOeetz Bagh.
WUDZ Fad«S ewiga Mde oO Barmh««gh<tt/ Sonms FrHl-sarens Chrifii ICSU dyra Förlienst ocb Fsrstyllan / ftmpl

chens wärdige hclige AND3S nadige Narwarclst och traff»
lige Mtdwärctan/«Ved«rfate sampt och synnerligen nu d<nn«
siund/ «ck «llan stun>/ i denne firijbande Fsrsambling in lil
war och wtrldtnnts Ende/ Amm!

Vdh wärGVdh wWgne etz /GVdj "''"
lrWgne H/ar then lorte tyckönstan
tl> Gudz mllderllke och aUom högnöolge
Wälsignelse/ hwllken otz then helige och
högtvplnsse Propheten och Konungen

Dawid lsrer i Psalmen 67. Tn then Alzmechtige
Ewige gode Gudh hafweroch allaredo vthi tyer Gam-
bla Testamentti tungiordt then floratroones hemlig-
heet/ at Gudh äreen vthiwarelsen/ men doch tree Per-soner vthi samma Eniga warelse: lalom sörvthan
fiapelsens N'Nc,si,, nogsamt wlmar Gudz besalmng "'

genom Mose t«l Aaron och hans Söner/at the jalkul<
«e sana til Israels Barn nar the walsignade them:
YErren wWgne llgh och beware llg/ HErren laze Mcfi-
sit Ansichee lvsa öfwer ttgh och ware llgh nädelig/ »,.z .-

yErren vplyfftt sit Ansichee öswer llgh och gtfwe
A llgh

,



llg Fridh; vthasFterde Mosis Bookz 6< c,p. Säsom
,.z. ochthen stooreHErransProphete Esaias/ SägHEr-

Z4. c°nt. ransittlapäenhögochhärllssiool/och tzansKlckde--4«. Mvpfylle^emplet;Seraphlmstodoöswerhonom/
hwareera hade Sex wlngar/ medh ewa bcläckte the
sit medh twä belackte the fina Fötler/ och
medh twä fiugo the/ och lhen ene ropade til then
andraochfade; Vellgh/Dellgh/Hellgh/är HER-
»en Zebaoeh/ hela lorden <lr sull med Hans chro/
sä at öfre Dsrstocken btiswade af eheras ropsrost/
och Ousel war fult medRsök: Som wtj therom haf-
we til at läsa vthi Hans psopbeties 6. cap.- hwarföre
lom/ HErre/ HErre/HErre/Hellg/Helig/Helig/tree
öthskiUlge gänger vprepeteras; icke Heller vnder ar/ at
gambla TestamentzensKyrckia swarar. Gudh/Gudh/
Gudh/ säijandes GVdh wäl GVdh wälsigne otz/
GudhwMgneotz! emedan theomthessehögtangelag'
neWälsignelsen/och wore sä högt bekymbrade/ at när
then Sswerstepreften rckckte fina hand vthöfwerhe-
la IsraelS zörftmbling/och gaf them OErmnS
VMgnelse med finom Munn/ och önffade ehem
helho t Hans Nampn/Sä bodolhe äter och anam-
made Wälfignelseaff then Högste och sade; Nueac-

H lefwaudebewarar ale ifrä moderlyfwet/ ochgör
oD altgott.- hsngifwechelegladl Vlerea/och MH-ne

2 Helga Treefaldig-
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ne fridh allesttloeS/ l wärom tydh l Israel; och
ae hansMdhmä allyd näroh blifwa/och Msaoh
sä länge wy lefwa/ säsom thee bessnfwerlesu Sv-
rachzSonifityocap. Och war altla thetta et HEr-
ranom Gudi behageliglt/ och dem sielfwa gaaneligit
lcl,o. nar HErren/ HErren/ HErren/ wälsignade
them/atthetäswarade/ Gudh war Gudh wäl-
figneoh/ Gudh walfigne oh/ 3dagh/i niine ölffeli- xl.ttk.z.
ge/ begä wij then heliga Trcefaldlgheetz Höstljdzdagh, 7.

fösom wij/ detz Gudi ewig ioff! wetom det Gudar en/
men doch tree Personer vthi samma Gudoniellge wa-
relse ltzta mechtlge/ lijka Ewige/ Fadrm / Sonen/ och
then H. Anoa:wtz wetom och at thetar then Guden/
hwars Helga Nampn wij dageligen prljsa, akalla och
loswa/ tn han och otz ifränModerlifwel bewarat/wal-
fignat och mvcktt godl gtordt / thersöre wlj otz och
wisserligm denlammeGudz walsignelse tilönssom/ och
jaledesaffpienat jätzom: Gudh war Gudh wW-
gne oh: Gudh wWgne oh ! GudhFader/ som oh
hafwer skapat/l<lleoh aldrlg bllswa förtappat /

IkjuS sshrllM/som oh hafwer aterlöst/ ware war
hiereans Ytelp ochVröst: Gudh then Helge Nndes
H?adh/ ware medh oh l Radh och dadh'. GVoh
then Helge Trefaldigheel/waislgne oh tll all Ewlg-
heet! See om detta/ at Gudh war Gudh ma wälsi-
gna otz/ och Gudh dcnwardlge Helge Ande mä hoos
otz bearbeta/ atwij wurdeliga mäge kunna
stenhetenes Högtyoz oagy fijra och begä/ beolom wij i



förssonne medh Försambllngens wanlige Bönssng-.
OHrre Gudh Faderstai otz by.
och om then same thens H, Andes nädige närwarelse/
och krafflige medwarkande tilordetz med Frucht vth-
förande och hörande/ det wij göl om medh Frelsarens
lesu Christi egenßöön/läsandes affHiertat/

Kader wär som äst ett.
Evangelium )<,!,.<„. ,6,6.

som heet N«codemu3/ en Hfwerste lbland lu-
darna. kom tll om Nattena/och sade
eil honom: Rabbl/ wy wete at tu äst kommenaff
Gudi sör enLärare/ ly «ngen kun göra the Teckn som
eu gsr/vthan Gudh är medh honom. lEsus swa-
radeöch sadetll honom t Oannerllga/ sannerliga
ftger iaghtigh. Vthan en bilfwer föddpänyle/ tan
zanickeseeGudzßtzke. Tä sade Modtmus ttt ho-
nom: Ouru kan en MennWa födas/ när hon är
gammal z Icke kan hon
och födasi Swarade 3Elus:Sannerllsa sanerliga
figer mghligh: Vthan en warder södd affWalnoch
Andanom kan han lcke ingä l GudzRllte. chhel som
är fsdd aff Kstt/ thet ckr Kolt. Och thel jom
<ir födt aff Andanom/ thet är Ande. Förondra tcte
at iaghsavc/ atj mästen ssdaSpänylt. Wtldretbläs
HMtt thelwll/ och tuhörer ttzesßöst/och luweest
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tcke hwadan thet kommer eller hwart thet faar/Ailsck
<lr ockhwar och en som aff Andanom är. Mode-
mus swarade/och sade tll honom: Huru kan thetta
sseeilEsus swarade/och fade tll honom: Mu en
Mestarei Israel/och weestlckedetla/ Sannerllga/
sannerllga scher iaghtigh/ «rytale ehel wy wete/
och thet wtj hafwe fedt/ thet wttnewy/ och Watt
Wllnesböld anammen j lcke. Troo j lcke nät tagh
flger eder omlordess Cing / huru ssolen j lti troo om
iagh stger eder om Hiwmelst ?mg? Och lngrn faarvp l Hlmmelen/ vlhanthen jom foor neder aff s)lm-
melen/Mennlsslones Son som är i Yimmelen.Ochsisom Moses rphögde Ormen löknene/ altsä masteock MllNlfflones Son warda vphögd/p<i thet at
hwarochensorn ttoor pä honom/ stal lcke fsrM/vthan fa ewinnerllglt Lyff.
Aheeäl Ewlnuerllgtl Lyf ae the kenna ttgh alleua,,sannan Gudh och then eu sindt haswer lEsum '^'^

Cdr,stum. Äro the lanckwardlge wär frälsares Chri-st« lEsu eqna Ord hoos 3oh. Evangellsten/ säat och nagre larde haswa sagt denne lenten» waraen affthe förnambste hele stristtenes Sprsk /' tv dentiwehauer vthi lumniewtzs hela war CdristendomsLardom/och belkrlfwer den Kcligionoch Gudztienst /genom hwilken allena wh bekoma den sanna och ewi-
ty ockdettaSvräkstallämyckitvat-

ne mhl ettgottHimagömas/ lp sallgeäro the som l<»c.u.i».



höraGudz Old och göma lhet. la/ saligeälo tye som
kanna Gudh/och then han sandt hafwer lEsumChri-
stum, ty thet är ewmnerllgltLM Men aUe the som
icke lyda then hinmlelffe Rösten vthu Styn: Thenne

"«t.,7,z. Hr min käre Gon i hwllkom iagh hafwer ett godt
behag honom hörer/ och icke wal betrachte desse frel-sarens Christi lesu Ord/ thet är ewinnerligit LM at
the tanna tig allena sanan G«d/ ochdentusandt haf-
wer lelum Christum/sela om then rotta salighetenes
Wäg/ hwarföre vthaffthet helige Ewangelio/ hwtlket
senom then helige Anda är otz vppenharat och kun-
giort/ wy skolom liira kanna then lanne Guden/ och
then han sändt hafwer sin Son wär Frälsare lesum
ChrMm. Tn ingen annan är then aUena sanne
Gudh/ än GudhwarXhimmellte Fader/ som then

e«n.;:,o. saldne Adam ther med tröstaoe, at QwinnoneS fiV
stulle sönderlrampa OrmsenS hufwud/ och then
Guden som la högtälssade werldena/ al han Vth-

M.,. ,6. gaff stn enda Son pa lhet at hwar och en som tror
pä honom stal icke förgäs / vthan fa ewinnerliglt
LM/ therfsre wq och stolom tacka Fadlenom som

colols. i: vtz hafwer beqwemma giordt/ lil ae delachtlgewa-
»: iz. ,4'. ra i the heligas Arfweoel i 3mset/ hwilken otz vth-

eaglt hafwer lfrän mörckjens Wcllligheet/ och haf-
wer sörsatt op / vchi flns tilsseiige SonS Rljke/ i
hwilkom wGaswe fsrlohnitig gettoni Hans Blodh/
nembllga syndernas forlalelse. OH saledes förviif-wer
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wer 06 äswen högnödigt, at kanna warFralsareChri-
stum lEsum/tnordenlyda - ThetärewtnnerligitLYff
at kanna tigh aliena sannan Gudy/ och then tu sanot
hafwerlEsumChristum/ at och wij fulkombligenvp-
pä Mum Chrlftum tröo- ta tljden warfullkom-
nae/Mde Gudh sin Gon/föddan afO.winno/gior,
dan vnder Lagen/ pa thet han ssulle ftalsa themsom vnder Lagenworo/echwgssullom fcibarnstgp/ c°l «.,<>.

och förthenssull dppenbarades Gudz Son at han' l'«-"?4

stulle nederfiä Dlefwulene gerningar: försona otz
med Gudh/ rena ohaffallaSynder/ och säledes ge-
non, sit dyra Blodh och vpstandelse ifran lhe döda
förwilrfwa otz ett osörgängellgtt och obesmlttae
och owanstellglt Arff/ hwllkel i himmeten är
förwarat/ at then är för Anttchrist/ som nekar
Fadren och Sonen/och hwar och en som nekar So<
nen/han hafwerlcke Heller Fadren; hwad I nu hörolhafwen afbegynuelsen/ thet bllswe lMr,- om thet
blifweriEdersomj hört hafwen f<l
stolenlochbllfwalSonenomochFadrenom/ gH,i0i,.1,7,
thttea är thel Löfte/ som han otz loswat hafwer/ 'f"-EwlnnelllgltLllftllhwllkenande Gudh hafwer findt
sinSons Anda vlhl wär hierea/ sa at wH vlhkorade
barns Anda hafwom fttl och driswoms as GudzAnda. 3 hwtlkom wy rope Abba ttre Fader/ och
then sgmma Andey wltnar medh wär Anda at wcz

6re



arfwingar. Tv fast änludarna latza stq troo pa den
aUena »anna Guden / lom ä» Abrahoms I<acz och
Jacobs: och Turcken läger sigh troo pö Guvh / som
stapat hafwer Himmel och lord, sä troo the lijkwal
intee pä then Guden lom är lelu Christl Fader/ och
den aUena lanna Guden, som glfwer sig tlikanna vlhi
tre Personer Faoren / Sonen, och den helige Anoa ;

tn vthan then heliqe Andes vplntznmg ochvthan Chri-
stumar ingensann Gudz Kundjfap- then hellge Jo-

»lok.v p. Hannes sager/ den som öfwerträder och lcke bllfwet
,5. han hafwer ingen Gudh / men

den som hafwer Shrlstl Nrdom/ han hafwer bcide
Fadren och Sonen. Effcer wij ta are Helga man-
na Medhborgare och Gudz husfolck ilefuChrist,
Korckia och Förlambling/ och aro ltzka som vpfostrade
l lesu Christi Sköte / och aff Hans Ordz preoijkan
lart kanna Fadren, Sonen och then H. Anda/sa kom-

?s,s 5 ""r Imjne alstelige/ och bärer sram YERranom
Hans NampnS iihro/ to fadren/ Sonen och denH.
Anda/ the tre Personer i Gudomm/ aro dpch een

l°b. .o 8 Warelse. Gudh Fader genom Sonen t den Y< Anda
balwer otz jkapat/ han hailer otz widh Mackl/ sörsö-
rierotz/bessarmer ochbewararotz/ Gudz Son född

i<uc.», 7. aftad aff den H. Anda och,l tijolens fuldol dan född
K°m«;,. aff lungfru Marla hafwer otz äterlöst/ Gudh then
« Y.Ande fom vtgar afFadrenom 0t Sonmom helgar

' oh
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Gtz. Bidiom ta an wijdare om vttermera vplnsntng
vtiden Ma trones hemblWeli oc sayom medFörsams
atplliiatig/scc.läsheleVsalmen.Ochsa/medthensam-
ma helige och högstlofwadeTreesaldigheetz wärdiga btz.
ständ/nielom wtjaffföreläsne Evangellsta Tept lara
M st/ hum en sann Gudh doch treefaldig vthl Per-
jsnernekan aff delta helige Eoangelio bewljsas;
och för thet andra/hwad den Nya Föoelsen <lr/ vthan
hwissen ingen kan «nga i Gudz Ryke. I medler.
ttjd/ medan wtzdetta tänckionl vtföra och höra/ bidi-
om wij: O hielp/ O HErre lcit WÄ g<i! ?s. ..«-,4.

En ftnn Gudh/ dochtreftldlg vthl personerne/
kanafdetts helige Hvangelio thervlinnanbewtzftS;
atsZjom thet lnnehallerett angelagit Samtal emellan
twänne sörträffllge Larare/ vppö den ene sildan/Me,
staren medh den lärde lungan/ Frelstren Lhristum M-

/ och vpps denandra/ diicoclemum en hög-
lard Man aff the och en öfwerste ibland
ludarna/angöendedet rattasattetoch the rälta Me-
del at den ewiga Saligheeten niuta: ty ehuruwal«i»
eoöemiSpörsmäl icke är i bookiiafwen vthsatt/ ther
haukon, til lesumomNattena/och M mhonom/
Rabbi / wll weee at lu tlst tommen aff Gudi för
elMrare/ ly lngen kan gsra the?ekn/ som lu gör/
vmu Gudh är med honom.- Slmer man doch aff
Christi lelu Swar/ at frägan haswerwarit om wä,
gen och til Gudz Rtjke. Hwarföre/ ) strax
I mme alsteltzc / och aff the sörste Ord blift

B wen



w
zven förde til den store trones Hemligheet/ at en sann
Gudh ar/ men then eena sanna Guoen tresaldig vth,
Perfonerne: Salyda «ic«6emi Ord 11l lesum/ wy

i/öie««<i wele at lu D kommen aff Gudl. En annor Per<F son ar GVdh Fader/ aff hwilkom lEsus GVdz
F</«. /, Son denandra Personen i Gudomen kommen är. och
«««„« ««enannanPerloy lEsus/som affGudh Fader den str<

ste Personen «Gudomen komnien är: sä at Gudh wal
"" eij mera är iin En Gudh/dochmera än EnPerlon:««„/. Dva Perlonerhaswom wij här allaredo/och lom oen
«5"-"' dekante Reglan lvder- hwarest hälst Gudh Fader

och GVoz Son namnas« GVoz Ord/ der har
manstrax den tttdie personen/ den helige Hnde der
hoos. Tl) han ar den samme, sonl genon, Propheter-

,.z«m.zj.Z Apostlarnehar lalat och författat GudzOrd i
bookstaswen:Säsom han och vtl nu vplasne Ord nogs
sa"pt vlmärkes genom fine Wärck/ och the Gudome-
lige Gerningar/ som han vthi nyja Födelsen bewtzsar/
hwar aff man sä myckitstörre vplosning haftver / lom
Ehosti lefu saningzord lempna otz dena effterrattelstn,

z°i, ~s. ae Nhanen warder född aff Watn och Andanom/
kan han ickemgä i Gudz Rtjke: Therföre och Mew
nisflan la hon i Dopet förbinder fig til den sanna ena
Gudens tienst/ hon dä mostedövas i GudzFaders/

,z..? Gons och Gudz den heuge Andes Nampn.
OImlneällkellge/belrachtom doch denne storeHuswud,
hemligheten i wär Christendom/ och i den högstnödl-
ge Läran om den högtlofwade Helga Trefaldigheet, detsom t henne det sörsta ör/ m GudpFader hafwer aff

Etvlg<
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«wigheet tödt en Son, som genom ett obegrypeugtt
Wasende/ bestaende ien oändelig Warelse/ är alt den
ene samme och sanne Guden n,ed Fadren/ doch ineet
samma Perjon. Och at han wisserligen ären Gudh/
en aff ehe Tre/ fom <iro ett: och the Tre som <iw
ett/ äro den sanne Guden. Och effter Gud Fader
hafwer en Son/ hwilken och ar en sanner Gudh/ och
ibestämdan tijdhwordenMennistla/ war Hterlösare/
och lämwal pä deeta sattetwär HErre/ den GudhFa-
der hafwer förwara stuldi döden vtgifwit/fastanhan
war Hans enfödde kare Son, kalla Apostlarna medh
rätta GudhFader warSYerreSlEsuMlsti Fa-
der: hälstemedan Gudhwil intetpä annat sat affotz
kander och akaUad warda/ än sasom den der hafwer
en Son/ en sannan Gudh tiUijka med sig/ och en Ande
somvthgär aff dem bäde/ och artlllijka med den, ha.
de alt den samme sanne Gudh i Himmelen. Sa at/ta
man wil effter Gudz Ord nsgot sulkomligare tsttSin-
netanckia hwad Gudhar/ sa är det ineetnog/atman
töncker det han ar oändelig/ Ewig och alzwaldig An-
de/ himmelens och jordenes Skapare/ vean man m«e
ste antllgen haswa det i sodan wncka ellerätanckiande
med/at den sanne Ewige och lefwande Gudh/ ar Gudh
Faoer/Gud Son/ och Gud thenheligeAnde.

Den andra Hemligheten/ wtj affdlleoclsmi Ord
hafwom at lära/ lä han fade lil : Rabbi /

wtj wete at lu äst kommen aff Gudi,- blifwer och
om Gudh/ men der hoos war Frelsare och Hlerlösare
lElu/ Gudz Faders sanne och kare Son; ty nu ar och
det til saligdeten aff nöden och «nteligen budit at lroo/

V» det



det Gudbicke allenast haswwen Son / vthun ar ha«z
har och lstit iamma sin Son/ tillistä med det han e»»
Gudh ar/ jamwälwardaMennistia/ somaff Him-
nielen nederfiiganoes/ igmom sin Mandoms anam-
melse / den förlorade Mennifkmn til Förlotzning och
Saligheet komma lkulle. I första begynneljen,
dighetenes Stand/ wardetnogatweta, del denenesanne Guden arGudh FaderSonoch then heligeA-
nde/ Himmelens och och alle the Crealurs
somithem äro/ alzwaldigeSkapare.- den
macht höller; Och at han wllle föra Mennistian ge-
nom detta LUwet/ der hon i heliqheet och Ratserdiga
heet/ och iall Lyctsaligheet leswa stulle/ lii ettewigtLijlf
iHimmelens Boningar. Men sedän synden i Werl-
destkom/ och en Förlossare ifran synden och synozens
förbannelje behöfwes/ ta ar thet andtligen nödiqt at
troo/ atZesus Christus Gudzoch Son/Gudh
och Mennistia är / til den ändan kommen aff Gud§
FaderM neder til otz pä Zorden/ jamwal och af denL5,487i6. H. Mye stZndtt/ at han thet förtapvade Menni-
fiio-Slächte frälla stulle. ?y detta bekraffta och the
aUerödlaste och dyrbarasteOrden/ den lefwandeGudz
lefwandeoch krasstige Ord/ som aff Gudz Sons nM
signaoe Mun jä vthgängne aro / at the mäge ibland
olla stristtenes Ord sa stattas som Mian ibland alla
Blomster/ och Solen ibland alla Stiernor

.
, nens grant 3 mine alslellge) Sa älffade GuGl°k.3's. Werlden/ ae han vlgaffsin enda Gon/ p 6 thee ae

hwar och en som eror p<l honom/ stalwnft ewtnnerW 3U, Och la fiunger Gudz Kyr<«
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Förjambltng vlldcnharligePsalm/ sombegyw
ms affoen Gladie jom pä särde är/ och wara bör dcr
öfwer/alGudh ärsffnunädtlig/ ftm wore dsden warde/ NtMbl.
ae Gudhaffsine Barmherligheel sin ögon til migh wände, han kun-
deeijlijda minVst!h«t/ hlelp wille hanmig sända/ ändoch iagwar
«ff Synder sull, warhau mig str en Faber huld/ och lät sig c»n miK
w<Zrda. Hwar vppa i oroningen strax nastan föiier:
Sonensingadir lydig war/ ksm/ Marcker Ord /

komtll Mig här pH lordm: och nagot der effter/ han läl vl-
gimasit dyraBled/sit iifffmsnde haneij spara» chu ltd hanwiglil
Syndabol/ ly ma iag lryggtt wara -. han ar min Herre ock H6fwitz-
mon/ vthl Hans död sörswan/ Ga iagSaligworben>
Och isammaPsalmfinnom wij och om oen trldie per-
sonen/ thenH.Anda/ desse hugnadsuUe ordi naste verl.
Han for och vp til Fadrm igen ifran denna werldz älende/ cher wll
han wara min Mafiar alten/ och mig sin Anda sckidt/ chen i minnö>
ftal erosta mig/ och lära mig at tänna sig/ och i«ll sanning leda.

SkuUe an thetta intet nog göra/som doch afEder/
I minealstelige/intetmera sordras/än Ikannen/ be-
kannen och troon en Gudh wara/och densamma san-
naena Gnden wara Gudh Fader/ Gudh Son/ och
Gudd den hellgeAnda/ thet är / trefaldig vthi Perso-
mme/ sa hafwer man annu affföreläsine H. Evange-
lio och afwen nicoäemi Ord thessarkabewW/ somta-gas tunna ass Frelsarens Chrlst, lEsu Lardom och
Tekn. Rabbi/ säger han/ wy wele/ at lu ckst tom-..
men aff Gudi för en Nrare / och ingen kan gsm
the Tekn som lu gsr / vtan Gudh är wed tzonom.lawlsserligen ar ksmmenför
mLarare/ vthl hwiltom ftrdolda llggm alla WG- ;

dWs och försiandz haswor/ lherstre han otz ochge'
Bz Dom

13heetz OaA



nom sll hellge Ord lärdt om Gudz Wäsende / Gudz
«villa/ hurll wij honom ratt ehrkanna stolom, och hu-
ru wij ftolom salige warda: och hafwer Frälsarens
Ctiristi lesu tara med sig den besynnerligeKrafft/ at

,c«r.,i4hon vppenbarar luchten affGudz Kunstap/ lher
rpk.,.?. medh han effeer fitgodaßehagh hafwer lätit o? sä
r?k; 9 wela fins wlliashemllgheet/ nembligathenhemllg-
co!." heet hwllten fördold hafwer warit ifränwerldenes

worden Hans Oelgon/genom Evangelq sannaOrd/
fom i allaWerldena kömmit är/ochär fruchtfamt/
ty Gudz Ord och Lhristl Evangelium är GVdz
Kraffe allom dem tll saligheel/ som troo. Hwilket
Evangelium wär Fralsare ChristuslEsuS vchtrycke,
ligen tallar sms himmelste Faders Ord/ ther han för
sine Lörjungar / och the fiere trogna beyer / lagh

!°k«?« hafwer ftt dem/ säger lesus/ tm Ord / hwilket se-'

dermera the helige Gudz Mennissior hafwa lalat
rörde aff den hellge Anoa. Sasom och des vthan
wär Frelsare Christus lEsus medh »ödane Mira,
tel och Vndertekn denna sin lara bekrafftat/ at dlico-
6-mul maste bekanna/ ingen kan gora som
lu gsr/vtanGud är med honom/ med smbesynner.
lige/ förstaendes/ och personlige närwnrelle / thersöre
ochlohannis Larjungar dlefwo affärdade medh thet
iwaret: gär och säger lohanni igen/ hwadlhaf-
wen hördt och sedt/ the bllnde see/ the halla ga/the
/ Spetelffe göras rene/ och the döfwe höra/ theds-

Helga Trefaldig-



hech Dagh.
de nsas vp/och lhew Fattlgom warver predlkatE-
vangelium. Ther med blefwo the Phariseer öfwerlag-
de/nar lesus swarade dem: gsr iag mins Faders ...
gärnmsar/ lroor t<i gärnlngomen/ om j

«.

eroo mig/ päthee jffolen forstä och lroo/ aeFadren
är imlg / och lag l honom. Tv om lesuS vtdrefwo
Dtestar medh Guoz Finger/ mälte ju hwar och en »z.,,.
rättänkt jäkert siuta, at han wtsserliga woro Gudz
Gon/ och lhen Prophelcnsomkomassulle i Werl-
dene: hwar aff I nune alstellge/tlarligen sörnimme/hu-
ru äterigen har aff/en sannan Gudh/ doch trefaldigh
vthi Personerne bewtjses / tn en annor perjon ar Fa»
dren/ den Guden som war medlEsu/ e» annorPer-son ar Sonen lEsus/ som teknen giorde/ och en anor
Person ör Gudz Finger/ Gudh den helige Anda/ för-
medelst hwilkens narwarelse och medwärckande jäm,
walChristllEsu mandom vnder giorde.

Hn yttermera bewijs/ at den ene sanne Guden är
trefaldig vtht Personerne, hafwomw«vthidetta Helga
Evangelio affFrälsarenSChriNilefu swar tll
mi fräqa/ hwllken, som aUaredo stlgdt ör/ der omwa»
rit hafwer/ vä hwad »att en Menniltia mättetomma
iGudz Mte? tö Christt lEsu Ord sö lnda: San-
nerllga/ jannetllga/ ftger tag «g/ vean en bliswer
född pä nylt/ tan han lcke see Gudz Ryke/ ftnner- '.;.»

iiga/ sannerliga säger iagh ttg. Vchan en warder
food aff Waen och Andanom/ kan han «cke mgä <

Gudz 3M. Och strap ther effler.- Oanmrllga /
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sannerliga säger tag tigh: wy tale, thee wlj weee/
och thet wllhafwe stdi/ lhet wllne wtj/ och wärt
Wilnesbörd anammen 3 tcke/ öcc. Hwarest inga-
lunoa vtan hög Orsak thet ordet Sannerltga sex at-
filUlga göngor vprepeteres / medh hwilket
Chrlstus lesus otz vnderrältar/ denne wägcn ialljom-
störstaSanning ochwltzheet länoa/at
en Mennilkla warder född pä nytt/ och ac then helige
högtlsswadeTresaldigheet sig wijdh wär nvia Födelse
infinner; at fa klarlig som then helige Tresaldightt sig

, whd Christi lesuDoop vppenbarade/ sa och then H.''' Trefaldigheet/ och hwar Person för sig trafttcligen sig
bewWr vthi wärt Doop och wör nyja Födelse: Tn
Gudh Fader vpcager otz och tä för sm Barn, at wtz

N«K «Ä O Barnastap/ GVdz Son wör Frel<are chrlstus
''' ' lEsus afftwar otz wära Svnder/ och gSr op rena i

Walnsens badh genom Ordet/ genom Gudh then
Kom.B„. H.Anda warde wtz förnyade/helgaoe/ och lefwande

giorde/ hwilket alt wy igenfine vthi desse helige Aposso-
liske orden: Ty all Gudz lllstllelft aro )a lFhristo/
och aro Amen t honom Gudi tli ahro: Men Gudh
arlhen otz stadftstar sampt med lder i Khristo/ och
hafwer smordt / och ssrseglat oh / och gifwlt vlhi
lvär hierla Andans Pane. OH saledes talarFral-saren Christus lElus icke om en auena/ vthan ftere,
Wtj/ säger han/ talethsf wtz wete/ och theewtj haf-
lve sedt/ thet wltne wq: Mm hur« manga desse ä-
rs/effter the aro ftera an en/ giswer ost vtytrycteligen

den
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hech TKA l?
den H. Johannes iilkänna: Tree ckro som wttna l
Himmelen/zadren/Oldet/ochehen helige Anda/'!«'' Z7s
och erp äro the som witna pck lordene/ Nnden/
Walnel och Blodet/men lheeree/ achminnene del,
taI n, ine älstelige/ men thette <lroett/ och the ttyckro
ett. En är Gudh/ men vthi det ena Gudomeligawä-
sendet tre personer/ thet och Christus lEsus eliest vthi
thenEvangeliskeNillori, sälunda bewUar: Jag llllt-
ke allena/ vtjan iagh och Fadren som mig ftndt l°l». «..s.
hafwer/ och then mig sandt hafwer/ är medh mig/ ~

Fadren later mig icke blifwa allena t och V"wns c°nk rs».
Ande är sswer migh. Sssom och then H. Tresal-
digheet ther aff tan bewljsas/ ther lElus vthi filian-
de Evangellffe orden söger: Ingen ftr dp i Yimme-
len/ vthan lhen som nedersor affYimmelen/ Menni-
MonesSon/ som är iK)imelen: ty ehuruwäl Gud
är en/ äro doch vthi det ene Gudomellge Wäsendet
3ree ätstiUige personer: en annor Person är Fadren/
til hwilken Christus lesus vpfaren är: iagh far dp/ 50K.
säger lesus/ lil min Fader/ och idar Faber/ och M
mln Gudh/ och idar Gudh. En annor Person är
lEius/ Gudz San/ jämwäl MnnlstloneS Son/ 0.».?.,,,,
then son» nedersor affHimmelen tagandes aff Jung-
fru Mana Mandomgenom thenshelige AndesHim-
mellke wärckande; sedermera i Hinlmelen vpfaren/
eUer ism n?livthi wärChristeligaTroobekännom/vp- äp°a. ~

faren tilHimbla; och en annor person är then H An- 5. »o.
M hlvMnFreljaren Christus lelussajom en löra,
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Yelga13
re/ Ledare och hugswalare effter sinvpfarelseeUer Him>
melsfärd lofwade ntjdsända/ och bleff vtöfwer Apost-
larna vppä then förste nya Testamentetz Pingesdagh
vthi Synlig matto vtguten. Thersöre sager then H.
v2vi6. hanärvpstigen i höghen/ och hafwer glfwltrc Mnmsttomen gafwor; menthethanvpfarenär/
hwad <ir thee annat/ ckn han först foor zär ned/ v-

_. thi the nedelstalordeuesßum? then lher neder-
?.w for/ han är och then ltzer vpsoröfwerallayimblar/

somApostolen Paulus marckellgen talar. OchsäledeS
hafwer Fralfaren CHristus lEjus äterlötzningenes
Warck sulbordal/ den H. Skrisstz föremalnmgar om
sig wärkeligen fulkomnat / och den saltge ingängen til
Gudz Mke vppenbarat: therföre och Cbristus lejus
wtjdh siuttt ass thetta helige Evangelio sälunda talar:
och sasom Moses vphsgve Ormen i öknene/ allsälokll4>;mosteoch MnnistwnesGon wardaophsgd: p<l
thet at hwar och en someroot pä honom/ stal icke
förgäs / vtan fa ewlnnetllgit Ltsff, UiKorien om
then vphögdeKopparormen kan lasas vthi fierdeMo-

Uum.zl.6. sisßokz tiugunde första 3apltel: Men thttta pammnom
wij nu/ ae sasom Kopparormen war li,k che brännande Irma»/
meudoch »lan Fsrgiffl; allsä war och wcklFrälsaren CHristus It-sus Vrööromen ock osi Mennifiiom lijt? mm doch z>«n Synd/ somoch Gudl Kyrckia siunger.- iijt war han i Kötttt wifi/ doch olijk
tffter syndlms Brist/ UZleluj,/ förlheeandra/ aesäsom Koppar-
ormen bleffvprefi för ett eekn/ och lwiswels vcan vpfttt och HWad
pa Trä; altsä blef och Frätsaren Christuslesus wijbh korsens Trä
fafinaglae lijt en Blodmact sch icte Mennistia; som denne Chrifiilesu egentlaga vthi de- helise Nampn GudjKyritia ft'lunda «ff



hech Dagh.
Psalmm bm:,.- vthssrer: Mm iagarMattochickeMan/
försmödd affMenniskior olla/ sic. fsr d« mbie/ a, ssftm
Kopparormen war aff fsrgan Röd; allfa och Chrifii lefu iekamm
jämmerliga pijnt och ssnderfiagen äfwen affoee <l!drahelig«fie ym-
nigt rinnande och fiplanbe Bl«b bleffröbfärgad. Ock str det fier-
de/al säsom Israels Bam/ nckr nsgon bleff bitin aff Ormarne/ och
sago vppachen vphögde Kopparormen/ chetä sirox bleswo wijdlW
altsii och alla Mennistior sommel» trones Hgon see »ppa denKere-
fMe lesum/ the det ewinnerliga iifwel vndfa/ ty hwar och en som
troor eppa honom/ flal icke ssrzäs/ »ean sa ewinnerlM ii,ff. Men
förvlan delta/ kunnom wtz och aff desse Orden äswen
bewUa/det den ene sanneGuden/ör och trefaldigvthi
Pel sonerne: Tv wtzd Frallarens Christi lesu vphö-
telse hafwa figh och aUe tre Personerne vppenbarat /

Sonen den andra Person vthi Gudomen sannGudh
och sann Mennistia är worden korssäst/ochäfwender
n,ed stiuar han Nn hunmelste Faoers Wrede/ iom ör
den sörsta Perjon/ och fötwarswar otz den ewigaSa-
ligheten / hwilken, den helige Ande/ den tridie Perso-
nen vthi denhögtloswade Tresaldighect/vthl the trogna
wärkar och beseglar. Mängen/ kan handa/ aff mlne
Hyörare/kanwal ja tönckia/noghwete wtj/at Gudär
en/ och intet meer än en Gudh/ och doch vtyl tvet ene
Gudomelige Wasendet trePerloner/ GudhFader/
Son och then helige Ande/ och hafwe wij allaredo sa
offmdetnudenne gängen hördt/ at wtz wöl mage oet
minnas: Ack hu-ru lycleligh stulleiagh migtä siatta/
om I alle mine Hhörare sa höglarde woro/ at Ikun-
den weta och minnas/ at Gudhar en / och intet meer
an en Gudh/ och doch vthi thet ene Gudonielige Wa-
lendet trePersoner/ GudFader/Son ochdenH.Ande.
Ach at milt Taal moese ffrifwtt warya/ ach at del
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»isk«?. nwlle vlhl en Book satl warda/ medh en Jelnstyz
»i"- inglafwlt vthi Bly/ och til en ewig aminnelse hug-

gil l Oteen/ önstade billigt i sinom tijdd den toimo-
dlge och Gudfruchtige Hiod: vppä Eder jeer ocft ka-
star iag desse mine lekamljge ögon/ 3 mmc alstelige/
men ther hooemed hiertäne förbön för Eder til Gud/
ach at thetta mitt Taal motte striswtt warda medh
Gudz Finger och aff then wärdigeheligeAndavlhi al-
las idras />iertan/achat det motte vthi Eder viertans
Booksatt warda/ sä at det med fulkomliga Bokstaf-
wer/ med Sannoch SaligTroo och Kundjkap blefwo
ingrafwit vthi edra Hlertan/Minnen/Stnnen/Hug/
WiUia och Förstand/ at GVdh är en/ en ewigh
Gudh i lre personer/ och ere personer l en ewlgh
Guddom: Gudh Fader/ Sen och then Y. Anda-
Aldrigh tunnen 3 den heltge Tresaldigheetz Sönoagh
battre bega/ och högtijdeligarefijra/ aldrig haftven Z
lyckeligare gätt vthur Gudz Korttia och hem vihiedra
Huus/ im nör Inu/ thetGudhFader för sinsSons
Christi lesufiuugenom then helige Anda/ eder samt-
och synnerligen förläne! vlhiedra hiertaneoer Troo
til styrckio/ edra Siälar til Saligheet medh eder hein-
bären den janna eunstapen onl then helize och högst>
loswade Trefaldigheet Dudh Fader/ Son och then he«
lige Anoa/ at the tre aro ett/ och ett äro tre/ at Gudhör en/ en ewig Gudh i tre Personer/ och tre Personer
ien ewig Gudom/GudFader/Son och den H. Anoa;
Ty hwilten som wil ftlig watda / hon stol M all ting hafwa then
«lmtnneliga Chrifina Trona; then henne icte fulkomliga och reen
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chetta chen almenneliga Chrisieliga troon/ atwij dyrckom enewis
Gudhi «e Person»/ och tre Personer i en cwig Gudom. Hwar-
ken sammanblandande Persomme/ eller ätstiliande det Gubomeli-
ga Wäsendel. Ty en annor är Fadrens Person/ en annor Gon-
sens/ en annor chens helige Andes- Men Fadren och Sonen/ och
chen helige Ande är encwiz Gudh/ jämlljt i härligheiena/ jämlijki
ewigt MMet. Fadren är / sadan är och Sonen/ jadan
ärock lhen helige Ande. Ostapader ärFadren, ostapader Sonen/
ostapader den helige Ande. Hwig är Fadren, ewig är Sonen/ e,
wigchen helig» Ande. Omätelig är Fadren, omäeeiigh är Sonen/
omätelig chen H. Ande. Doch lijtwäl äro ickee« Ewige/ veanen
<wig. Sclstln och iete ereostapade/ eller tre omätelize, vtan en «-

fiapad/ ock en omätelig. Sammalunda är alzmechtigh Fadre»/
allmecktig Sonen/ alMächtiglhen H, Ande. Ock lijtwäl icke ,r<
alzmächtige/ vtan en allmächtig. Sä är ochFadren Gud/ Sonen
Gudh/ lhen H. Ande Gudh. Ocklhtwäl icke tre Gudar/ vlanen
Gudh. Altsä är Fadren Herre/ Sonen Herre/ lhen H. Ande Her-
re. Och lntwä! icke tre Herrnr/ vtan en Herre. Ty sasom wij mo-
fie effeer Christeligh Sanning betänna hwar Person fsr Gudh och
Herra/ <a kunne wy icke ien Chrifieliz Troonämna ere Gudar eller
ereHerrar. Fadren är affingom annngen giord/ stapae eller född.
Ssnen är aff Faorenom allena icte giord/ iete stapad/ vthan ftdd.
Then H Ande är affFadrenomoch Gonenom icke giord/ eller sta-
pad/ eller stdd/ vean vlgäugandes. S< ärnu en Faber/ icke ere FZ-
»er/en Son icke tre Ssner. Hn H Ande/ icte tre H.Andar.O«b
ibland dessa tre Personer är ingenlera chen fsrste/ och ingentera den
sidste, och inzen den stsrste/ock ingen chen minfie/vtan allatre Per-sonerna med hwar annan liika ewiga, ock lqta fiora Sa ae aldeles,som nu sagl är/ stola tre Personer ien Gudom/ och en Gudh» tre
Perloner dyrkae warda. Then som nu wil warda Salig/ han mä.
fie ale sa hallat om tre Personer i Gubomen. Men chel ärocksaaff
nidenc til ewig SaKgheee / «l man stadeliga eroor/ ae wär HERre
lesus Christus är sanner Menniftia. Sa är nu chee en rält Tro/.
«t w«j troo och bekännal atwär Herre lesus Chrifius Gudi Son/sr hade Gudh och Menn'stia. Gudh är han aff Fadrene Naeur/
M fs» gll tijdh/ ock Mmnistia är hsn aff Modrens Mamr

C) limeli,
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«imeliga stdd. Fulkommen Gudh/ fulkommen Mennistia/mcd sir<
nufflig Sisl och mennistlig ietamen. lämHk Fadrenom effter
Guddomen/ och mindre au Fadren effeer Mandomen. Hwilten
ckndoch han sr Gudh och Mennistia/ sa s» l)an lytwsl ickeewa',»-
ean enChrifius. E» sr han/ dochicte sa, at Guddomen <r ssrwan-
tlaei Mandomen/ i»lan Guddomen hafwer lilsigh «nammal Man-
domen. la/ hanar «ldeles en/ dochicke sa/ ae che ewa'Matur<rH-

rosammanblandade/ vlan hanckr en ewig Person. Ty sastmKrop-
pen och Siäle» ckro en Mennistia/ sa är och Gudh och Mennistia
en Chrifius, Hwilten pijne är för war« Saligheee, nederftren eii
helfwelee/ tridieDagenvpfianden isranlheVöda. Vpfa»en tilHim-
bla/ silliandes paGudi Faders alzmächliges hsgraHand/eädan i-
gen tommandeL lii ae bsma jefwandes och Vöda. Behi hwiltent
liltommelse «lla Mennistior mostt aeer vpstä medh sine Kroppar.
Ock stola gsra rslenstap sir sinä egna Gsrningar. Och the som
gode haswa giordl/ stola inza ichet ewiga iifwee/ menche som ondl
hafwa giordl/ iehen ewiga Elden. ThettaärdenalmenneligaVhri.
fieliga Tron/ then henne itke ftstoch stadigl eroor/ han tan icte warda
Salig. Suclom fördenstul med Församblingen och sä-
ijom. O heligeAnd wär ttsstare from/ som oh all
Ganning lärer/ tzielp at wy bllswe wtjdh ein L<ir-
dom/ GudFader/ Son ochlig ähre! beff<Km ohi-
fränDiefwulens falstaList / tzlelp at wy tros pck
lesumFhrist/ bäde nu och alttldh/ Amen!

THet andm Gycktt.
Mad den nyja Födelsen anbelangar/ vtan

M«ken ingen wn ingä i Gudz Rijke/ om man stulle
efftelfräga/ hwad del nu lck ar at fsdas pei nylt/

sa tunde chel lnangom fä godt Uefalla / som andre gangen komma
i sinsModersiijff/ och genom sidelsen anora sängen uchidagsens
Hius igen. 'ly delta hafws desseOrden med fis/ effeerderasgcme.

nebe-
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hkchDagh.
ne bemärtclse, «ch vthom som the i GudzOrl» och Förftmbling
belyda. Mcn sasom i hela Namren intel Exempe! ps m sadan ny
ftdelse finnes/ allling löpader emeot: sakan och inltt nalur«
ligit Jörstand aff fig siclffl w«a hwadennp ftdelseär/ ochhuru hon
stet kan. Christi Hesu Ord lyda/ som wij dem allaredo h>lrdt haf-
»ow/ zannerliga, sannerllga sager iagh tigh/ vtvan en
warderfödd pä nntt/ kanhan lcke leeGudz Rijke. "^!

coö-muz war wäl en MäfiKre i Israel/ hade och nu vnder fit ssm<
lalmed lesu/ tallac honom en Mäflore/ och berömbt Hans Wils,
heel/lära och vnderlekn/ kundtdochcherhoos lhcl intel Mölia/sl
HCrranslEsuTaal om l»m nyja fsdelsen M honom orijmligil.
Berfsre ochhanintet bckllre tommer här fram medsineOrd/änsa.-
Huru kanenMennissia födas/ när von är gammal? lok z.4.
ickekan honpä nntga in i sins Moders Ltjf och födas?
Safiär Nicodemus iM»angelioosi allom til Exempel/huru som o§
wa« nseurliga Förnufft allförsnare förleöa tan/ jämwäli läran om
Ken npo sidelsen / hälst om lhtl lager sigsoreatbsma
melst< sanningenes Grundwal/stäl och Vewije. Men then he,
ligeSkrW/som ärwär Lychla och3lUs/ moste och Salomens
har bliswa war WagwUare/ om wtz skole finna igen/ Ordispratl
hwad den nya Födelsen är/ huru wij nembligen aff
Gudh M vndfat hafwom/ men det bortmist/ochsto,
le ater fa det igen: ingalunda thet timeliga LUwet,
hwilket för jyndenes stuU moste bliswa dödenom til
lioffz/ och icle meraigenfäs / för an domsens Balun
begynner at gä/ och aff thet timeliga bliswa stalewigt:
vtan at här med dm nya Födelsen förstas thet ande-
ligaLtjfwet/som bestar lGudzßeläle/ochkundssap col.z.io.som Mnnlffiona stapat hafwer/ Heller som sama
Apostel annorledes talar / vthi Rällferdlgbeet och
sanssylltgh Oellgheet,- Ty desse store dygder
wor/ som Gudh gaffMennilkian oswan vpps/ doch

tiilW
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tillijka meo det/ at han gaffdenne Kropp och Sial
thekaUas och«Strifftene ett Lijff/ ett Ltzffaff annan
Art an det Letanllige/ besynnerligen södontsomdetnu
t Enndakroppen sr/ ett andeligit Lijff/ det man medh
tdesse Ordsät synes tunna nägorlunda vthttyckia - at
Gudh tä gaff Mennistian i Förstiindet en hög Gudz
ochCreaturensKundskap/iwlllan en ianffnllig belighet
och allaDvgder/ och desse högeGsfwor/jamwölkrop-
stns odödeligheet/Starckheet och lmftigheet/ samt ett
Herrawalde öfwer andre lekamlige Creatur talws
Gudz Beläte; förstsende Ltjtnelsewijs / effter Menni,
flian genom dem war Gudi M; sasom i lekamllga
ting Belätet nagorlundalwararemootAnsichtetOch
denne förmanen och Harlitzheten stuUe Adam och E-
wa hafwa fortplantat in pa sine Barn och efflerkom-
Nlande / om icle thet beklagelige och älendige Svnda-
fallet/ den andeliga Döden/hadeemeUankommit/och
dem sädana Herligheet beröfwat/ ther aff man och an
iDag/ och sä längeWerlden star/seer mönga somwA
hafwa thet lekamlige qwar/ men äro / GVdh
bättre/ det andelige sörvtan. Tn sä snart Adam och
Eva broto Gudz Bud/ och ätoaffdet förbudnaTra-
et/ rusadeoch strax pa dem den andelige Döden/ty den
Döden ar sielfwa Svnden / som och snndafallet war
Svnd. Der med kande the lyndenes Brist ochdedröft

l. Mssis welige warckande/ tswordo the warse/ at the wo-
<V«e«).7. ro Nakne: Ta marckte the/ at theras Kropz förre

herllge Gestalt och anseende war nu genom Synoen
förwand ien blygelig Nakenheet. Tä war Gudz rat-
laKundskapoch Kärlek hoos dem förswunnen/ sasom
och karleken til Gudz Hnglar och inbördes emellan

Menni»
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jeetzDaA ?s
Mennislior/ och thet ther vppä fölgde/ lö sunno thet
sitförsträchte Samwete sig hafwa törlorat alt Hopp
om thet ewiga Liswet- Mm seer har/ I mine alsteli-
ge/shuru betlageligen Sonden och den andelige Döden
örvppä otz ärfd/ hurn ftoor dochGudzFaderllganä-
de aUa tijder wartt/ ochän är/ at ehuruwalMenmlki-ors Barn i denne Werlden intet kunne fä det naturli-
ge Liswet lgen/ ta the det en gang m>N yafwai theetz
Heller sä thet Ewigeförrän thet Timelige ar fördt til
önoe.- the doch lijkwäl fä det Andeliga lgen/ förstvthi
Dopet/ och sedän meoan wij har lefwom/ ja och ftere
gängorgenom Boot ochßättring/tä wij thet/ Gudl)
battreMre gangor genom Svnden bortmistom. Tl)
thetta andeliga Liswet ar otz och sa högt affNöden/at
om wy aldrig detta andeliga L<fwet hade/ det och dat-
tre woro/ aldrig hafwa ftt det Lekamliga/ emedanwy
vean det Andeliga aldrig kunna det Ewiga betomma.
Thet hade wartt battre/ aldrig wara född/ an aldrig
wara född pä nytt / emeoan den aldrig waroer född pä
nytt/ aldrig kan ings iGudz RUe. Edrlsti lesuSan,
nmszord yöromwij: Sannerllga/sannelllga sckger
mg lig/ vean en bltfwer född pH nyt/ kan tzan icke

~fte Gudz 3M. Gannerliga/ sannerliga sager mg 7. z.''
tig/ vlan en warder född aff Wam och Audanom/
kan h<m icke,ngH i Gudz Rtjke. Thet som är fsdt
affKölt/ thtt är Kstt/ thel fom <ir fsdt aff Anda>
nom/ thet sr Ande. scc. Sä fär Mennistian detan-
deliga liswet igen genonl döpelsens Sacramente/ och
Gudz Ordz ratte hörande/ hwar igenom hon för del
iKwme/ i hwilks detta Liswet bestsr/ nembligen/ en



sann/ leswande/ och in för Gudh ödmiuk Troo- Tv
aff sm oöndelige och obestriftige Nadebaftver Gudh/ i
anseende til sm Sons och warFralsares Ehristllesu
Förtienst ochFörstyllan/ beredt wissa Medel/ genon»
hwilka wtz sran wär Synd och älenoe til wär Salig-
heet tunna hulpne warda/ och gifwit in i the Medlen/
denHimelsta Krassien/ at the tunna otz sälunda hiel,
pa. Han haswer gifmit s,n Ande til Ordet / sä och til
Watnet iDöpellen/ och warder genom desse Medlens
wärtande Synden förminstad / vnderkuswad och ös-
wereackt./ och Syndastraffet borttaget. I stället farMenniskian en sann GudzKundstap/en leswandeKar<
Zek/ Troo ochFörtröstning pa Gudh och finäterlösare

Chriftum/ hwar wijd ör och syndernas Fbrlä-
telse/ och then olätzelige GVdz Näde/ at han raknar
Christi Död och allan förtienst Menniskian til/och vp,
tager hene för stt Barn och Arfwinge til sit ewige go-
da iHimmelrtjket. Och sä ar Menniskianföddpänytt
ochMtferdlg in förGubgenoniTrona. Hwilken tiUij-
kamedochvthikarleken och thefterekhristelige känetetn
bewtjsar sig/ ochkommer til wäga ettnytt/Heligt/och
Gudi behageligit Leswerne / säoant som en ratsardig
Mennistiaoch GuozBarn wal tienar. O hurn wal

101,, iz 2ör tä warFralsarelesus / endt Sonen som är l
FadrenS Sksle/
nyaFödeljen/den storeoch saligeGudz Näde»Gäfwo/
kungiordtyafwer/ ochjä Wäldeliga lärer/sci at aldrig

3°l, 7 46. nägon MnnlM sti ealat hafwer/ som han medlj
sin affGudh för en kckrare.
Hwilken tig til tin Sialssaligheet swar / och medh stn

Salmmgz
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jech Dagh. 5?
sannmgz Eed beträfftar/ at ehoo och hälst som wil see
och inga l Gudz Me/ kan thet icke tllwöga komnia/
vthan then nvaFöoelsen föregär: emedan wyallesrö 7.vehlSpnden fsdde/»«deneSßam, söaeantellgen L1>»,.,.,.

ärfödas pä nvtt/ sä kärt som otz är/ at
fte och ingä i Guoz Rtzte. Ta wh doch ingalunda em
the smä Barnen stola förtwtfta/hwilka förr mistä det
naturliga lhfwet / an the genom sagde ordentltge
Medel komma til thet Andeliga / ehwad Holst lheras
Mödrars qwed bliswer deras död och Grass/eUer the
eliestaffhwariedanoa olyckeligeHandelser förromtom-
ma/ effter menmstiors Sätt at tala/än the Doop
och Chlistenoom vndfa. To om the Gudfruchtigas och
Chrlstnas Saligheet wydrige Tanc-
tar at fatta/ är altfsrgrymt och härdt/ och anfiär </«.

en Lhristen. To / 3 mine alstelige/ weten och >""-

wäl thet / at the Gudomelige Löfften om Saligheten,""
Christo lEsu/ icke alienast lända til tye lrogne/ som «"7«««
Gamble och tll Hloers komne äro/ vtan och til deras »'

altsomspadaste Barn/ hwilka ey Heller kunna lötzas V,?.'
vthstutne eller faUne vtur Gudz Nad/ on, the del icke ..c<,r.7./4
sielswa medh stne Warcksynder sörorsakat/ som doch l
Me Händelser affotz mennistiortntetsätzaskan/ me< 10nr4.17.
dan theChristnas Barn/ som LMhafwa hafft/ hwil-
ket wäl the kara Mödrarna m<lrck«a/ när Barnen vti
deras Qwed Ng böria röra/ochlordegulnorna/jäm«
wal ftera see kunna aff lemmarnas fulkomliOeet/ icke
siutas kunna isran denSallghet/somioch affChristo
lElu förwärfwao är;vtan säsom the affGudh stelff
öroden ordning vndantagne/ den han för os Menni-
stiom giordt haswer/ sä kunna the och affGudhvtom

D» orden-



mdenteliga Medel födas pä nyt. Och la mostewtj vti
ett lydigt och troget Hierta enfaUellgen dejftwörFrel,
fareslEsuChrtstiOrd göma: Sannerllga/sannerlt-
ga/<<iger iag lig/ vthan en warder född sce. at o.e'« ,"° möyeligit är/ det uögon Mennistia vthan Doop och

m. .4.' ClMstenoom mä salig wardi»/ intet »bsoluls. vthan s
ssörmago aff den Gudomelige ordning/ och des glor>
de Bestut. Tn igenom intet annat Medel wil Gudh
oroenteligen Mennlstian pä nyt fida. Icke deste min<^
dre/ hafwer Gudh sig sielffingen lag giordt/ vchan i
növfau vptager han exls,ar<jm2rii vthom sin för os
Me ordning the trognas Barn til Näde: Emedan
den gode Guden hafwer sig mänga fördehäldne
lilatfralja the sine; säat/ sssom Gudh befallerat
Ma the smä Barnen komma ttl figh/lä tager danoch
lädana til sigh sielff/ om icke pä thet ordentelige sättet

D ?«tru« genom Sacramentet/ doch vthom ordningen igenom
Wäng »n annat thens helige Andes wärckande. Ty för stz has^
3)ilp. «z« wer Gudh strifwit reglan/ och icke för sigh/ och hafwer
s«cr«me. han wäl fiere sat för sig at srälsa cht sine iCdristo/ än
li» p. ,4,. lom otz ordenteligen öro förestrefne vthi Gudz he-m> ligaOrd: dem och wtj la yögt stolom wyrda/ sasom

the aff lEju sanningznzun vthganqne aro / sä at wA
mtet nagot läm the wära ther ifrän hindra / at the
icke zw för lw yaUer blifwa södde pä nyt aff Watn och
Andanom/ pä thet the medh otz / och wy med them/mägeisinom ttjdingäiGudzlM.TY desseMedeloch
mtetandra hafwer Mldh ssrotz til wsr saljghetz wavs
kandei Christo lelu insat/ Wam och Andan/ nsrumn on, den nya Födelsen talar. Wam är lordifk

tMK/
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heetz DaA z<^
Ting/ vthi hwlltetz stadh och staUe man mgen annan
ftntande Materiebruka mä: Andan/ then helige An<
de/ar Himelss/ hwilten/ när han aUenanämd warder/
doch ttUtzka medh figh the andre dagge Personerne
begrtjpcr/ emedan then hele helige Tresaldlgheet medd
döpelsens Watnet fnnnerligen blifwer förenad/i krassi
affsielfwe instichtelse Orden/ ta the som döpas/ dipas

~

stola iNampn Zaders/ Svns / ech thens helige
Nndes.

Hr och denne nna Födelsen / affWatn och
nom/ war Döpelfe/ som l desse twenne stycken bestar/
täMennistian warder heigad l walusens Badh g«-
«om Ordet/ sä myckit .nödlgare/ som jw aUe klageli,
geneffter Adams FaU sanna moste war Flaisares
ITluChristlOrd/ atlhetsomär födl affKöll/del i«k.z3r Köllz emedan den förderswade Naturen o§ wijd-
hanger, och wtz «led Hiob haswsm hög orsak at tlaga/
hoo wll finna en renan nar ezem/ ther mgen reen N"b"s
<lri effler alle hafwe affwyklt/ allestmman äro o- K°m.;.,».
Aylllge wordne/ när Herren sigh affyimmelen/ z.
vppä MnnlstiolS Barn/ at han stulle see/om der
nägor förstandlg woro/ och effler Gudh ftagade;
ty wtz aro/ tdet wtz in för GUdh/ giffGUdh! n,edhbotfardigeTärar/klagakunde/ aff naluren wrede-nes Baru; ther emoot doch war Fralsare ChristuslEsus otz sa berligen och hugneligen tröftar/ at thet l<>l,.j,e,
ftm är ftdt aff Andanom/ lhee ckr Ande; lck do-
Mtz KraFtochwarkande fämyctit merablsswerotzkum

D) nigt^



Helga tzreefaldig-
Nlgt/ at fuuer thet som ar södt affKött/ och är Kött/
thet doch vthi den nya tan födas aff Anoa.
nom/ och blifwa Ande. Oen hög trones Heml»ghet/
Tv dar moste man tcke inblUa sig nagon nalurlig wä-
ftndetz Förwandling/ lijka somKölt stulle intet mera
blifwa Kött, tä vthi den nyaFödchenKölt ärKblt/men
töttetz onda och begarllge Lustar öftvernaturligen aff
Andan biiftva dämpade / at thee som saledes vthi oö-
pellen födes affAndanom/ arAnde: Ta Mennistian

L,.K.4.»4. i Dopet iklader sig en Andelig Heller ny Mnnlssla/
hwilken sörnychevthiMennllklan/effterGudzOrdat

Vfk.z.z. tala/ bestär vthi Omnens vplyhnlng/ Hiettatz re-
R°m "', nande/ och kSeetz dödanoe/ emedan wtz tä och vthi
«.<,«.«.,,. af hwllten wtz drifne waroa/ at wtz oh ombeftelta5.!.,.,-, gn, Andans Zmcht: förstaendes/fa mnckit Menni-

steliglt och giörligit wara tan/ emedan wij den dödeli-
ge Syndatroppen här omförom/ effter wydageligen/
ocn om nlötzeligit woro / stundellgen ltolom sucka ti<
Gudh om then samme nya och förnnelsensbtjbehaUande förmedelst en nädlq syndernas Förlatel,
stjat sifom wij dageligen/ Gudbattre/ orenom den her-
lige nya födelsens Klaomng, wij ärer iqen then tilfal-lande orenligheet afftwa med Petri Tärar/Pubttca,
nens Böön/ och lEsu Christi Blod: at then wllltoge
Andan mä thel swaga Kottel oswergä/ och wij nu
meer och meer mäge lara/ fslfaka alla ogudachtlg-

lic; .z» hket/ och werldzltg Lusta / men lefwa luchtellga /

RättferdelWochßudeltgalltzenneWerlden/och
wenta



heetz DsA z,
wenla lhee sallga Ooppee/ och lhen storeGudzoch
wär Frtilftres lesuFhristi herliga vppenbarelse/
tcl wy som haswa burit lhens jordlstas mennlstlo-
nes stolom och vthi sulkomligheet bära den
himmelstas sasom wtz och har i Werlden,.cor. ,s.
icke auenast hsfwom hafft ett nalmligtt Lekamen / 4?.
vtan och ett andellgil
ti den ewiga osörgängellghetenbllfwa sallgt/tö wyfsm
stoda GudAnsichteemootAnsichte/sasom hansielfwer
sr: <p j Himmelin/ f Himmelen/ the» Gudh sieifwer boor/ sä wlj
honom bestada vthi S«ligheel sioor, Ansichte moot Ansichte / An-
sichte moot Ansichte när Herren Zebaoch: ul?i lum vlhi
lhen Helga Slal»/ cher the Hnglar siunga nov« «»««, och lher
the tlockor tling« in curik, Eija wo« wij ther! Eij« Wo'
rowijcher!

Mm ach/ thet mg Waen nog hsde imitt V«f-
wud/ och min ögsn woro en Tärattlla / at «agh
doch lunde begrcka/ thet <ä mänge Mennilkior ga
mistom om den ewiZa Glädten i Htmmelen/ antingen
the inttt öro födde pa nyt/ och ssledes delta stt salig-
heetz Medel förachta; Heller och/ ehuruwäl the aro föd-
de pä nyt/ the doch lsta Köttet fä öfwerhanden/ sa at
kötyens Gärningar aro dem behagelige / täberörde
laligdetz Medel ör pä dem förssäswes anwandt/ ty

then som Mr isitKött /hanstal affkötet vpstclra
förglingellgjeee / emedan köttet hafwer begärelse e-
moot Andan/ och tötseus Gärningar liro vppen-
bara/ som <lr Hoor/ Bolery/ Orenlighel/ kösach,
tisjett/ Affgudertz/ ?r«ldom/ Vwänstap/ KE/

M/
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Nyt/Wrede/ Trälor/ Twedrächl / parey / 3lf-
wund/Motd/Dryckenstap/ zrätzely och Mant
meer t lher lag lder lllfötene affsage hafwer / och
sckger annu <om tilförende: al the somjädana gsra/
stotaltte ärfwa Gudz Ryke. Ach' M/ Ach/ 3
Menniskwrs Barn/ Iköttzens Tralar /I lefwandes

l<u«.^4».döde/ om?dochlvistehwadeder Frljdhlllhsrer/
wlsserligen worven Ilhtt i thenna Idrom dag be-
täncklande. Then rijke Mannen ltgger i Hezftreee och
ropar/iag pijnas swärllga l lhenna Loganom/ han
winkar til sinä fen» Bröder/ at nu a'r Tqden/ nu ckr
Glunden at vpstä aff syndenes Sömpn/ efflerwär
Gallgheel är narmare/än eckwy troddee. Nallen
är framfaren och Dagen ar kommen,- therföre lät
otz l HERranS 3Esu Nampn borlkasta mörtsens
Gernmgar/ och lkläda otz lmsens Wapn. Läter otz
öhrliga wandra sasom ow Dagen t icke i FrHery
och Dryckenssap / lcke i Kamrar och Okyssheee /

R«« '!". icke IKG ochWt/ vtan ikläder «der H^Rran
""' IHsum Wlstum. Hwilken wid stutet aff wgrM-

bel eder an i denne Dag salunda tiltalar: ckr
uär. Men M onder är/ han ware enden chensom och oreeu är/ han ware oreen: men then stM
From är/tzan nmlde a°nnu frommare/och lhelihe«
llg är/ wsrde <in nu hellgare. Och sij / lag kom-
mer jnare/ och mln Lön mcd mig/ ltl ae wedergsliazwansm



heetz Dagh.
bwanom och enon, siisom Hans Gernmg ckr: Jagh
är A och O/ then förste och lhen fidste/ begynnelsen
och ändan. Salige äro the som halla Gudz Bud:
pä lhet deras Mache stal wara t liszens Trä/ och
mgä genom Porearna i Staden / thel nya Oleru- ey
salem/eyvlan til clro K)undar och och bar.Bot/-
Bolare/och Mandr<ipate/ochAfgudadyrckare/och «"

alle the som ölssa och göra Lögnen: tii the warda
kastade vlht den brinnande Gisn 4 isrer Menstul
Mennistior alla/ gsrs Bättring iTyd/ at när Gudh eder kallar/
han mä tä finnae Blijdh/ <n mild ock nadig Gudh/ sch til sill Rljke
fsra ja>msink<lra Brudh!

Sidst och yttertt larom wtj och här/ sösomvtht the
ftere tronesArtictlar och höga hemligheter/ anteligen
laga w<lre Förnuffe ttl fänga vnder lwneS 1.c<,r.1«.5.
fsrundra icke/ säger lEsus til at iagh s°l» z-?-
sadellg/at 3 mostenföoaspa nytt: Wädretbläas
hwart thel Ml/ och 11lhörer lheS Möst/och tu west
lcke hwadan thet kommer / eller hwart thel gar:
altsa ar hwar och en / som aff Andanom född är.
I>iic«,cjemus ar här äter lgen otz til Lxempel. huru den
naturlige Mennistian intet kan begrtjpa / Heller och /

on, hon begrijper/ at hon tä galet begrijper the höqa
trones Hemligheter. Omthen nya föoeljens Nödwan-
digheet och alsomstörsta nytta haftver nu ho<
non, grundeligen lärdt/ han war en Mästarei Isra<
el/ men detta kuno? Hans hlerna intet begrijpa/ ot en
Mennistia stulle födaspä nytt/ effter han med sin 0

E gon



gon Mltt kunde den Anoellga Nlia Köoelien <ee/ ftj hek
ler meo Förnuffiet vtransaka/ huru och pa hwad jätt
den nyaFödelsen kunde <kee: ty lammaKroppl?afwer

Ro» ~z man och effter nya Födeljen som man för nya Födel-
'

jen hade / och ar etz Heller the nnsöodas Sial. vlhan
Snndi therföre ochChrMs lesus mdrager ltzknelsm
om Waoret/sösom han söljawiUe: Vtidagellge ochna-
lurlige Tlng här i detta lekamlige tlfwet lker och hander
myckit/ vti hwilket wy ju icle neka kimon» / at och Guoz
krafftochwärckandewisserllgetilstädes arjMensätt och

huru Gudz krassi ocd wärckande tilstades är /

lunnom wtj med wsrtF^..mffc och wära Sinnen in-
tel begrypa i doch kunnon» wtj intet neka den samma
GudzKrafft och wärckande/lastan des sätt och WijS
ör otz fölborgad: huru myckit mera är ta thet ortzm»
Wt/ at vthidet Andeliga och Himmeljka GudzRijke/
hwilket til thet ewlga Lsswet länder/ willia Gudz sraffs
och wärckande vtaffförstänyz ochSlnnensdegrMw
de statta/ at wil intet annat/mlet mera troowilliom/
än thet wii med wär Sgon stem / heUer nied Förnufsi
M begrijpa kunnom. Aft Lufflen hafwomwi) l dettG
Dlfwtt dagelig Walqerning/ doch seem wll in«t medhKgonen Lufften/ eljMerWadret- WädretzLiud hö-
romwij/ochtZnom/huruWädret lattellqenkastar stg
nu ifrän Ostan tl! Wastan,nu ifrän Sönan lilMrdam
oe tlvört om igenzmen desrörelje/ detz omwaxl,ngz sätt
och Whs/ kunom w,j intet fatta: eij Heller kunnon, wij
wetta ett wist Rum at söre<ättia/ hwadan wadren
först komma/ «ch ther the onzlljder stola ftadna: eme-
Van offta vppä lorden samma tizd aroandra wäder/
M Halmt.Ss bltfwa och ars Frelsarens lelu

EhrW
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hechDaA z§

CtMi Ord sanna. Wadret bläiis hwart thel wll /
och tu hörer thes Röst / och M West icke hwadatl
thet kommer/ eller hware thel ftar: Allsi är och
hmarochen/somaffAudanomsöddär. Thetar/
<a tilgär och med den Andeliga nna Födelsen/mtttkan
man see den med ögonen/ intkt tan man den medför«
nuffcet beqrtjpa/ doch stal man effter Gudz och ZEstz
Chrissi Ol d den Troo: och therföre far man mttt ne«
ta henne/ at wtz med Kgonen inset tunnom see henne/
och med wart iförnufft intet begltzpa henne. Dipelst
är, thee lrce fsrwisi/ fa mon Strifften ittWam som «gcr
bort «li war Brist/ thee ingm tan umbära / Wom sr thee wäl/ s<l
säger Gudh/ doch icte Wam asena ; cher medh är «ch Gudj Ands
echßud» somzir aff Synder rena/ Gudh sielffär then ost D'sp«s
Eijtan hsr ögal annat ste/än W«m som Kroppen pcnar / doch
wärotar vchi sicilene Andan/ som «on thet menar; chct elrfir he»-
ne <n salig Flob/ som helar tronckheler olla / then filrgod är medh
Christi Blodh/ som smakade dödzene GaLa: honom stee Prijs och
ohra! Och om wtz otz rätt betanckiom / finna ju the
nnföode wtzd tiitagandeahrm/ atthedrifwas asGudZ
Anoa/ när the döda tönens Gerningar mrdh Anda-
nom/och alla the som dllfwas affGudzAnda/ the
siro Gudz Barn/ som the och sielftve befinnakunna/
Vlaff andans zruche/somtlrKckrlek/zlögd/zrtjd/
Langmodigheet/ Mlldheel/ Godheel/Troo/Sache< '

«noolgheee och Kvssheet; tn theläggia figh ther om
auaWinning/ at vthl lheras troo finms Dygd/ <

dygdene beffedeligheel/ l besledel<gheelene Matle-
zmheel/ l nMelighlet Tolamod/ z lolamodel '/«'->'



achtlgheet/ i Gudachllgheeene broderllgh K<irlet/ t
broderligh Kärlek almennellg Kärlet, thet the och
wäl märkiä tunna affden Strhd som är emeUanAn-
dansamptKöttochßlod.Hwarföreochaldrarädeligast
ars emeoan hemligheten ör Hög / wart Förnufft ar
hlindt/men Gudh ar sanfardig/Wtzs och Mächtigh/

z s. hwilfoG ingen ting ör omötzellg/ han och wisserll-
gen och RyKllgen ftrmä gsra sfwer alt thet wy
bwiom eller tänckwm/efter denKrafftsom wärckar t
otz/ at sast an stöntwij nied vthwartes Sinnen denna
hemligheten intet tunnom begrijpa / wij doch lätom
otz thet nog wara/ at Gndh hafwer i fitt heliga Ord
sagdt/otz genom Watn och Andanomfbdaspa nntt/
och säledes beqwäme göras til at ingä i Guoznädertt-
ke har a lorden, och ändteligen «Gudz
ke, Himmeten. Komfördenstul/O tu helige Ande/och
warka vti o§ wär troos änoalycht/wara sialarsSalig-
heet!G«dh Fader m o§ tcknna lkir/ och Sonen som Frelsaren <lr/
lät ost och lära ch« eh« nD / at <u aff chem vthgangen äst! O
helige Fad<r tänck thtr pä/ Ät Dieftvulm gir ost wHnoa/ och »oil
otz t«g« lin Oro ifta/ och fomma osi sigh tilhanda/ ty s<lndt otz tin
helig< Anda! H ICsu Christ wär Brcder kär/ wckrdes tit isffce
halla/ HugswHlaren läl komma har / som otz lcker Sanning alla ,

at wij icke ifrän tighfalta! Otu hclige Ande lom / ssijt stnder
ditfwulms Snam/ Gudj Ord fa i wart Hima rum/ ac thtt
maecc n»lr osi wara/ sa warbe wy Me rrne giord / ock prijsa war

Guhh medh Gamman/afflElu Chrisil hniga OrK/chen wij
,

.
mcke Mftmmalj/lm Mandes cher til Amm!Amm!

HsNre lEst, Amen!

Then För-

36 Helga Trefaldig-



'«M >B^

INampnFadersochSonsochdens HAndes/Amen'
nckgor siige?/ tsg älffat Gudh/ och ha,

ear fin Broder/ han ckr en liugare. Ty

ster/ huru tan han cklsta Gudh/som han ickeseerk
Bch detta Bodet hafwom wy aff honom/ at rhen
cher älssar Gudh/ han ssal ech <Ma fin Broder.
Som aro the helige Ord/ hwilka den andelige karlek.rijke
Apostelen och Evangelisten lohanms brukar; glf-
wandes ther med tlltenna/ at om nägor säger/ thet
ör/om nägor säger l sitt Hierm/ eller täncler wtzd sig
jielff/ iag alskar Gudh/och hatar sm Broder/ han ar
en liugare/ han bedrager fig sielff/ sörförer fitHierta/
Gch föresiar sig stelffnägoe faMlvthidenwichtM han-
delen anZäende Hans Sials ewiga Saligheet. Ty ebu-
ruwäl en tan sig thet mbilla/ ha» älstar Gudh, nsr
Han nägorledes Gudz Ordgerna hörer/ han befinner
A ftijtlg tll Böön och Gudztienst/ han ötallar Gudh
med alswar/ och prtzsar honom wedh Frögd och Glä-
die. Men at att sädant honom ären fasang inbild-
ning/ bewUar Hans Haat och obarmhemghetemoot
sine lämpnchristna: Tv alstade han Gudh/ sä wor-
pe han och intet hatandes sin Broder. OmöWgitar/
atensann Gudz Karlek ther är/ther ingen broderllg
Kärlckär: therföre och then helige Johannes säger:
G ttzen ther icke ckstar stn Broder / som han ster/
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hum kan han älffa Gudh, then han lcke seer/ E-
medan wär lenlpnChrlstnas Nödh och allgglande/
thet wij leem med ögonen/och vthi vthwäztes nlätto
förnimmom/ärkrasstigt at warcka vlhi oh nledlijdan.
de och Barmhertigheet/ och beweka otz tilden Christe-
lige tarlekens aff Gudh tordrade öfnmg. Ty lee meV
ögonen wär nastas Nödv/ höra medh öronen wär
nastas Olycko/ och eUiest pa hmariehanda satt person-
ligen älkoda des wederwardlge Tllständ/ och warasä
härd/och lata honom HielpWj det samma intygar
onl sig/ atsasom thet en sadan seer / intet kan beweka
honom til at älsta stn Broder: myckit mindre kan vee
han intet seer / beweka honom w at alsta
Menthella Bodet/ säger then helige Johannes /

hafwom wyaff honom/ at ehen lher «llstar Gudh/
han stal och älsta fin Broder. Tn Gudh hafwer
<u fielsssagtt eu statt älsta lin Yene Gudh/ affale
tilt Oterm/ och aff allo ltne Siäl/ och aff alla tilm
tmffter/ och aff allsm tinom ysg. Gudh hafwer
och sagdt/ ltt stalt Hsta ttn Msta Wm tig sielff.
Therföre sr thet icke wilkorligit at älsta fin Nasta/ v-
tan Hr Gudz Bod ochßesalning/ och stal man älska
MNästa fasom sig sielff. Ochvppädtjsttwßoden/
lagerFralsarm lEsus/ hcknger all Lageu och Pw-pheterna. Och ar tilförende genom Propheten Mi-
cheam sagdt: ?het ar lU jagdt Mmmstm/ hwad

M«K.i», gott är/ och hwadYerren aff tlg iissar/ nembllga:
at zsllg Gudz Ord/ och bruka Mrlek/ och wara

ödmlut



sdmiuk för linom Gudh. Och »llllom wq hsm
Hnswudsumman lil allLätdom/saelrdennaisruch-
eaGudh/ och hälla jansBud/ ly ehet hörerallow
Mennlssiom tll. Och ibland the Bud wg halla sto- "b".,).
tom/ör och thetta/ then eher älstar Gudh/han ssal
ochälsta finßrpder. N hwillen sin Broder mttt
Mar/ han bllfwer i dsdenom/ nembligen then an-
dra och ewigc/ thenewige HklswettS sördömelse/ som
Christus leius sielff vlhi Hom?toeellei, förliuda la-
ter/ och äfwen vtaff denne Söndagzens helige Evaw
gelio otz vnderrätear: Tn thenrM Mannen/ lhenO<
darmhertige/ doch ther hoos vti förbudnoochoträng«
de Mahle öfwerftödigeSaUen / haswtr ingen annan
at sinlla, dtt han i Helfwttes LZga nödgas st ropa:
iagh pynas och piilgas swälilga i denna laganom:
vtan sitt hardä/obarmhertiga Hierta/ sonuntetwar-
tunnade figh öfwer tyens alendige Lazari Nödh och
Trängzmöl; han fag honom föriwDör liggia trank
»chSiuk: han säg honom vtialsomstörstafattiadom/men han lvarkunnade Ngintetöswel honom/hankuu-
de lnttt unna honom the Smolor/ som Mo pnder

Hansßord. Mn nu hgfwer 3azarus hugnad/och
ktzke Mannen PMS. Säjom och ws om delta med
wera vthaff thet samma helige Evangeltz wijdare vtd-
lagning/ medGudz tilhielp/ hörandeewardom/ i me-
dler och auan lydh w« thogkommom the H. Apostoli-
steOrhen/ pämmom otz then rtjke Mannens förskräc-
kelige ofärd/ och luckom sördensfuldmedFörsamlingen:
ZU mig/ O Herre lEsu Chrifi/ aff eine Wrmhcreighcel thtn r<lt<

F« ta Chlist-
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la Chnstna Trona/ pä chel lagh tina earligHeel ma innerliga rina/
ssrst och ftr ali ting «llsta lig/ock sä mm Mafia sssom mig; i minom
«lnd/ tin hitlp Mig Ml»/ zst chec behälrb/ tiefivulens iist längt sra!»
Migwändl! Ochhar lämpte om thens bellge Andes nä-
Dige narwarelse och krafftige medwärckande jamwät
til Ordetz med Frucht vtsörande och hörande/ suclom
vch anmodommedFrellarenslezuChristi egenßöön/
Vthi Hans Nampn lösandes: Faber war som llst s
Aimblom/)k.

Evangelium l.uc» 16. lp.

tzyden/ sade lEsus til the Phanstett
Thel wgr en tljker Man/ som klädde figh i

Purpur och kosteligit Ll/nNäde/ sch leffde hwarDG
kräsellsa. Och lhel wgr ock en FattiA / benämd
Lazarus/ then lher lägh för Hans Dsr/ sull «ed
Oaär/ begckrandes fiäckts fin Yunger aff the Smo-
lor/ som MoaffthenslHkaMansensßold. Dock
lommoOundar/och steekte Sähck«-de ehet ftgh/ at chen ftttige bleff dödh/ och warde
förder aff Wglarna vthiAbrahamss Oksst. Bleffock döhh/ech wart begrafwez,, Sem
hau nu l Yelweee och i Pynone war/ lyffte han M
Dgonvp/och ficksce Abraham längezfM/och La-
zarumt Hans Sksst/ rspade han/.och sade; Faber
Abraham/ warluuua ltgh öfwer mW/ och stndt
Lazarum/ ae han doppar lhee ytterffa aff sitt Fin-
Zer i och jwslar mma Tungo/ tp iagh M
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nas swarllga l thenna Loganom. Ta sade Abra-
ham: MW Gontäuck vppa/attuhadegode medan
eu leffde/ och Lazarus hade eher emoot ondl: M
hafwer han Ougnat/ och eu pynaS. Och öfwer
ale thella/ clr emellan otz och eder beW ilt stoort
Owalg/ ja at the som Villta fara hädän lil eder/
the komma ehes lcke Mdh/ ep Heller sara tadan/
sch Wt sfwer. M sade han: jäbeder iagh ta lig
Kader/al lu stnder honom othi min Fadersyws/
ty iagh haswer fem Bröder / al han förwawr
shem/ at the ock lcke komma vthi thella ptznorum-
met. T<l sade Abraham til honom: Me hafwa
Mosen och propbeeerna/ hsre ehem. Ta sade han:
V?ey/Fader Abraham.- Mn kommer nägor t?l
shem aff the Dsba/ ta bcktlrathcsigh. Ta sade han
til honom: Hsra the Mojenochproptzelema/
sa lroo the lcke Heller om nägor af the dsdavpstode.
M stolen eher emooe ste/ hwad ftr en atstllnad ckl

,
.

thenßatferdiga och lhen Ogudachtiga/
och emellan lhen som Gudh tlenar/ och lhen som ho-nom lcke tienar: talar trösteligen HErren Gudh M
the sine har l Werlden Nödlydande / och doch ltztwäl
Gudfruchtige Mennistior. Det fyneseNiest waraemot
Gudz Ratferdlgheet/ och Sannmg/al theOMach-«.klgeärolyckoftme/ochwardaryke.- deröfwer och den

" "'

helige Job vthi stn ttzdh förvndrar och söger: Hwtz
FZ 3eswg



4» Förfte Oönbas
«iodsli, iefwa the ogudachtige/ warda gamble/ ochwHa

lll i agodelar? Tv nar man seer pä deras meer an
lycklalige Tilstand/ haswa the alt hwad theras Hierta
önstar / the lefwa dageligen i Suus och Duus/ the
haswa alttzd fult vp/ the sittia ißojengsrdar/ öro fri-
ste och sunde/ ftuchta lntet för Gud eller Mennistior;
theras Söner vpwäxa i derasvngdomsiisomplan-
lor/ och theraS Döttrar sasom bepryddeSwalar/
ftsom Palatz: theras WWus äro full / the thex
sptMing vlhgifwa kunua den ena effler etzen aw
dra: theras Mr bära tusende och jundrade tu-
send i theras AfwelSgardar; deras Orargöra myktt
Vrbete, och ingen stada/ ingen olycka/ ingen Na-
gan iirpa' theras Gator/derföreoch aUManropa;

k5.144.11. saligl clr det Folck/ hwilko fi gar: Och the Gudh-
ll,«4,ls- srucytige komma pnderttzden och vthi whdriHe Tam-

.,.
kar htir öfwer/ at the med den H. David ja när sia-

-' ' plamed sinä Mer/pch deras fiegsultnHr hadefiun-
tet/ >ä at the futt när Ma sasom lhe: nembWen the
OgudachtW/ hwilkas Ord Propheten Malachias
salunda beskrWer: thet <lr Mngt at mau Gudi
tienar / och hwad gagnar oh / <tt wy hälls HansBodh/ ochsöromelsirckngelefwemeför OEera-nom lebaoehl Derfsre pryse wy the fsrachtave-
tp the Ogudachtige wHa lil/ the förjM Gudh /

och thet gar them allstmmans wäl ythaff. Mn
märcker / I mine alstelige the föliande Orden - Mm

lhe



theGudftllchttge ttösta hwar annan altsa:
ren mcklcker thet och tzörer det/ och thtt lir en ta°nc-
keffttfft för honom ffrifwen/ för lhem som fruchta
Herran/ och ttlnctia vppa Hans Nampn. ?he ssola/
jäger Hetren Zebaolh/ wara min Egendom pa den
Dagenom/ ehen iag göra stgl/ och iagh wil stona
them/ ltzka som man stonar stn egen Son/ lhen ho-»om tienar. Och I stolen ther emovt ckler fee /

hwad för en cttMnad ar emeilan then Rätlferdl-
ga och Ogudachttga / och emellan then som "'

Gudh tienar/ och ehen som honom icke tienar. To
lätsä wara/ the Me lefwa har i Glädie/ thewarda
doch therföre intet laiige: lät sä waw/ theFattige tesiwa immod ochHlende /kunna the doch Uwal bliswajalige. Tv vthi förelasne helige Evangelio hörom wij,
huru dm rijkeMannen, vtaffmänga bleft öhrad me<
dan han lesde/ men i Döden förachtad / och effter dö-
Vensördömd/ altsa at honomallenawal gicl effter den
Mgemena Mening och en ttzdh lang; men honom gick
Ma vthi sielftva warcket och vthgällgen/ enledan effterLsye kommer Sorg/ och änden pa glcidien är angest. OldsprM
Men har hoos hörom wtz och om den arme Lazaro/
at han/ medan han lesde/ war förachtad/ men idöden
wal hedrad/ och effter döden saligworden är; altsä/
at honom iUa glck effter gemene Måns Domb/ menmöchta wiil l anseende tllfielfwa warcket och den lyck-
salige omwöxlingen: lv del hanmed
tWerloen/fick h«n meph GMe jAbrahams Sköte

43effter



?f.tt<l.!. VpWral och sannades/ han fick äter fee/ hwad älstck
nad blifwä stal emellan then Rcklferdtge och the»
Ogudachtlge/ sch emeilan chen stm Gudh tienar/
sch then som honom icke tienar. Hr fördenstul och
ttzetla Evangelium ett ibland the sörnämste. och was

- wardt/at man det fiytigl tilhörcr/ ochpti trpgetHierta
gömer. Tv the RUe warda hör förmanaoe / at the
sig mtet vphaftva: the Famgawmda tröstade/ atlhe
icke mage bllswa försagde. Riikedom gör gemenllgm
HZgmobige. Fattigdom theremoot/klenmodige: der-
söre weea the RWe vthi sin Gladie / och the Fattige v?
thi sit Hlende/ then wederbörige mstteligheten icke at
träffa. För bägge bltfwer otz här llenllgitMedeltöre?
ftaget: Tythen fördömdeMke vpwackerhoostheßij-
ka strack och Fruchtan: ben salM Fattige vpwackep
sörtroende och tilförsicht ti! Gud vti the Fattige. För-
häff tig fördenstul mm/ O Menniskia, pä thee tu icke
meo den JM mä i Helswetet stördt bllswa: war icke
Heller förfagd/ O Mennistia/ pä lhet tu medh Lazaroma vthi Abrahams Sköte förd warda. HZr moste

1.ue.,z.z4. man nägot ltzda/ tywij moste gä genom then ttatM
Poreen/ och vppa den smala Wagen/ til et ewinnerf
Kgit LM gnttt blefftazarus Fattig til ewig Tttdh/hanär mehr an Rtzk i Himmelen worden. Htstilnay
war emelian dem för dödm / ätskilnad sr och emellan
dem bliswen effter Döoen: hwilket lUom thet afwmär hufwudlaran affdagsens hetlgeEvangelio/wttock-
ja nagot wtzdlysstMre detta förtlara wilioM / och sa,
Does mcd tzwar andm affhsrg den atstll-

44 Fsrste Söndag



effttt 'leinitZtiz. 45
Nad emellan theurljte Mannen och den ftttlgeLa-
zarum. Imedlerttzdhwtzthetta tanckiomotzatgöra/
O Vene hielp/ O Verre l<it wal ga:

Hthstilnaden emellan then rtzke Mannen och then ,

fattige Lazarum/ om hwilka twanne har wijdlyffteli,
gen talas; ar den Forssa/som tages affbagge deras
lefwernesLopp.Bäggeworo the ludar/ aff den wäl-
signadeMrahamsSad; thenMkehade medlhean-
draludar hördt Molen och Propheterna/ kallar A-
braham Fader/ fom och Abraham ther emoot katlar
hönom fin Son effterKöcet. ThenFattige waröswen
affjamma Slachte/ dleff förd vthl Abrahams Stöte/
effter han war affsamma Troo med Lvc-
kones gooa hwad anbelangar/ war thenena Mjt/och
förmedelst fin rijkedom hade h«n sig staffat mangens
Vnnest och WälwlUia/ ty desse twänne stylten söllas ge-
inenligen äth. Men Lazarus war Fattig/ Fränder
kunde han haftva msnga/ men Wanner hade hansa:
han hade mtet theraffhan sig vppehalla kunde/hwar-
före han aff allom sörläten maste taga Tiggiare-stas-
wen i Handen/ och fin Födo för andras Dörax betlcs:
chyenzamgan hamr och Hans Nasta/men theNy- Oibispräti
ke hafwa mänga Wänner. Och desvtan/ at han '4-«.
war Fattig/ emeoan mgen Olycko ar allena/ war han "'

och suu med Säärv at sast han hade gerna welat ar-
Heta, och ttm med sit Bröd förwärfwa / ha)i dom det '

mtet förmätte för fin kropz Swagheet och Smkltghet.
Then Rijke haN Nadde sigh vthi Purpur och kostelige
Lmn-Kläder: och hangde sä dyrbara Kläder vppä sig/
j!om honom mttt anstodo /och wors vthöswer Hans
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Ständ. Lazarus war ther emoot antlngen nastan
Naken/ eller med en blodig Slarwa effter
Hans siuklige Kropp jyntesfuU affSäär. Then Rhl-
kehanlefdehwardagKraseliga: Icleauenast iNäl-
lust och yppigheet affatlkiUigeßättcr och Hrycker/ v-
lan och alt hwad elliest til ett sävant kräsellgit Leswer«
m vptänckias kan: och thet tcke nägragängoraUenast
om Ähret/ vtan immerfort och daseliga / at han wa-
rit en denne werldenes Gödegriis/ som aldeles hafwer
häUit sin Buuk för smGuoh. Lazarus han hungrade
machta/och huru hnngeren hononl Mingade/ kunde
man walfte aff des magra Beenknokor / hivilka vth-
mächtade ochSHärfuUemttt förmättehäUa honomps
Fötterne/ vtan han lag för rtzke mannens Dör, och
tigde intet nagotaffdes kostelige Ratter/ vtan bega-
rade aUenast mättas affthe Smolor/ zom saUa kun-
de affrijka wannens Bord/ the annors antingen aff
Mennistior stulle förtrampas / eller aff HWdar vp-
samblas. Och lä stoor Nöoh som vppä tazari Shda
war/ l« stoor war then rtjke Mannens Obarmhertig-
heee/ at och the begarte Smolor intet tazaro öfwer<
gafwos. Therföre märkeligen i Evangelio tlllagges
then rM Mannen til ewlg Wanheder/ ät Hundarna
woro barmhertigare/ och Ma säjom watwilllogare e-
moot then fatlige Lazarumj ty thewmmo vchstekte
hansSaar, Edmuwäl andra aro vthi then Menin-
gen/ thetta wara tiUagdt,at Lazari Nöoh yttermera
yppa/ effter Hundarna aro kompne/ och hafwa stett
Hans Säar/ intet at the dermedhnögot lkulle gsra
honomtilwilies/ vthanaffstnegenWahna. säfonl
sch pä detta saltet sadant hundasietiande intet affgae

vtan
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vtan Warct ochSweda/ halst ther yele Kroppen wa-
rit fuU medh Säär: sä at ssledesLazari Tolanwd pä
bagge tijdor är beprötwat wordet/ vppa den ene/ ta
han ingen Barmhertigheet hade at wama
ka Mannen 5 och vpps then andra/ när han och detta
BeswäretaffHundarnanödgades lijda. Toenßljke
hade Nt egit Huus/ vtan twlswel/ wid hwilkens Dör
denFattige lag. Vthi samtalet med Abraham/kaUar
den Mke det Ds fadersHuus. Ss at och thetta war
at siatta säsom ett stort Stycke affdeunewerldennes
Lycklaligheet / Huus hade han och Taak öfwer Hus-
wudet/ och deteffter sin Fader ärfdt. tazams warsH
nwctit i detta mähl olyckeligare/jom han mtethadeden
ringaste Kotza/ vthi hwilken han matte hafwa mkru-
pit/och sig emot hwariehanda Owader vndansmögf;
vtan nödgades vnder varan Himmel liggia för then
ryke Mannens Dör/affhwilken han dochlngenhielp/
ingen Vndsatnmg/ ingen Barmhertigheet/ hade at
wanta. Ss at wtz jäledes vthi thesse twenne/haftvom
Exempeli vthi then rijke Mannen/ til stoor werlozligh
Lycksaligheet: och vthi den fattige Lazaw/ til altsom-
största mennisfelig Nödh och Hlende. Han äthnöt v-
thi alsomstörsta Medom,önstelig Halso ochsielfbega-
rtg Wälmago / han war affGrannar och Nadgran-
nar och fiere högdt ahrad och dageligenbesökt/ han ha-
de stoorßUeoom/ kosteliga Kläder/schkrästligSptzS.
tazarum ttychte alsomstörsta Fattigdom/ Ohalsa och
alfföns Nödh/sä at han medh Hiob klaga kunde/figh
ifran Ouswudkullen lil Zotabiällen fiagen/ och»<ä-
dan sin Nödh och alsomstörsta Trängzmäl kunde han
twch icle Smolorna aff rtzka mannens Bord betom-
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ma« ta doch the oMige Creatur Hundarna räckte
tzonom sinä Tungor. Narwtzfaledes desse bagge/vm
rijke Manmn/ och den fattigeLazarum/försm otzvn-
der ögonen/ winka the bögge Ma salon, Händcrna
til o§/ at wtz med Agur lake Son dageligen as Hier-
tat bediom: lw bedes isg aff lig/ O Gudh/
at eu doch icke Wille neka migh ehem/ fsrr ön iagh
dör. Affgudery och Lögn läl waraliZngl lfrcknmig«
Zaleigdsm och Nykedom gyffmlg icke/ men lckl mG
mm affMda deel ttl SM fä. lag matle elltest/

BldspM. om iag allförmält woro/neka och Ma; tzooarAer-
z«.7. z?. ren! Eller o» mg alt för fatttg wordo/ mältesitä-

la/ och sörtaga mig pamins GudzNampn. Mff
osi idagwarldagiliga SiHI/ wij bidie tigh; förlät
ost wära synöer Snid/ sasom wij och wälwillelig fsrlsla chem oh

Oib leHosi »Lei Frestelsen w/atosi tijsfweswmnerwaV'
Fifnd/ vean sräls offftan.ondo/ Amm!

Wtzdare och för thet andra / bestsr then för-
namsta achlkllnaden emeUan thcn rPe Mannen och
Lazarum / vthi sielswa Slulet pa thenne wett-
denes Lopp/ eUer fielfwa dödzens Sätt. Om La«
zaro lages: fähMde figh/al then Fasttge bleffdM.
Och om then NUe stär: bleff och den 3iyke dödh.Tn dödzfaramostedewälbagAevndergä/menpZ olijka
Satt: Tv lazarus/ hwilken nu bliswer den IM sö-
redraAen/ ehuruwal dm Ryke tilförende sörr bestresz/ban haswer medh sast roligare Sinne ochfastwilliga,
re dövzens Siinningebud enlottagil/an som dmIA
ke/thm/ om hanhade kunnat/gernaannuemoot dö-

dw
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den stolat zppeiier,; jHsoni och aldeles har Mfd lesu
Svrachs SonsOrdöfwerens Stemma/denMnda
niärckellgen ealar- O Vöd/ hum wck gor luemosck
ehen ehen eher Swag och Gammal ax/
ehen i allo Sorg ligger/ och tzafwer doch intel bäl-
tre til at hoppas eller wänea. Skulle han hajwa
tiltall den rijke Mannen/ stulle han wisserlige» zagdk
hafwa/ som han och sager: O dsdh/ huru bitter ck
fiu/ nar en MumM eäncker vppa tig/ som goda
Dagar/ och nog hgfwer/ och vthan Sorg lefwer. «achzson-
Och them i all eing wal gar/ och annu äta stller.
Tv ta stulle man hafwa sedt / huru the walsörsarne
Latiare gärna sökt nagot VlDer för den rtzka Man»
nen enloot Döden / ts doch mgen sigh om den fatttge
lazaro wwe bekymbra. Sldermera star« Evangelio
om den rtzke Mannen: och warde begrafwem Ty
Hans Franderv Hans Slächt/ Hans />uusfock/ HansNänner ochSupebröder hafwa mcdhfördl honom til sir Hwijlormn/ om thet sä för the O-
guoachtlga Heta mä / sä at och ta sannades; Mr
then Rtjke dor/ st springa ttlftmman alle Man ;

men när ehen Fatttge dör/ kommer knapt en och an
3herföre om Lazar, begrafning är har aldeles tyss/ e> "'

medan han twifwels vtan aff nägre andre Lazarisar
worden dragen vthomStadzporten/eller kattao i nä-
gor Groop/ och knapt nog wed Joro betacht. Doch^^-.,/?ar hclr en öfwermätton stoor ätskildnad / jamwal och «»«</.,/<

smellan tazari och then rijke Mannens Begrafning.
Ty nar lazarus war död/ när han nu sm Siä« hade

G) Gudh
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Gudh öftverannvardat, lä<lr han földer aff Hn-
gtarna vthl Abrahams Sköte. Sa at/dm som
Mannen och Hans Huusfolck hlygdes widh < denne
Werlden/ d«n anlagaHnglarna effter döden och föra
vthi Abrahams Sköte. Ty safon, FreljarenChnstus
wil här läta<ee/hwad äthskilnad emellan desse twanne
ör bleswen strap när the aro blefne döde/ sa talar och
han hsr pä Mennistellglt VW vthjlijknelseom Abra-
hams Sköte. Tv sälom Varnen vthi Föräldrarnas
fränwaro blifwa assHuusfolcket illa handhafde/ och
warda sedän aff Föraidrarna/ ngr the hemkomma /

vptagne vthi stöttt och Fampnen/ hwarest the wstda
med äthsiiUlge kärljge pry tröstaoe/ och suart thetför-
riga onda sörglöma: Sa emedan Abraham bleffaff
Zudarna allgement kaUap theras Fader/ ochLazarus
med honom hade samma Troo/ och rätferoighetenes
troos insegel / ja Zr medh thenne lPneljen och Abra-
hams Sköce tilkenna gifwit wordet/ Lazarum nukär-
ligen til the saligas omgange vptaqen / ther han medh
dem <amma roligheet athniuter/ochwederqwecktwar'
der aff himmelrMes Glädie/ hwilket Abraham lofwat
bleff. 3lr fbrdenstul Abrahams Sköte thetßum/ der
Gudh sieiff/ ther Hnglarna / ther the helige Palriar-
cher och Propheter aro/ hwilket annorstädes warder

Mntkeee kallat Gudz yand/ ther the rälferdlgasGlalar a°-
mOofj;.'! ro/ och lutet Dsdzqwal kommer wyd them. Der

hafwer Lazarus hugnad bekommtt. Här i Werldene
vtbstod han myskit Ondt/ sä at ehuruwal han sigom,
befiijtade om en sann GVdz Fruchtän och ett GVdi
wklbehageligit leswerne / han doch har war en stadig

Gudz
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effter InniTbtil. §/

Gudz Korsbärare/ ochtwlfwels vtan/offta tänett tw«
pä Gudz nadefuUa töfften/ atdem som honow sruch-
ta stuUe oel, wal ga / och han Mdes kunnat fuclal i
sit Hierta/ stallhet tafafängl wara/ at milt hiettä
ostraffeliga lefwer/ och lag niine Hcknder i effpwig-
heet lwar. Och warder Mgae dageliga/ och mm
napst är hwar msrgon ssrhandene. Men nu törd
vthi Abrahams Stöte hafwer ha» hugnad: Hanbefinner nu alt sant wara/ dwad Gudh dem sinomloswae hafwer: thersöre ha» aff Hlertat tackarGud/ickeauenast at Olwh hafwer frelst honom ifrän denne
werldenes Alende; vthan och nsr han seer then rijte
Mannen plägas/ at Gudh honom nadeligen bewap
rae hafwer/ at han icke i thetta Plsgerumet tommen
sr/ emedan han nu sall ochlyckelig hampnat vti Abra-
hams Stöte/ ther han iinnu större hugnad förwän-
ler/ när och i sinom tijdh Hans Krop stal vpsta.

Saleoesochsör thettridie/ bestär den förnamsie ">.
attzstilnaden emeuan den rijke Mannen ochLazarum
thervlinnan/ at en sioor omwäxling är emellan therastllstandvlhitheeandratlswet. To see/ förftnämpnes
then Falttge wiv Nampn/ then Me intet. I werlde-ne warda the rWs Nampn wtzdttnnntge / offta ochauettaoes icke vlanahrewyrdnadnämde: the sattigas
Nampn bekymbrar stg ingm om/ och aff then blytuß-
Za Hattigdoms byrdan warda the i diupt MörckernOsänckte. Men Herren tanner the suna/ hwarföteochtazarusären afderasTaal/tilhwtlkaGudsäger:
Fmchla ttg inee,/ ey iagh hafwer kallat ligh wydh ~Nampy.- tuDM. Ts GttdhoMtheOgudachttga "''

fager
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rs.is.4 lager Jagtz Ml icte fö»a lheras Nampn l mlnow

Mun/ tdcrföre then rtzle Mannens Nampn etz heuer
är pä papperet eUer «Gudz Book strffwit wordee/ ty

khe Rcktferdigas ämmnelse bllfwer vei wMgnelse/
Oidzsprätb ogudachltgas Nampn stal förgas. Glä-

die fig fördenstul the Gudfruchtiga/ at theras Namn
äro strifwen vthl ltjszens Book/ vthu hwllken the a den
vtterstaDagen fiola almänt vplHas/och tilden huu-
melste Olädlen inkallas: Tä the oguöachtigas namn
vthl Ewlg glömjko och Mörcker stola vtstrnkas. För
chet andra / ar och en stoor äthstilnad emeUan rM
Mannen och tazarum i anseende tll Rumen/ til
tache effter detta tifwet äro tomne. tazarus sitter /

som wtj allaredo hördt haswa/ vthl Nbrahams sts-
le/ och hafwer huguad. I delta lifwethafwer han
G«dh tzedrat/ trodt Hans Ord/ thet vppalagde Kor-
set toligen drilgit/ och sm Sial Gudh troligen anbefa,
lat: therföre warder han nu öter igen aff Gudh he-
drad / och myckit meera/än han nagon tijdhi thenna
Werlden tänckia tunde/ ty tazarus är vti Abrahams
Sköte/ ther alstöns Gladle och Frögd ar/ ibländ the
heliga Hnglars och the saligas Samqwäm ötniutan-
des Gudz salige Älkodande. Rljke ar i Oelf-
welee och Psnorumel/ en sodan obestriftig Pijna/
som inqcn Mennistia kanvthtala/ och Gudh lZte al-
drig nögonaff otz pröswa/ han är nu vthi detrumet/
ehei the fördömdas Matk aldrlgh dör/ och etzeras

Vpp<nw Eld aldrlg vtMckes. Han är nu ythi thet rumet/
Mb.? s. ther han MrMm/ ych finner hsttom jnktt/ ly

dödm



Vsden styr honom. therföre tlagarhan: lagtz
PlsgaF t thenna Logansm: och nu förnekas honom
«alla Ewlgbeet en Watuoroppa/ at han ther medh
wättt jwalka fin Tungo. Hsr i Werlöm har Gudh aldriL ,

M ia«/ och bekommit ass honom, ehel han wille haa; vchi H<lft
»«et f« och han al< neij / chwad Han bsdes/ bekomm<r han eij :>

Gä gor chet lil, och annors eij; Ia emool ia/ <m»ot n<tz.
N« plägas hanSSiäl affett ewigtSamwetes gtwg/
ta han paminmr figh fina begsllgna Mchgerningar:
nn plZgar honom, at han den ewiga lyclsallgheeten
hafwer sörlorat/ den han aidrig mera tan ätersä/och
handoch Mförende genonl trona pa Christum nM
hade kunnat bekomma: honon» Vlagar/ at han ttl
then ewlnnerliga Föl dömelsen glordt fig styldig/ isrän
hwtlken han nu aldrig mera silppa ma: honom plä,
gar/ at han nu med Sora. och Ängstan wänta wosse
Zen almänne Vpttändelsen/ tä och Hans Kropp med
Smlm söreent/ flalDMoMn öfwerantwardas til
ewiga Thder at försträckeligen ptznas och plagas / der
Man han awrig mera ssal frM eLer förlossad blifwa.
Mon han ey säledes hafwa orjat/ at strtja och ropa;
3sgh plägas lHenna Loganom/ Ty thessetwönne
Rum/ aro ech Mwa Sialarnas hemwig effter detla
Mnt. Tbet ene ar Helfweeet/ VtyiHVMt then rtzke
Mannen vpwaknade/ ttzt och aUO Osudachttge sam-
kas skola. Ty jwllken som lcke eroor vppa Gudz
Son/ t)ancktallaredsdsmd/ och ssal lcke see Llf-
wee/ ythan GVdz Wrede bliMr sfwer honsm.
Och vthur delta Helfweeet ör ingen aterlösning. Det
andra Rumet är Himmejcll/ Mhwiiken thesnakomo

H. NM/
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54 Forste Söndas
ma/ som vppa Christi sörtienst sigh aldclcs förläta 7
och vthi en lann Troo vppö honom<aligenaffsomna.

1°1,.,7.z4. Ty sä säger wärFrelsare 3Esus: Fader/ «agh wil/
at der iag är/ ther stola och ehe wara/ som lu mig
gifwll hafwer. Therföre han och til Röfwaren then
Botfärdige sade.- Ssnnerliga/ smmerliga sager iag

1.»c..;.4Z. ~

O6) Andan befallerom alla Gudhfruchtigas Sialar
"t lkrifwas: Galige ckrs the DSdev som i HER-ranomDsö.l afse w«t huilket theraßumet iwiliennu/
nnneälfkeligevthwalia, I Himmelen/ «tllmmelen/
ther Gudh fielswer boor/ ther är osaijelig Aögd /

Lust/ Gladie och Hugnaö: i Helfwetet är bland D«e-
fiarna ochtheOgudachtiga obestriswellgPläga/Sorg/
Nödh/ lämmeroch otaligt Säu deniHlm-melen hampnarmedh Lazaro: v« den ti! Helfwetet
niedh rijka Mannen faar. TilHimmelen kommer
jngen vthan jann Bättring/ och leswande Troo vp-
pä Frelsaren lEsum Christum: Til Helfwetet
zna/ sakre/Obotsärdige/ Skenhelige/ Obarm<
hertige/ Vfwnftödige, ochmedh ettOrd/Ogudachtige
warit baswa Til Himmelen kmnma the Gudfruchti-
qe/och vthi Abrahams Skötefa och finna the hugnad:
Til helfwetet och til Pijnornmet konmwthe Oguoach-
tlge/ therplsgas the i Helfwetes täga. I Himmelen
hafwa the'Gudsruchtige the helige Änglars/Gudfruch-
tige Patriarchers, Propheters och alla heligas saliga
Omgange och Gemenstap: I Helfwetet hafwa theO-
gudachtige the försträckellge Dieftars/ the onda sula
Nch stinckande Andars/ che blodlorstiZeTyranners/

Horkar^



tffttt I'rinik2tis. 55
Horkarlars/Menedares/Mandrapares/Dryckesdul-
tars/ Tiufwars / Ormars och Drakars gemenstap
och Omgange.
ket thera Rumet synes nu Eder behageligare waw at
til alla ewiga Ttzoer effter detta Lifwet vthi blifwa?
Hlmmelen/ Himmelen/ läyen Ithen saligeHimmelen!
Ach ta i HERrans lEsu Nampn/ sälom I i Dag
hsren Herrans Röst/ fi förstocker lcke idor Hier- xs„ zea i och lckrer MnnMor alla göraBätttlngt eydh/
at när Gudh eder kallar/ han mä t<i finnas blqd/
en mild och «MO Gudh/ och eil M Nyke föra
sijom sin ttra Brud. Ty then dagh warder kom-
mandes / at och wij en gäng thetta Leswerne sörlöta
maste/ och thenna tyoen icke igen bekomma kunne/om
zvij an ssönt hela Wcrldena therföre gifwa kunde. Lä-
ter otz fördenstul aff den rtjke Mannens förstrackelige
Erempel/ dennarwarande Ttjden fa achta/atnärwtz
harifränfittde öro/ wtzmotte etztä bedöswa atönsta/
at wtz här ater wara Nlätte / och wart lefwerne at
battra tijdh hgde. Ty thetta Lefwernet ar aUenast
ett ögnableck/ och ftZr doch thervppä Ewigheten an-
tingeu Lifwetz eUer Dödzensl ty au Ung stola sä aff-
ga/ äfwen som thetta korta Lefwerne anstölt warder.
Och ar thet snart/ och vthi m Hgnableck giordt/attu
om thet ewiga lifwet/ O Menniskia/ kan ftla/ och v-
thur detta lefwerne medv ach och v« vtdiHelswete
ra. Ligger nu st stoorMacht vppä ettögnableck/kom
tä ihog lhen rijke Mannens Ofard/ kom ihog lazari
lyctsaligheet/ stall tigh för Ogonen denGladie iHim-
melen är: kom och ihog then Plöga«Helswetit ar!

H; Ty



Ty ehuruwäi fast ftere/ och machta n§anga och böge
hemekelser här aff tagas kunde/ fä sr VochmtetPap-
Per/ som sadant nogsampt fatta kan/ effler
zur iHimnMn/vnder Hzmmelen/ och t Helfwettt vtt
lhetta FaU tzoel och bewekeljer aro: the äro-
aUesammans tzdelßöcker och Predyknmgar: the ro-
pa och predtzka aAe/ sombiige genom sinä herligheet/
fomblige genom sm och aUe genom sin
GtapM/ jomblige genom Nna Straff och Plögor
OMennlfita/tusonlönnu tijdh hafwerat bältra tzg/
vmwändt tig/och bed attinFrelsarelejuS/som Ndyra
Blod vthgutit hafwer/ ps thetwtj tften emgeGladicO
i Himmelen stuUe bekomma/ sörlanar otz sinä Nä-
de/ at wy HMlmelen och then t Himmelen är/mäge efftertrachta/ pä thet wtz «cke genom säkerheee
eUer hwariehanda Syndwär DeelaffdensamaGlss
die förlorn l O lesu Mist som Mandom tsgtz /
ttt oh altM somma chog / tin bittm Döbh ochnm Old/ GMs
MW. O Kettgr And M off tin Mdj / ae wGsldng gck aff ttt Rädh/ wara w<irt h^Mnd/ Gudh zader/ Son/ och the» helige And/hellgeAadl

Men mon ta Mtedom fördömde then rUke Man-nen ? och tazarus för fin FMigdom bleff Salia»Mgot nar lwnsiunger ssdenne Dagh/ dock st«, n«,n eij fä t<l»«tiH här/ «

ssrkafias/ ty R«jked«ln en Gudl Gafws ckr/ sch bör assmgom lastas; men chtt ckr Spnb «j bruta »en rcktt/ eher NMFr OM Nsfta, ssr tMM stal chet wa« altM chsrd,, eH



M Hans tzDa. Ty säsom Fatligdomvtl sig ingen jallg gö,
ra kan/ ar och imet tuifwelsmal thervppa/ det «cke
mänge lattige/mangeTlggjiN-e/ medvdenrtjkeMsn-
nen liggia i Helfwettt och plagas. Sa kan icke Heller
Mijkedsm nagon fördönla. Uy HErmnS Walfi-
gnelft görrqkan vlhan Mödo: Och walsignar Gnd
ther medh fämwal the Gudsruchtige / och sma egna
Wanner / Abraham / David / Salomon / emedan
Gudz Ord sa tlarligen liuda: fckl tlr then somVer-
ran fruchear/ then fom stoor Lust hafwer lil Hans
BuVh. Yans Sädh ssal wWgnadwarapäZor-
benev the fromas GWle stal tvMgnat warva. 55.„z.,.H
RtZkedom och Zmnogheel stal wara ihansOuus/
sch Hans Rtlttferdlgheel hllfwer Ewinnerllga.
Men om thenne rtzke, Mannen at tala/ hwilken dag-
ftns helige Cvangelium bestrifwer/ stodh Nled honom
annorlunda ttl: ty hwad gagnave honom tläda figv
Vthl Purpur ochkostellga Lhnklader/närhans Släl
doch m för Gudz ögon war naten och Blott ? hwadwar thet hononl ti! nytta/ at han dland Mennistior
mchtade herliga aff Balsam och kosteliga Salwormär
han m för Guoh stinkande war säsomett Aas? hwad
gggnar och bätar honom/ at han här hade södt sw 7
Kropp, nar Slälen war Nhungrad? Fördenstul äro
har andra orsaker / tör dwilka then Mannen i
Helfwetet plagas moste: Säjom (i) at han inttt ha-
de nögon ängersull ruelle öfwer sine begsngne Sm-
der/ och at han intet giorde sann Boot och Nättringz
M huru fiutle han den göra? Nar han mtt tunde

H> hafwK
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hatwa sa storl radrunl / ae han om Battrmg ens
tänclla mätte/ effter han aff den dageliga Wöuusten
vthi Suus/ DUUS/ och aUehanda Kräjeligheetsä war
ntjdsänckt/ ac han intet ehrkänna kunde sigh wara na-
gonEynoare. Hade han ingen karlek til G«dh z
vthan den Körlet han hade / stadnade hoos honom
sielff vthi Hans Buuk/ hoos dennewerldenesWZUust/
och httNS tärtomne coilZtionz cgmerHtsr.och möchti-ge Supebröder. (;) Hade han «ch öswen mgen Lust
til Gudz Ord- han hörde wäl Mosen och Prophem-
na/men aUena afenblottwana: nör hanhördenögot

LK.;.i5. afPropheternavplasas emotYöMdellerDrycken.
;. li. stap/ lat han thet sig förbtjgä medh döswa Oron,hel-

nom thet enaOrat/ men strapvthgenom thetandra:
Heller hade han nagot annat före i fine Tanclar. (4)
Hade han mgen karlek tilsin Nasta / war han etz Hel-
ler emoot dennödtwngda Lazarum effter F>Errans
besalnmg Barmhcrlig. hzparsöre han ochgaff sinä
Hundar mera än sasom then snttige Lazaro/ som lsg
för Hans DörFatttg och Siuk, Hungrig och Swag,
och begarte aUenast Smolorna aff Hans Bord: dem
Han doch honom icke förvnna kunde. (5) War hoos
honom ingen Matteligheet/ vthan mchbrukade han
Gudz Gafwor Gudh til förtörnesse/ ochgiöthanvth
öswer fit Bord meer Wtzn och annor krösellgheet en
Dag/ än den fattige Lazarus hade behösdt t,l enläng
tijdz lPeliga Vppehalde: sa at ehuruwal han hade
hsrdt aff Mose/ Mennistian wara ffapao til GVdz
Belate/ och fördenstul böra ombeftijta ssgh at i denne
Werldene lefwa GUdfruchteliga / Mttfardeliga och

Tuch-



Huchteliga / han twart emoot och Gudt iW som ttl
trotz lefde som ett wilt D'ur/ och stgdiqe sig i thenne
werlyenes Skam wältrande Soo. Ma man tä vn-
vra vppa'/ at denne RM ar sördömd? Och förvthan
detta söretalda/ funnes och hoos honon, desse Laster/
hwilka honom och til Fördömelsen forthielpte: O-
gudachtisheet / ty han war en wansiachting isrän A-
brahams Sädh/ hwars Troo/ dwars Gernmgar/
han iingen matto efftersolgde: Sa at ehuruwal han
habe Mosen och Propheterns/ han doch tilltzka med
sine Fenl Brödtt? alt hwad thetarde om thee tilkom-
mande werldenes och lifwetz Tiistand/jamwäl om Helf-
wetet och the fördsmdas Plögor/ höll alt för safang
Strack och Fabel. EH/Diefwulenäl lcfe sä swart/ «.

siisom man honom malart och icke Helfwetel fi Ttusso «z,
tzelt/ som prckfierna Ver om tals. Mm nuförfar "N s»
yan alksavant wara mackta Sant; derföte önstar
han/och bederFader Abraham/ ashansßröderva """

ett nyt sötl igenom motte tllkenna giswas / «ock l»ie'vtdi hwas PlZga han stady war/ at the och icke ssulle Helle ftkomma vthtjamma Phnorumet? ty om the änhun- heisi/ «i-
-drade ahr ssulle höra Mosm och Provheterna/stulle dicPfaffen
the doch intet troo them / elj Heller nögon Battring "arvon «-

göra. («) HöMrd vthi Kläder / at hanöfwer sitt
Stand kladde sigh i Purpur och kosteliga tintläder,
icke paminnandes sig/ at klädernaförSnndenesstulstuUe Hans syndlge Kropp styla; mm nar han vthi
dem wiUe hoswera och braffa / man tä ch Heller an<
norlunda honom vthi Sinnet togo / an säjom en
Tiuff/ dm nu stulle gä til Aätteplatzm/och vhtsta sit

strass
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straff/ochrätttäwllle gä ochöswerHange-repklhögsar«
das. (;) idftversiödigheet, at han lefde hwar dag krs-
ftliga. (4) Obarmyemgheet emootsm Nasta/at hansazaro intee/ som jagdtär, sm bordz Smolor förvn-
ke. Men/ Gudi klagat / then rUke Mannen / hafwer
Mdh desse fidste werldenesttzder Femßrsder.' then
förfta heter/ then fördömderykeMannens äldstaßro-
Vel dcn medl) Gudh wille tafta omförtradet/
och bleffaffHimmelen nl Helswetet nederkastad.- tä
han fijdernma the Ogudachtiga med fig Winner/ at
göra iswn Gudh affau/ <sat the »cke w<Ma höra Mo-sen och Peopheterna/ the bekylnbra slg mtet
Christl Evangelw/ vthau forttaraplhi fin Ogudach<
tigheet och onda Wäsende/ til thes tve medh t.ucif«
och den rW Mannen vthl Helfwetes ewiga Ptjno-
rum vpwakna. Then andra Brodren/ thenöfwerfts«
digeZynog /leswer och annui ty thetZr nu ss widt
3ommit/ l?al en anrätta en Mältydh/ ja och thes e,
mellsn/ kan man nu mm mera wara benösd medh
the god-e Gudz Gsfwor otz Gudh vthi wsrtK Fäder-
neslano förvndt/ vtan hele Werlden moste förvthan
Lufften/ wsr lord/ och Hafwet sammanstiuta til den
öswerftödige rijte mansens Bord/Rötteroch Drncker
fosteligr och träfelige/ sä at rtjke ManzellS Bröoer the
lefwa lcke aUenast ttgfeltgen / vthan och grazeiigen.
Hwad wil man tala ow Klädedrachler / the nu aro ls
GMhytelige/ sä öfwerftödige som dagarna nastan iM-
ret- Spänner man widh denne tijden Klöderna. sä
härdt äth Kroppen/ at man,vtan til kan talia Benen/
jher blifwer inm langt tjl / förän aff syra eller fem
AltM bilfwer giorda Scxton eller tiugu: och doG



Klckdningarna <Zch den ryta Mannen stola giräs lyta mange/ p«l
thtt ftörsta delen ma liggia vchi Kisior til minnes, stycken ass bera<
ifwerfisdigheet / des Mo,l och Maal dem strtärer: Kropparna
warda ock i lorden Ormar och Maetar lil dels / men sndeeltgen
Kroppar och Sicllar v,hi Helfwelet plagas iilmmerliga. Then m,
die Brodren heeer/ Kosta hwad thtt tosta kan. Ty huru fH
«o the som blifwa nu vthi sil Ständ bensgde/ och widh benOr-
dning Gudh giordt hafwer: Pijgan wil i Hwsel wara sa tl<ldd som
Dottren/ och tan man nu snare ingen achstildnad mera fa emellan
Pijga och Fru/ stal chee wara/ lsrer Klädedräckeen stilia dem»
Tyju sämre en är och w<lrre/ jutostbarale vehsiofferar en figh och
gHr chee forl, tosta hwad thee tofia tan/ stal man«s« BrsdelvtU»
Munnen/ mofie mandoch hafwa Spi«at ock Brotot/ ,hel hielpee
inltt/ toslahwaddel tam lhetminGranne ock Granneawmna ocv
grannes Dotter hafwer/ chelmäste iag ock hafwamed. M«l l«
Prophecens Ls«i« mdie c,pit«l. ockl« t>ppä chenne rtjte Man»
nensvchgang, salärer tig Gudi Ande wtzsa, om m honom w»l sch-
lyda/ hwad aff ale sadanc s lychlone wil bliswa. Then fitrbe Bro-
derenheter Nägot Nvlt: Ty m<« doger ineet det
Na maneree, som giorde chem tringhela werlden Mampnlunnige /

»chan hwad Ryssän Polacker/ock Frantzoser medh
fierechebruka hwar fsr sit iandffap sckrdeles / effttr alla mafie nu
Swerlse c,pa: och lwifwelS vthan steer det<a länge genom Gudt
lolmodigetillätelse, tildcsantinzen eee sadanefördimellsttwascnoe
bonläsges/ ochman en sann Bovt och Vättrms gir/heller Gudh rsl.
färdeiigen förorsakas öfwer oMcka sremmande Poteneater, Hä-
rar/ som fiilis the nägot Nvtt sttiande iftan deras nye
l«, ochgisnxnhem nägot Nytt igen, sä at ch« stalgälla them
i öronen och swijda i Sijdoma, om the <ln lher med thee <w«ga h<lf-
weeee Iwal kunde vndwijta. Then Femeerpte Mannens Broder
Skamlös wäxernu hwar daghmeerochmeernl, och f°rtoffrar
sighmeer sn han borde: ty sastm allannor i«fi°ck Sy«d hafw r
öfwcchanden laset, sä lälfardtgheet/ock .^^
obannhertigheet aldeles eaget sfwerhanden. Z«ru är M

s<i Skamlss / «l han allaredo hafwer lrsdt öfwer blysftm^mu-



/«" Rämärckie/ ochsaledes/ som wtz Swänfte Ma/ byf» hufwud «ff"";/»" , Stammen. Vll the» til iätftrdigheel brukas tän/ lher om ealar han/e«m ,h„ , Mndre kommer honom i Tanctarne än
I""' Barmherttgheet; lpfast anhan seer sin nsdlrängda Mästa/kan han<e,,Fe,n- honominltt hielpa/ lphwad hanhafwer/masieajfhans

iätfärdigheee beeiena. Och ar ware Owinttn m«l/ Msiadclen/
bäeere/ ly SkatNlös/ öcn rijte Mannens Broder hafwerhoos
öem sa myckilwunntt/ «c allsredo lhee sielswa ««curen effcer fal^
let wilhaftva fsrdM thel nn wijses/och sa stamlöst ae che Gudh»
ftuchtige wsmiae wibh.' och när saledes lhe fig siclfwom heha-
M och <lr< wordne sich sielfwom Gudinnor/ tunna che och sfwen in-
»ttmeralijtza ehen sareoch fattigeiazarum/ i>ch«n mosie h<»n jäm^
wckl och i dennlDag in för cheras hienons Dörar strsmächtÄ. OB
eegerar denne Skamlös Mlec vehi Konglige/FurMge/ Gresiige
schfiers higeHerrars Hoff/ samyckil/ ssmhoosdem/ som «ffde»
ringostt B«rc sro/ och ärodochsaStamlösav eller tanhända/rällare
ftgdl/ Stamfulla/ ae che GuVi Oro/ Kongl.rjHezter.PrllsierlM
Fsrmaningar/ ochthen rijkeMannens Helfwete en^ickeihugtsm^
ma/str<ln cheemeotfin fsrmodan bliswa lagdevchi rijte Mannens

V i««f» Kyrckiegärd/ och itlgerstab: Ty sasom hwarock en bsr te^aftva^
»

,sisin Sochn- och chen rijte Mannen wsr Diefwulens Soch.eman/
I"".°' Meffhonoch begrafwen i dtefwulens Helswettt; och Gud
ck« .«/„«. Kifwe/ then rijte Mannen icteänfingo fiera Vrioer/ emeöan Hans

'"/ Diefwulen/ chen gamble Draten/ «irmcdh fioor Wrede n«
berstijsen lil tzem som pa lordene bso / welandes at han icke länK
tljdh haswer/ och lsxer silöenstul omtring/ sHsom ett rneande is<
«on/sttianteshwem han vpMa M och medh chen rijte Mannew
ell ewsze Helfwece fsra: Hwarfsre/Waker Vpl Christnealle/
wakervp medgansta F!l<t/i thessa jämmerlWdagar/
waker vp/ thet är nll «tzdh / ty HEAren wll snarligK
komma / och göra desse yagar sö / aUa Svndare wlB
han fördöma / hwsm kan emoot honom Men
wij KOieOHerre afftmrtans Grund/ förlät wZra brist
iaUan Stund/ hielp o§ med hiereans Hog och Acht/^
sin herliga dagoch stora Macht/ strwinm med Glä-



dl? ocdChrlfteliga tl'oo/ eil des otz naltas dm zaligaRool
Sä ma maney Heller tsnckia/dcc ia«aru< str sin Siutöom och

Fatligdom är Salig wordcni emedan manaffEvangelwwichtigart
stäl hafwer/ hwarfsrehan vchiAbrchams Sköte hampnae. Ty han

salunda HZrdt Mosen och Prepheeerna/at han esster lher<ks
Uro hafwer bättnil Ty firsi hafwer han ehrtclndt sigh
«fsdlZculen wara en älendig Syndare/ och icke alienafl medh Arff-
synden/vchan)ämwcll sinedageligeSynber/Wrotl ock Feel ftllig,
boms Seraff och cln la myctit swarare fig wäl sirkienti Men sin lrc«
haf»crhan grundat pclchen wälsignade Abrahams Gäbh/lnltt lwi"
fiandes/ thel icte Gudh för des stu< wsro fig Nadig/ ftrlälo jHndtt»
na/ocheffeer chettaiifwee enewigßooochHugnadgiswsndeswor.
do. Denna Troon/ sem sr enRoot eil alia Dygder / hafwer til zW
zämpat Salighezen.- ock fsrmedelst oenng Troon ägdc han alt vchi
Chr»'sto'sa at hantiiKroppen war siut och S»agh/ han
bsch imvärtes lil sin Siäl ockSmnen war en M och wMrnöKd
Israelit. «zZlliest nxirhanochenloligKorMrare/gZff sigh aldeles
nlfrljbl medh Gudz gsda och Faderl'ga wNia; han snstabe inle» lhen
sbarmhtrtigt rijke Mannen ondt / han vrsilckcade honom snarart/
DeandesisineTanckar/ intetstulledenchte Mannen ftrwägramtg
the bcsiirteGmoler/ smickehans hardaHuusfolcklalo sigh mindre
bm mig tvärda/ thecher/ ta lhen rijte Mannen imetfielff tan tomma
och gif»«Ms det iag begärar/icke Heller Mia mig <n ligsisrerättizhee
fsrvnna: han war cher med bensgd/ac han »vifie sig i Himmele» haf«
wa en nsdig Gudh; ochehuruwsl han ichenne Werlben inttt hade
Taatsfwer Hufwud/ tror hanlitwäl sigi lhel lllkemmande iifwel
«thehimmclste Wsningar hafwasit infiade Hemman/ ochhugnad-
fulla Sätt/ som och han vchi Himmeten then ewige Gladien äch-
nimer; «l saledes lilfiue hclr ass badt Rijte och Fsttize hafw« <tt
Ura/ huru the Pijnsrumee mage vndwtjta/ och ifinom chd i Abr«-
hame Sttle hampns. Theßyti stola loga figgranneligalilwar«/
ae the icke seltliafilHopp ock Förtröstan pa chen orckla Mammon/
vchan affGudi Ord lara lhen ftnna Wijshelen / at man fsrst och
Mall ling stal sökla Gudz Rtzke/ och desßätferdigheet/ k«tt.s.MKchathelewerlimesßiikedsmarkunnamttl hielp« enom tit Himel«
rtzket. Wftt pchiftrestMeetzttMan/ hur« Hans BijMMr haf-

6Zeffttt l^mitZtiz,



««»«rithonom beftvyteligeochmyctit olyckelige. Warliyfflifnas
»nderttjden wibh tn Brsm/ sasom osi lhervti prepheten eiÄisz Lxem»

«52 t« « gifwer.- Enomhungrogomsäger han/trsmerae han äter/ men l»
hanvpwaknar/sackr Hans SiälännuToom,echensm«rfilgom drs-
mer ae han dricker/ men n<lr han vpwaknar/ sr hanmachtlss ock eor-
fiig; och thel sannar chenne ryte Mannen- Medan han leste htlr ä
lorden/drsmdehan sioorHerllghet/rijtaHasworochHgodelar sull
»p/williugt Sealbroderstap lil Nallusl/ Tienare til all lydige och Be»
hagelige/ kosieliga Kläder/ och kräselig Spys: mennär han lil lh«
andra iiswet vpwaknade/hwar war ta HansPurpur och tostelizaiim<
kläder? hwarwartähansfsrrakräseligaiefwernel Hwarworohans
WännerZ hansTienarel hwsr war hans ftrra iust l Allwarnu
sirswnnnee. Maken war han hht iWerlden tommen/ naken igen vl-
gangew och nu hade hade inteelher med han kunde fin ströplighee»sty-
la/ winkandts med Handen lijta sasom lil allaRiika/ al the nogatilsel
ae them sasom här/ sä och i thel andra iifwee ma wäl ga.- ae cht fsr all

dtgct.s.i» sörsambla sig ägodelar i Himelen/göra lheFattige i deneWerldene
godc/ ae cheras Barmherliga/Kärlekzrqka och gismildaHierlan a t>cn
yltersta Dagen mage kunnoze ihugtomandes lhen herligeför-
mamngGudjAndegenomApofielenPaulumlildemM är i Zpi»
stelen lil Hans iärjunge Amocheum densörsta - Biudchcm/sclger han/som Rijte sro ithennaWerld/at che ickeäro fiorsinte/ icke Heller sat-

- lia sitHopp pä the owisa rijkedemar/ vtan pä lefwande Gudh/ hwilken
... off altling rijteligen gifwertil at nyttia: At the gsra wäl/ och Ryta

~Tim. srooförlrume.-ochsamman<
nerligit iijff. The Famge sättie icke Heller sin förlrösian pa sinFatti-
gdom/ tnorre ochmorre icke Heller vnder sin medellsshet/ sasom Iftae-

,. Cnr. ,o. literna giorde/ cch blefwedräpnc assfsrdärfwarenom; men siillie alt
,o. fit Hopp paGudiBarmhertighee/ och lesu ChrifiiFörlienst/ som str

derasSyndcrhafwertilfyllesi giordt. Felasehemhckr Hlordenchee
»hebehsfwa/ ombeMte fig/at the i Himmelen hafwaen Stall; Ty
lhew och ckr jwaffGudi Ord kunnize/ a< the och wij haswom här in»

'4 aenwarachtigStad/ vtan wy sstiom effter then tiifommande/ ther
the och wij mcd iazaro stolom hafwaewig hugnad. <p esi forden-
fiul O Gudh wq effeer »m Nnd/ knnv« ost HZr s«i ffick«, tilftmm«n/ al wtj

nied »<s «winnerNg«Himnirlriik/ mage lefw» i Salighecl?<mt«/
Anen/H««Ies», Hn,en!

ThenAn,

F§rfi< Ssneag
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2. SöndUktt effter Irinitack.
I NampnFaders ochSons och densH.Andes/Amen l

äro the och fa/ ftm warda salige.?
ta ftde han tilchem/ wmläZger lder ther
om/ at I kuunen ingä igenom then tran°

Za Psrttn/ lymange/ jckgsr mg lder/ ffole Mader
effttv/ at the ma inkomma/ och ssola doch lcke knn-
na. Sedän HVSbonden hafwer vpstandet/ och lä-
tit Dsren lgen/och I begynnen stä vthe/ och bulea
pädsren MaudeS/ Oerre/ Oerre llit vp for oh /

och han swarar/ och stlger tll ider / iaghweet intee
,

aff eder/ hwadan I aren. T<i stolen I begynna sä- .4,
ya.- wy hafwom <illl och druckie meds tigh/ och tu '7.
hafwer lärdl pa wära Gator. Och han sssl Maz
iagh weet mtetaff lder/hwadan Ickren/gackr ifrckn
migh alle 3 OgernmgeSlnän: Hro theefftertänckeli-
ge Ord wij läsom hoos Lucam Evangelisten/ hwarest
wh sörft achtom denne sraga/ HHrre/ äw «he ochfa/ som warda ftllge Z Hwilken intee aff Apo<
fiiarna/ intet afflEsu Lärzungarthe andre / ehheUer
vlaffnägon ibland the trognas Taal har ar worden
framföro: enledan den henne här sramstalce/ hafwer
harmedh welat fresta Freljaren lEsun»/ pä thet yan
sör them närworo/ ssulle/ som han menw desiä
ZZEsum medh Oroen. To lkuUe Herren Msus has,
M fagdf/ manga warda salige/ fiuUehan haswa in-

K kastat



taftat denne gensago i hwarföre tä sä fa föigde ho-
nom/ som woro salighetenes Predlkanl? Stulle äter
ZEsus hafwa sagdt/ fa warda lalige/ stulle han den
Skulden vppä lEsum kastat/ och säledes tä ss mytit
giordt/ at andre aff thet lwar mast bliswa förtörna-
de/ effter jw ingen gerna stulle willa starias ibland the
fördömdas Taal. Men säsom ftagan war anstalt sa-
letzesvtan andacht/och vthom tanckarom Sallgheten/
sä marckiom wtz och här tzoos et särdelesFl elsarenslesuswar. Han swararhar intetrenl vtv/ detfä warda sali-
ge mänga warda salige/emeda» thet otz intet
til Sallgheet gagna wiUe/ fast ön wtz wäl stulie haf-
wa föt weta talet aff dem som saltge warda: och för,
denstul tager war Freljare lEsus tllfalle aff/öreftal'
te fräga/ den han och icke aldeles läter obelwarad/ e-
medan han säger: mänZe ssole sökm ther effter/ ae
ehe ma inkomma/ och ssolg doch icke tunna: eil al
förnemligast lara then närwarande fslctsens mycren,
heet/ sättet/huru en til jaligheten ko6m kan. derjämpte
han ludarna straffar för sm bättringz vpstiutande/
och dem lsaning vnderrättar/ at om thenädenes nu
försumade/the sm sörsumellebitterllgen stuUebegröta/
Nlen altförsent/ och HednmZarna stulle i deras stad
til saligheet komma. Ts hwar och en som oesse lesu
Ord börer; mänge ssole söNa ther effter/ at the mck
inkotnma/ och ssola doch lcke kunna,- «ngalunda stalnägon stuld ther til stiuta vppä Gudh/ och des tienä,
re/ trogne Predikanter ochLarare: tv Gudh hafwer

. sworil widh ttn Sannmg/ och wldh sitt tM at danb«"-n' icke lvil lyndarens Dsoh/ at han omwsnder

66 AndreSöndag



effter -rrmi«r». e?
sig och lefwer: som ochPaulus vttrycteltgenwilnar:
ae Gudh wil alla Mennlsslor ssole salige warda /

och komma til sannlngeneS Kunssap. Eswen savppä
G»oz tienare kan etz Heller stuloen stlutas/emedan dttas
snöre g<ir vth t allLand/ och eheras m tilwerl- ?5.,?.;.
denes ändar. Vthan then rätta orlaken ther til atsä
warda Salige/ hoos them finnas / lom inter effter-
lefwa lallghetenes Ordning/ den otz Gudh i sitt helige
och saliggörande Ord vpwtjst och förestritwit hafwer.
Sasom och Propheten Hoseas witnar: Israel/ sagcr
han/ tu förer tlghfielffi Olycko; lln e)elso stär al-
lens när mlgh. Och sr säledes intet vnder/ at fä
warda Sallge/ ty en Deel troor intet/ och then som I°^;
ickeeroor/ han <lr allaredo Dömd / at hän intet
kan sallg warda: En deel aro aloeles Gudlöze och O-
gudachtige, och theras fördömelle ar Rattwtzs: En s
deel ZroSkrymptare/ och kunna sä intet mindre bllf- '

wa an Salige/ ly deras Strympterij och Stenhelig- !

heel är Gudi en Slyggelse. En deel aro sielfwiUigen
Blmde vthi tvet tlam iiuS: En deel ntjdh- ,

sancker Diefwulen vthi sakerhetenes Dnv/ at the,cke
ens tanckia pa sin Saligheet: En deel hindrar denne s
werldenes Lncksaligheet, at the om denHimmelsta sa-
ligheten figh intet betymbra - en deel försumma
stnUigßoot och Battring/ och komma omsijder i för- <
twiflan on, Gudz Nädh och sin Saligheet. Mcd ett
Ord/ en deel/ som Ehnstus lEsus lager i dennedag- /

lens H. Evangelio/ vrftka sigh/ och en deel wilia «N'
let/en deelkunnaintttkomma. Hwarsöreochstutetar: .

lngeg >
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1.uc.,4.24 Ingm aff ehe Miln som budne woro / ssai smaks
mm Mewary. Fördenstul/ I mine alstelige/ eme-
dan annu at ehen behOgeltge ehdeu a dmne faZjghe-
tenes Dag / laqd biuder Eder vppä Gudzwögnar i

- tommer/ ly allliug äronll rcdo.
'

Fjwilken himmeljkeMst at I SamptochSynnerli'
genkunden älhlyda/och at denvthl«dorHieltanmät-
te wörkanoe »ara/ wärkande ldar troos Ändalycht/
idra fialars Saligheet l som och om thens wardtge
helige Andes nadige narwarelse och saliggöwnde Vp<
lytzning til Ordetz med Frucht vthförande och höraw
de/ wijjampteligen bidiom medh ttttroget Faderwätsom G l Hlmblom/)l.

Evangelium l.ue« XIV. V. l<s. «li »z.
ealM lEsus chenna s'tzknel-

LWz seut En Man hade liireoe en stsor Naee-
ward/och bödh manga Och vchsandesin Mnare
then Slunden Nattwarden ssulle sta/ m han stul-
K satza them som bodue woro. Kommer/ ly ckltmg
Hro nu redo. Och the begynee alkftmmans vrjaka
figh. förste fade lil honom: laZH hafwer
köpt ltt lerdagoVz/ och iaghmästegä vlhochbesee
shsl/ lagh bsder ligh/ gsr min vrfiche. Och lhen
andre ftde: lagh hafwer köpl fem paar OM/ och
«agh maste gä bort och fslsökta them / lagh beder
chh/ gsr «M vlfichl. Och Hey ttM ftde: «sZ

zafwex
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hafwn fagtt migh Instru/ och therfsre kan iagicke
ksmma. Och Tienaten kom / och sade sin Herra
alt ehetta igen. Ta wardt Ouusbonden Wredh/
och sade ttl sin Tiensre: Gack ftarliga vch paGs-
eor och Grcinoer i Sladen/ och the satltze och the
fiuka/ halea och bZinda haff här m. Och Tiena-
ten sade: Aerre/ hgfwer giordi som tu bsdh/
och tzckr ar ännu Rum. T<i sade Hnlen sll Titna-
ren: Gack vth pa Wilgar ochGärdar/ ochnödgg
them lil at tomma här ln / pa thee at mill HuuS
Wättewarda fult. Tyiashschereder: Atingen
sff the Män jom bodne wors / stal smaka min
Nattward.

och seer / huw liufiig YERren är/ ".^.

then helige och högtvplyste KonunZ D«'
vid/ när han Gudz Godheet noga betrschtar: ochär
denne liuftige F>ERren js myckit llufiigarc at
da/som han ehen hafwer giordl mächligh '4>
tinZ med ost / och otz sa mänge msngeWalgerningar

,

bewUat/ at med biUigt iaijom - Gudz"" "<"

Bmmherltgheee ckrstörre än alla MnnistiorS ä-
lenVe och Ickmmer. Ock sadan sin godheet emoot 5«<«» --

o§ tzafwer Guoh pä mängahanda satt bemgati sörst»»"««
medh hiertäne liufiige Ord> sajom: HEMen idar
Gudtz <ir nädellg och barmhemg/ och warder icke 7Ur?M
waMMsslllAMle iftän ider/ m3 ymwcknden bct i« ?.

Xz eder



Andra Göndilg
"'°7-'. eder lil honom. hacker O^Rranom/ ly tzanär

Mild/ och Hans Godheet warar l Ewigheet. lag
Ordisprak. illfkar them som migh älssa,- och the som Mig bie-

eezda Ma/the finna mtgh. Zionfiger: Yerren
haswer öfwergiswit migh/ Oerren haswer sörgck-
tit mtgh. Mon och en Qwmna kunna sörgäla fie
Barn / ja at hon icke förbarmar sigh öswer smS
LM Gon i Och om hon än ssrgaten/sä wtl iasf1fa.4?,'4. fsrgaea ligh. Stj vppa Händerna has-
wer iagh vptetnat llgh. Hr lcke Ephraim min äl-
stelige Gon/ cch mitl kara Barn! ty iag kommer
nu wäl lhog/ hwad iag medh honom talat haswer/
lherföre brister mtgh mit Hierta för Hans stul/ at

, iag mäste mig förbarma öfwer honom/ sägerYEr-
ren. Hwad stai iash söra aff tlgh Hphratm?hu-
«u stal iagh doch plaga tlgh Israel i stal iagh icke
medh ratta göra llgh sisom Adama/ och lilpynea
tigh lqkasom Zebotm? Men mll Yierta haswer ett
annat Smue/ minßarmherllgheetär sabrinnan-

nal.u.z.? at iggh icke gsm wil effeer mlne grymma Wr-
ede/ ellet wanda migh til/ at iagh plat förderswsr
Hphratm; ly iagh är Gudh och lcke MnniMa /

Sch <lr lhen hellge ibland ligh. Och hoo kan vprä-
kna alla the herlige Spral l hele then helige Skrifft fim
nas/ hwarvtmnan HEMen löt« otz see/ smaka och
höra/ huru liuftlZ han emoot otz ar- sW wWrden<

stul



effttt
jkul medh David medh Okal: Smaker och seel/ Hu-
M ltufltgh AZRren a'r. Hans liusiig-
heecwilna och HerransGudz margfaldigestorawärck/
Skapelsen/Hrerlösningen/ Helgelsen/ och the fterewldl)
desse anhangige aro Den samma Herrans liuftig«
hcet witna och tanlkwaroige Exenlpel: ty denne liu-
fiige HErrans stora Barmhertigheet dafwa erfarit
Wära förste Föraldrar/ lämwäl effter det alorig nogh
beklageliga SyndasaUec / tä the höra fingo thel hw
gnadfuUe Evangellum/ at qwlnnoneS Sädh ffulle». M«si-b.
sönvertrampaormsens Hufwud. Den hafwa erfarit' 'l-
l)sraelsßarnvtiötnene läDerrenangradedttonda/, Mesisb.som han hoeade at gsm stno Folcke: Davld/tahan )"4.

sade tilNathan: lag haswer syndatemotHerren/
och Nathan sade tll David: fi hafwer och Herren
sagit tmOynd bore/ tu ssall icte döö. peeruS /

kom lhog FesuOrd/och gickvth sch Zreet bltterliga.
Paulus han bleff omwand i lämwal Röfwaren vppä Apestl.?.,.
Korset/ ty lesus sade til honom: Sannerltga / ;.uc<.z4;.
sannerllga jägerlagh ttg: <dag stal tuwaramedhmlgh i Paradys.
ta lesus sade til henne: lroö haswer ftelst ttg;
gack medh Ftydh. Pulbllcaner och Syndare
kommo til lesum/ at the motte hSra honom/ ochi.uc.tsl.
blefwo affhanS llUftlgeOrdnöstade: sä atmanmed
stäl säger: smale? och seer/ huru ltufilg Hirren
är. Hn tomma har tll the lköne Wneiser/ ther medh

Her-



5T Andra Ssndäg
HCrren läter otz smata ochsee lina Liuftlghees. Tynu

ec.Lz.l. han sigh widh en Oerde: Nu wldh en
' '"'' Brudgumme som troloswar sigh en Brud / och
«01.z.,5. gjMer sigh öswer Brudena.- Nu wldh en Fader /
ech Ls2i« en zader förbarmar sigh sswer Bmnen/

sii fsrbsrmar sigh Denen öfwer lhem som ftuchea
ps.lCj.'?. honom: Nuwldh enModer/ ly altsä siiger Herreut

zagh wll hugjwala eder/ MmModren hugswalar
''.s ' nägon: Nu widh en Liikiare/ fäsomochHerrenGud

sigh sielff kallar: nu wldh en Eldzmur/ sösomochHer-
ren sielff jager om Jerusalem: iagwllwaraenEldz-
mwr ther omkring/ ochstalwara ther inne/ och
bewtzja mlgh herllga ther tnne. Säsom ölwen och
Herren Gudh samma sm liuftlgheet later otz jmataoch
fee vthl liuftige Parabler. SZsom tll Exempel: om
det lilla Skepetz widy Macht ehrhällande emoot hasi
sens Bölior och wädretz brusande/ lä lEsus stodh
vp / och napste Wädree och Yafwet: Och lhet
wardt stilla luguel. Om det andeliga Mrdruket /

z4. ther vthi Hwsbonden Mr godh Scidh/ men owan-
neu Ogrcls. Om thet godwiUiga then stora Skul-
dens tilgifwande/ täKonungenbegynteräknamed

och en tom ftgm for honom / som
Kw. ,8.:;. war honom styldtg lyolustnde Pund/ och Oerren

warkunnade figh öfwer then Ttensren/ och lät ho-
nom lsös/ pH gaff honom etl det hau war stywlg.

Om



Om Wyngardz Arbete/ ta thesidfta
pmningen sä wäl som the förste: Om Ominnan/som
«genfan den fsrlorade Penningen: och sädane fte-
re/ idland hwilka förelalnergrabei ärwal den föruäm,
ste/ sasom vthi hwilken wtz HERrans liufiigheet och
Gudz Godheet ögonstenligen fee och smaka kunnom/
effeer wtj och an idagh denliuftigekaUeisensStämma
höronn Kommer/ ly all eing ckw nu ndo. Ywil-
ken wtz och otz sördenlkul isä matto wtliom förtaga/ at
wtz ftrft affhswm sielswa OrdasörMdet / som
och för thet andra/ huru wtz saoane otz tll Sa-
ligzeet lämpöni. ImedlerttM/ emedan thclta
3änckiotn at göra/ bidiomthet Gudh läte o§ aUanltzd
ssnckls/ O Herre hltlp/ O Oerre lät wäl g<i/

Ordaförstandet hwad anbelangär/ och huruFrel-
ft»ren lEsus ar kommen tll at tala om GVdz god-
heet jämwal emoot ludarns/ som ss ltuftlgen kaUar
them til sins himmeistä rijkes Gemenstap; och deras
ther emoot stora otacksamheet/ som thet timeliga go-
da then himmeifkaSalighetenföredrogoi sagerEvan-
gelisten sälunda: at näK det lElus hafwer omSab-
bsthen botatdenwatusichtige Mannen/ och han dem
haye affrädt som sötte effter atsittia främst/ han och
thetzlljkest hafwer wändt sigh til s»n ward en öswerste
förthePhariseer/ som honom budit hade/ och sagdt
til honom: Mr lu gsr MddagznMgd eller Mt-
ward/ blud tcke tina Mnner/ eller lma Bröder/
eiler Ms Frcknder/ eller tina Grannar./ som Rtl-

3 Käro/
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ke aro/ at the icke biuda ligh igsn / och löna lig ti-
na Walgsrnmg. Vthan Heller tä lu gör GätMod/

!.uc.14.1. kalla lhe Falllga/ Smka/ Oalta/ Blmda. Och
«6,4. salig /fy the förmä icke löna ligh igen / men

eig warder tgengifwit i the tckltferdigas Vpstandel-
se. Ta haswer en ldland sörberörde Pharlsees Gä<
ster/ och aff them lonz wldh Bordet sato / när han
thetta hörde/ sagdt ti! lesum: Galigh är lhen som

"' l- äler Brodh l Gudz Rtzke. Och sä hafwer Cbri-
stus fätt tilfaUe tilatwijia/ hwllka som Bröoh am
fiuUe i Gudz Rlste/ och hwilka ther ifrän vthstums

"' fiulle l sch tä sade han tll honom: Man hade
lilrede en stoor Nalward/och böd mänga.EnMan/
hwilken här parabelwijs inorages til at betracheas/
beteknar Gudh wZr kare Himnlelsse Fader / hwilken
Corlstus äfwen hoos lvl«ll,«um vtiW p«r,b«lkaUar

len Konung. Hn Man/ tn han är wanllgen och
Faderligen emototz Mennilkior finnad. HnKonung/
ty han regerar Himmel och Joro. Och denneKonun-
gen öfwer alla Konungar/ kallar ährligen och hwar
dag Mennlskiorna til ordetz Natward. I Werlden är
enhög Hhra til at kallas til en Konungz och hög Her-res Bord: och huru berömde sig har öswer Haman:
och haswer Drolnmgen Hsther ingen lätit komma
medtz Konungenom tll ehen Malltzdh/ som hsn lil-

Cfihersb. redthade/ vthan miZH. Och är iagh theMest i
" Morgon hudin tll henne med Konungenom. Men
en fast högre och hözwhögre ahrg kauas och bm-

daS
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das affGudh/ som är en Konung öfweraUa Konun-
gar/ och harlkar öfwer Himmel och lord/ ifrän thet
ena Hafwet tll thet andra, hwars söte Himmelenör/
och lorden Hans FotapaU, hwllkonl tusende sinom
tusende tienä bade Dag och Nait. Nagra första med
denne Mannen GudzSon wZrFrelsare lEsum,

nidh iWerlden sandvtaffFadrenom/ athanflul-
le Mandom taga. Hr etj heUer then meningen elät/
emedan then Mannen wär Frelsare lelus med stoor
omkostnad/ medh sil Blodz wärde otz thenna Nat-
wsrden Tv sä stär idelta wart H.Evangelio:

EenMan hadetilredt en stoor Mtward. Mgra <7^<^
ftrstä här Nadenes Natward/ tä Gudz Son vchi sidfia Werlde-
neetzijder Mennistia worden stder sinä förlsste medh Avangelij
ordl Brsd/och mstillige SacramenlernesRälter. Vchi Hvange-
l«jickra
tsrsens Trää ass osarjeligKärlet för offradm ock wil sa wara wa»
Spijs. fsresattes Änglabrid/ thet sanna Manna/ at hwilken.
ther afföler/ han fkal lefwa Ewmnerliga. fsresse. I"l».s./,.
les Chtisii Kstl / hwiltet wij niutom icke allenasi medh Uroona
vthi Ordet/ vthan och medh Munnen vthi Sacramenlet/ aff Hans
ordjKrafft/ som tunna all ting fulgsra/ hwad han sagl och Iofw«
hafwer. Qst fsreseltlies en H6g och kostelig Brpck/ sa at then ther
aff dttcker/ stal icke törsta til ewig Tijdh/ nemblige» lesu Chrifii
Mod/ somrenar och renjar otz tsränalla »Zraßynder- i.iok. ~^.

Och thenne helige Brycken emottagom wij icke allenast med trona/
närwij lroom osi medh lesu Chrisiißlod attMe- vlan och mcd
Munnen iAltarensSaeramente! vndertmed och vchi Wijnel, aff
sielfwa msiichtelse ordens Krafft. Andra MHHär ShroneS och
herilghetenes Mtward/ thec ewiga lssivetz iyeksaligheec/ til
hwilken the vchwalda aff Predykoambettt gcnom <3vangeiij Ord
kallas, Och sr fuller den Matwarde» egemeligen/om hwilkenChri.
«us hcir talar/ som aff lillMet lil denne Parabeltlart ä« st see ock

Hz Ma

5^5effeer innintK.



fiula zly säsom Gudi KyrckiaochFörsambling dclas gemcnligcn »<

chi den firijdande här palorden/ ockden mumpherande i Himme<
ien/ hwilken doch t?r alt en Fsrsamblmg/ begynnes här genom tro<
m/ fultownas ther i Andanom.- SZ sr och näsiän en Natwart/
«nedhwilten lhen sirydande här i Werlden spijsas vthi Gusl Ordz
sch Sacramentemes tälkelse/ ochchen lriumpherande vchi lhcn aw-
bmWerlden/ vlantäckelst vlhiChristosielff. Ss «sasom GBdi
Rhte är El vthi fig fielffl/ och doch fsr den strijdande Församblin-
«en och then Triumpherande/ dclasvthi nädenes och hcrlWetenes
Rtjie.- altsä och Christus spijsar ssisom i denne Wcltden leswom/
medh Nadh: men n<l» wij hädän farne ärom/ stal han mätea otz
med Herligheel. Voch sr härochcher enChnstus/ här och chcr m
Spijs/ en Drpck/ Menasi paatstilligl fättlil«dd: hwarföre och sä
wäl NädeneF/ som herlighelenes högeoch tosielize
sch Wälplägningar kallas här en Nalward : sa för den orft-
ken /emet>an i denne Werlden/effteräDvangelij predijkande/ ineez
nägon annor ny iärdom är wäulandes; emcdan Gudh hafwer i E-
eangelio «ltsilßäd omMmmstio-Slächtetz salighet vppenbaral.- sons
och derfsre/emeban den himelsteNalwardeningm annan
ftliastal/ pla» che»stal wara tilallaHwigheel.

Ther hoos kallas denne Natwarden/ en stosr Natward /
echcirden i Sanning fieor/ om man anseer TudhNatwardens in-
fiicheare/ eller och myekenheeen aff che tallade/ eller Rälternas sf-«mMzheee/ hwilka nog spiis« alla GDer wäl ne mälla/ at lh««Idlig «er« stola hungra e»er tHrsia; eller och the tostelige Kärille/
och sswermällon angenäwe Faat/ vthi hwilka ost che samma GudzAäller/ Gudl iamb/ fsresältias. Kärlllen äro lhet predijtade Or<det/Doptl/AMningen/och HNransNatward. Vthi Ordec gis»wes Gudi / den wij stole lroo vpps. Vthi Bopee stole wH
houom offiklida- vchi Hfflösininqm hans Fsmenfi til tz"
chi Vlaewarden wär Spijs och Dryck. Thetta M «chtar meel wekl.
b«n fiore/ ly hon Mr/ l)wab är Hella stort äch l lag hsrer alle-
l»ast Orden / iaZH seer <,senasl Wam/ Bröl> och Wijn. Andelig«
Hafwe» mofiemeöh si<7«p<»mp frambäras. Men Clir^soKomu»5,' om fvtl worom Engelste/lkuUealtzsyan
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sadanr G löreftöllas vlhi andeligeTmg- men nu
medan wtj äromKötzllge ochZordlste/ bruws ochjor<
diffe LieM-nitzr, at jsledes ther med the andeligeHaf-
wor Nlä otz tlUägnas. Therfsre wy Chrisine icke här öfwe»
ftolsm fsrargas/ sa länge wi? lefwsm »chi benne dsbcligeWerlden/
vean alt fadant hsze fiotla/ och sir siort wäröera; n«r wtj i sinom
Tijdh ärom ksmpne til den Triumpher«ni»e ZörftNblinZens Ml-
w«b; chtt stolsm wij finna fior« ftker, fZsom aff Werldenes
begynnelse icke hördt är / lhtt och intet ora förnum<
met/ vtan tuGud/ hwKd dem ster/jom fördijda hononu
eller sasomehen helige Paulus här om strifVtr: thet Mttt
fedt haswer/ och mtetöra bördt/ochvthlinqensMen-
nlstios HiertaMglt är/ thet hafwer GVDb deredt
them / som donom Mka.

Wtzdare firmälee/ ae Ken Manken/ ssm hsbe tilreöl en fioor Nsl-
wÄrd, bödhoch msnga. Ochvthfände sine Tienare/dm
stund Natwsrden stulle stä/ at han stulle laha lhem/som bodne woro/ kommcr, w aN ling äl önu redo.
Hwab nu om chet Hrdtl silhas kunöe/ ae man cher medh
wäl fsrstä kunde hela MennlftiesläOeet: dsch säftW fielfwi» p««!,»»

len hs«dgifwer/förstas här wed >ee OsbeeMängs/ strnemstludarna
schcheras sswerflar. Ty dcsse bib Gud genom offrens «rLmomel-,
som Chrifium beteknade oO iagen/ som en Tucheemästare lil
Chnftnm; och desse «voro vchiz«mblaTeftamenletGudiFs!ck<men
sasomche genom iagen ine« t«ndefslige göras/tomGndl enttSs»
echfsrde med sig.sil Eva»gelium/och vtloswatze fis med fie och
Myllest girande thcm fiola Galigheet bereka/ och ewinnerllgit iijjf
giswa/ «Lenasi che nu tomms/cheeär/ lil GubK sigh omwande/
och ifran sma Syndswilgar igellkomms. Ty emedsn wij aff N«-
iuren ärs vehi Riite/ är «ff Riden/ «t wij lMnom bel/-
mnz och Troo omwändas lil Gudh. Menchen gamble Höam haf-
w« allijdh en lufia titet st effterlefwa/ hwarfsre wij offia f«ssz»
«tee >chi Synd; tä ssger Gu>h til oi). tommer/ igenkommer/ ae
H, som komma/ omwända sigoch igenkomVs lilGudh ftr

HM
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rl. 2) x. dem clro aU lmg nu rcdo. HErren Gudh bereder för
otz ett Bord/ ett ftll Gäsiebod/ ett Gäficbodh afftlart Wijn,
affFeto/ affMarg/ affWijn theringen Draggvthi
ar. Tv chet som Lagen icke kunde astad komma/ i thet

Kom.z.z. hon wardt förswagat aff Köttt/ thet giordeGud/san-
dandes sin Son i syndeilg kötz lijknelze. Säledes haswer
Frelftren lEsus beredt ost Arffstap; ly han »ille imet ftrr vpps
torlens Trsä sin Anda sinom himmelste Fader sfwerleswerera, fsr

Ic»K. »5.!0. han M kunde - Thet ör fulkomnat. Sä at han nu imet
säger til of): iaghafwer giordt mitl lil/ numsste ochlu göra lit til:
»lan sasom Orden hclr i Hvangelio enfaldeligen lyda: gll TlNg
äro NU reoo: allenastkommer/bruter/ ochnyttier.

Mm ehum ChriDs lesuS ropar, tommer/ tl) ttll tlNgil»
ro nu redo.- begnnte doch ludarnaauelamansvr,aka
sigh. Nog wilia ludarna blifwa Salige / men the wilia iutee blis-
wapächet sstttt/ sasom Gueh genom «Mvangelij Orl» hafwer vp-
penbarae, nembligcn/ genomtrona vppa Christum. Therfsrehafnx»
lUgre köpl ftm par Orar/ the, Hr» the glfwa Sudi Osser/ bch
haftva wifst cer-monier affGudh sielff gifne/ sirmedelst hwllkas
fulgörande the hoppas fig salige dlifiva: emedan fsr
dem salighettnes Wclgsllfirlcklt,när han intit annat/vlanallenast
Troon fordrar. Andra köpa figh lordagodz/ thet är/ haf-
wawerldiligitReZcmtNte/ aro Rizke ock Mschtige/och omchestul.
le emottaga tbcnne lEsum för en Konung/ »voro sara/at the Ro-
mare kommo/ ocl) lad< all ling öfwcr ända. Andra sade / the haf-
wa mgit sig Hustrur/ och derförekunde the in tel koma.-
thet är/ che fsregiswa/ sigh nu inttt hafwa chdh at ransaka och döma
OM rkarikernes ock lEsu erckta , sigh haswa annat/thet the nu
msstc bestMa: pa chetta sättel kunna the lre« vrsclckcer vchtydas i
anfeende tilludama, somChristi tijdh lefde. Doch kunna che och
nagot wijbare lämpas til sndra trenne förhinöer/ hwilta Mennisti-
orna ech» Salighecen myckit hinder gsra. Chtistus sielff säger
trenne ting ftm vlhrätta/ at thet hsrde Gudl Orbel ingen

n«lr.i;.«Frucht bckrs kMnembiigm/ werldenesßekymbcr/njkedom-
' sens
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effter I>illlt2rlB.
senS VWtt/ och werldenesWMust. Then h<ligt Johannes vp-
rclknar ochlrenne ling/som stada Mennistierna til salighil/nembli-
gcn/ högfärdigt Leswerne/ ögonensßegärelse/ och kot- >

tzenS Begärelse. Och chesse tomma w«ll sfwerens medh lhe vr<
sil«l<r / hwllks i Cvangello nu angifwos. Ty then som haswer
köpt sigh lordagodz/ hanwar wist siuk affell höqfärdigt les-
werne : ty til den sndan ttpa denne werldenes Born strnembligast
lilsighätrar/Gardar och wijdlbegrepne lordagodj, at che fram sir
andrs sasom Rljkeoch Mschlige mäge hafwas vthi?HraochWyr-
be. Men andra som köper ftnl par Oxar / hafwcr ondt aff
benne Werldenes Omsorg: ly elnde-malee aff the ppkspleOxar-
na,««t lhe möge myckit arbete göra / och saledes lilbringa
sinHwsbondemycflnbätnal. Thenlridie som tog fig HUstrU/sr tranck «ff ksyens begärelse. Ty siörsie delen begiswa sig i Hch-
«nftap/ inltt sir Gndz Ordning/ och effterden/ och althepa lag-
tlgil fit mage sin Slächl ftrsta; vtan ae lhe aff tötzens Bcgärel-semage bliswa förlustade. Och theffe lry/ ett hsgfördigc ieswerne /

werldenes Omsorg och ttttzens Begärelse/ stada meer <ln myckit
mänga Mennistiors Salighee,. Ther hoos och lhelia är a« ackta/
ae n<lr che twsnne första ,he bidia / pä theras wagnar ma göras
vrsäckl / then «idie rene vch vean «Il vrMt säger / iagh kan icke
tomma. Ty theras Sinnen/som flä sig ,il tttzens begärelse/ackta
mvckil mindre then ewiga Saligheten/ <Zn che som Rytedomar eff<lerstsl »ch aff werldenes Omsorg drifwas. Thcsse vpwatna
ttjden aff fin Ssmpn/ och begynna och efftereelnctia sinä siälarsSa<ltgheel, Men the andra fompna aldelesin/«och sanlblifwer det aff«°se» soglär- Bolertz/ Wljn och Most göra Menmsti. «os. 4.,/.orna galna.

När nu Tienaren kom/ och sade <m Herra alt det-
ta igen/ wardt Husbonden wred/ och sade til lm Tie-
näre. gack snarliga utpä Gator och Gränder i Sta- ,4 «

den/ och theFattige/ ochSiuka/ Fialtaochßlinda hafhar M. Ock Ma en deelmedh the Fattlga/Siuka/ />al-
ta och BllNda/ ,he fsracht<,>e och ssrsmadde affgemene Ma!»

ib!an>



so Andra Sondäg'
ibland ludama/ somfullerbodde cilliita vchistmma Gudz Stadh
medh Prssterna/ che Phariseer/ StriffMda och iagtlota; Men
blefwo ass dem/ effter the Olärde woro och iazen ineet fsrstods ,

haldne för Blinde/ Haltt/ Fatlige och Siuke. Ock iejse faija the/som chenneMening hafwa/ w«r« tallade til Naewardcn. Ocl»
n«ir wij seem vpps Apefilagernmgarna/ tommer denna Menmgmedh
Hisiorien öswerens. Ty Chrisii Aposllar ginzo inltl sirar ifta le<
ru<alem/ ock vch nl Hedningama/ n,en the blefwo Isng, qwa» vlhi
the, ludesta iand<t/och samlade lher Chrifio en folckrijk Försam-
bling vchsff ludama / sasom che och til Paulum säija: tu s«r

Uxosikg. käreßroder/ huru mongetusendludar aro somtroo/
»i.»«» ech dcsse alle woro doch/ i anseende til the fiore och mächtige/ Jamge

ock Siute. Tw och Esaias hafwer färvl sagdl- 0M titt Folck
ks«. ,o,«. Israelär lM fon; Sanden iHaswet/ss ssola dochthe

igenlefde affdem omwanoe warda. Men <mdm finn«>
ftm benne fsrfie chcn Hiwmelste Husbondens vthstickning lnmpa
lilHedningarna/ al Ehrifiue/sedan ludama giorde ssghswär-

Aposklag. dige til GUdz MW hafwer sin« Apostlar vtsaudt til
»z, 4s. garna. Hwiltel ock öfwerens tommer medh sielfwa Sanningen :

dock sasom här vchlryctelisen nämpnes Gator ochGrander i
Sladen/ wilwara afnöden/ st wij medh dcnnefsrfla vlfiiokning/
thtrmedh Hedningarna <lro tallade wordne/ fsrsta the Hedningar/
ftm anlingen hafwa bodtvlhi thee ludesta landetz Granstap / eller
och dem/ «bland hwiltaludar hafwatunnae boo/ säsom wij och aff
Hpostlagerningarna förmmom/ Paulum vchi Hedningarnas
st<w M preditat Gul»i Ord fsr ludama vchi Synagogorne/och
sedän nar ludarna chee inttt wclac emoltaga/ fis wandt til Hed<
ningama. Ock chesse Hedningar kunna synas hafwa lefwal vppH
ludarnas Gator och Gränder / effter och lvleM« förwa'»-
t«nd< icke woro chem aideles okuxnige/ förmedelst deras omgelnge
medl) ludarna.

Mn nar Tienaren sade/ Yerre/
1.uc.14.t,. Myt jom lu och har ar tkntltt rum. Och lck



effltt s.
Herren sade lil Ttenaren: Gack vej pä W<tgar
och Gardar/ och nsdga lhem lil at komma hckr in/
pä lhel at mill hws mälte warda sule. Förstäs
här inga andro/än the längre bort boendeSHedmngar/
och barbariste Folckkring alla werldsnes Nndar. The
lägo vppä wagar och vtomGardar/ty Gudz vppsnba-
raoeLag oade the intet/etz Heller sadäMenlsseilg/ ywari-
geno hoosdenlkägon Gudlbehagelig Stad vprattas
kunde.The woro/för än nödeneSOrd blesdem tugiordt/
Osostickelige Seder; och sasom delsä ypet ar/ at det in-
tttärmednagsnMurellerPorttilstutitochförwarat,
siör vthi nwcttn Falira: Sä woro och the alendige
Heoningar affDletwulen pä hwariehanda sött illa
handterade/ och vthan nsgon Barmhertighet tilHelf-
wetes Landzftychtigheet orachte. Och om thesse la-
ger thm bimtmlste Hwsbonden: nödga lhem til <t
komma zar in/ pa del mie K)ws mätee warda jult.
Gudh wil aff synnerlig Nädh/ at thevthwaldasTaal
aff the bardariste Hedningar fyllas mötte. Men hwad
monde thet wara/ nsdga lhem lil al loma tzär in /

Ma Mennistwrna stola twmgas til trona? Netj- in-
Zalunda. 'Cy lroon är icke hwars mans: Vthan
troon ar en Gudz Gnswa. Och om icke Gud enom
troona ast Näde gifwer / sä kan ingen annan medh
Wälo twinga honom til trona: Men Gudh gifwer
trona genom thet predykade Ordet / soM Apostelm
Paulus markeligen talar: Sa är eroon affpredyka-
mn/men predljkanen genom Gudz Ord. Ochfi
tuna Memstiorna twmgas ttlOrdetz tzörande/at the ju
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tare thethethöra/mageigenom ltzcns helige Andts
Krafft ass motsträswige warda wiUige / och affthem
jon, förr inttt wiUe/ nu wiliande: ?y en ratstaffens
Gudz srdz Tienare/ moste medh godo / medh ondo/
niedh lockande/ medh strackmnöe sa längesorlfara/ til
des han en härdnactad Mennistiawinnakan.Ochdel
heter.- nödgan lil at tomma här m. SZlom och
postelen Paulus firefftll sm 'limotkeum- predljka

,n« 4<z Ordet/ hält vppä i lydh sch i Olyd/ strsffa/ lm-
ga/ förmana medh all Sschtmootzheee sch Lär-
dom: Wil och intet tdetta nödgandet hielpa/ hafwer
och Gudh starckare padrisware nembl. Kors och Be-
dröswelse / the ther' fäsom Bett och Betzel ändteligm
tämm? och pä rätta Wagenom ftyra the Oförständi-
ga ttherföre och Konung Salomo säger: HästenomHMBkb en Gisi/ och Hsnanom et Betzel/ och Däranom es

AMl.',4 vppä Rvggen. Säsom Apostelens Pauls
omwandelse thet och herligen witnar.

Nu fölier fiutet aff Evangelio/ och vthgängen aff
1.uc.14.,4 stretalde parabel. Ty iagh figer Etzer/ at ingenaff

the Män/ som budne woro/ stal smaka mm Nae-
ward.HwiltaOrdaro oc denhimelsteHwsbondes/som
altsöregäende giordt haswer: nembligen lilredt en stor
Natward / vthsandt fin Tienare til lhem som bodne
woro/ första resona; och nar the sigh prsöchtade/ thm
nndra resan gZ Gator och Grander ltlFaltiga/Stu-
ka/ Blinda och Halla: och effter annu rum war
die resan pä Wögar och Gärdar at nödga them at
tomma til Nalwarheni chen och nugiswer sin Tienare

kunnjg
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efftttlnnjc. Zz
kunnig sin Dom om them som sörstbodneworo/at
ingen aff dem ffulle smaka Hans Natward; ther mw
Mennä effwes/ at ludarna/ som först til Gudz M-
kes gemenstapkauade woro/ stulle för sin otacklanjhet
mistä Gudz sanna Kundstap/ och isrän HimmelrUetz
Glädle aldeles vthsiutas. Och saleoes siunger Gudz
Kyrckia och Försambling om tven Ogudachtige: Han
msste st<i mhe/ the rätter ch muta/som förra wow
osparde. Ty ligger oh stssrMacht vppä/ at wy
Gudh lloligen btdia/ st Ksn wllle fast med otzflä/
sin hielp ey ftän H Ma / han Kafwer vlhlofwak
fsrwist allom them bystand gsra/ som h<illa sigh til
lejumKhrist/ honomfkee prysochchmlAmen.

Dhct andm Gtpckt.
thet wtzdkommer/ thet wy nu ass thet som sö-

Vretalt ör otz tilSaligheet tllosi lämpawillom/mär-
kiom aldraförst then stora och ovthfatzeliga Gudz
godheel emoot otz synbige Mennistior: Gudh hftfwer
Mtet behoff nägot crezrur: han sl Gud AlzmaH-'
tigt then ewiga Konungen/ Öförgängelige/Osyn-
lige/ allma WHse/ then ther allena hafwer odsde-
ltgheet/ then ther boor vlhi ettkiws ther ingen til- '6.

komma kan / then ingen Menuissa sedt haswer:
Men pä thet han sin gooheee luulle androm kunmgh
göra/ hafwer han stapat twanne stälige cire,tur. An-
glarna/ Hand hwilka/ the som vthi sin Momvligheet
Bndachtige warit/aro iHimmeien salige/ och vthrat-

Me taHer>



?1.,0;.»°. la yerrans Befalnlngar/ och see altljd Guoz F^derSNnfichtt i Himel<n.ochMennlstwrna/som
mevelst thet aldrignogbeklageligaSnndafallef affölw
isranGudh/ och aro wordne hons Owäner ochFzenher/som skllfwlt stär; then ilr lcke tll/ som MMdtOr1.«4,. 4- iA xhen som förftandig ar/ingen
är som achtar Gudh/ alle hafwa Kfwyktt/ allefam-

,O, man öw onyttige wordne. Ingen är ssm gobt gsr/
"'"' icke «il en: Ty tötzllgtt Sinne är fisndffap emosi

GVdd. Hanaltsäwattunnat waraotzförvtan/som
arom Hans Flendkr/ och döde vthiSyndene? och sigl)
nogsampt nledh Änglarna förlusta Men at han ssul,
le läta otz see fin goddes DWedsmar/ och jämwäl wtz-
la otz/ huru the som förgas / hafwa inttt Gudh vtan
slg sielfwa at ssyUa / Meder han s nyo en Natward /

til hwilken han Mennijkwrna biuder. Säledes förny,
ar Gudh/ som i sigh sielff Salig är/ och wär LyckjallA
heee. Och at wtz wtzdare mage första/ huru stor den-
ne Gudz godheet ar/stalman och tiWa efftertänckla/
medhhwad Sptzs thenne Natwarden affGudbwars
der tilredd: hwilken wöl sielff säger: all Dmr i Sks-

är mm/ochBoffapen pö Bergen/thsder wld
tujende taal gää. Jag kcinner allaFoglar pck Ber-
gen/ och allahauda Dmr pä Marlene äro för mig.

och bsdOkparna ofwan M/ ech vM hzme-lens Dörar/ och läe regna MenniMrna tll magZ/

Englablöp/ pch HW ftypc Yem MM tlWlesi. Aff
ssdKN
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sadan och pä jäoant sätt hafwer Gudh intttotz
tilredt Nalwarden; Tv säsom wär hunger ar ande-
lig/ nwste och Natwarden ssdan wara/ jom i ostwär-
ka flulle Glädie och Herligheet. Tberföre hafwerGud
siachtat sin enda Son för werldenes Svnderchonom
mlle Herren altsä siä medh Krsuckhm: hgn war
then aldrafömchesdasis schwa«wyrdeste/ sullmedh
WärckschKranckheel; han war st fsrachlad/ at
mgngsmds Zinsichtetfsrhonom/derföreacheadewy 16.
honom inlet. Mm sannerliZa hsn bar wärsKranck-
heet/ och lMe Vppä stg wärOweda: hsn är ftrgad
fsrwara ssul/ och stsgen för wära
Otzyder ssul. Oäledes hafwer GudK icke stsmt
sin eZen Gon/ vlhan glfwlthsnom och för H alia 3zans Ksee ar den rälle Malen/ och hsnsßlod ar
then rälta Drycken. Thenne SpWnatomochdric-

'

tom wy dagellgen förmedelst trona/ och tagom desv-
tan medhMunnen / när HERrans högwärdiga
NatwarZ begä: ty Gubz RM sörcstaUes otz jä vlhj
thm helgg Strisst/ ak wtz aff Naeuren srsm Hlendi-
ge/ Fattige och Hungrige/ som nödgas aff ewiq
Zer och Törst förlmöchta. Men om nögon hlmgrar

Rättferdigheten och törstar effter Saligheten /

thet ar/ then ssm etzrkönner sig aff sinä Kraffler inttt
kunnaSalighetenbekoma/ochsuckardochtheressteraff
KltHlerta/säsom orden nastsram6n.förEvangtllolyd«/
Gallg är Vensom cker Bröd l Gudz Wke; thensamma komnze til Evangelium/ antage medh troone
thmksrsfOsta och idodengängneZEsum/sä stalhan

Mz och



ochförmedelst hansOrdz ochSalramenterSKrafftM
fas och mättas til ett ewinnerligit Lijffz Hopp. Och
thenna Gudz godheet lkal i otz vpwackia en hiertans
äträ til at muta denna Natwarden. Godh Christen
Sial öfwerwaga thetta alt / huru hiertellgen
Gudd later sig wärda om tina Saligheet/ somochsä
myclit derföre vthgifwer / at han för otz sine Fiender
hafwer i döden vtgifwit sin enda Son/ och med Hans
Kött ochßlod os sptjsat och wederqwäckt. Och Tu
stulle intet achta en jadan ftoo» Gudz godheet? Tu
stulle icke hiertellgen effrer densamma längta? achwa-
re en sä stoor otacksamhey Svnd längt ifran tina
Siäl! Tu ma intet ursachta tigh / Tu mä wiUigh
komma/ och infinna tig; ly Warden ochHwsbondensom för tig Natwarden tilreder, är Gudh: Spijieu
«r Gudz Son tin Frelsare lEsus Christus: thew
heltge Ande vpwachtar tigh -. Bordee i detta Lifwetör Nädenes Eyangeliunl: vthi det andra Lifwet stal
herligyeten bliswa. Then helige David nar han thet-
ta dttänchte/ lat han intet länge »ch myckit biuda sig/
ey heuer til thenna Natwarden nödgas t vtan anbiw
der han figh sielss til Gall. 3t/ l«ger han/ beder
Mg aff Öerranom/ thet ha>e iagh gärna/ at iagt) l
Yerrans Yws bliswa ma i alla mi«a LHffzdagar z
lilat ffäda Vezz iköna Herrans Gudzeienst/och be,
sskta Hans Ty en Dag vthi tina Gardar
och Yerranslustlgs Bonlngar/ är bättreänelliefi
lusende: iagh wil Heller «vachla Dsrenavthimins
Gudz Yws/ än lange boo vthi the ogndachelgas

Hyd-
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Hyddom. HwarförewtjochmedGuozKyrcka ochFör-
jamdling salunda bidiom: «ff täriigheel emool chen eroftsie
Gudh mitt hierla i smätta nu brister hsr vth/ lhen hellge And gaff
mig en sadanaKrajfeal lvandra mcdh anöra lil NalwardensSasst-
medhlanckariagh wanckar/MlttStnne,ch«brinner/ lil chen mish i
Ksden s« tii» hafwtr hafft. O H«ee min tienfi lac lig stee lil Oe-
haz/tig är«/ lin w«r« fsr allawil iag/min Sisl och M ossrar iag
Mncrllg ligh/ bewara/ fsrswara fsr olycka» migh. iät lära lin ära
Mhsprljda sä wljKa/och sist mig lig lofwa i Glcldim alchd!

För thet andra päminner mlghthenTienaren/ som
Hwsbonden ätMige gängor antingen at
hgn stuue ta»a them som bodne woro/ eUer at han
nna Gäster inbiuda stulle/ mm plicht och vthlofwade
Skyldigheet/ fä länge Gudh behagarmig vthi sm tienst
brula: och iagh ehuru ringa och owärdig/ doch vthi
mins och aUes Cders Fralsares lEst» Cbristl stadhvpps Gudz wägnar Eder I mine alstelige nu och m-
biuda stal och mä/ at min största shoZa sr ocd wara
stal/ huru iag msnga mänZa lil Himwelen mä biuda
och nögda. Vthan anseende tllPersonen hafwer «agh
min sörestrifft vthi förelasneheltgeEvangelio/ W«g sto-
la säiza ttl eder/ ksmmer/ ly all tlng äw nu redo;
Gud hafwer elliest vthi thetryHufwudständengiordt
<n Ordning och ätlkildnad emellan o§/ men när then
Himmelste kallelsen ffgl publices2«, lluder otz ttlaUom
igenuen/ som och hwar och en i synnerheet/ kommer/
ly all ling <iro nu rcho.- emedan Frelsaren ZESus
fördenälendigasseLazaro ochden aldwsattigasteßon-
de sä mycklt »ff sit aloraheligaste dyra Blod vthgiuta
lätit/ som för then JM och höge vtyi Werlden.- och
jaghDem icke aUenast fär minähöge/och sör»äme H-
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hörare/ vthan och theFatlige/ Sluke och Blinde/ och
Halte ther jämpte bluda och saija: Som iag och vthi
Gudz Faders/ Sons/ ochthms hellgeAndesNamn/
Edersampt och Synnerllgenbiuder.- kommer/ ly
illl ting äw nu redo. Ach at iaghaffeder/ochlmed
migh/samyckit rum vthi den lriumpherandeFoxsam-
blingen vpfylla mätte/ som wtz har vthi den strtzoande
»ntagit hafwom: tyet ar/ ach at I allemmeHhörare,
som tallade aUe Z«n / aUe och wsro vthwalde/ Kal»
lclsen hafwenl hördt/ och tackariag Gudh Fader/för
Christi lEiustul/genonnhen helige Anoa/ at störst«
delen affeder kaUelsen ächliuden: men iagh masse och
det beklagaat en deel aff eoerkaUelsen förachten- hwar-
före och iagh denne Saa? wil Herren Gudh hemskiu-
ta / medh trogen önskan / at I som Evangeltum a-

l.car.lz.l. hafwen/ l hwllko i Vch staan/ i Miigender-
igenom och Salige warda. Och I/lom annu icke
efftenäncht/ hwad ider Fchd i längden wil tilhöra /

wägen annukomma/komma ti! Gudh/«chigenkom<
ma ifran idra syndersoch ondskos Wäga»: och om I
thet medh godo intet wltien / Herren Gudh tä wiUe

<l< nödga eder at komma/ at I matten wandrs i An-
'

danom/ och icke ftllksmpna kötzens Vegärelse. Cy
««».s7. MnniMan Mr/ det ffal hsn och vMra.

Mäste och Isäledes mig intet förtänckla/nsr iag ickeal,
lenast tdtt hugnadfulle Evangeliumeder föreställer/ v-
than jämwäl medh lagsens sörbannelse/ Gudz wrede
och den ewige /»etfwetes fördömelje/ framkommer: ty
then llgh Evanzelli Nädelyffttn lscka läter/
DN tzandst/ HM läter sigdoch aff wigt WeeochQwa!

sorl?räe'
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förstracfias Imedler och aUan tOlmed mtgsampt-
ochsynnerligen fucken: Oluhellge Andelom/ fttzt
ssnder diefwulens Snaro/ lätGudz Ordfalwsltt
Hlerta rum/ at lhet mckeee nckr oh wara/ fti warde
lvy alle rene giord/ och prysa wär Gud med gam-
man/ aff lEsu Miftt helige Ord/ chen wy tacke
alleftmman/ nu ftungandesther tilAmen:

För thet tridie/ psminna otz the som sighvrsächta<
de/ huru fkolom wachta otz/at wyochicke finnoms
Vthi samma Snnd. Tv hwar och en täncker naftan
hoos sigh sielff: iag ffal denne Natwarden intet sör-
summa/ vthan wlUigt migh instäUatty huru skal mig
annars wäl gä til alla ewiga Ttjder.' Men om en
hwars och ens Lefwerne och Gerningar noga
seer/ lärer hanfinna taletassdem/ som sig vrsächtaoch
wilia intttkomma/wara orakneligit. Tv märck/ huru
Gubh han kallar otz/ intet medh nagon NöldafHim-
melen/ vthan han ythsunder sin TienareiMennlstior
brukar han nu ther til/ och Menntstior kaUarhan ge-
nom thetpredhkadeOrdet. Menemedanmangefaljke
Propheter äro vpkomne/ och mänge ftlste Lärare/
hlvilka infsra fsrderfwelige parller / och förneka' l'".«».

Herren som them köpt hafwer/ hafwom wtz ingen
annan Röst helder atäthlyda/ än Cdristi lEsu, lom
laiunoa liuder: Kommer/ ty allttng äro nu redo:
Kommer / fiyyr intet/ sasom Adam och Eva'/ hwil-
ta/ när the Gudz Bud brutlthadei LustgärdmEden/
och the fingo hsrs Gudz RsstgängandeS,.
lLustgaroenom/ vndstungo sig fsr Yerrans Gudz >z.

N Anstch'
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Nnfichtt ibland Craän l Kommer/
ssger Frelzaren lesus/ ly all llng äw nu redo: jaas
I imet hafwen behoss nagot medh edra Warck och
Gerningar at förtisua. Hy Gudh hafwsr vthwaids

'4 oh, Mists lesu/ för M Wsrldenes Grund lag,
der war/ ochassting aro nu redo: Kommamästeman/i-
-fran syndernavpstä/biuda dem sarawal/Chrlssum med
trona antaga/ och ett nntt Lyff begynna. Nog stuUs
säkre Menniskior och gerna salige men the wib
IIK intet vpstälfran Synderna; men thm som förbllsi
lver vthi sanlma runlet lhee van ar/ han star intet vp
ther ifrsn. Och här vthaff fiyta the otaltge vrsachter
och förewandningar nlan hoos och ass Mcnnisktors
Barn hörer och förninnner. Tv gär man the Ztjo
GWzßodord lgenom/ ocheffter them
nifkiornas aUgemene iefwerne/ stal man manga vr»söchter finna. Vthithet sörsta fordrar Gudtz/at wij
öfwer all tinss jkolomälzka honom/ och fattia g 3 wZe
Troo och ltzt til honom: hwar emoot the snndn/somfigtil GudzOrddekänna/ och töwdoch ett sädant Lef-
wsrne/ lPa ftsotn ingen Gudh i Himmelen woro- tdesom och om Gudz Na de sch Aszmecht»aheet förewt-sta och mWrösta/ eller aff wen andelige Förmmende-
len aro förolmdaoe. Och huru mänga fasanga Vr«tächter framdraga stdana/om the tll then Hnnmeljke
Natwarden budnebliswa? Detandra Bodtt lärer
G om then Gudonielige Warelsen ratt tala/ pa thetlvtzicke Medh wär Tunga Hans Heliga Nampn ohel.ga; vthan wär Mun och Tunga bruka tll Gudz Loff/honom ther medh akalla/ honom til shrs lmnga/ ocl>

, - för



efftst 'lrimrarlz. 91
för sinä margsaloiga waigeminM tacksatja.HielpGud/
tzuru fast mänge förargeiige Eedebukar/ sörtreteliZe
Menedare/ och fördömde öfwerdodige här emoot syn-
da/ och hafwa doch sinä vrsächter/ nar the budne sch
WUaZe warda/ pa thet Herren stai them straffa/ som
Glla them icke stal lsta dlifwa ostraffade/ som Hans
Nanlpn nligbruka! Then zom/emootdee tridie/Gudz
Ordz predtzkandesch Sacramenterna försumar/ och
Wgroer förmant: huru weet han sigh vrjächta?ochhu-
ru manga förhinder haswer han hsfft l ty han den
sch den gängell m tet kun de komma i Kyrckian / hlvtz
han den och den gZngen iKyrcktan SgwMade/Soff/
eUer sch nägst mmat MKnder och i Tanckar hade/
«t Gudft sielff i hsnom ch warcka matte? Vthi thet
fierde/förbinder Gudv the HöZre och Lägre vthi alla
Ständ inbördes medh erohet/Karlek/ LndnaochWyr,
ynat- doch finnaaltijdhßarn/ Vndersarare/ Hhöw-
re sinä vrjachter/ hwij the Föräldrar/Hfwerheet/ och
Lärare icke heora. Vthi thet femteßudordet/förbiu-
der Gudh Wrede och Haat/ me» när MennMiorna
nu en gnng aro worone sörtörnade och oenft medh
hwar annan/ huru mänga vrjachter sörebära the/ söx
hwilka He mtet kunna medh sin Broder/ metzan the
Vppa Wägen aro/ förlijkas och förenas. Huru man-
ga Vrjachter haftva Horkarlar/BslareochaNaOtuch-
tige Mennistior? sn Tiufwar/ Röfware/ och the fomsm Nasta icke auenaft i Händel och Wandel bejwtzka/
vthan stiala den isrän des goda Nampn och Rychte
medh falsst helackande/ SqwaUer och belmZandezoch
Me unyyre ths/ jom sm Mstas legosolck och Goda

N 2 M
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pä hwariehanda Sält til sig locta / ludba och bega»
ra. Man weet them wal, men man mä them imet
vpräckna: ty thesom sigli vrjächta/ weta wal sielswa
sinä vrsächter; och the som ännu intet weta theras
vriachter / behöfwa them Heller intet at lära : vthan
allenast noga och granneligen tllsee/ at the jom ännu
pä salighetenes Wäg äro/ icke mägeaff theras
ttt blifwa bedragne/ vtdan then hmlmelste Kalleijen
altijdh willige athlyda/ och thet la mnckit heldre/ som
aU ling öro nu redo: alt ar deredt/ hwadsom ttiSa-
ligheten är nödigt. GVDh hafwer sä hsgl ckstat
Werldena/ at han hafwer vthgifwil ftnendaSon:
3esuS ar fsrzomngen ftr wara Ovntzer/lcke alleusst för wära/ vthan och fsr Heta Werlde-«es: Doptt/ socn är nya födeijens Badh/ och den
helige AndeS för«yelse.- HblalutwN) Skrlstt ochAsiötzning/och ther lM hängde lvndernas FörlZtel-<e:ty st lyoa lEsu Ord til smaLäejungar/ och therasän i oenne Dag effterkommande vti Pl edtjkoambetet:
Vager then helige Anda/ hwllkom ) fSrlätenSpn-
derna/ them sörlätas the: och hwilksm I behällenthem/ them äro the behckdne. är then helso-

. famme tarepenntngen/FhrlsttLekamens och Blodzdelachtigheee: redo ar sallgehetenes Pane/ then heli-se Ande/ hwilken tron vppetzatler emoot Ksttare/ kär-leren emoot försörare/ Hoppet och Tolamoo vth, Ne-»röfwelse. Ss selar alztntet, aU ting ärs nu redo/ al-lenast lommer/ och bliswer här affdelachtigeitv effterau ting aro nu redo/ wil eg Heller ost annat anstä/än
at
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at och wij arom redo: pa thet wij »eke ifran thethim-
meiffe BröUopet/ med the sawiMZungfruer/lkolom
blifwa asswWe. Nu waker sstdenstul alle man/ och M för-
sumelftn affSinne/ at n«r som Gudz Ssn tomma tan wii
Nader sinna/ Gudh näde o§ Gpndare arme! Ty lacer esi wända
wär Hoz omkring/ ock bidia GVdhM sinä Näde/ at wij tffttr
werldenes fgfitngeliss Ting/ bekomma thm cwigs Glsdie'. Vudh
nsde otz Syndare arme!

För thet fierde/ pänlinnoms wtz och affthe mZnge
Guoz vthstickmngar/ om war hiertans ffyldigste tatt-
samheet wlj Gudi ödmluteligen magomhembara: tä
wtz effeertänckia huru medh wara Förfader hafwer
ömkellgen tilstätt, the ther antingen wandrade i ett
grosst hednisst Mörttr/ eUer och stupade vthifördömd

Wilfarelse/ ochwl om Gudh them och otz icke
hade Andra och tridlegangen kalla lätit/ hafwa waril
vehanLhrlfium/ Zremmande/ vlhanlstaelsßor-
gerstap/Fremmande ifranlsfftzens
tet?)opp hafwandes/ och dthsnGud i Werldene»
Ta doch nu sidermera GVDd ti! otz vthsände sin
Tlenare/ genom thens helige Andes warkande Krassc
fördt otz lil Ordetz hörandeochbetrachtande/atwhsä-
ledes arom omwönde / nplnste och nyä Mennifiior
blefne/ och gladellgen medb kunnon) siunga:
Lofwae ware Oerren Israels Gudh/ ty han hsf- l.«c. i.6«
werbesöktochftrlojstt sttFolcktgenom wärGudz
innerliga Barmherttgheel hafwer opgsngenafhög-
denne otz besitt/ lil at vppenbarss ehem fom fittia
i Mslttel och dödzens SkugZa / och siyra wäm

N 5 M-
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74,73. vppa ftlsdzenS Wag: gt wy ftalste vehurwara owänners Dand mätte honom tieng vthan

ftuchtan/i OellghestDchMtfttdlghett fsrhonsmiallawaraAWagat. Hednmgar hafwom wtj wa-
?«1,.e.3. ttt/ nu hwhlas Gudz Atwe i Mrdlandena: der-

fsre/ medanwq sadant wekom/nembltseu stunden/
Ksm.lz.n. jzz
/ nu närmsre än wy ershdet; «Dagom )^errans

Rsst hören/ förhärder lcke ldor Aiertat at oft icke
ma'hända thet ludomen och ftera händt ar för deraS
Otacksamheet. hafwerGudh thenaturllgaÖwl-
star icke stonal; jee M/ ae han lcke Heller stonsr eig:
ste nu hckr Gudz godheet och strängheet.- strcknghe-
«n pä chem som fsilo / och godheten pä ligh: s<i

«l. ftamt tu blifwer tgodhetene: annars wardertusch
affyuggm. Derföre otz Paulus och markejigenräder/
at wtz medh the ftere Hedningar/ som seem rättferdig-
httenesßools saligheet/ stolom ätzraGlld förßarm-
Epistel til the Romare- ibland hwllka man ochnu mtet
merafinncrthenTroo/som Paulusi smlijdsZ högtbe-
römde. Lyckelig ar den ssm aff annars Fatzra och
Ekada blifVer Ms: iocksalige Zrenl/ mine alstell-

/"»</"-<. ge/ om ludar och Ronlare/Ephesier/Cormther/Phi,
"- kunna medl) sinä Exempel warna ff-

der/ at I icke vndfängen Gudz Nädh ftfanqt. O Hu-
ru Mligen ar cher Herrgns Ord wordet predUat/

huru



huru ossta hafwa the hördt/ kommer/ tn aU ting aro
nu reds? huruklare haswer thet oförfalstade Evange-
Num kljngat i theras Hron k thet the nu mttt meera
hafwa; och ssuUe thesse Exempel ineet the hsrda'Hier,
tan beweka/ jä hörer och mmnens/ och laler thenna
himmelste Rösten alttzdh liuda Ederi Aronen: lagh
zägerEder/ atingen affthe M<in sombudnewsro/
stal sNgtH mm Natward. AO/ huru försträckeli-
ge Ord aro ttzesse< ingen affthe Män som budne wo-
ro fiai smaka min Natward; ty sshögnnttig somden-
ne Natwaroen ar/ sä gansta stadcligit är den at
summa/ emedan den som denne Natwarden förfum-
mar/stalhungraochNödhlijda taUanEwigheetTy
först öfwerkomma Mennzstlornachär i thetta nade-
nes JM/ nlange oförjedde och hastige ZaU och Hnn-
deiser/ at the lom mänga Hhr hafwa försumat Guvz

hörande och den högwardigeNatwardens bruf/
the och vppä ttt yttersta intet kunna fZa nagon Hug-
swalelze aff Gudz Ord/ the kunna ey Heller bliswa de-
lachtige aff HErrans Natward. Tv mänga blifwa
förmedclst hastlge Slag och Skott hädanrychte oför-
modeligen, MZngadruncknaiWatn; mänga öfwer,
faUer pa hwarichanda Satt och WW en ond Bra-
dödh/ sZ at the lcke kunna assHerrans Ord etz heUer
aff HErrans Natward tröstas och wederqweckias :

och vppä them sannas/ the ffola lcke smaka mmNat,
ward: Hwarföre och the Gambia sagdt hafwa: Or-
betz och Gatrsmenternas sömchlars the mistä Or-
detz och SaMmenternas Whh. Offta hander och "' """

tdet/

effeer 'lnmtsnz.
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'thet/ mängenligger i onytltg Trata med sine Siäleiö»
riare/kunna och saledes pä sit yttersta ingen Prästbe,
komma/ hwars Tröst och Tienst the tabäst behösde.
Alla förebära the/ GudharNädig/ Gudh ar myc-

-ssl.z.s. Barmhemg/ och en deel Ma/ han straffarmlg
mtet/ iagh syndar fi mycktt mghwtl. Men Gudh
fom hafwer loswat tigh syndernas Förlätelse/ han has-

- wer intee föriakrat tigh om Morgsndagen- therföre
sördrögickeat omwanda tlgh tll Herran/ ochstiut
tdet icke ifrän the» ene Dagen til then andra / Tv
Hans Wrede tommer hasteliga/ och stal hempnas och
föroerfwa tig: tä och vthi tilkomande Werlden ssdana
Mennistors Nödh stbrre stal bllfwa: sslom för

i.uc l< »4 Otta Dagar sedän hördynl om then Rtzte 9Mn-
' '

nen/ then allaredo öfwer /soo Mr mtet fätt smaka
enWatnoröpa/ ther ejews Matkstal lckedös/ och

LK.L6.24 lheras ssal lcke vlhstockna/ och the ssola «vara
en styggslse ftr altKölt/ vthi then brinnande Sisn
och Swaflee/ ther the Ogudachttge ssola Plckgas

Vppmb. Dsgoch N«tt lfrckn Ewighet tll Ewlgheet. Gudh
'°'"' glftveoh lä sin heligeAndes Md/atMhäri Werl-

den H wstlefiälla sa/ stuär wy ffoloW hadansara
aff denna lämmeryasl/ wtz mätte Saltgheet fan-

ga/med ahrones Kouung ingänga vthlGudz
ewiga Ssal/ Amen/ Yerre lEsu

Amen/Amen!
Z-Sön-



Ml^W
5. GöndWtt cffter Irjnit2tls.

IWmpnFadersochSonsochdFNSH.Antts/Amen?
är ett ftst Ord/ och i alla malto w<ll

wärdl/ slman thet anammar/ at Mi-
stus lesus är ksmmen i Werldena e,l at

ftelfa syndare: ibland hwllks iagh är thenfömem-
hllgsst, «en uug <lr wederfaren Barmherllgheel:
pä ltztt lejus Khtistus pa mig ftzuämbliga ffulle
KewtzsaallaLtingmoblghet/ehem ttleffterdöme/som
pä honom eroo ffulle nl ewmnerllglt Laff; aro the
hugnadfulle Ord/ ther med Apostelen Paulus sighicke
HUenatt säsom en sörnembligh och walbekant Snnda-
re vprättar/ vthan och aua andra hootsärdige Men-
niffiormedh Christi ZEsu dyra Förtlenst/ och fin om-
wandelses Exempel hugnar och tröstar. Intet behöftwer man thetbewUa/at alle Adams Varn och effter-
komman de yro Syndare: ther öswer Hiertat blöda
maste/Ogonen rmna/ AnfichtetaffSorg sörfalna /

then namrltZa Wätstan borttortas/ och Benen för,
jmächta: Sasom och thet tä warder och är ett fast
Oed/och talla mätlswalwiirde/at mandeeanam-

lesusckr komen l Werldena til ae
ftessa Gyndave t och ärowal desse ordenPauliOrd/
Kffthen delige Anda honom gifne/ men lante affFrel-sarens lEsuegne Ord/ hwilken the Phariseer/som
Mitztnchte/ at Publttaner och Svndare lato til Bordz
Neo ITsu och yims Lärjungar/ jsAndatiilalar: The

9 Helbreg-
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?,;. Helbregda behöfws icke Läkmre/vtan cheKrancka;

men gäroch lärer hwad thet ät/ih wg tzaswer Lust eil
Balmhertlghttl / och ickeMOffert laghäricke
kommen tilat talla eheßättferdW/ vchan syudare

n-tt.,».?. lil Bättring. Och wlsten I Kwadttzet wore/ ta
1.uc.,9.«,. dömden I icke lje Ostyldigat Tv Menniffiones

Sonär kommentti at vpMaoch ftelsa thet som for-
-5«K,. ,7. eappal war. Och icke hafwer Gudh sandt fin Son i

Werldena/ at hsn ssal döma Werldena / vchav pa
thet at Werldeu stal «varsa ftligh genom honom t
och derföre sällar han figh lil Snnpare/ at them ma
Saligheet wederfaras / och han thet wlltarande och
förlorade mä igensötia/och saledes iSannmg witna/
sisb wara tden vtloswade werldenes ochFrel<sare / om hwilken tilsörenoe sch i thet gambla Testa-
mentti propheeerae war. ?y s<i säse»DerrenYerteltt
iagh stal fielff tagamin Hiotv tilMigh/ och besökia
them/ en Sttdebessker zaär/ talhe
ifran Dom Hiord förwiltze äro. lagh stsl vpsökla
thet boreappada/ och tzenhempla thelförwilda/och

»t«cl>. förbinda thet sargada/ och stärckia thet Swsga/och
"" " '6 hwad feltoch starcktär/ skaltagh bewara: och fial

stöta them/ säsom the betorfwat. Och thetta ar ett
sast Ord ialla matto wäl wärdt at man tnet anam-
mar, at Christus lEsus är kommen «Werldena tllat
frelsa Snndare. StuUe nägonExewpel begara/sram-
tr<loa qff Nya Testamenttt stora MsnochstoraSyn-

dare.



effter Tnnit. 93
dare. Paulus kallar sigh yar förnemdligast / tv han
hade tilsörende firfölgdt alla dem jom woro aff den
Wagen / och vppä lEsum Christum tredde: Men
mlgo/ sager han/ är wederfaren Barmherligheet/ pä
thet Christus 3E<uS pä mighstuUe förnemhliga be-
wtzza allaLängmodlgheet/ lhemtil effterdöme/ som ps
tzonsnz troo stulle til ewlnnerligtt Ltjff- Petrus för< <«,

swsr lesum/ men honon, wederfors Barmhertig- 7/.

heet/ och lEsusdleff Hans Frelsare; thervthinnan han
icke hafwer efflerfölgt nägra klokeFabler/ vthan(han/
sa wal)om the andre Aposslarna) Wtj/ siiger han /

hafwom sedl Hans herllgheet: ?<i hanfickaff Gud
hader ähro och prgs genomena ltl jo-
noni stedoe aff they stora herllgheeen <a lydandeS;
lhenne sr mm ölstelige Son/ i hwilkom iaghaslver
etlgodtBehag. Och «henna NSst hsrde wtz loma
aff Ammelen/ la wq worom medh honom pci thtt
heltga Berget. M hafwom ett fast prophetlsse
ord/ och I gsren wäl / at i achlen ther pa7 lHkssom pa ett 3iuS som ffyn vthi ett mörckt Rum / s<i ,7.,,',^.'
lange thet dagaS/ och Morgonstiernan vpgär i I-
dor Hierta. la/ thet är ett fast prophetlsit Ord/ at
Cdristus lEsus är kommen i Werldena til at srel<a
Snnoare. Tn zä jäger och Propheten Micheas: Hoo
ar en Mna Gudh/ som tu äst? therSPuder
fsrlcker / och tlzglfwer tinom igenlefye Asfwepel
ttzeras wlshandel l tben lcke behallsr sinä WredeE-
wmnkrliga/ tphan är Barmtzerllg: zgnstalantm

O» ftr-
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sslbarma figh öfwer fiä wsra Mihgerningar
neder / öch kasta alla wära spnderi hafzens Dmp«
Dersöre och intet vnder ar/ at Publicsner och Svn-
dare hafwa lamkat sigdtii honom/ fom komnun Oar
i Werldena / til at srelsa Syndarez ftsom M medd"mera aff thenne Söndagzens hslige Evangeliohöranj
des wardom: och sä myckicheuerhöroM/ sösom wtz
och otz finnom ibland snndtlre-hoptn/ oO jamkom otziämedh Sköl til den samia Gyndadotaren wZc FreKsare Mum/ at wtzTröst och Afflösning aff Hans hels
M Örd höra mage/ ly hau är konmnll i 2Lerldenck
til at frelsa Syndare. Mu medan iagh <n Syndar, sr/ thcs
sfwcr i«gh fssi tlas«r/ och tiimin Synd en lednbisr/ftm mlg mii
Samwelt gnazar: Altsä i«gl) irädtr nu til tigh/ och Mer för tigl)
»ed«/ meb bszda ln<l sä innerlig affalt mit Hicrla bedlr.- Fsrlck miO
Gudh sa mildelig min Synd Her medh >ag styzgelighaar siordt tiZ
mose mig w«d<rl Om detta jämpte ttzens helige An,
des nädigt NHrwarelss och kräfftige medwärkande/ til
Ordetz medh Frucht vthsörande och hörande/ bidlom
wtz medFrelsarens Issu Christi egen Böön/ af
zat medh Munnen och i Trons lasandes - Igyer WWMckstlHiVblsm/M'

EvangezlltNl t.uc. V. ?. 26 11.

Utzdm/ Zmgo kil IssurngllahsähaPG
bilemet och fyndare/ akkhe mcktte höra tzsnom

Och the phimseer och Skrifftlärdeknorrade och ja-
de: ohenne vndfär Gsndare/ ochcker medh ehem,

fade tzan tll them thenna Ltjkntlsin/ säyandes z
AwMy älymMn chjWPMr/ somhsfwkthut,-

drM



dmtzeFaar/ och ömhan tappar borl ett afflhem /

Zater han Kke ltzs ngo och m/ottzo vlhi sknene/ och
gäreffier chel sembötts <lr/ tll theshmsinner thelt
Och eä han hafwer ehel funnet/ lckgger han ehel pa si-
näNM medhGlädie. Och när han kommer heem
j fit Yuus/ kallar hsn tllhppa fina Wcknner och
Grannar/ och ftger eii lhem z Glcidiens medh mlg/
lp mg hafwer funnil mttMe/som borttappak war.
)ag ftger eber/ atsammalunda warderockGlädie
z sfwer en Gyndare then fig meer

öfwer ntzo och l>iättftldlga / stm mgen
Biiittmgbehöjwa.

Elter hwad Qwinua ck/ ftm hafwer ttls pennin-
gar/o»honbsrttappar enafflhem/ länder hon «-

ke vpLtws/ och sopgl Vusee och sskergranneliAg/ 11l
thes hon finner honow t Och ka hon funnet hafwer/
kallar hon llihspafinaWänner ochGmnqwmnor/
sch jäger: Gladtens medh mig /lp lsg hafwer fun-
nlt mm Pennms/ som mg lappat hade. Samma-
zundg fäge? mg eder/ wsrder GlMefsr Gudz En-
Zlom sfwer en Syndare/ ssm sigbckttar,

Ma jant som mg lefMr/ jäger HErren Yetren:
laZ hafmer tngenLust M lhens Ogudachtigas

Dödh/ vthan aeehen Ogudachlige omwänder sigh
lflän fit Wäsende och lefwer; talar G«3h sielff aff
VN StMNMMMN 2MOM ProphttM Vt, det

101efftttlnnie.
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ftarcka PraftebreffGud honom öfwerglswer/sä tll at
ther medh sträckia the obotfärdiga / ssm trösta the
Bootsardiga. Tv hwar och en Christen / som wll na
then ewige Salighetenes Hampn/ möste twänne far-
liga Klippor M Blom genomlegla l Ty om en pppä
nägonthera stöter/ ltjder han Skepzbrolt vppa Troo-
na/ och selar om then rätta ingsngen tll Gudz Rtzke.
Den ene Klippan Nampngifwes Gäkerheet/ tä m
Mennifklg stadnar vthl theTanckar.- on, iag än tilen
ttjdh Snndar och illa gör/ kan iagh migtz doch Zter
omwanda/ochfrom wardalGud wardermigtamtet
förikmtandes. DeremootHerren Gudhvthi sörberör-
deDrastebreff salunda talar: Tä iagh figer tll ehey

v- ';- Rätferhige hsn stal leswa/ och hgn fsrlaeer sig pH
fin RHtlferdtgheee/ och gör «cigol onde / f<i ssal
hsns Fromhee lnttt ansedd wards/ olhan hansssl
dso i sine Ondsto then han gsr. To man hafwer
intet m«er an ett/ ocft aUena ett Exempel/ atßsswa-ren vpva Ksrstet kunde sigh til lEsu» vppä sit sid<
staomwanda. Hr fördenstul aldraradellgast / at then
Ogudachtiqe ju för ju Heller omwänder sigh isrän sitWasende och lefwer /cy sä sager HEAren.- Menar«e«cl, .8 /gz lust hgfwer ofwer lhens ogudschtlgas
Dsdh/ och tcke myckil meer/ at h<n omwänder ssg
isrän fit onda Wäsende och lefwer 5 At han omwän-
der sigirattanttjdh/ och lcke iäkert vMueer sin B»t,
tring ifran the» ene Dagen til then andm/och sa lef-
wer. Nog lefwa mHnga Mennlssior thet lekamllgaLif-
wet/ men thet Anoeliga är borta/hwarförethe kalias
leswandes Dödc- och Gnoh anseer dem sasom Döde/

effler
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effler theocharoiSyndkne döde/ och kunna mtetsörr
leftva/ och thet andeltga Liswet bekonmm / sbran the
dmwanda sig/ sch la sager Yerren O"«n: ft sanesom iagh leswet/ iag hafwer mgen lust til ehens O-
gudachtigas dsbh/ vtan at han omwänder sigh och
lefwer: ta han/ hafwan desthet andeitga Liswet hoos
ftg/ hafwer och ewinneritglt Lyff.

Thenandra altförfarlige tlippa/ochäfnen stadelig
vthi wärjalighetz Skepzfart/ sr Förtwifian/ nar en
Menmskia nu syndat hafwer / Svnden och wscker
hennes Samwete/ och thet blifwet Orollgt/ sä at thet
icke annat Voossigh siula kan/an Synderna äroftere/
ön the förlstas kunna/ stsomKain sade M HErren; /. Mosisb.
miu Mltzsernlng <lr större/ än al heu mä migför- 4«»
läcen warda: WWtröstar saledes pä Gudz Näde /

och gör sigh sa ingen fttjt at vlhi Trona pZ Christum
bidm och lokia om nadig snndernas Förlätelfe. Och
sitjke förgäta aldeles hwad Gudz Kyrckia siunger: sn-
ioch mltt Synb är gilnsta fisor/ öoch äl siirre GudtMde;l«m:
Miu SM migh nu bedrsftvad g<lr/ Samwettt giswcr eyhwijl»/
Synder»«l ftere ckiS«ndt»rnen är/ t»ech wil iagh ickefi»twifia/mm
«snctialroliga patin Dsdh/ H«rrel«suChristetin Säärsäßi>/
ftolomigh ftfi vppchMa. DerföreochHerrenHerren fäger:
OH sant som tefwer/ lag hafwer mgen lust 11l
deus ogudachllgasDodh/ vthau st den Ogudach-
lige omwcknder figh och lejwer. Sant ar thet/ för-
lorade §äsr ärvm wtz/ aff Gudh först införde i Pa-
radtjS/ men sidermera förmedest satlet alle tompne v-
M wilftrelse säsomzäk: Wsrethenborttappa-

dePen-
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de Pennmqen/ som thet tosteliga myntet Gudz
te/ thet wtj i sörttone hadom/ genom Snnden förlo?
rat. arom then förlorade Sonens Bröder och
SyNrar/ som thet myckna goda Gudh otz «Gkapelsen
anförtrodt/ haswom försiöst/ ochäromsäledes komne
vlhi alsomstörsta Fattigdom: Sa at thetoch lantar/
ot wtz aff Naturen örom ntzdhstöree til allomstörsta
Nödh och Älende/ at äuZullinuz lätt sagdt haswer t

?-<.,<. Dele mennlffwrnas Lefweme är ett Slraff/ ssrey
thet är Hell och hallit full medh Synder. Dochstal

</». ingen derföre bllfwa försagd och förtwifia / ty arom
5«,< "" wilfarande §äär/ hafwom wtz en trogen Herde.

Ärom wtz borttappave Penninqar/ ?n fttjtig Qwinnä
igenlöker otz: arom wtz the förlorade Sönerne och
Döttrarne/ wtl hafwom enßarmherllg och mild Fa-
ber. Herden är GVdz Son wsr Frellare lEius/
hwilken otz wilfaranve Faar tager vppä sinä Mar /

och förer til Hioroen. Qwinnan ar Gudz Kyrckigoch
Försambling' hwilken gensm lagsens Qwast och Evan-
geltj lius otz lgensöker och vpfinner. Fadren ar Gudh
sielff/ den otz/ nä? wij otz omwände/ för sme ksreßarn
emottager - Tn sa fant som iagh lefwer/ sager Herren
Hcrren- lag hafwer mgen lust til thens ogudachli-
gasDödh/ vthan at then ogudachtige smwander sig
lsrän stt Wasende och lefwer. Hwarföre wtz och aff
thetMhelige Evangelio affböraochlärawiliom/ttze
Tre bewekelige Orjaker/ som hwar och en Chrtsten til
sann Omwändelse stola förmä/ nembligen. (/) Wäc
egen Fahrs och Nödh/vthi hwilken wijvtom Omwam

ärom. Gudh then helige Trefaldlghchnäoige
Ollia/ 3aderliga Troheet och hierteliga wälmcnande

pndeps
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vnderhlelpande wör Omwändelse. Ocd (;) den ftora
och osaijeliga omwandelsens Nntta och Frucht. 3
medlertydh medan wtz thelta eanckiom og at göra/
O VErre hielp / O HErre lckt wäl gH:

Hwad then första bewekeilge Orlak anbelangar /

hwarsöre hwar och en Menniftla sigh om lann Om-
wandelse stal beftyta / ar den Nödh och den Fahra /

vthi hwilken wtz vthomomwandelsen vthiräkä: den otz
ftrsx föMäsne Evangelium vthi sine Mnelser hand-

Ty wijwardom här fbrlUnade. Först wtzdh
Htt wtifarande Fa<ir: Nu ar anom kunnigt/1.«e.v.'4:

. hwad för arntt och oförstHndtgt Creaturet Zäar ör:
lätleligen felar dttaffWagen/ och ttthet är affWa-
gen kan thet figh intet sielfft rätta; thet löper
B lange wildt/ tildes thet ränner Vlswen iMunnen,
«moot hwilsen det stgh intet förswara kan: och ar der
hoos sä oklokl/ at ehuruwäl thet seer Vlswen bM och
döda thet ena effter thet andra/ som medhM i seMap
ar/ thet doch honom effcerlöper/ och störtar sigh sieffi
Glocto. Och harmedbllswerMennisslo-Slächtttz swag-
heet/ föroerfwadeNatur/ och altförfarltge Tilstand
jzfmälat/ ae wH alle/sZsom oförständigeoch wilsarande
Fäär/aromocwilfarande/gämtetvppäHerransGudz
ock wZr salighetz Wägar/ arym alle orene / bractlige
ochgenomsynden heltförderswade; wandra vppa far-
Wa och ssadeliga wagar/och närwij vppä kom-
ne aro / tuunom wh otz fielfwa ep Heller niera rätta/
utau ga ju ianM ju meer och meerfortandttligenttl
ewigt sörderff/ om ickeen sann omwandelse emeUsn
tommer: emedqn os alt effterränner den olootörstiqe
Mwefi/then SlälsötiandeSathan/thetrytande helf-

P wetes



wetesleyonet/söklandes hwem han vpsiuka mä- tyer
lil och konima onda och sörargelige denne Werldenes
Exempel/ hwilkaKött och Blod bWUer/ sä at wij för
detz Snaror och FörgG ossintet tagom til wara, ä-
rom och seendes blinde, mtet märkiandes vthioch
vlhaffGudz Ord theras ewige obijstand som ssleoes
för hwarichanda fsfängia taga en Irrwäg/ock lattiaLtjffochSlälvttiiSpelet.

Then andre?««be! eUer lijknelsen om then
Lue.l/.B' rade och borttappade pmningen/ paminner otz as>

wen om wär Nödhoch Älende effler SvndafaUetTy
en Pennmg myntas antmgen affGuld/ Silfwet elier
Koppar; och ar dock Guld/ Silfwer ochKoppar intet
annat än lord effter hwar sm Art annorledes för<

~ MoM. gad: sä ärMelmt<?ianochtagenaffjordenesStoffl/
»7- hwilket otz päminner genast om ödmiukheten/ huru wal

den otz anstär/ effter wij doch mtet haswom/ ther affwtzmäge yswaS och högfardas: vthan när wtj jhoZ-
kommom wsrtvhrlprung/ stappomnijdhhögfardenes

l. Mosisb. Ftädrar: aff lord ärom wlj/ 11l lord stolom
Z-'?.- och wsrda lgen. och wäl är then som thettabetrachtar/

'' zZsom Abraham/ lob/ och Bavld/ och fiere belige
GVoz Mennissior/ ty annars heter thet- Hwad
hsgmodas lu arma Mull och Asta i Som doch
icke annat äst än en stem Träck/ then stund lu <in-
nulefwer: Och om 6n längeLäklarenther om möd-

Syrackib he stg,
","°'"' en Konung/ l Morgon dödh och nckr Mennlstian

<i, dödh/ ft älll henne Omar och Mtkar. (2)
sisom

Vlidle G^ndsg,os
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Sasom enPenning wist Myntvppä stäs/ theföre och
Ckrlstus begarar seeMynttl pa Sealpennlngen:
Sa ar och Mennjsfian enär han staptes/ ett wist
läte giswtt: TvGudhsade: llltHgsraMenmM-
na 11l itt Beläle/ thet oh ltzkt är.- och Gudh ssa-'- Mosisb.
päde Menmffiona sigh tll itt Beläte/tilGudzße-'
läle stapade han honom/ Man och Qwinna sta-
pade han them. Hurudant Belöte thet warit haf-
wer/ vtdtrycker Gudz Anda genon, the herlige och de-
kanteOrden Nättferdlghet och sanstylltgOeltsheelt
Sasom och Aoostelen vthi stn Epistel til the Colosser/
lägger och der til/ Gkaparens Kundstap. (?) Sa. "-

fom Freljal en lElus sager/ en Qwinna borttappar
en Penning: Sä Zr och aUom kunnigt/ den samma
Qwinnan war war sörsta ModerEva/ sasom och A-
dam deröfwer fiagar- Qwlnnan/ som tu 11l migh,. Mosisb.
gifwtt hafwer/ gaff migh aff Trckd/ scl at lagh M: ; "

zämwälPauluswitnart O.wlnnan wardl
gen/ och kom öfwerträdelsen astad. Och sasom en
borttappad Penning vthilorden mister sitGlantzochWärde: warder och a lychtone äffßost förtard. Sä
hafwer och MennMan genom fallet bortmist alt thet
goda Gud henne gifwit hatwer/ derföre och Esaias sa-ger: M Silfwer ckr wordet fiagg: och Gudb sielff
öfwer IsraelsHws klagar: IsraelsYwsckr wordet
migh til fiagg/ all therasKoppar/ lern/ Ten och «-

Bly/ är l Vgnenom wordet til stagg. Ty förSvw
Pl dasallee
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VasaNet hadom wij Gudzßcläte/och worom
ders hemwist vthi Heligheet och Rätftrdigheet: Nu

z. c°r. ,5. barom
4?. ly wy ärom aff lyndellg Sa 3 Me/ och warsMs-

I, Mosisb dkar haftva H l syndaftae: hwadanoch alleMn-
/;. och mMmS Mtans Vpsät och Tauckar äro allyd bes
»«- nägne ttl ezel ondt är / onde ale ifr<3n Vngdomen 3

«
ly aff Oiertae dthga onda Tanckar/ Mord/Hoor/
är här ingen äthstllnad; allejamman aroSyndare/

K«°l.l. gH hafwa intet bersma figh aff för Gudi. Thes v-
tdan hafwsm wtz och bortmist öfwerstrifften. Tilsö-

2<uc.z zz. rende taUades t»tz Oudz Ssner/ ssiom Adam i men nu
kallas wtz Adams/ thens fallne Adams Barn/ Belp

f.Moftb als Barn/ syndlgt Folck/ Folck aff stoor MHHan-
.

del/ arg Sädh och stadeliga Barn/ som sswergif.
wa Herran,- htjns oudaßarn/ WredeneS och lä.

L i,, z. lunda fördömelsens Barn. Wtz hafwom och oortmist
Vl.l« 14 thet herlige Klangel/wy tilförende isrön otzgiswatun-

uat' ta wtz stolatGudh prtzsa ochlacka vthiall/bs-
' ' de medh Ord och Gernmgar; men nu ärom »g en

lmdande Malm/ hwilken gifwer ifrän sigh et oartal
Lmd. Wäraßöneroch Tachätjeljer sttzga mächta säl-
lan vp til GVDb i Httnmelen; Men altsörmangas
Munn är full medh Baunor och Bttterheee.- deras

tze 11lfwech pch vMormsMl g'r Wder theras



effttt <b^
Läppar. Sa hafwom wij och bornnlst war rstta
Wlcht/ sa st hwad pä WaggeneiKonungz Salenom/
tll theChaldcerSKonungßelzazer/ ssnfwtt bleff/och i-
blandannat: Tekel/ thetär/ man hajwet wägil
tigh pa ene Wäg / och funnie tlgh alt för lättan. i«-e»,«

3het samma David tilstz Mennisttor ssiäligtlampsr/" ""/"
ta han säger: Mnnlfflorna äro doch ju inlel/ the «"ö,
Myndige fela och/ the wäga mindre <ln lnlel/ sil
manga som the äw. ochäfwenannorstadcs: Huru
plal intee <lro alla Meunlstlor / the dochfi säkerl
leswa? hwarföre och thenheligeDavid/ nar han det- ?"? ?.

m betrachtat/ suctar t,l Gudh och beder: HERRE
gack icke lil Doms medh «n Ttenare/ lp för lig är ~

MM lefwande Räliserdig: Om eu Yerre willtil- k5.,z«»,
»äkna synderna/ hoo kan lä blifwa bestandan*
des' säiom och Job bekänner sigh icte kunna swarazsuom ee emool tusmde. Medh et Ord/ wärt 3ör-
ständ är sörroftat/ wär wilia straswar en,oot Gudh/
elakaarawära Tanclar/förgifftiga Orden/ ochger-
ningar onda: och aro alle ware Ledamöler gifne snn-
den til Lvdno/ och at synda willige/ lhersöre wtz time-
lig och ewig Dödh arom vndettastade.

Och at wtzdare war Nödh och alende otz ytterme-
ra mä för Hgonen / mä man och den trldie
Parablen här icke förbtzgö/ hwilken medh the twänne
förrige ar affsamma innehald/ som thel sielfweOrden
Mennä giftvs/om then fötloradeSomn: Hwilken
hemnla vthi stns käre och förmögne Faders Hws in-
ttt kan gvda Dagnr fördraga/ emedsnsom.mansatza



„a TridieSsudag
plägar/ ther til hörer e» starct Rvgg: vtan blifwer
strig/oförwägen/ MotwiUig/ och wil lcke längre wara
vnder Fadrens lydno: vthan fordrar Arfzrattigheet
för an Zadren döör/ hwilken och later honom sinwi-
lia/ther medh drager han aff och bort ifremmande
Land/pä lhetFadrenickelpöria stulle huru olijdeligen
han sit Goda monde förspwa: vthan thet skulie haf,
wa ttzet anseende/ lian Wille alt wal anwanda; tähän
doch alt förstöser medh oordenteliglt Leswerne/och sinä
Hgooelar förfar medh Supande/ Dobblande / Spe-
lande och hwariehandc, Odygd: therföre honom och
ch Heller bättre i hand gär/ an han först stadnar vthj
Lanozftychtigheetoch des Älende: Sedän/ nör han
nu haswer förjM alt sit Goda / bcgynner han chda
Nödh- moste sä ther ofwan vppä, och om han lifwet
Wille behsua/giswa sigh vthi Traldom och vnder en
swär Tienst: la/ han moste och äntellgen taga til go-
do Draff ther medh SwW födas/om an ta nagsn
then hade gifwa welat- Seer hör ater I mine alfie-
Kge/ et Contersey affwärt älende och wört Förderff:
wij hafwonl vthi Paradijs i war Himmelste käreF-
aders Lustgärd the yiertans goda Dagar intee kunnat
sördraga/ ts nu thet hierta ma wiste hwad
Glädie Adam tä miste: wtj hafwom intet then Elä-
vien/ then Herligheet med Guoz helige Englar til godo
tagit/ wtz haswom effter wärt tiltommande Arff alt-
för otijdigt och obesiMligen trachtat/ therföre arom
wlj och räkade vthi Landzftychtigheet/ vturwärshim-
melste Faders Hwse vthorefne/ wtjdt ifrän honom och
det säUa Paradtjs stildei hafwom och Gndh bättre,

wörg



effter I>mit. ,»

wara och Gafwor sörstöst/ och vthi alla
föroömelige<Vynder ochWälluster förfarit/derisenonl
wäreSialar/ sä och waraKroppar kompne öro vthinlstöns Nödh/ Torssttghett och Mangel pa the Ttng
osi ssm aldranytligast och lämwäl säledes högnödi-
gaftaro- ly thet Swtjneiefwerne vthi hwilket wtj för-
medelft Svnden 08 ntjdlantt/ thet konimer och öndte-
ligen wära Slälar ther til/ at the moste sörsmachta:
och huru mongen maste thet samma sitt Snndalef- ,>/„,
werne/ s,t Swhneleftvernevlhl Yelfwele dola! ther »«

ifran icke är mera nagon Förlotznlng.
Hr nu Nödh/ jammer och ölende hafwa ält thet

Goda förlorat/ soni en Gudsruchtiqh Mennilkia sigh
aldrahslst önskar/ och aldramast effterstär sin Trootil styrctto/fin SialtllSaligheet. ar thet Nöd/lam-mer och ölende fela om salighetenes Wagh / tä man
Nadna mäste vthi ewigh Fördömelse, ar thet Nödh
Jammer ochalende/ hafwa GUdh tilOwän/ wara
drijfwin vthurParadys/ wara osäker om thet /nm.melska Faderneslandet; ar thet Nödh / lännneroch alende kanna Samwetes Sngest och Anklagam
de / weta Diestarna redo at fölföra / och Helfwe-
tet vpgapa/ soni lhetta alt medh mera är dcn all-
somssörsta Nödh/ Fahra och Slälawaoe/ som en rat<
tanckt Menniffia ma ther til winna/ at han sigh om
en sann Omwandelse beMar.' Sä betäncker nu Edera denne Dagh/ Imine alftelige/ hwad Heller I Niilien
omwänoa Eder til Gudh,ochleswa: hwad Heller Iwil-
lien göra en jann Boot och Böttring/ heUer tilewiga

then Nödh/ then Fahw/then lämmer vnderga/
lom



Tridie SöudägIIT
som them Ogudachtlgom anteltgen bflverga lka!. Ty
om wtj efflertänckiom/hurumedh otz tilstär/ och i an-
seende til sadat beklagellgit lllstHnv huru ilängdcngz wil/
lä befinnom wtz vii alla Ständen sörloradeWärckoch
borttapade Saker. VtithetAndeliga/ hielpGudh/hu-
.ru mänga gä wilfarande/ dem Gudhnädeligen
pä dm ratta Wägenän leda wll/som whstrarhöran-
des wardom/ om the allenast then Himmelfke rösten
öthlyda:vthi thet Werldzllga «ro mänga Penningar
horttapade/och sörloradePenntngar: vthiHwshaldz-
standet fötlorade Söner ochßarn.- läat mansaledes/

Zn allm som thetgambleOrdspräket llider/ dlhl alleKsölfin-
Kuckm ner fsnderstagneKänllen. Och medh'detze Wnellerwerbm ge. Mgrheroch säledes Mennissiornas förderfwadeNalurl""'". ögonenstalt. iwtbwartes matto fela wtz om

SalighetenesNag/ salomwilfarandeFaaru Andelig
matto ärom wij- säsom wilfarande Faar oförstandi-
ge/ hafwom salom then borttapade Penningm
sörlorat Guozbelätes glantz/wlchtochlVnrde/jamwal
och wärt hemwist/wärbarnsrattiHimmelen/ sörme-
delst wär frtza wilias miMuuk/ och det förwete/ och
den mootwtlllghcet/wyaf den förlorade Sonen lant
och läldt hafwom. Hwadh Nar otz tä nu ti! rada?
Hrom W desse wilfarande/ borttapade och förlorade
Ttng/ vthi thct ena lijke/ och/ at wij v-
thi thet an ora bliswom tbn Tn ett wilfarandeFäär tan nmn doch therföre loswa/ at thet vthi jm wil-
farelje hörer sin Herdcs Rösi: och nar thet then hörer/
ftadnar thet/ star thet fiiUa,/ läter sig af honomfasttq-
gas/löggias vppäAMnaoch medMdlehembäraZ.



«z
Ach at och wtj theegöra kunde/ at nar wij vppä
wära Irrwögar hörom war Herdas Frelsarens
Christi lElu Röst: kommer ii! mtzh alle jo« «.

mbettn och äreu belungade/ och iagh wil weder- ?«.

qweckia edert och tä icke wijdare vppä ttzem
fortfara malte/myckit mindre fty för den liusiige
Viöstoch trölifuNelEsu stamma; vtdan otz finnas
läta/och fasttagas- ther om wtz med l)avi«l bidia
kunnom: lagär säfometwllftrande och borllap-
pat Faär/Herre ssök «n Tienare. Hfwen/ nsr en
pennmg af Qwastenrörder warder/gifwerhan isran
sigklang/ at man honomfina kan: Altfa stolomsch
wtj / när Lagen och GudzOrd trassar otz/ til rin-
gesta genast giswa lftsn 06en Gudeligd Suck/ sä-
som Publlcanen: Gudhmissunde sighsfwermlgh i.uc«lz«lz.
Gyndare/ och thet är et godtKlang och wist Teckn/
at wtj äter igenfundne warda, och säledes til Gudz
Stattkamar tilbaka förde.- halst nar wij medh den
förloraoeSomnstam vp/och gämtllwarHimmel,
fte Faser, och saye tllhonom.- Fader/iagh hafwer
ftndäl i Yimmelen ech för tigh. Etz Gudh/«
Svndär iagh astad/ochsilmmModer/zommlg
baar/ hafwer mig i synd vndsängtt/stoor synd haf-
wer iagh begänglt; SIZ Gudh lu hafwer fannlng
kär/ tina WOHeet som hembligh är/ hafwer tu
mtgh förkunnat/ae iagh kan thet begrunda: stlinck
mlgh medh Hyjop YErre mln/ sa warder iagh
wlöhwlll och reen/ lmzrsgd och Lust lat hsra

5) nng/

tffltt I'rinit2tls<



2»4 Tttdie Ssndag
mig/at the been mäge frögdasig/jsm tu haswer
ftrkrossat: Tilt Ansichle wandt och ifra/ nw
na synder bade fiora och sma/min Mttzgernmg
affffrapa/ rene Yiertaimighssapa/ «nAnda
fSlNyai mlgh/ och kasta mig ey bort frän tig/ lät
migh tm Helga Anda/ey mistä god och sanna/ lin
heljos lat hora mig/ tin frtzaAnda starck
mig med/och iagh wii lära them tin wäg/ som
äunu mtel ttnna ligh/ at the sigh til tig wllnds.
Mm hälsos Gudh MS migh och si/ srän Blod-
ssuldat miu?unga ma/ tin rckttwtzso fötkunna/
och tinPryS högt vtsiunga/ tyOffet hafwer tu
ey kär/ Brennoffer eller hwad thel är/wen Gudz
Offerförftnna/är en bedrofwatanda: Gsr wal

si opbMesmedhOlden
tin Zerusalem then storeMdh/ lher lu tll Offer
zafwer behag/som patit Altsre offraS.

THet andm Stpcket.
anbelangar then andraOrsakenotz beweka

Mstal lil en sann omwandelje then He-
lige Trefaldigheetz nädlge wilia/ Faderliga troheet/

-och hierteliga walmenande, vnderhielpande wär
omwandelse/ är then ltzknelle Trösterijk/ at Frälfa-
renTdristus lEsusli<knarsigd wtjd enHerde/ther
medt) han sit trogna hlertelag emototz sinä förlora-
de Fäar intygar/ som thet och allaredo lunmgt war

vthi



vthl tyet gambla Tessamenttt/ sasom ks,i«jager:
Sh Hirren HErren kommer wäldeliga/ han 4°-
ssal föda fin HtordMm en Oerde/han stal söe- l>,

sambla Lamben «fin Fampn/
sit ssöl/ och fodra the Lambdygra. Och Herren
Gudh sielffttl HeMltalar:Ochlaghstalvpwlic-
kiathemenEnlgYerdalhenlhemfödastal/nem-
bllga min tienare vZviä, han M föda them/
och wara lheras Herde. thet alt med meraChri-
stus lElus sielff tll sigh lämpar: lag sager han/
6r thengoda Oeeden. EngodHerde lälerfillyff
för Zaären. lag ärlhen gode Yerden/ och kciu-
ner min Mr/och min ktinna mig. lag hafwer
och annorFäär/ som icte <iro aff lheltaFarahu<
set/ ttzem maste iagh och draga tz<ir til/ och the
stola höra minä röst. pch thet stal wara el Fara- /«!,. ic> „.

hwS och eu Yerde. Och har til hielper then war- '4- «s.
digeHeligeAnde/hwilken lijka säsom en Qwinna Hel-
ler en Moder otz alle armeSnndare ps nyo söder
iDspet/ iOrdet/Troon och Altarens Sacmmente.-
och när wij förlora o§ med wäraSynder/ han tt
med lagsens och Evangelii Liws otz igenzö-
ter/ ochster til Christum förer. GudhFaderwixer
emot otz fi»a förloradeSöner ochDöttrarsit nädi-
ga/ tarlekzrijka och Faderliga hlertelagh/ ts wij otz
omwände/ och han otz vthi näder vptager, och för
thet onda wij sörstylt hafwa/ bewi,sarotzaltgodt.
SG ft'jt spgr intet Frälsaren lEsus vthi sit Her-

daam-

1/5esseet 'lrmicgttt.



1,6 tzndie Göndag
daambete/ sieiff foder han lhem/ han vpsöter lyee
borttapade/ igetchemplar lhet förwtlda/ jsrbln-
der lhet strgade/ stärker lhee swaga/ och hwad
Fm och fiarcktär bewarar han. in lummehan

L 1,.!,. ;4- fföter sinfaärsissm the belarfwa/ sijn FaZrkan-
ner han/ ty han arthengodaHerden:dch laalweet
han/ ty han ar Lijfzens Book/ ythihwMen thevth-
waldas nampn ffressne aro.- tv i honom/ lager then
Helige ?Zulu«, hafwer Gudh otz vthwaltföränjor-
denes Grundwallagder war- han seer the felanoe
och wlUfarande/ ochthem söker han/ ja han hafwer
til den ändan nedertttjgit affHimmclen/förnedrat

10k.,: 14. sigh sieiff/taglt vppa sigh MenniskichampN; ordet
lvardeKött/och bodde jibland H: M hafwer
han otz i Mena och wilda Marcken/ t<i han aff
Andanom ltzt ftrd war/at han ssullefrestasaff
Dlefwulen i fyralyo dagarock Mtter -

'''' Sökt hafwer han otz i öltegärden/ la han lvardl
i<« betagen aff en mckchla storckngest/och Hans swett

' "' lvarsasomßlodzdropar/löpandeSnedpcijordett.
Sökt hafwer han otz in för Andelige och Werdzli-ge Domare/ och nar han andteligen pä to» sens Trä
fastnaglader war/ jeerochfökerhan effcer otz stne för-

I°l>./,.!«, lorade Mr/ och ropar. Mgh törsten Mghtör-
ster/ftde han vppenbar/the ffiinchte honom ckt-
tickla och Galla: honom lörfiealteffeerwar ft-
lighet/ ehen dryck drack han för oh alla. och äw
teliga gicthan iDödenstr otz/wi/sandes ssledes / s«-som



„?

som och medh slnVpständclje och hugnadfuUe Him-melsfard/ hurutroget han otz sökt haswer/ och ani
denne Dagh genom sinä Tienare sökia löter/ the _,ther nu Wswa ache pa Hlorden/aroSänninge- "//'"'
bud i Khristi stadh/ och l all ling dewysa sig sa- < c^.,.som Gudz tienare. «.6.4.

Ominnan/ jomFrelsarenlEfus i then andra
ltzknelsen indrager/ son, rakar borttappa en aff si<na Pennmgar/ och tänder genast vp Lius/ och so-par Huset/ och söker granneliga/ tildes hon finnerhononnaffmalar icke allenast en godh Hwshaller-sta/ hwllken/ nar hon thetringesta tan sörlora/straxmedlius/med sspande efftersöker/ochdetgraneliga/
at hon det som bortappat är igenfina mä: vtan harförnambligast then wärdige helige Andes hierteli-gaomwärdnad om wär Omwändelse/ tä han otzarme Syndare bortappade igmlöker / först medh
jopande / at han medh lagjens Qwast och haroa

Mennistiors Barn deras jyn-
der intyzar och vppenbarar. Sopar och/ nar in-
M lagjens Oro hielpa ma / wära hiertäne
medh hwariehanda Strasss, bedröfwelsers - ochwederwaroighetz-qwastar; Krhg/Hunger/smitto-samma Siukdomar/ hafftige Wädeldar/ och sta-
deligeStormwäder/Dunderoch Liungande/Md-
bäfmngar och annat sadant: jZ at Gudz wredes
Bsddärare/hans MS och qwast<com«er vppä
Himmelen/ mastesig jee lata/ochMennijkiomkun-
göra/ Gudh wara redo/ at sopa Land och Rtzken/
Stader och Byar/ och tilsee/ om han doch the bor-

Qz tap.



tappade Mennistior igenfinna ms. Och hsrföre
bäfwa the blödige och Botsäroiae/ the ther tä lata
sighfinna/ för hwilkathen heligeAndevptönder
Evangeltz hugnadsuUe lius/ hwilket vti den,
na Werldenes Mörker: attheMennlstiorsomden
helige Ande icke emootssräfwa/ blifwa til sann Oms
wändelse vplyfte/ och begynnamedThomaatropa:

i«k.i°.»B. Mn Herre/ och min Gudh: Ty eackom Gudhsom oh w<ii bör föt stora nader fina/ <om Hannu
medtz oh alia gsr/ ochdagelig lam fftzna; Hans
heliga Ord < Liuset igen / see wq medh alfwar
tomma; Mnmssiodlchl ltzder store Mm/ fom
ltinge stodh i blomma. Läeer H Myt liusetgck/
ae wy ma Lifwet finna/ om Gudh lager oh del
ifra/klmnom wy ttzl eq hinna: i msrckrel wawrar
man ey rcitt/ man ftseer sig snare Ma / han trck-
der här mäng owG Flät / och gär om Wchen
willer. O Herre tu somLiusel «ist/ vplys wär
mSrka Oinne / msrkret fördrifwa kan lu biist/som llgger l Yimat mne/

Fadren som seerden förlorädeSonen igenkom-
ma/ kan intet dölia för honom sit Faoerliga Hler-
ta/ vthan tä han annu langt isrän war, begynte
han warkunna sigh öfwer honom/ och lopemoot
honom/ föU honom om Halsen / stygdes in tel wijd
Hans stlnckande Kläonao/ thervthi han säsom en
Swijnaherde faseligankom. kyfte honom; befalte
baras fram tyen ypMsta Wdningen/ och tlaoa

honom

„8 Tndie Eöndag



esseet innie. „H

honom thcr vthl. fick honom en Ring pä Hans
Hand/ och Skoor pä Hans Fötter. tätit för Hans
stul stachta en göddan Kalff/ ett gladiesult Pancket
anrattat i säsom och straffat den andra Sonen /

den här öfwer tnorrave och war otoligh. Denne
Fadren giswer otz tilkenna/ huru Gudh war käre
himmelste Fader är emoot otz fine förlorade Sö-
ner och Döltrar finnad, nar wij wilia omwanda
08 til honom.- Ta wil han otz medh sin Nadh fö-
rekomma/ wil warkunna sigh öfwer otz/ emedan/
siftm en Fader fsrbarmar figh öfwer Barnen/sa fsrbarmar figOerren öfwer them som ftuchta
honom: Wil otz sä<om sine käre Barn hierteligen
vndfagna/ famputaga och kyssä / hwilket sa offta
steer/ som han otz medh liuftige och karlige tilläyel,
str/ jämwal'allehanda Wälgerningar tilßättting
vch omwändelse Faderligen loctar - och ehuruwäl
wtz hafwom sönderrlfwit orenat/ sörmedelst wära
Snnder/ och förloratwärarattftrdighetz Kiortlar,
wil Gudh docd otz emottaga / och thet alt aff fin
blotta Mdh och Barmhertigheet/ salom wtz och
aUaredo hördom affGuoz Ord hoos Ezechielenu
Gä sane som iagh lefwer / iagh wil icke syndarens
Dödh/ vtan at han omwander sig och lefwer Och
Gudh aswen sig vchlätit hafwergenom Propheten
klZiZm: Wänder lgen aff thet onda/lärerehet
godt är/ farer effter thee somrättär/hielperden
fsttrychta/ staffer then zaderlöft och hiel-
per ckncklpms Saat. Oli tommer l<l sedän/ och

Mer



jto
laler ost g<i medh hwar annan lil rälta / sckger
Yenen: Omidra Gynderän woro Blodröda/
si stola the doch warda snshwyla / och om the
än woro ftsom roftnfärga/ ffola lhe doch wardasasom en Vll. Wänder Hder lil migh/fi war-
den I ftlige alla werldenes ändar: Ty iagh <lr
Gudh och ingen meer. lagh swär wtzdh migh
sielff/ och ett rätferdlghetz Ord gär vlhaff mm
Munn/ ther stal lhet blifwa wW: nembliga/

L1a.4;.». Mig l?sla all Kniibstzas/ och allaTungor fwck-
>,' tia och ftqa: vchi Yerranom hafwer icig rätt-

ferdlgheet och Gtarckheee. Sasom och närhan
otz bewtjser allehanda Faoerllga Wälgerningar /

han vppehsuer medh Straffet/ och giswer otz tijdh
och rädrum til at bättra otz: kan man thetta alt
förlykna wijdh thet Faderliga kyssandel/ ther medh
Gudh sin Faderlige Kärleek emoot otz vthgluter ;

Ty sasom Fader och Moder theras Kärleek/ tiUijka
medh sitl kyssande/ ifrän theras Hiertan vthl stne
eäre Barns hiertan vtgiuta; <s wil och Gudh fitt
Faderliga Hiertelag medh wara Hiertan förena
ochförbinda/ sasom vlhi sampntagandet hlertat
tll hiertat sogat och trycktwarder. Ach«tt wij doch
denne Gudz obeffrifiige stora Näde/ osaijeligegod-
heet och grundlösa Narmhertigheet aUa tijderkun-
de otz til minnes föra! och aldrahalst vthi Dödz-
stunden/ tä wij stolom qs tilwar Hlmmclste Fa-her. p h«ru lstrer la Dieswulen wilia fpela m-

stetstycs



tffttt I"rinit2rls. »TZ
sterstycke / när han franttommer medh det stora
Skuldregistret/ ther han hafweranteknatalla wä,
ra Snnoer och VWgerningar/ them han nu och
O stora mälar/ at möngen dristar sigintet komn,a
tll den gode och barmhertige Guden. Men tager
,uan ta oesse Evangeltj hugnadfulle Ord vthur sit
hlertans Skrijn/ och lhugkommer GudzFaderliga
Hlertelag emot en botsördlgSnndare/kanmander
med trösta sig/och sätja: Icke ffulle lag «vara den
förste/ jom eu försslueawil/ ly lag fast effter tig
lörstar/ och fitter min tros ther ttl. O Gudh
jee til mmaTärar/ som lu «l Synders?anf<igh/
som begcirade aff linWde/ när hon för ttneFöt-
ler läg: och som lu Pettuni tröstade / nar han
forsarade ligh; och som lu Röfwaren frögdade:
sä gst och nu medh mig. lig en Faber kallar/
aff Nadh och Barmhemgheet; the fwaga och
hlodlga alla/ för ftnning mghthetweet/ lhesto-
la ftgh lil ligh halla i ty lu wist hieip fsrma/ eu
hielper aff SaehanS wanda/ them nglrösta vp-
pä. Cröfta ta migh medh lin Anoa/ hugswala
mig medh tin Nadh / lck mig l trone fast standa/
ehwad migh kommer vppj; nckr mitFörnuffr
fsrnlmmer / min öron eH hsra mä / mit hlertil
zochfi förswiyner/ min l^/

3l THet
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ThettndteStpcket.
<?"Hen tridie Orsaken/somotz tll en sann omwäw

stal förmä/ hwad wtjdkomer: och oen sto-
ra omwöndelsens Nvtta och Frucht/ kunnom wy
och then/sffthetsom aUaredosagdt mv markeligen
begrtjpa. Ty äter komma igen för Ogonen the tre
Lijknelier: at jälom thetwilfarande Faret/ när thet
läter sig igenfinnas/ warder fördt ifrän fina Irr-
wagar/ ryckt ifrän then grymma vlfwens Klsor
och Kaffear/lagdt vppäHerdens Axlar/ och äter i-
gen til sin Hiord samblat; Altsä warda och alle
sörloraoe Snndare/ the fig finna läea aff lderas
Herdar/ ifrän lma Irrwägar vppä salighetenes
Wägh ä npo förde/ och til theras Siälars F>erde
sfwelste tzerden Frelsaren lEsum Christun,:
the warda ryckte Diefwulen vthur gapet/ochlhka
säsom vppä Frelsarens ChrissilEsu Axlar lagdej
förde til HansHiord och heliga Förjamblingz gemen-

rs.»,.,, stap.- jsdde vppä en Grön äng / och weder-
""".7- oestafwar/ nembligast karlekens Staff/ thenLustheter/emeoan assSorgestaswen/then Wee kauas/Hans Fienoer nederlagde warda. T» fä lyoa ZE-su egne Ord: Muzärhsra minä Röst/ochmg

tännerlhem/och lhefMmlgh.Och mghgifwer
them ewtnnerligle LE/och the stola lckc fstgäs

i°k.10.27. Ewmnerllga/ lugen ftal Heller rpckig lbem vlaff
"< wiys FOerS YM.

Then



effeer 7nlu«ti« «5
Tden förlorade Penningen/ nar han igensun-

nen warder/ warder hanreen giord/ wal fatjadoch
ändteligen til stt förra Rum lagder: Altsä warda
ochaUeSondare och Svnderskor/ som fig omwan<
da/ lene giorde ifrZn sinä synders Ross/ fötjadeoch

ifränlamwetes Hngest; thet sörloradeGudz
Beläte warder i them förnyat / och i samma Be«
läte warda theförklarade lftan theuene Klar-<.c«,r.!,5
hetene lil then andra/ säjom affyerrans Anda;
hwMt Beläte the har omsöra sä lange the lefwa/
tildes the vthi then himmelste Skaitamaren war-
da insörde; ly wsr omgcknselse är i Yimmelen/
ladan wH och wsme Frelftren / Oerran ZE>sum Lhristum/ hwillen war fkröpligg Lekamen
stal förklara, ps lhet han stal gsra honom lyk
medh finom förklarade Lekamen/affden Kraffl/ "»"-

ther han mep strmä fig all llngvnderläggla.
Then förlorade Sonen warder äter igen vpta-

gen vthi sins Faoers Hws/ och för des Arfwinge,
ehuru wal han til alt ladant giordt sigh owärdigh,
dlifwer wardigen emoottaqen; medh then yvpersta
Wädningen hedrader/ och för Hans atertomstsstul
en stoor Glädie anrattad. Altfs warda och alle
förlorade Sinoare/ när the stg omwända/ äter i-
gen vthi Gudz Knrckia och GVdz Hws til lhet e-
wiga Uzene Arff antagne.- Mwardom vthaff
Gudd Fader hierteligen vndfangnade / och later
Gudh igenom sinä Tienare bsras fram then yp-

effter grundspröket/ densörsta. 7;.
N? hwll,
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hwllken sa kailas/ ty wara förste Föraldrar wors
medt) henne kladde/ nar the onnu vthi Paradys
Gudz Bud intet brutit hade; och war dmsamma
GudZ Belale: Men när the bleswo vtdrefnevthur
Paradtjset/ woro the Nakne, och allenast kladde

l. Mosisb. Aiortlar affGkm. Skal man nu i h,me-
len/ tdet himnttlsta Lambsens Bröllopfa btzwistai
«Me den orenlige och gamble Adams klädnad as-
läggiasiochtheröttaßröllopsklader vppädragas?

xsg.sl.7° sallsheteneS Kläderoch rätferdighetenes kwrttl§
?/ tzwqt klader/ pa thel nakenhetz Blygdenickestai

eonf.zCor synas: ochdennaMoningenälChristusZesus,hwlt-
f.z,4- kewtjotz vtlDopetlkläda/somApostelen^Znimstrift

tver- Wj si mtinge som döple ären/hafwen E-<3ai; t- Lhrifium: och genom honom hafwe
rM.llz. wy tilgäng vthi enAnda tilHavren; ?y han M

oh aff Gudi giord til wWom/och til rättferdig-,.cvl.l.z«>. 11l helgelse/och til ssrlohning.
mera befaller och Gud fa os en Ring/ thet ar/

L8»,4. then Helige Anda, hwilken wätt Arffzpant är tls
lM ftrlotzninZ/ ae wy ssulle wardaHans egen-

is. dom/hansherltgheetlilprys. Och kallas vlkola>
debarns Anda/ i hwiWm wytopa.- AbbakckeFa^
ber/ ther medh wy beseglade ärom/ fäsom medlZ

4;s. en Ring til fsrlHmngeneS Dagh. Och kan thmHelige Anda medtz en Mig jamsöras: Tv sssomen Brudgumme giswer sin Brud en Ring til ett la-kert ochwistcekn/ henne waw affsigh Troloswadl



esseet'Nlnle. ,»5
Altjä wardom wtj affthen helige Ande försäkrade/m Gudh hafwer lrolofwat H sighi ewig?tzdhz
och wij arom wisse ther vppö/ M tzwarken Dödh
ellerLG/ eller Englar/ eller Förstendöme/eller
Walylgheter/ eller the Ting/ som nu <iro/' eller
ihetinZ/som lilkommastolg/ eller Yöghet/elier
Dmphee/ eller nagot annatFreaeur/kan ffllia
oh ifrän Gudz Kärlek/ som <fr i Khristo lEsuwarom la Skoor warda och gifne pä "'

wara Fötter: Fötterna ltjknas widh böijelserne/
hwiika the Kötzliga Mennistior föra affl lalighe-
ttnes Wag/!ocht)wart the wilia/ och offtathe om-wanba bortföra pa hwariehanda Synders ochWdffepelses Waggr. Thersöre ar ajf nöden/ nt
wataFsttercko stoddemed
atwij mäge finnas vppa HERrans Wagar/och
wandra sasom Fhrisit wckrdt är.M
shetta är thet nya leswernet, somfordrae aff themlom rKtteligen ard omwande- törtyom enförsu-mar trones Klsdnad/ fölier intet dens helige M-
hes Anledning/och achtar intet sin Chrisleligaom-
göngelses Hhro i han hafwer intet giordt en sannBättring/ ar intet rätteligen omwanoer/ vthanär
M Skrymtare / thet honom s lychtone illa bekom-ma stak Men när en hafwer sigh vthiklädt Chri-sti titagnade rält/erdighetz Kiorte! / m fölier thens
helige Andes Radh vthiGVDz Ord otz förestrls-
wit/ och en beWarfigh/sä myckit MenniMigitär,

Rz om



om et nyt Lefwerne/ ickelatandes ftndena wäl-
dlg «vara vthi then dödeligaLekamen/ eller hen-
ne effterft liandes vthi hennes lustart och icke
gifwandeS syndena Lemmarna 11l orHlferdlghe-
tenes Wapn: vlhan figh siefwan Gudi gifwer/
ltzkasom then ther dsdh hafwer wartt / och nu

«'
" leswer/och finaLemar offrarGudi 11lrckferWhe-

tenes Wapn: Medh ett Ord/ den sig om en imm
Troo/ nyy Hörsamheet och Christeligit Leswerne
ombeWar/ oen warder vtbaff Gudh then helige
Tresaldigyeet/ vthaffGudhFader/ för Christi lE-su fiul/ ssenom then helige Anda/ medh Gladle e-
mottagen; läsom och Frelsaren lElus otz/ i daz-sens Evangelio/ trösteligen förjäkrat: then lsm
hafwer sunnet sit boreeappade Mr/ ksllar/nar
han hemkommer i fit Iws/ ttlhopa sinä Wcln-
ner och Grannar/ och fäger til chem: glcldlens
medh migh / ty iagh hafwer sunnit mie Zackr /som borllappal war. lagh sckger Edsr c<iw
Frelsarens lEsu Ord) M sammalunda warder
och glädie i sfwer en Syndare the»
figh bättrar / meer än öfwer nyo och nlzolys
Rtiltferdiga/ som ingen bältrmg behöfwa. Mr
LMnnan hafwer lgenfal sin bomappade pey-
nmg/ kallar hon tilhspasinaW<innerochGran-
qwWor/ochl<lger: GMens medh migh / ey

iag
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mgh haswer sunnit min Penning/som iagh eap-
pal hade: Sammalunda säger iagh Eder (clro
Zter FrelsarenslEsuOrd/ isammawärtH.Evan-
gelio) warder glädieför Gudz Englym/ öfwer
en Oyndare som sig bättrar. SäledeswilChri.
stus lEsus aUa bootfärdiqe Svndare trösta/ at
Gudh intet är wreder vppa them för theras sorra
Feel och Brister/ vthan aff synnerlig Nadh them
alt godt gifwa wil. som och then barmhertige Fa-
dren gtorde emoot then sörlorade Sonen: och stal
icle auenast Gud gladias öfwer war omwandel-
se/ vthan och alla Himmelste helige Englar/Gudz
Grannaroch Wänner. FrtzozenS «Hnglar glä-
dia sigh/ nar the <ee stt Arbele aff Lärande/Straf-
fande/ Trugande och Förmanande vthi HEMa-
nom intetfifängt ty annars kunna theic- ll^r.-,^,
ke gsra sitambelemedhzrögdi The helige En-
glar i Himmelen gladias och/ effter the aro Tien- n«l,r:l:i^
steanoar/vthsände för cheras fful/som
Salighelen ckrfwa ssola.- ae theras Wacht has-wer intet warit fZföng, ochthevthiHimmelen/i
ftallet för the affaldne Dieftar/ fsmänge Stalbrö-
der aff the botsardige Syndare. Then store för-bundzens Engel/ Fralsaren Christus ZEsus/ gla-
dersig/at Mennissiornas Zterlötzningz dyraWarde
icfe ar pä the botsardige Svndare sbrlorat. Och
hwad kan en Mennifiia ä lorden eller i Himme-
len gagna annat/änhontheromsäkerär/atGud
hennes Wsn sr/ och hon i sinom Ttzdh kan i Him-

melen
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melen hampna l More ta intet annat/ soni den >yn-
dige Mennistian kunde til enjann Omwöndelse
beweka/ mstte dochthet saliga Hlmmelrijket/Gudz
sch Englarnas Gladie/ ja hennes egen Släls ewi-
ga Walstand/ henne ther til förmä: Thet hon alt
förmedelst en sann Omwandelje bekomma kan aff
GudzNade/förEhristi lesussul/ genomden helige
Anda. Ss war nu Gpndare ossrstrM/ m
hafwer en mtldan Fader: emool llgh ärhans
Fampn vehrckcke/ han anammar tigh glader; o«
en lin synd bekänna kan / och faller fsr honom
neder/ alla tina synder fsrltiter han/ och sifwer
eigh hwad lu beber/ lu ma wcil framgälrygger.

ware Gudh i Hwlgheee/hogt prM aff
H alla/ han ster wist til wär Vfelheel/ uärwy
til honom ftlla. Yielp HERre GVdh l alla
Nsdh, och lck lin Nader stM, frcks oh lfrD

then ewW Dsdh/ jcktt otzi Glädien lina!
AMN wy derttl sätzom! Amen/yem

ZEsu/Amey/

4. GZM,
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H_. Göndazen effter Irinjtacis.
I Nampn Gudz Faders/och Sons/och densH.An-

des/ Amen!
warernuGudz Efftelssliare/ sa- e?l.«c

som lilsselig Bam/ och wandren '>''

MsHM l Karlekenom/ jassm och ShrlstuS
hafwer älstae otz/ och vtzZlfwtt sig
sielf för oh 11l Gafwo och Offer/

GudllilenMLucht: sro Apostelens Pauli eff-
tertönckellge Ord/ hwilka ostwärChristelW wandels
förnavma DestaUningar til Minnes salunda söra/ ae
fälom wtj wär stttldigheet wetom/ effter Gudz Mdh ,-

HÄsofam allom Mennissiom ae vppenbarad / och ,',.',?/
Lärer oh/ ae wq ffole försaka alla ogudachligheet/
Ochmerldzllg Lusta/och lefwa euchteliga/ raltferde-

sch Gudeltga i lhmna Werldene / och wänta
zhtt jaltga hoppel / och ttzen stora Gudz och wckr
Drelsares ZEsuLhrW helligaoppenbalelse; ow
yuswudsumman afAma/ sch af et godtSamwee/ och af en ostrym- '«^-

sad Troo.- Os tä jntet battre wll anstZ/ an blifwa
Gudz Effsersöliare/jäsom Gudz alsseligeßarn. />wtl-
ken wtz tä förnembligast efflertöliom/ jasom ölftellge.
Barn/när wgwanorom ikärlekenom: Gudhät
kärickm/ och then som bllfwer l källekeusm/ han
hlliwer i och Gudh i hsnom. och.wil tdetta

N(n9)zz
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oh Chrlttne sä Myttlt heUer anstä/ lom thewtssa Hes-mngar haswa then haUitför en Halsosam Lijffzregel /
och den aUym igemeenanbefaUat/atthen som wal wil,
le sm lesnad igenom gä /och jwta, den stuUefölia Gudh
tUer wara Gudzeffterföliare. Ty bodtt hafwer warit/
FslgGudh: sä at man medh Hmbrosio <M ma/
thetär lhet som ibland the siw Wysts Otdscllt ston
och nampnkunmgt ar: FölgGudh. T«) the yafwa
hoos sigv siutil/ thet wara ett begrep aff alla Dvgder/

> at fölia Gudh -och en Mennistia ta leswa wal ochbe-
> römligen/nör honfigombefitztade/at wara Gudz Eff-

' tersöliare. Sälom och sielswa Mturlige biUigheten det
fordrar/ at wtz Gudh war kareHimmelsteFaderwll-
ligt esttersölia/och honom sä nar komma/ som wtzna-gon ttldh kunna/ och sa nwckit otz swage och »yndlge

Oe«m.
e/l

Mennistlor möyeligit sr. Tv thenne vefalning hoos
Hedningaroch Christnegangze/ Gudhat fölia ocheff-terfölia/mäste om the Tmg sörsta/ ta
Gudd fölia tunnon?/och genom thens F>elige Andcs
medhielp thet göra honom effter/thet otz"ae göra/hansm nsdd och krafft förläner.- säsom och ös-wer thesseFralsarenSlEsu Christi Ord.» Tagerpä e-
der mit Ook/ och lärer aff migh/ markeligen talar.-
Tager/ <ager Frölsaren lEsus/ pa eder mitt Ook/
och larer aff mig/ intet byggls Weslden/ mttl sta-
pa alt lhet jom bäde syuligit och osynligit är/ intet
vthi sielfwa Werlden vnder at gsra/ och eze döda

vpwäc-
! v//?ö»/l6 t/l'»p</M//« »s» ,'« «li>^^,/,<,/<»

Xlstt.n-lZ
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vpwtlckla; vthan/ at taghiir Mlld och ödmluk aff
Hlereal. Sa skolonl wij otz ombefitzta atwaraGudz
Effterföliare/ at wtz wara Hiertan och sinnen wania
til the Christeliga Dvgder zibland hwilka Karleken ja
högt berömes/at och?2ulus trygt säger: omiagh ta-
«ade med MenmstiorS och Hnglgrs Tungor/ och
hade lcke Kärleken/sä worelaghenlludandeMalm
eller enklmgandeßlelra. Och om iaghkuude pro-
phelera/ och wiste ali hemltgheet/och alt jsrMd/
bch alla tros/ s«i at tagh sorsalle Berg/ och hade lc-
ke Kärlekentfä woro iag lntee. Och om iaghgäfwo
alla minä Hgodelar the Falllga/ och lato minL-
ekamen brinna/ och hade tckeKärleken: säworolhet
migh lNtetnyltigl: ochsildermeradanKarlekenaffan-
dra Hans egenfiaper och nyttigheter/iamwaldetz wa<
rachtighet/ berömt/fiuter han ochlager: Mnnu bltf-
wer Troon/ Ooppet/ Kckrleken/ lhenna lryt Men
stsrst idland dem är Karleken. Och therföre rsder
han sine Epheser/ och otz alla: Sa warernuGuhz eff-
terföliare/sösom alsselig Barn/ och wandreniKärleke-
nom/ säsom och Cbristus lEius otz Medhsittxempel
föregät haswer/ och hafwer alslat otz/ och vlgifwitsig
sielffför otz lilGafwo och Offer/ Gudi til en sötLucht.
Warom sördenssul I mineälj?elige/Gudz eff<
terföliare/ warom Christi IE su effterföliare/la tom
war böön gälla lu för Gudh säsom et rötoffer/wa-
ra händers vph<lswa.nde säsom ett Afflonoffsr/ off-

Et rom

l. lj

?l2l.«4l: l
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rom Gudi wära Lappars OMl: lät H allydtzoffo
ra Gudi Loffoffer/ thet är/ läpparnaszmchl/lhe
Hans Mmpn belanua; wandrom i kärlekenonz/
thetlabsdee hafwomwyaffhonom/at thentheräl-
star Gudh/han stal och cksta sin Broder. Tyetoch
Frälfaren tZEsus räder i dtnne Söndagsens helige
Evangelio: Waret/söger han/Barwhetlige/fssoml-
derFader och Barmherlig är. Dsmer icke/ sä war-
de» j icke Dsmde: Fsrdsmer icke/ sawarden i icke
sstdömdez sSrlaler/fiwardenjder fsrlälit.Glfwer/
sä watder edergifwie.lt sodlmätt/ffakal/ofwer-
fisdande/stal man slswavlhi Mre fföött Tpmedh
samma mäee fom j mäten/ ssolaHndrs mäea
Sädana kärlekz Warckfodrar Frälsaren lEsus metz
wytevtajfosl warom nu Gudzeffterföliare/ ochwan»
drom i Kärleknom. Men sä<om wtz wär egen oförmös
genheet wäl wetom: bidiom wtz här til/ sasom och tis
ordetz med srucht vtförande och hörande/otzthfn heli-
ge Andes närwarelse och hielp til bMndi wet
rom medhFrälsarens lEsu egen Oöön - ZMI VM
Mästlyimblom/ett,

Evangelium v.36.264;.
Then TOen/ftde IEsns til sins M/ungan
Garer basmZmiZe/ sasem eder Fader och

barmhettlgär. Dsmer icke/ sä Walden jlcke dömde«
säwmdenj ick, ftrdsmde Mläler/
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sa wgrder eder ssrlälll. Gifwer/ sii warder eder gif-
wll. Ett gott Mätt wal stoppat/stakatochöswer-
fisdande/ftal man giswg vthi edart stM. medh
stmmaMätt/som jmäien/ssola andra m<lla eder.
Och han jadeett them enLljknelset kan ockenBllnder
leda enßtmdan; falla the icke bäde i gwpenalkilr-
jungenär lcke sfwer sin M<lstare: Menhwarsch
en ar sulkommen/ la han ät stjom Hans Mästare.
Hwad seer tu ett grand vthi tms Brsders sgha/
men biillken vlhi lltt egitögha warder lu inletwar-
se? «zMer huru kan tu scha lil lin broder: Broder
häle/ iagh wll borktaga Zrandet/ som vthi tilt öga
är/ och til jeet lcke sielff bläiken vlhl tilt öga /

ssrymtare/ lag först bort bialkan vthu tilt öga:
och ste ftdau til/ kanl vthtgga grandet/ <om
Zr i linss Broders sga,

tätzon lcke hafwer Gerniysarna/ärhon!"»«'^
dödh i figh sielff,- strifwer bäde om Troo ochGer-

ningar Apostelen Zacob/ i anseende til enChristrogen
MenniM/ aff hwilken badeTroooch Gernmgarsor«
tzras. Tvjssom en Mennistia wardtr framstält för
twanue DomstaUen / antingen l för
Guöb/ euerVnder-Ratten förMennilkior.sa ärooch
henne bäde Tro o ock Gerningar aff nöden. Zn för
Gudh hielpa intet Gerningarna til ivndernas Firls-
ttlse/ ty affNsde sromwy rättserdigadeyoordneioch

S 5 <lr
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Fierde Söndag
ckr lhet nu aff jä iirehee lcke affGernmgar-
na/ annars wore Nadh lcke Nadh. Och sä HÄle
wff nu ehel/ ae MnnlMn watder Rättferdigaff
Trone vthan lagsenS Gerningar. Sölom ochPa-
ulus tiltalar sinä Kpl»es«l: aff nädene ckren 3 frelste
genom Trona/ och etzet lcke aff eder; Gudz Gaswa
ckrthet; lcke aff Germngar. Och loma sedän godg
Gerningar fram; thel war ey annat iin Gynd och
Skam/ hwad w«z tllforende gwrde. DoO in för
Mennistior/ öfwerlr<iffareeenVa godeWtlrckOlm-
mel och Jord,' säsonl talar.TygodaWarck
och Gerningar äro Trones märcte/ karlekens Band/
och then Christeliga gemenskapens vnderhaUande/ at
the altlä sramgent stola och mäste drijfnewarva. Sä
at ehuruwal goda Warck och Gerningar ingen Men-
nlstm kunna Mtferdig och Salig göra: wtz oochma,
ste och skola then, göra. Tythetla är Gudz Wllia /

och Englarnas glädie/fon» frögda sigöfwer wär Gud-
fruchligheet / och gerna när otz wistas / när wtz thet
godt ar för händer hafwom.- therföre och Frelsaren
lEsus aff förledne Söndagsens Evangelio sade :

Sammalunda/ läger iagh Eder/warderglädie för
GudzEuglom/ ösweren Syndaresow sigbckttrar.
Hswen stolom wij och otz om goda Warck och Ger-
ningar/förwar lämpnChristnaslkul/beftijta: at wH
ingom i nägon malto förargelje giswa/ vczan i all
ling bewgsom otz sGm Gndz Tienare; göran-

des

Ron>.l/.s.

R,om»z.^B»

lz?K.z,k,?.
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des w<ira Siälarkpffa iftnningenes Lydno ge-
nom Andan/tll ossrymead broderligh Kärltt: at
wtj och icke falla matte vthi den arglisttge wär affsag-
de fiendes diefwulens Street och Snaror/ then ther
omkrlng gar sasomel rptande Leyon/ och söker
hwem han vpstuka mä: At wtzoch msgewij-
fa wär Troo / och ther medtz vpwäckla GVdz
gafwa som l ar. Sä at wtz döda kötzens Ger-
nmgar medhAndanom/ för hwilkas ssul GVDI
Wredekommer sswer oerones Barn; Ta doch
Gudachtlgher är nyltlg lil all liug/ och hafwer lsf-
leom thetta Llswet/cch thet eilkommande: ocksa

l ?et.l.»«.

l.?et./.z.

1«e.«.1z.

c01.z.6.
I.llM.H'!'

scmnas, Troon/ e<i hon icke haswer Gerningar/ är
hon dödh i figh sielff. Hwarföre sch berörde Apo-
ftelen Jacob icke allenast itheOrd/ som desse nastföre-
gä/ vthan ocd dem sonl fölia/ bewtzser en sann ochLes-
wandeTroo icke kunna wara vthan godaGerningar.-
stlom och Gerningarna det lata see/ om en hafwer den
lamma lanna trona/ eUer eij. Tysalyda hansOrd.-
Owad hielper thel/ mme Bröder/ om nckgor sager
sig hafwa Trona/ och hafwer doch lckeGernmgak-
na i kanoch CroongsrahonomSalls? omenßro-
der eller Svster wore natot/ och ftttadesdagellgh
Föoa/ och nagon lder sade tll lhemt Mr l Zrqd/
wärmen lder: och mätten lder: och gifwer them
ltjkwäl intel/ hwadLeksmen behöflver: Hwad hol-
pechem thel? S<i och Doon/läjon icke hafwer

Oernin-



Gernmgar/ är hon dödh i M fielft. Nu matte n<js
gckr säga: tu Kafwer Nona/ och iag hafwer Ger-
mngarna; wysa migh etua Troo medh eina ger-
ningar/ sa lpil och iagh wtzsa lig minä Tros medtz
minäGerningar. ewsr ac en Guph är/ the?
gor tu sätl vthl: Diefiarna tros thel och/ och bäf-wa.V3lllufafllngellgMnts?laWeta/al^ron Aan
germngar <ir yöbh Z. Oäsom Kroppen vtay An-

chsrnmgar död«
Ow säledes wardom wij och vmffthen Augsburgilte
Vekannelsen vnderrattade. Atwära GemiiMr icke kunna
färlijka ost mcdh Gudh/ eller fsniens spndernas Förlatelft/ GBdl
-Madh och Rättfcrdighett: vchan saoant bckomma wq aUena ge-
nom lroona/ när wij troo warda tilnHcr eagne för Christi ftul/som allena är falt til Medlare och Nadestool/ genom hwiltenVudh
Fad«l blidlad warber. Men mqn mästt och göra goda G«ning«r:
icke sirdenflul/ a< wij stole förerösia genom lhem förtijna Gubl
Räd<r; vchm, thcrfsre/ ac chet clr sa Gudi Wilja-allenaft genom
Trona bckommer msn studernaL Firlaeelst/ Ma>er/ ech

»thi w«lrt S«mwe«. Och efftt» chee m«n gmom
yndfat chen helig< Huba/ lherssre wardsr Hienat fsrny«t/och be«
kommer et annat msdh / «l thtt gota Gerningar aff fig tan fs><».
Therföre och lEsus swarade tven LaZklokg/ som fröo
gade/ hwad staliaghgöra/ at iaZh m<i fci ewinner-
llgil Lyff? Owud är strifwlt i Lagen/ och huru
Ws tu? ban jwaradei ssalt älsta lm YErre
Gudh aff alt lilt Yierta; och aff alls line Sisil/
och aff gll tm yog. Thet Frelsaren lEius kaUar/
Hef ppperstg ych fslsts Bssel: Och tbtt andra
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theffo lhkt: Cu stall alssa tlu Niistä som tlgh sielff.
SZsom och Frelfaren lEsus ldenne dagsens Evan-
geliolarerotz theWärckochgodaGernmgar/som then
ChlisteligeKälleken/effter then andra Tafflans inne,

hald/ besodra iat wtj/ nembligen/ stolon, «vara harm-
herttge/ ingen doma/ mgen fördöma/sörlata och gts-
Vs/ ock med sadant matt vtmsla/ ssm wywlllom
andra för otz stola lgen mmckta- HwilkenLärdom at
wy detz bsttre afhöra/ och vthi troget hierta göma ms/
wij äter suckomOVerrehlelp/OOerrelätwälgä/

Thet torsta then Christeliga Karlekens Warelotz
affFralsaren Christo anbesaUas/ arbroderllg Barm-
hertlsheet-warel Barmhettige/ säger han/ säfom
jder Faber ock Barmhemg ar. Och bestör denne
Barmhertigheten/ Förstaffet nledltjdande Hiertelagi
Sedän vthi et wänligit Taa! / ther medh wtj wäx
Nästas Sorgmod lindra och förrlnga: Osom och vthi
sielfwe Wärcken och Gernmgarna/narwtj war Nasta
warckeligen til hielp kommom/ och hwad wtz hafwakuna/
delom tlllhe Ett Stenhierta haf-
wer Guoh intttotz giswlt; vthan han hafwer otz sielf
-ssea-r och bewekelser inplantat/ och thersöre fodrar
Herren lEsus affotz Barmhertighet/hwllken Hm lal
sä rörer och beweker/ at en Barmhertlg Menmstia
hafwer medlijdande öfwer fin lämpnchnstnas Nödh
och olycko. Therfyre edenne Dngden/
Barmhertigheten/ kaUar Dpgdernas Fhrona ock
YlmmelrtjkchDrotnlng: To hon äroen/ som strer
Gudhtil Menmlttan/ och Mennlstian lllGudh. Hon

T ar
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ns Fierde Söudsgh
ör den Kadia/ förmedelst hwllten Hmmiel och Zord
sanmmnbundne warda. Therföre och «cke ailenast
Zrelsaren lEsus fordrar aff otz Barmhertlgheten/
vthan lagger och har til en högh Orsaak/ at om wy
wtliom wara och stolom wa,
ra barmhertige/ säsom och Gudh war Fader barm-
hertigh är.

Luc. <-);,

Nwad Gudz Barmhertigheet anbelangar / we-
tom den aldeles omateligh och oandeligh wara.-
Alla YErrans wckgar äro Godheel och Sannmg;
säger then Helige högtvplyste Dawid: och lorden är
full affYErransGodheel/som warar lfranEwlg-
heet 11l Ewlgheee / )a Hans Balmherllgheet ar jw
sä fioor stm han sielfwer är/ocgär öjwer alla werldk:
At lW läsom then stora Paradtlsssröm han delade
sigh < fpra Hufwudftsder,- Msä och den stora Gudz
Barmhertigheetz ftröm delarsighvthi syraHufwud-
Watn / ther medh Himmel och lord at wama:
Skapelsen / au Tingz vnderhäuande och styrelje /

Älerlötzningen / och Heliggörellm ; see desse alla vp,
springa vthu Gudz Barmhertigheetz Asgnmd. Ty
darmhertig ar HErren / i det han Svndare lockar
ifran derasSvnde-wägar.Sasom til Exempel/yoos

.
Esaiam sager Gudh: eder/ gSrer eder tenä/
lögger bore edare onda Wäsende tsra mm sgon:
Wclnder lgen af lhetonda/lärergsra lhee godl är/farereffter thet somrättär/ hielper then fslttpckea/
staffer then Merissä hietper Enttones stak.

Och
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Och hoos Jeremian,.- Wändt om tu affMga I.
flael/fciger AHnen/ sä wll iagh intee wcknda mit
Ansichle lftan ider; Tp iagh är barmhertlgh/ ja-

/«5.,..».

ger Varren/ och wil lcke wredgas EwmnerltZa.
Barmhertig ärHErren/ idethan wantervppa Men-
nifklan/som stg intet omwända wll. Thetsöre btzdar
DErren/ ae hanffalwara ider nädelig/ ochär vp<-
standen/ al han Ml fsrbarma sigh ofwer ider: Tv
GudzWidheet lockartllßättrmg/ochhan hafwer
tolamodhmed oy/ochwll lcke at nägre ffoia sörgsS i
vlhan al hwar och een wclnder sigz lil Bckttrtng.
Barmhertlg örHerren/ ty han dewarar ossemoot
Sathans ansiagl), at hafwomOrsaak at iäya:

Llz. )Q.iz,

X.0m.1:'4,

«. ?et. z. )!

HErransMlldheetärännu icke vthe/Hans Barm-
hettigheethajwelännu icke ända/vlhan hon lirhwar
Morgon npy. Barmhertigh är HErren / i det han
förtager osstagenheten at synda. Tyhan lgenlchper
Syndawägen medh Tsrne / och gardar tjer een
Gard före / at man icke ftnna kan deh Sttzgar.
Barmhertig är HErren/ i het han med sin nadigeKal-
lelse tortsaar/ och vOsträcker fina hander hela Da,
gen; hanstärförDöreneochklappar/och om nagor
hsrer honom/ och vplaler Dsrena/ ltl honom wil
ljsn ings. Barmhertig är HErren / i det han gifwer
lhen MennistiaNäde/ <om figh omwanda wil; säsom
Ephraim hekänner - Tu Gudh hafwer spM migh/

och
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i4o FieldeOöudag
och iaghär spiitt ltzka som en MtKalf/ hämea lu mig
igen/ at iagh mä hemtommchigen/ ly lu HHrre äst
min Gudh. Kommer iagh heem igen/ sa wil iag btll-
lra mig. sedän iagh lärde wela/ fi<ir mghmigh
vppa 3<inderna. Ty iagh är pä kommen ochblp/es/iy iagh «äste lydg theehäan/ lom iagh ttl-
förende fsrlient haswer. Barmhertigh sr HErren/
i det han theBootfärdiga wänligen emottager: ly han
är nädelig/barmhertig och afstsormildheet/ochlck-
ttr sig snart angra firaffet: han ftrbarmar figh M
änu/ocheffter filstrafnadebewtlsar. Som och Gudh
slelff sit Folct tröfter: 3agh haswer vthi et IM s-
gnableck sswergifwil eigh/ men medstoor barmher-
ttgheel wil iagh försambla eigh. lagh haswer dlhs
wredeues sgnabieck som snarast gSmt borl mill An-
sichle för ligh/ men medh ewtga Nädh wil iag for-
barma mig öfwer ligh/ftkgerOElrenlinstrlossare.
Barmhertigh 6r Gudh war kare Himmeizke Fader/
i dhet han theälenda Tröstar; ty han ar barmherlighe-
eenes Fader/och ailhugswalelftSGudh. Schthen-
na Hans tröst när han sade: lag hade
myckit betymberi mit Liereä/ men
Minä Slät. Barmhertig ör HErren/ tdet han the

. anfachtade vnderhäller? lv lhen vthi oh et godl
wclrck beqynl haswer/ han stal ehel snlborda m lil
IHsu Ftzrijki dsgi Gudh ar lhen som wsrckar i

?-r. zl: 19.
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otz bäde wllia och gerntng effler fil goda behag.
Barmhettig ar Gudh wär kare Himmelske Fader/ j
thet han the Trogne gör Salige/ och harlige. Ty i stnom

stal han saya löta tiltyem/lom UpäChristi lE<
su högrasijdo: KommerHminsFadesMllsignade/
och besitlerthtt som jder <ir lilrrdtlfräwerl-
denes begynnelse. lhem som Gudh hafwer be-
stckrdk/ them hafwer han och kallat/ och them jom
han hafwerkallat/lhem hafwer han och swrdlßaA-
ferdlgat Menthensom han hafwer gtordtßältfer-
diga/ lhem hafwer hau och gtordl häriiga. Seer!sa barmhertigh ör Gudh war kare himmelske Faber:
och hoo sörmö HErrans Barmhertigheet nogsampt
förkunna l'

" ,4,'

Warer Barmherlige/ szger Frelsaren lEsus/ sck-
fom jdar Fader och Barmhemghär: Tv fromma
Barn trädavthismeFörldrarsfootspär/ ochärethem
Ma artade/ lW til sinnes. Nu arom wij ttl Gudz de-
lste stapade: hwilket ehuruwal thel genom faUet är
förlorat wordet/ thet doch genom Christum öter lgen
är tömyat. Leit otz fördenstuldtiliee/ at wij Gudh den
Barmherlige Fadren Me/ Hans barmhertigheybeläte
vthi otz lee lätom. Tv icke rader etz at wtz
ffolom efftersötia Gudh wör Fader vthi Macht; ty
thenna förmätenheten kom Lullfer pä fall: ickeffole wtz
Heller tänckia otztunna effterfölia honom vthiWtjshet»
ty thenna ähregirigheten stbtte wöra första Föröl-
drar vlhurParadijS: vthan thet astarllEsus affotz/
wtzstolomwaraßarmhertige/ sösom Gudhwör Him-

effttr In»i«tl^



14» Ftttde Söndag
melste Fader barmyemgi) ar. Ow thet är Ehristell-
git/ emedan / som äuZuKmuz strifwer/ Thet ckr
Gudzlienstens inehald/eftersölis honö/ den lu ährar.
Thet ar billigt / emedan Bar« anstär sin Fader Me
warda. Nu kallarGudzAndedesseTretilGudzSöner/
Lucifer,Adam ochChristum. MenLuliserärifraHnne-
len/och Adam/ som sagdt ar/ drefne/
effter theintet wille hörsamme wara. Christus allena
ar stnomFader lydig worden/ och Hr honom vthibarm,
hertightten M; dersöre och om honom ssgdtwaroer:

>/. Theeea <lr mm käre Gon/ i hwilkom iag hafweree
godt behag. Wilie wtj ta vthaff Gudh älstade war-
da- warer Barnchertige/ räderlEsus/ sasomjderFa-
der och barmhertig ar. Tn hwilken medh sin Nasta
intetmedlijdande drager/warder icke Heller vtaffGudh
alskad. Emedan obarmhertigheet stär Salan an / och
hwar och en son» obarmherttgheet behagar/ intet eff-
terfölier Gudh.

Men hurukan iag/ mätte nägon säya/ warabarm-
hertlgh/ säsom Gudv Barmhertlg är/ emedan Hans
Barmhertigheet är oändelig: der til swaras / detOrdet
Sasom/ betydahäricke afwen een just lMormigheet/
vthcn aUena lijkheet/at wtj la myckit
vthi den sörderftvadeNaturenstee kan/lämpom wära
Barmhertighee» warcktil Gudzßarmhertigheetzezen-
staper/ at jasom wtj inttt tunna efflersölia honom/
säsom wij stulle/ wtj doch efflerfölia honom/ säsom
wh kunom- altsö/at war Barmhertigheet och harkom-
mer affhiertat/ vthan falskheet och bedrägertz/ sa at
hooS otz sinnes et Warmt/ och walme-

nan-



eWr 7>init2tls. »4Z
nande Hierta/ eller som Paulus talar/ en hiertäne
Barmhertigheet: hwllken barmhertigheet wtzvthan
anseende ti! Perlonen öswa möste/ al wlj och älffa
wärs owänuer/ wälsigna them som oh banna/ gö-
ra wäl emoot them som oh hala/ bidia för dem som
gora oh stada ochförsölia oh: ocksä warda wlz Gudz
Faders Barn/ som cir i Yimmelen: Ty han läler
sinä Gool vpga öfwer onda och goda/ och laler
regna öfwer rättferdiga och orälserdiga. Och thet
allan ltjdh/ enär wh tunnon, Barmhemge wara.

nclr wy göre göbt/lal oh lcke ledas wljd,- w wij
ssolom och i finom ltjdh vpstäravlhan aterwändo.
Medan wy nu tyd hafwe/ lal oh gsra godt emoot
hwarMan: Tv nar wtz söledes warßarmhertigheet
emot war lempnchristen wtjsa/ läter och Gudh otz
delachtige bliswa ass sm Barmhertigheet/ fasom otz
(hrlstus lEsus sörsäkrat hafwer: Salige aro the
Barmhertige/ tp them stal stee Barmhertigheet.
Seer tu fördenstuld tin lämpnchristen vthi nsgon
nöd/O Menniffia/lät then saliqhtilHiertat/ochbiud
til effter yttersta kraffterneat affhielpa den samma/sa-
lom tu kan/ antingen medh Tröstrijke Ord och goda
rödh/Heller med en warctelig vndsätlning aff the Me-
zel/sop,HErren Gudh tighglswit hafwer: Brpllhen
Hungroga littßrödh/ och the som älendeäro/ haffi
titt Ows; om eu seer en Natot/ fä tUd houom/ och
dragligickevMnsittittMl-Sä stal Gudh/ som

Vlenni<
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144 Mde SöMg
Menntstiones hierta lsinahander haftver/vpwackia
andra tilßarmhertigheetemoottigh/at the äter tigh
i tine Nödh fiole ihogtomma. Och lät sa wara/ hele
werlden woro otackjam / st stal docd lijtwäl Guyh
hewijsa sma Barmhertigheet rtzteliga vppä tigh!
Tv scill tlr then som lcker sigh warda om then Fat-
liga/ hynom ssal YHnen bewaw i then onda ttj-
den/ ssal bewara honom/ och halla ho-
nom i 3<fwel / och lata honom ga wai pci lor-
dene/ och lcke giswa honom l Hans Fienders wilie/
s)Erren ssal wederqweckla honom pa° Hans Sole-
sing/ och hielpa honom ifrän all KansKranckheet,
Therföre gifwer och then ganlble Tobias sm Son den-neFörmaningen. Af tina ögodelar hielptheFattt-
ga/ och wclnde tigh icke isrä the älenda/ sa ssal ck-
letGuvh see mildeliga lil tigh lgen: hwar lu kane/sa hielp then lorffligs; hafwer eu myckit/ sagiffry-
kellga/haswereu lijtetsii gtzff dochaff lhet litzlameh
godo Hlerta. Ow läiombarmhertigheetzNärck stola
pa then nttersta Dagen/icke annorlunda än som tlar
wittnesblird omwör Troo/vppenbarligen aftunnas/
säwardertä som barmhertige warit
hafwa/ ta Doom vthanßarmherllgheee ssal them
öfwergck/somingenbalmherllsheel bewtjjal hafwa.Glfftä mig/ O Guoh/aff tina Barmhertigheet/ then
raita ChristnaTrona/ päthetiagh tina Kärligheet/
nm innerliga rhns/ fhrst och för all Ting alsta tigh/
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faock mm Nasta sasom megi), l minom ano tm hieip
migh sano/ gör thet bchänd/ Diefwulens Ltst lönge
fran migh wänd/

är inttl Döma nägon vtgn saak och Mckl: ty intet
tzindrar nleraßarmhertigheten och thetwarma hier-
telaget/an det oltzdeliga warlampnchristnas dömandtt
tdetFreljaren lEsus atdeles vphsftver/ när han säger:
Dsmer icke/sawardenZ lcke Dom3e. Och sörstär
härChristuslssus alt dömande/som intet ärvthiGudz
Ordoch eM Werldzlig Lag loffgifwit: jösom e) thet

härkomer afhastlg»)eet ocoacktsamheet/
och dm olkyldige ar förnär- när thePersoner/hwiika Dömandet vppä Hnibetes wagnar aligger/o-
betanckte en obillijZDoom faua. Hwilketsteer/nar om,
ständigheterne intet warda noga stärl?odade: lslom
«Mli en sadan Doom sälte öfwer Hannam; Nabal,
öfwerDawid; Jeria emotleremlam,- ochFolckel vp-'
pä Hsn Mellte öfwer Apostelen Paulum: Heller/ när
man ast en enoa germng strap siuter/ och saleoes för
en geming oömer sin Nasta/säsom en laftfull Men-
nissiä- säwm/ den allenast nu en gang hade druckit
sigh drucken / stuUe genast för en arg FyUehund ffal-
las i Et lZoant dömande warPhariseernes/ ta the
Christum kallade en Frossare och Wyndrmckare/
derhandoch intettheragiordthade: Heller/ narenDo-
mare vppä en annan det samma taMr och illa vth-
zyder/ som han dsch antingen siMgöt/heUer hoos an-
dra tilstadier och tilgodo haller: Tv tä haswer pan an-
jMW tll Personen/ och ls.sörsalstar han Donien; sä-

U som
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Fierde Ssndag?46
som Phsriseeme gisrde/thetherbeskhlttlesum/sasom
han bröle Sabbathen / tä doch the fielfwa tver til
stnldlge wow. (l) Thet Dömande/ som hattommer
afflätstnnigheet/ när <sdant Folck vndersta sig atDö-
ma/som doch thet mtetanstär/ochm eyheUerthem
losgifwit: jsfom/ nar Undftlätare taga sigd den dristig-
heet/ at döma fin Ofwttheet: Heller Hhörare blifwasa kyndige / at the döma sinä Siälasötjare/ ta doch the
sielswe antingen medd afwen sitjke seel och bnsttt/ ellee
och medd större och stvärare Svnder öw beswarade.
Hwilket dömande nu denne Dag hafwer taget öfwer,
handen: hwar och en wil garna döma om andraS
Otd och Geeningar; the hafwa en sätdeles lust til la-
stande och baaktalande; Om andras ttng och bestal-
ningat bekymbra thesig meer an lhessulle/ men om
sig sielfwa intet. Mä icke tö Frelsaren lEsus hafwa or-
sak at söya: Hwad jeer lu et Grand vlhilinsßro-
derL sga/ men en Bielke vt< lit egil öga warder
lumeet warse: eller hmu tan lufitza lii lin bro-
der- Broder halt/ iaghwil botttaga grandet/ som
vlhi lit öga är/ och lu seer icke fielff bielken vthilit ögai Tu strymlare/ lag först borl bielken vthulit sga/ och Mn ste til/ at lu kanl oehtgga gran-
det/ fomär ilms Broderssga. Therföre och Ler».

'

jagdt hafwer: Mönga wetg myckll/ men
känna figh fielfwa mtet; andra effterstäda the/ men
figh sielfwa förgcktaWlhe. Ty sasomthen hemma
intet hafwer at göra/ etz Heller kan handa hemma wil

nsgot
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nsgot göra/ han löper Galan vpföre och vtsöre, pa
thet han mä seeoch höra nägot nytt hoos sremmattde-
Vitja göra och mänga Mennistlor/ zom sigh högt de-
kvmbm onlGrangärden/ochthe snnderthersä i swang/
tt the doch icke ens sit Hitttans Skrt<n anskäda/vtan
detz styggeljer förgöta- och thet heter/ Döma för iin
ltZdh är/ hwilketär förbudlt i M skam är thet/ andra
döma/ och sit eglt lefwerne intet bättra. Gatusopare/
och the lom Stadzens oreenltgheee lammanföra/ war-
da hsldne för the aldlarmgeste: altls kan hwar och en
wal tänckia/hwadlosthe warda erhäUandes/ som anars
Folckz feei och brifter lamanleta/och sopa doch intetreent

1.c0r.4.f.

sir sinä egna Dörar. Therföre rätteligen
lagdt hafwer: Narrar dSma thesto meer om frem-
mande Saker/ som the mindre sinä egna wela
och förstci. Fast bättrerädh gifwer Syrach: Läl tlgh
icke tyckta tig ftrNook wara/ sa at lu straffar hwar
Man. Apostolen Jacob säger: fSttaler icke hwar an-
nan/käreßröder; ehen som förlalar sin Broder/
och dsmerfin Broder/hsn fortalar Lagen/ochdö-
mer Lagen: men dömer tu Lagen/ sa asturcke Lag-sens gsrare/othansom tan SÄig gsra och fsrdöma. Hoo äsiu som

Syrachzb.

dömeren annan i lamwälApostelenl»gulus hpo Mu
somdömerens annars lienare i sinom egnom Yerra
star han ellerfaller: Mn han kan wtil warba ft<in-
dMettpGudh ckrwäl machttgatgsrahonomftan-

V? dan-
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dande: sch nar kommer/ lck ssal han lals
kommatheti llufet/som i msrkrena fsrdoldt ckr/ och
Vppenbara tziertansanfiagh. Hwarföre alla oacht-
samme/ obetanckte/ lattsinnige och Domare och
Tttende,Krakor/lkolt» sig til Mmnesbeta wgathe he»s
lige Konung Davidz drd: Hwad högmodas tu Ty-
rän/ at tukanl ssada gsm/ effter dochGudz god-
heel ännu dageliga warar; M tunga faar effler ssa-
da/ och ssäar medh Lsgn/ Mm medh een ssarp Ra-
koknyf; Cu talar Heller ondt än godt/ och Heller falstesnräll/Gela. Cu talar gerna alt thet som lil fsrders
tienar med falssa tungo,- therföee ssal och Gudh wtd
gllo förderfwa tigh/och sönderkrossa tlgh/ och' vthur
Yyddonerpckls tlgh/ ochvthu the lefwandesLande
vlhrsla llg/Sela. Wil tu/ O Mennistia/sädantGudz
straff vndwW/ see vpps tigh sielff, kcxa in vthi lin egen
barm: äfill vthan spnd/ kasta pck mlg sirsta steenen /
Ty wil tU firassa migh och mit/ sa ga«k strfi he<m eil tigh ock li, 3

fivner <u ofirassellgie hooe til och eigh/ fa kom l« ftdau och siraffH
mi, ock migh. Troo lcke Heller sä lälteligen Belackare/
BaakdantUre och Beliugare; ty thet är nu intet nvtt
at liuga pä Folck? Och lhen som Mrllga troor/ han

, <ir lcklferdigh: och ta han lcker sii sörföra sig/ gör
han figh fieiff ssada. Yörer tu nägot ondt/ sckg thek
intet effler: tzy eigassadar meel. Cu stal hwarken
Mae för Wckn elier Owän/ och vppenbara thet
lcke/ om tu thet vthan ondt SMwete gsm tuG
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Ty man hörer tlgh wtll/ och man achear lher vp-
pä/men man haear tlgh hafwer lu nchst
hordt/ Ut thet medh tlgh dsö/ sa haswer tu ta et ro-
liglt Samwett: tp tubrister jwicke sönder lher vtsff.
Mn enDäre wil vth thermedh/ sisom ettkOigt
barn vth wil: Ta ettOrd tommerlileenDam/siisr thet som sato honom lMrena. Tala
häromlil lm Nasta/ M öfwenlyrs han hafwer icke
ftgvtsadant; men hafwer han sagdl thet/ae han icke
meer gor thet. Tala lher om lil linWan /ly thet
Nuges gerna vppa Folck. Therfsre lroo icke alt thet
lu hsrer. För au Tlng öfwerwöga sielfwa R«chtetz
och Sakernes bestaffendeet / the vnderttzden tunna
twifwelachtige wara: Tv snart kan och thet Honda/
ae lu lallarlhet onda gsdt/ sch thetgoda ondt.at
lu aff mörckret lchs gsr/och aff tiusel mörcker; at lu
gsr sölt aff swrt aff söw: Och saledes
drager tigh Wee och Gudz sörbannelse öswerHaltzen.
Bedh fördenstul dageliga t BetM minä Tungo, O Gudh/
iftän lhtt onda / och minä iäppar/ at the tala ingenfaMeel- stamlösa
ocd/ och oarachtigt snack/ ftm Chrisinow icke tämer/ lill waralangt
ifrä miO. Hielp ae iagh ingen sörargar/ baakdanear/ sölsmäder/ eller
incbh minä iclppar firdsmer.- Oat iag tunl»e sättiä «iass strmi<
nom Munn/ och tl yckia el sast Insegel pä wina ae iagh ther-
igmem icke tomme pä fall/ och min egen Tunga icke firberfwaz«
migh. Gijff Nadena/ ae iagh hetilncker minä egna Swasheet / och
näpstr migh fielss/ och ther meo vnöwijter lin doom ock rclttwijft
firaff; lhelca firl«na migh mildeliga, O Ew'ge Gudtz/ zmomlE-sum EhtiDtn lin t<lr< Gon war HEn«! Amm'°
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,5» Fierdesöndag
ThetTridie tyenChristeligaKärlekensWärck/ som

Frelsaren Cbristus assotz sodrar/ar at wy ingen
fördöme. Fördömerlcke/ lager lElue/ sa wardenI
lcke fördömde. Nuor en större Syndfördömaan dö-
ma/ emedan fördömande haswee mänga andra syn-
der medh sigh. Först tommer i radcu en lkadegladie/sasom the Edomiter öswer Israels Bam röpade och
sade: Slär nydh/ Mr i grund. Ther nast
afwunden/la Personens haat/lom oc andteligen sielswe
fördönmndet/ när en Mennistia sa wtjdt öswer lhen
Chrifteligekarlekens stranckar gär/som thet henneintet
anstar/ at hon sin Zämpnchristen fördömer/ och icke aw
norledes stattar/ an sasom et Helfwetis och sördömeljes
Barn - ther med och en sadan fördömande Mennistia/
sig myckit/ och lä mnckitmerastadar/ an then fördöm-
de/ emedan then aff henne i otrangde Mähl fördöm-
de Mennistian fördömelsen vndstsppa kan/ men then
fördömande maste den vndergä/ tä henne giswes etgodt
mätt/ stakat ochöfwerftödande afffördömelsei ocheen
Nelff faUer iden Grop/ han för sine lämpnchristna
grafwit hafwer. Tn sä lyderFrälsarenslEsu Doom:
Then som fördömer/och intet arvthithe ambeeen therhonom fördömande ar effterlätit, hangör sig sielff ther
medh sördömd: therföre lEsus sa troget warnar /

Fördömer lcke/ sa warden I lcke sördömde. Tv en
Christen Menniskia / jom ratt thet Nampnet bara
wil/ kanjw ingalunda thenChristeliga kärleken sä platt
förgata/ at hon nagon sin lämpnchristen unna stuUe
helfwetis Qwal och sördömeise; ja.iagh kan och thet
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mblUa Mlgt)/ at ther en Gnistra qwar ör aff tven
Chrisseliga Karleken/man tä ingalunda sin lämchri,
ften sördömer-Hwad Gudh til Helfwettt fördömer/thet
mage wij och wal sördöma/ när Guoz öhra thet fodrar/
ochwär lampnchristen ther igenom mawnderwW och
warnad bllswa. Sä fördömde Fralssren Christus lhe
Phariseeroch Skrifftlarde/ som foro omkrmg WalN
och 3and/at thessulle gsra enProselit: och nar han
giord war/ glorde the honom tll helfwetes Barn/
dobbele meer/ äa the fieiswe woro Paulus öfwer-1
amwardade och Ga>

Och hwilken som icke troor/han ar redo dömd/
athanstal förgäas: thet är/ fördömd/effter thethanickelroddeiGudzendaSonsNampn. Menvthan
fZdar.t ochMt tyoeligit och vppenbart Gudz Ordz för-
dömande/maste wij intel vppa wart äfwentyr vnderstä
otz nagonat sördöma: SaframptwtzGudz straff och
fördömelse wiliom vndwW. Tv a lychtone lärer thetsa heeta: Hempnens öfwer honom / görer honom
lrzka som han glordt hafwer/ wedergckler honom/som han forlient hafwer: lyka som han glordt haf-
wer/ ja gsrer honom igen,- ly han hafwer hsgmo-
dellga handlat emot HErran thenHellga l Israel.Halt föroenstuld / O Mennlskia/ Fromheet och hwad
lhta Hr/ pä sidston flal lu finns/ ar lhe« ssmmstighFryd heem-
bäsr/ nar lu lhe« wilbchuns; Tilftlnons mäfie lä theOndafH
förderf/ sch ther ftst längl iftH/ «ed Sotg bortkafiade warda.
Gndh st lhefrowWs hslso god/ «lfipchl lnsdsens M/ han stal
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<hcm hielpa och gifwa mol»/ i all mostgäng och qwyds; h«m flsl
lhem fttza och frell> wifi, iftän the ondas arga lifi / lp <he pH
honom tröfis.

Thet Fierde then Christelige Kärlekens Wärck Frel-
jarenZEsus afotz sordrar/ ar BroderllgFörltzkning.-
FMäler/ säger han/ sä warder eder sörlatlk
M jä förstäendes/sasom warFörlätelse/ ta wtz tilgif,
wawarlämnchristen detz feeloch brister/woronsgon
Orjaak/för hwilken Gudh otz wära synder stulleförla-
;a- emedan Frelsaren lEfussätterallenastthettaWil,
koret/ hwilketGudh aff otz östar/ om wtj wlliom be-
komma Svndernas förlätelfe. Ty ther et oförWeligit
haat i Hiertat är/ ther ar icke en sann och lefwande lroo/som genomkärleken wärckar: och veha» den samma
sanna Ommfw
denstul med OrdeUer Gernmgar förtörnad och ofor-

Nc^r,ii,s.

rättad as tm Broder? haff lcke fördenstul et oförlUellgit
HiertE vtan sörlät honom/ hwadhan hafwer syndat
emot tigh/ hwad han tigh emot brulit hafwer/ och
bedh tti: Faber war somckst i Himblom/fsrUt otz was
mMdelMomockwy fsrlatethemoMyldigeäro/
sä wards lmaSynderoch tigh Mattia. TherföreoO
?2uws sine doliyller sH tilstrifwer: Ga Vndrager
hwar annan) ochförläter hwarandrom/om nägon
hafwerklagomal emot then andrs: schsm och
sius jder forlälit hafwer/ si göret och I. Ochhoo
fkuUe icke gärna benägen wara til den Broderlige
FörWnmgen/ ngr man ych thenne TWyelsen hörer/
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lä warder eder sörlätit; TheromotzochFralfaren
Christus här nledh sörsökrat - ?y om 3 förlaten
Wennlffwmen lheras Bwt/ ft ssrlater och idar
K)lmmelsse Fader eder. Men om I lcke förlalen
Mennlsslomen theras Brot/ sa stal idar Faber
lcke Heller förlata eder idar Broe. Tanck nu/ Q
Menniffia / hwad proportion och Meet kan wara
emeUan themanga tina brister/ synder och stsora seel/
ther medh Gudd i himmeten aff tigh är worden sör-
tbrnad/ och the feel som tin lömpnchristen hafwer tig
emotgiordt: kan tu nsgon Mheet finna?lagh troor
alzingenTytu haswer altsöroffta syndat emoot tm
Gudh; weet iaghey Heller/ om tu ännu tin Brooer
Smttyo finom siw Resor tilqifwlt hafwer: men
thet weet iagh, och thet iäger iagh tigh/ wlltu at tina
Svnder stola warda tigh aff Gudh förlatne/.maste
tu och tinom lampnchristen ochßroder forlata. la
srampttu icke i finom tydh/om tu beder Fader
wär emoot tigh sielff/ wil höra tlienne röst - Tu stalck-
achtige Tlenare/ alt thet lu ssyldig wast/ gaff iagh
tigh til/ ly lu badh migh; stulle lu och lcke hafwa
förbarmat tigh öfwer tin Mdlienare/ sasom
förbarmade migh öfwer tlgh / Och han öfwer-
antwardade honom Bsdlarna i händer. Oä ssal
och min Himmelsse gsra eder / om I icke
förlätenaff joorLiereä hwar och en sinom Broder
thet the bryla. TY jager tin och min Frelsare ZEsus:
Alt thel I bidien i idra BSner / troor at far

I thet/
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,§4 Fierde Oöudag
lhel/ Mal thet stee jder. Och när I fiäan och
bldien/ st förlckter/ om I nagoe haswen emot na-
gon/ pä thee Mr Fader som i Himmeten är/
och förl<im jder jdra brister: Mn om I lcke fsrlä-
len/ st staUcke Heller Mr Fader/ssm ckr i Yimme,
len/ förläta thet j brylen. Gudtz är Barm-
tzerllg och god/ och wil otz allom spara/ han wil
och at wtz ther emot/ ssole moot hwar annan st wa-
ra; gifwe otzGudh wär Zader bIM/ wid thetta
Slnnel blifwa/ och st sedän i lGlädien
medhhsnom leswa l

iZ'

»4,»)' «6.

ThetFempte thenChristeligeKarlekensWärck/ Gift
mildhelen / öfwerensftömer medh thet första Barmher,
tigvetens wärck nsgorluda:Tysasomthetstrstawarel
aUgemeentßodd/Warer barmhereigezzä är jedan i the
föliande i synnerheetwijst/hwarvti man samma barm-
hertigheet warckeligen stal pasttzna läta. Man stal in-
M döma/inttt fördöma: Mm man stal förlöta/ man
stal och giswa. Tv Gudh märkarehimmelsteFader/

. sörläter och tilgifwer otz lcle allenast all wär stuld
i Chnsto/ ochan gifwer otz och alle Ting rtzKliAen

-at nvltia .- och walsignar oh medh all Andellgh
Wälsignelse i the Yimmelsse Bng/ genom Ktzri-
fium. Glfwer ssrdenfful/ fi warder jder gifwlt.
Tn HERren wil thet rhfeligen igen wedergälla:

>om förbarmar sigtz öswer then Fattiga/han
han stal wederMa honom

godl



godt lgm. Saat et godt mätt wäl stoppal/
ssakat och öfwerftödande/ ssal giswas vtht Mrt
stöst. Ty medh samma 3Mt/som I MiZten/stola
andra mclta jder. Wilien I hafwa Erempel-
Adomßeseck Konungen vthi Beseck/ hade fiwttio Ko-
nungar medh affhuggna Tummar afftheras Händer
ochFötter/ som hämptade vp vnder Hans Boro/men
nar luda och Simeon wunno hono/ fingo honom/och
buggo as honom Tumarna bade affhans Händer och
Fötter/ ta sade han: Sasom iagh nu gtordlhafwer/sa hafwerGudh wedergullit migh. Achas lat döda
den ostyldige Naboth/ och intogh Hans Wijngärd/
therföre Propheten Elias lade til honom: Tn haf-'
wer dräptt/ ther lil och mlagil: Men pä then sta-'

peov.l?: 17
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den ther Vundar hafwa fieeke Nabochs Blooh/
stola och Oundar flekia tie Blodh. Yaman lcit
vprefa en Galga femltzoAlnar hsgh/ men wardt
sielff ther vthi hängd. För the twä äldsteS Lögn
flull i Babylon/bleff Sustnua dömd och bottförd til
Döden: Men medh them bleff giordt effter Mosis
lagh/ säsom fin Nasta förstyllat hade/ och the
wordodlapne/menthetostyldlgeßlodet vndsatt: Och
ö l«chtone fa the etMatt stakat och öfwerftödande as
53?atkar som icke dös/och den Zeld som lcke vthstock-
nar.ThetGodawedergäuerGVdhoch öfwerftöoigt.-
Jonathan hade giordt Förbund medh Dawid/ och
när nu een läng thidh ther effter the Gibeoniter wil<
le hafwa siw Man vty aff Sauls Hws/ at the stul,

X e le vp-
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levphangla themHErranom, therföre atSauldrap
tilförende the Gibeoniter/ stonade DawidMphlbo-
seth Isnathans Son Sauls Sons/ för HErrans
Eedhssuld/jomgiordwar emellan Dawid och Hans
Fader Jonathan. Ebedmelech then Hll,iope»
de/ at Konunzz 2e<zeKi«KrlgzotNeer,re hadekastatle-
remiam uthi ma Kuls/ ther intet watn vthan track
vthiwar, thet gick honom hardt lil Hiertat/ styndads
sigh sördenstul til Konungen/ och effter detz januyc-
kio tager han leremiam medh tretttjo Måns til hielp
vtur kulone. Strax thee effter bleff staden belagrad
ochwunnen/ ta fick Ebedmelech et godt mst aff Her,
rans tröst/ som halp honom mit lbland fienderna
vtur Staden/ at han gick aff med fit LYff lasom med
et byte/therföre <it han tröstade vpps
clocKZ-uz förwarade Konungz LM, tä detz

figh san,mansat-
te Konungen at döda: han ficketgodtMattjstakae
och öswerftödsnde/ tä Haman effterstodh Hans LM'/
och han icke allenast thet vndsater / vthan och alla
Zudars > desi manHaman moste klada vpvä honom
KonungzligNäder/och sättiä honom pa denhäst/den
Konungen plagade vppa rhda: och <öma en Ko-
nungzligh Chrona pä Hans Hufwuo/ han sielff en
KonungensFörste/mäste klada pa Mardochai/ föra
honom pa Stadzgatone och repa fram fsr honom:
Gäffai man then Mmmenom/ somKonungen
gälnaähm wll.En ewigWedergälmngföiier och/som
ar osäneligh: To lher om haswer otzFrelsarenlEsusförsäkrat / aswcn sasom GUdy haswer det bcrömet

>.z2m.»i.
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efftee 'innit2tiz. «5^
i thet Gamdla Testamenttt, at MenNMorsßarn
warda druckne aff Hans Ows rtzka Hafwor/ och
han ssäncker them medh »iillust sasom «edh enom
Ström. Sa hofwom och wij orjat at jätza-. Huru
dyr ärtln godheet/ Gudh/ at MenntstlorS Barn
hafwa lröst vnder ema wingars Gkugga: Ty och
en kall Watndlick stal icke olönt bliswa.

k<-.;53,1.

Men yar emot iägerKölt vchßlodh/ som intastar
denna geensagc- Skal iagaftata
Granne dömer migh: Skal iagsörläta? min Gran-
ne förlater mtet migh. Skal iagh giswa? Then som
meer hafwer an iagh/ gifwer mtet. Men har til swa-
rar Frelsaren lEsus: Kan och en dlinder leda en
blindan/ falla the icke bäde i Gropena! Hwadkom-
mertighwldh,7hwad tin Granne/ eUerden och oen
gör/ gör tu thet tigh tilkommer. Hwar ochenmaste
Zöra Gudi räkenffap för figh slelff: hwar och
een ssal dragaftnaßyrdo: ochscelighwslsöre/at
tuvthi tm Gudznensticke föllernagon blind anförw
re. Tv ts heter thet: ohella Folckz ledare a'ro forfsra-
re/ och the som sig leda laea/ öro sörtspade. Men
Kött ochßlodh stadnar «n<tt har widh/ thet lärer
wäl annu nsgot meer hafwa at jätza: Om iagh dage-
ligen fötlster hwar ochm som migh emotbryter/ blif-
wer iagh förachwd/ och för lag pä gamttlal oförräre
dageM non: Om iag altljdh och dageligd gifwer, när
stal iagh tä rijk blifwa ? nngh bör och nägot famdla
för minä Barn. Och see Frelsaren 3Esus swarar:

Lsr-
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Mjungen är icke öswer sin Mästare / men hwar
och en <lr fulkommen/ e<i han <tr jäsom Hans M-
stare.lagh/faija wil Frcharen lElus/ sager Eder: gis-
wer/och Eder stal wardagiswlt; förlater/och Eder stal
warda förlatit: Hwlj troon I ickeniin Ord l willlen I
,om aren Mine Lärjungar/ lära migh / som ör Eder

Willlen Iratta migh/ och öndra n»it Taal?
Weten I icke / at alla Gudomeliga tilsötjelser böm
sä förftss/ at I tiUtzka medh them stolen wanta
här i Merldene Kors och Bedröfwelser / ther pä
doch i sinom Ttzdh stal blifwa en godh och önsteligh
vthgang. lagh ar jw sieissfatlgh och förachtadh i
Werlden/ sä at Mfwarna hafwaKulor/Foglarnavn-
der Himmelen smeNaste/ men Mennistiones Son
hafwer intet ther han kan luta sit Huswud in vnder:

han kom ltl sit egil / och Hans egne annammade
honomicke. Och Larjungarna/heUerochtu/OMen-
nilkla/stullewilla här i Werlden batreMedgäng/bät-
trelycka/ och bättre Försiag begara/ an tin Frel<are
Christus lEius Nelswer hassthafwer/ och han/säsom
Mestaren medh then lärde Tungan sielff tigh lardt
hafwer. Sagh sördenfkul vthi titt Hierta/ochmed ti-
nom Munn/ sast Heller meohFötlamblingen: Hwadh
llmellgilär iaghfsrachta Mll/allenast lu/OGudtz,
Wille laeamighfa/en ewig Sattghett/ then Fhw
stus hafwer migberedt/genö fin ptjno och ödmuitheet!
Ty otz mä intet vthi theSaker/ som Frelia«n lEsus
otz räder/ wart tötzliga Fömufft näizot rada/ nsgot
ändra? näqotmastra; wtjare Lärjungar/han arMa-
ttaren- sängoms<i't'örnufftet vnder troones lydno. T»ware
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wa« Abrahams k«mpei otz för bgonen/ han lrodde
pa thet hopp/ ther imee hopp war/ och han war
inletswagi han twiftade intet pa Gudz
löffle medh Olroo; vthan war siarck i Troone/gif-
wandes Gudl chrona: Och war fullwih lher vp-
pä/at lhen ssmlofwade/ han war ochmcichlig at
hälla t therföre wardt ltzel och rckknat honom 11l
rällferdigheee. Sä ar thet icke allenast skrljwll för
Hans stul/ at thet honom tilräknat wardt: vthan
och för wärastul/som thet ockfililracknstwarder/
När wy troom.Skal och Wewzens föracht harvthin-nan intet os asfiräckia/ tn then som wil täckias men-
Nlstlom / kan icke wara sshristi tienare / kan intet
wara Christi Lärzunge. Men tött och Blodh hafweronnu en annan förewändning; nnn Broder / min
Gmnne/ min lämpnchristen arond/ arg/och elack/
och haswer mauga ftel och brister/ hwij ffal iagh icke
döma honom? hwarsöre stal iagh förlata honom' Hu-
ru ffal iagh gifwa honom nsgot ? om iagh thet gör/
mitzbrukar han öntä mm godheet/ och haswer iagh
a lychtone stam tll iöna. Sä swarar lESus:
Ywad seer luet grand vthilMSßroderSöga/men
en bielka vlhi tll egit öga warderlu intet warsei Eller
hurukan luM lti lin Broder:Broder hält/iagwil
bortlaga grandet/ som vthi til öga <lr/ och lu seer icke
sielff bielkan vthi tie öga / ?u Gkrpmlare/ tag först
borl bielkgnvthi lilögo/ech fedgn <ee til/ mm kane

Vlh-
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iss Perhe Gsnbagh
mhlsga standet/som ar i tins btodns Aga. 3y hwar och en
är i fsrflone i sinä Saat rält / men kommer hansNäfie ther
eil/ lä finner thet fis: emedan the ftmWs fis fielfwa the äro i
samarad/ sow gilige/ fisrlalige/högfatdige/föllmadate/esudach,
lige/okallise/omilde/hatandes det gsda: Ock säledes snart se<«

sin Brodersöga/ icke ihugksmandes/ae cheantingenhas.
wa warit/eller och än äro/eller oc i langden blifwa tuiia sadana/som the
eller che» ckr / den the sa myckic nu hafwa at ladla. Men stclll t'g helig/
bssm tufritt Mdra men dsöm,ig incee sielfwan /tin shretilelFrelsarcn
Christus lig gifwer/ hafwer tu hsr vchi bokstaswen.- ly Skrpmlste.
War sa fiijtig vti tine egne Feel ock Brifiers anteknanöe / som tu är P'
thin» Ickmchristtn och Näsias.- tu Skrplmale/ h»ij äro linaögon
sa Morcka vchi tineezne Tanekar/Orb/ Wärff/ ochßestallningar!
Huru ästu sä klarsgder vchi q.ndras tig imet angsendeSaker? Tu
Skrpmtare/ huru och hwtj Mertutigsäwsnlig/tadochtuhafwer
annatvtlHiertsl/ sch som man säna plägar/ stalcken baak pm sronen?
lu Skrymlsle/ strymtamanssrMennistior/m stal imet strymea
tunna ssr GM- Hwilken til the» Ogudachtige sckger- hwn strkun-
nar tu minäRätter/ och lager mitFörbund i cinom Munn! «Hjfler tu
doch haear Tuchtan/och kajlarmin Ord baaksmtigl Märmseer en
Tiuff/ sä lsper t« mcd hsnom: och haswer tin dcelmedh Hoorkattar;
tin Munn läler lu cala lhcl ondt är/ och fin Tunga bedrifwer Skalcf<
heee. Tu sitler och talar emot tin Broder/och tine Moders Son för-
taiar tu. Thetla gsr m och iagh lijger/chet menar tu/ iagh stulle wara
lijkafomtu: Men iag stal strassa lig/ och sättiä tig det vnder ögonen.
Som och des vchan tu Gkrymtare/det wissast är / ae wij allesamanL
are synöare/ochhafwa intetbersma ost afffsr Gudi -om Gudt) stulle
fulMasinMtt/stulle han lät« strderfwa op allaslält/ som icke ckra
wärdelefwa. Ty wänder nu omhHde Hwinna och Man/, gifwer C-
der vnder Gudi waldiga Hand/ och later eder vnderwiisa/med cheOr»somGudh sielffhafwer fagde; aff hiercans grund gifwer pa them acht/
och lärer Gud ae xrijsa. Säijandss - ioff/Ähra ware Gud i ewiZhee/
för stn gudomeliga Nade/ thesilijkcss Hans Son i ewig TyH/ som
hafwer ftälst vlassWäde/ then H. Ande lljta sa! lhet bidie wij alle-

samman/athanwiltroliga med off sta/wijMom afhlerlat/Amen'Amen/ HE, re Z«s«/ Amen / s. SZnh^
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5. Göndagen effter Iljniratls.
INampn Gudz Faders/ och Sons/ och dens helige

Andes/ Amen!
saarbe-

ea the ftftingt/ fom ther pa byggm; om
WUI Herren icke förwarar Sladen/ ja waka
Wcichtarena faftngt. Thel är fafangt /at I blt-
tyda vpstaän/ och sent gäan til tzwylo/ och äeen i-
dare Brsd med sorg/tyhanglfwer lhet stna Wckn-
ner/wydhthesoswa: ätothenheligeKonungensoch
Prophetens Ord vthien des stöne Lärepsalm; therige-
nom honom Gudz Ande later see/at allftFt/
Möda och Bekymber/aro fafange vthan HEMans
Gudz Walsignelse. Sa at ehuruwäl det aUonl är mehr
örnogsampt kunnigt/ MenniMn möstemedßekym-
ber och Arbete nclra sigi alla sinä Lhfzdagar;
nes Dagar aro sasom en Dagakaris; pH aff sinä
HMders Arbete maste hon soda figh: En öswerhetz
Person medh stoort bekymber/ bland stundeligitöswer-
lop/ ifränSolenes Vpgäng tll des nedergangtagoch
Mtt stepa/ och sit Folck regera med stoorOrnsorg/
täßijke och Fattige/ öswerwald görande och ltzdande
sig hoos yonom hopesals mfinna/och han oförstrackt
them offdöma stal: Ett rattsinnig Predtzkant mäste
medd stort Bekymber tvsta vthöfzyer sin Yiold /

sinä kare ahörares Slälar / Dm ttzen för
V dem

?stt7. !,«.
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demßakenssapgora ssal/ mäste offta medh suckan
förratta sit Hmbere/ ochnärandra llggia och sofwa/
taga til goda mänga stunder och nätm- Sömpnlöje/
lhem han icke vthan ahoga öswerleswer medh Gude>
llga Predijknmgarsßmachtelser: en/>wsman/ ware
sig Köp-ochHandelsman/ Hmbetzmanochk>andtwar>
kare/eUervnderhwad Titul han ithet tridieSlandet
komma kan/ maste aswenmedh stort Bekynzmeroch
Arbele sorsina sigh och sina.TilErempel: The som
medh Gkep pa Oaswee fara/ och driswa fin Hän-del eil siss/ntlr the nu fara dp ckh Olmmelen/ och
äter neder i affgrunden/ huru stoor fara aro the ts
vthl/hurustortbeknmber kommer them ta öfwer/ när
theras Sialar förffräckias för ängest/ ehe ragla
och ftapla säsom en drucken/ ochwelafiglngen r<idh
meer. En akerman mastetämkla/juru han ssal bruka
akren/och maste seenl och arlaslswaKoonar Foder.

' The Snlckare ochTlmbermänmasteDashochMlt
arbtta/ och wwläglasigh om mängahandaarbele at
göra/och bllljda och jeenl ther vppa'/ at the
mage sulkomnat: en Smedm<istewamnärsitstädh/
ocachtapä sino smldio/bllswa wanmächligasElden/

~8.2.1Ke5.4,

Gyrachlb.
;1,»7, »«>

och arbeta sigtrött öfwer Wsn: En Krukomakare/
taga wara pä sit arbele/ och omdrifwa sttzfwo-

na medh sinä Fstter/ och möste altydgsra fina ger-
ning med omsorg/ ock hafwer stl wtffä dagzarbele.
Dochblifwer thet hät whd: omHErren ickebygger Hw,
set/ sa atbeta the säMgt/ son» ther vppä byggia ;om

HErrm
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efflet?>lnit2tls. /^5
HErrcn lckeförwarar Sraden/ jä waka Wachtarena
fäfangl: Thetar Mngt Ibtttzda vpstaan/och gZan
jent tl! Hwtjlo/ och äten edart Brödh medh lorg; Tn
Herren gifwer tftct sinä Wänner widh the sofwa. Fä-
fängt arNattwakande/ fäsöngt bitttjda vpstaende/ sä-
fangt är Arbete/ och fäsänZe aro Sorg och Bckym,
ber/o.n icke Herren 08 under wärt Arbete wälfignal/
och främier wara Ocknders wälck med Föfangt
ör stjka och fara / siäpa och draga / och göra sigh
mpckm onylttg oroo: thet hlelper lcke tll at löpa/ at
man är snar; Tll stryd hielper icke/acman ar starck,

hielper lcke/ athansinTmgestwälkan,-
vlhan thet stckr alt tll lyden och lyckona: Emedan
OErrans Walsigneltze gsr vthan möda.
Det och the wälsörfarneFlssiare/Petrus oc haneStal»
bröder/ vlhi denne Sönoagsens Evangelio nogsamt
bewitna/ the thet för lEsu klaga: Mafiare/ wy has-wa Ilrbetat hela Naltene/ och fätt intet- Men effeer
lEsus sade tll Petrum.- Slmon/ laga vth tinNaat/
och katter Idor Näät vth lil dragt. Sade han: Ia
patin Ord wll iagh kasta vth Naten. Ock tä the thet
giorde/ bestöto the en mächta stoor hoop Fiffar / och
theras Näätgick sönder/ at the mäste wincka til sinä
StaUbröder / sonl woro vthi then andra Baten / at
the stulle komma ocy hielpa them / och the kommo och
vpsylte bäoe Bätarna/ sa at the begnnte siuncka Och
en Förskrackelse kom öfwer alla/ för thetta Flstasän-
get stul/ som the fadt hade: Sasom om thetta medh
meera/ genom GudzNad/ wij nu hörandes wardom;
men i förstonne erkannandes war egenSwagheet och

Y Osul-
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Z64 FemteSsnbag
Oformögenheet / bldiom wtj ost Gudh tl)en wärdige
Velige Ande til hielp/ tilOrdetz medFrucht vthföranbe
och hörande/ thet wtz görom med Fralsarens Christi
Msu egen Böön / af F>tertat medh Munnen och i
Troone läjandes? Fader war somM i Vlmblsm/elc«

EwaNgtllUM V: V.i.«ä 11.

sigh/ taFolcket öftverfölllE-
pä thet the stulle höra Gudz Ord/ ech

ha» stodh vth medh Oiön Geuezarelh. Och han
sligh twa Balar stä iOiöstrauden t Men Fistjarena
woro vehgangne aff them/ til at twa fina NM.
Tä gick tzan lnochlthen Bliten/somwarGtmons/
och badh honom/at hanssullelaggiatytetvth ifran
Landet. Och han satte figh och lckrde zolcket vthu
Bäeen. Tä han wände igen tala/ sade han tii Si-
moni Lcigg vth pa dlupet och kaster eder Näät dth
ell dräA SimW/och sade lilhsnom:
Mastar/ M hgfwe arbetat heela Nalten/och M
«nleli Men pä M Ord wil lagh kasta vth Näten,
Och ta the thet giorde/ beflulo the en mechm sioor
hoop Fli?ar/ och theraS Näät gick söndsr. Och
ehe wmckade til sinä Gtalbrsder/ som wöw vehe
then andra Bileen/ at the och hielpa
ehem: Och the kommo/ ochvpfylte badeßliearna/
si ae the begynte siunka. ?ä Gimon Petrus
Msch//öii han til lEsuKnaWMdes:YErre/

Zack



gack vth tfrä m;gh/ ly lagh är en syndtgh Menni-
ffia. ensörströckeljewarkomwenöfwerhonom/
sch öswer alla the medh honom woro/ för lhetla ,

Flstafckngetfful/somlhe fttt hadetSammalunda ock
öswerZ3acobum ochlohanem/Zebedei Ssner/ som
SlmonsSlalbröderworo, ZEsuStll Si-
mon: War lcke försaral/ här effter ffal tn eaga
Menmskior. Och the fördebade Bätarna i Land/
och öswergaswo altftmmans/ och folgde honom.
MAr IstaelsBarn kowpne worv vthi lhen

och knonade emoot Mose och Aa-
ton/ alchehademtetßlsdh/sadeK)ErrenlllMo<tt
Sy iagh wll lala regna eder Brödh neder af Yim»
melen; ochZolcket stal gaa vlh/och förftmbla hwar
dagen sa myckll lom behöfwes/pä lhet iagh ma sorsi-
tta / om the wilia wsndra vthi min Lagh eller ey.
Pafielledagenomstola the bereda sigh lil alförstm-
bla dubbelt/öfwerthel the dageliga piaga. Och sij/
HErrsngaflheMMan/ochlfraelsHarnfsrsam-
bladethenenemycklt/thenandra ltjtel: Mn laman
matte thel vlh medh Gomor/ wardl them som myckii
hade lnletöfwerlopse/ och lhen som itjtet hade/ inttt
ftltades .- vthan hwar och en hade sörsamblat sa
myckit tzan M fsr sigtz. OchMose sade lil them:
Fngetl ljle nliM qwatt bllM ther af BMor-

Z 3 MkNs
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gonen. Men the hörde Mose intet/ vthan fombll-
ge lalo nägol qwartbliswalhel aj lil Morgonen:
Ca wäxte eher Mattar vthi/ och wardl luchtande.
/>wilketär en tanckwärdig Händel otztilexempel ochlar-
domförestrifwen/hurudenMenniskeligeswaghetenkan
fiqy snart förgrypa/ nar Menniskian läter sigh aff
Kott och Blod intalas/ och tan intet troo Gudh oG
detz nädesuUe Löfften. Sasom Israelsßarnharml§«
nöstade pa Gudz Almacht / och hade garna sulit
widt) Köttgrytorna vthi Egypten/ ther the hade nog
Bröd tl! at ata - tM effter them snntes
vihi den grufwelige öknen kunna fä sä myckit Btöd/som en sä stoor hoopbchöswa ffulle/ the nu asHlmger
döömäste/sasom the siginbillade. Men der hoos detta
otz pämintt/ ochgansta tröstellgen vndenättat om den
stott Gudens helige Alzmechttgheet/ lhen ther loswa-
de/ at af Himmelen stuUe regna Bröd neder/ sä myckit
the behöswastuUe. Effter HerransOrdochßefalning/
ochomMorganen tä Daggen faUen war/sij therlägn
ta nsgot i öknene tunt och smät/ sajom IWiflost pa
Zordenne- och tä Ifraels Barn thel sägo/ sade the
tti hwar annan: thetta ar Man/ tythe wistelckehwad
thel war. Men Mose jade til them: Thet är thet Bro-
det/ som HErren eder gifwit hafwer til at äta- Och
thet war lom ConanderFröö och hwitt/ och hade en
Smaak sasom Semla medh Hannog: hwilket Ifraels
Barn äto i fyratijo ähr / in til detz the kommo l»l
thet Land/ ther the boo stlwe/ «lt in tilGrensona pä
Canans Land. Säzom wij och för thet tridie mär-
tiom/ hwad straff och niarkte the föl mlmmo/ <om e<
moot HErrans besalnmg antingen nagol lato öswer-

bliswa



effttr I'rinl'r2tls, f^
bliswa in lil Morgonen/ m Mattar wärte ther vth,/
och chetwartluchtat de; eUer och at theomSabathen
gmgo tllat förlambla/tä thesunnomttt/ta thebefunno
aU sinä försiagh emootHElransOrdförßfweswara/
och ingalunda lnckas. WiUiom förbrnskutd wij/ som
wtz andteiigen wiUlom/ ot wart Arbeteskal wara
sruchtsamt/rältom otz tä effter HErrans GudzOrdzFörestrifft- alt thetGudhssapal haswer/argodt
sch intet bortkastandcS/ som medh TaMyelse tagee
warder: thet warder Helgat genom Gudz Old
ochßsmn. Hwilken lom moot denneMgel syndar/
hwadhanhafwelatwantwarotwlfwelachligtatsiuta/
effter alle the som effter thennaßeglo wandra/ sfwer
themarzrhdochßarmherllsheelochalstönsWalsig,
nelse Tn lasom mangen finnes/ tden antingen fin
Konst/ssnKlookhet/sinFörsiag/aUWölgangtllstrifwer;
eUer och medh sm lämpnchristens fiadasigh richtar/
ochHgodelarlamblar: eUer ochthetHimmellkaGoda
tllbakasötter/ för dhet Timmeliga och lordissa ; eller
och mihtröstarvppaGuozGodhet ochförsorg.- see/sada-
na mage ta intet vndra/ om the sasom Israls Barn
pa siwnde Dagenom intet sinna; the mage ocl)intet
vndra/at om the finna nögot/thet doch warder affför-
derswelsens Mattar förtärdt/ thetbliswer igenomEelo
och Brand och hwariehanda andm Gudz StraffiUaluchtände. I mineHlstelige/ Mr ftrst effter Gudzrqke oH Hansralfaldighet/ fi faller/der ale ehelta eil.
N« hafwen I burit och Harff vth pa Hngiar-
na/ snart willienl ochHkrarna besökia: /zogen och
Tanclawa leka ther han/ Arbetet gär ther vth pa/ I
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Then som sinKallelses WarckochHandteringarratt
företaga och la förratta wil/ at yan HErrans Gudz
rijka Walsignelse lörnimma ms/honom ar aff nöden/
han söl st och för all Tmg ftljtigt hörer Gudz OrK
Sä NäariEvangelio: Och thet begafffig/ta Folckee
foll honom öfwer / pä thet the stulle hsra Gudz
Ord. Folcket hafwermedh storbegärelse och äträ fölgt
lEsum effler/ the hafwa trängt hwar annan/ at the
matte, närmast honom komma / the haswa legat
Vwarannan som pa Haisten/ och aro the andte-
ligen sä wljdt kompne / the haswa sielswa 3ESum
öswerMe; at han som stodh nuvth med SiönGe-
nezareth blcs förorlaktjd/ at gä vthi en sf tyeFistiare

stolen lnsambla/ I haswa stolen Brödh til at ata/ och
Sadd tll at sää. laren ä EdraWärckstäder/I ar-
velen alt til den ända, Zförnimma mätte HErrans
Walsignelse vthiEder Timmeliga Näring. I förrat-
ten Eder KaUelses Wärck Medh alliomstörsta flijt och
ahoga/ thet efwen och til intetannat Hndamal: och mä
manEder Omsorg/EdertArbete/EderAnletes Swett
wäl beröma. Doch pä thet I säkre wara tunnen/ 3
lverigenom nagot stolen finna och winna/ och thet 3
finnen och winnen Eder och the Edra lända ma til Nvt-
to / is. cisvöm thetw H. Evangellum / hwilket larer och
vndttwtjsar otz / huru wär Kallelzes Wärck och

Gudz Ord företaga och förrat-
ta stolom / at wtz och Herrans Gudz rtzka Walsig-
nelse mäge föenimma. Imedler tijdh wtz «hetta fanc-
kiom os at gbra/ bidiom M: O YERRE Hlelp/
O YERRE lätwälga/

BZtar
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tffttis 'lrinicsriz. «F^
Bätar <om ther woro/ then han defalteiatlaggiavth
ifra Lanoet / atFolcket icke wijdare honom trangia
ochölwerfaUamätte. Och är här märckeligit/atFolcket
föll honom öfwee/ pa thet the ffulle höra GudzOrd z
Ickevppä nagon Sabbath och HErrans HwHlodag/
vthan vpps en Söchnedag i Wekan/ emedan Petrus
medh sine Stalbröder haswa här dragit Noot/ thet
the Natten för Sabbathen ingalunda giokdt has-
wa/ pä thet the thes bättre Gudz Ord och Sabba-
then mäst kunnaafhöra. eij Heller om sielfwaSabbaten/
vppä hwilten the intee arbete göra torde / effter och
ehen Man/ som allensst baar en Wedbytda om
Sabbathen/ bleff effter OenanSOrd stenad; och
Nehemia ftrböd sit Folck trampa l preherna om
Sabbathen/ och infsra Kerfwar/ och ladda cksnor
medh Wyn/ Drufwor/Mon och allahandaßör-
Vor: han lilstadde icke the Cyrer e<l mföra sinaFl-
stesumpar; och alle andra Waror/ som Kspmän
och Krämare wllle mfsra/föthindrade han. Del-
ta Folcket föll lEsumöswer/ icke vthiTemplet? Heller v-
tbi Synagogorna/ vthan wid Slön Genezareth! det
föll honom öswer/ icke allenast om Dagen/ vthan om
Natten» ty aff Petti Ord märcker mam thetta om
Morgonen handt wara. Skal sördenstul thetta Fol-
ketz tzfwer otz vpwäckia/ at wtz för al! ting gerna lötta
Chrlstum / och the Aum ther Frelsaren lEsus an»
Dagh genom Predijkoämbetet och Ordet lster otz fit
heltga Evaygeltum höra. Tn ther far man intet/dcr
man Gudz Ordz preMan försummarf sast man än

Z skönt
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fiönt hele Natten arbetade. Gudz Ord ar then al-
drahögste Skatt/then aldranödigaste/then aldranyt-
tigaft wtz mäge 08 och thewsra nagon ttjoh sambla.
Vnderting wärclar thet i wara Siälar och Hiertan/
ty thel är wär hierlanS Frsgd och är
wära föllers Lvchta/ och et Liws pä
gar.- Thet vptänder wäre Hiertan medh tärleektil
the himmelsse Ting/ dersöre thet ochwarder sörltzknat
Vldh et glödandeKohl: det spyjar wara Siälar/
ly Mennissian lefwer intet allenast widh Brödh/
vlhan aff hware och et Orv/ som gär vtaff GudzMunn. Thet samma sanna Gudz Ord helarochlaker.'
Vy hwarken örter elletpläster hela/vlhan lltOrd/som alla helar. i3hee helggr otz i Gudz Sannmgj

. Thet gör otz och ändteligen Salige: Tv Gallge äre
. the som höra Gudz Ord och göma thet. HwiikenstuUe tä lust hafwa/ thetta jallgaOrdet at försumma,
hwilke ltuUe icke lust hafwa at wed dettaFolcltt trangia
slghtil Coristum / at han matte och höra HEMans
Ord. Men Gudh bättre/ Then förrige Andacht /
och en sadan ijfwer at höra NErrans Ord/ jomthwta Jolcket hade/ hafwer merendeles lagit ifrän otz ass»sted. Huru fä aro the som om Sön-ocy Sabbatzda-garne sammankonlma til at höra Henans Ord? hu-ru gansta sä aro the/ som i WetoprcdiMingarne sig
mfinna? Huru lijten Hoop «r den/som til Binstun-
derne samankomer? Ach! attadenhopen mindre ar/som tranger sigh til Cdristum/ som lEsum öfwerfal-
ter/ at han ms höra Gudz Ord. Ty at höra Gudz

Ord
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effeer InnltZtiz. l?l
Ord och Helga/)wijlodagen/ thet haUcs nu för wilkor-
ligit: och ar fs wtjdt kömmit/ m Sabvatzdrot in-
tet mera achtas för nagon straffwärd Synd/emedan
hwar sch en gör, sasom honom lnster/ och hwar
och en tä gör/ sasom han ar tll. Nogh förbiuder war
Nedennas Hans Kongl. Matj.tt wär aUernadigste
Konung och Herre alt som HerransSabbatz Helgan-
de och Gudz Ordz trogne tilhörande hindrakan: men
stam öfwer slamar det/ och en stoor Siälawäda/ at
Menniskian icke auenast Kongl walmente Vlacat och
öswer the brotzlige rätmätige Gtraffs affkunnande sä
lljtet wyrdar/ vthan och sm Siäls Saligheet sä lijtee
achtar/ at Gudz Ord/ thetendaewiga lqffzens Medel/
antingen helt förachtat/ Heller och försumeligen hördt
warder. Och thetta/ thetta/ I mine alstelige/ ar or-
saken/ hwij manga myckit arbeta/ och haswa doch in-
tet ät ata/ the hafwa ingen Gudz wälfignelsei ty för-
farenheten giswer otz wid yanden/ Girighet ochßuk-
sorg sä haswa öfwerhanden taget/ at om enaldrighsa
lijtet winna kunde/ och han derföre och maste Gudz-
tienssensörsumma/ han myckir heUerlempnar Gudh/
Gudz Ord/ och the Christrognas Föriambllna, an
han mistä s?ulle den Penningen/ han ssledes warfwa
kunde: ty thörs han wäl saija:Kyrkian löper mtet vn-
dan migh/ nogh fariagh henne igen. Men han lägger
thet han saledes förwerfwar vthi en iholig Pung / at
säsom han thet Winner/ thet och förswinner.- Ty en ss,
dan fär gemenligen inttt Sofwel til Bröd/ som man
satja plägar / emedan han mtet ehrkanna kan/at aff
Guoh all Walsignelse kommer/ och han saledes vthi
Guoz Hws af Gudz Old stulle la ta fig läras/ at om
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han walfignelse affGuo hafwa wil/ mastecffterGudzOrdhansttLeswerne stäUa/GudzOrdförst ochsöraU
tmg fitztigt höra/ ly gä lKprcklan jörsummarinlee;
och när han ther haswer troget vedit Gudh om finWalfignelse / tan han ledan tryggare ga til sinä am-
betesSysiot, befalandes HERran all sinWäg:Han
ssal wäl gsrat. Petrus intygar sädant medh fit
Exempel, hwilken intet fät hade för Christi Predtj-
tan/ ehumwäl hanmedhsineStalbröder haswer hela
Natten arbetat: Msi warder och mangom Walfi-
gnelsenaffsturen/ emedan the icke lust hafwa tilG«dz
Otdz predtjkan/ och ther vppa föliande Walfignelse.
En part ä,o the fidste l Kyrckian/ men the sörstevtue
Kyrckian.- hafwa the sedt/ hwadPrästpredtzkar/fast
the mtet PredUeord weta/ ar thet lhem nogh, om
Mälsignelsen the siO intet- om Winterett
örKalt/ ftysa the: om Sonlmaren ärWarmt/ lä
Swettas tde/ och hafwa the altyoh fina Vrsächler
och fafängla förewändningari therföle och säjom theom Gudz Walfignelse figh intet bekymbra/ Gudh M
heNee sigh om them warda läter / emedan han seer
theras hiertans Hardheet och stoora Otacksamheet /
hwarföre och the aff Gudz Walfignelse intet bliswa del-
achtM Ochsa hölttmanPetltKlageord: Wtj hafwe
arbetat hele Nattena/ och fatt mtet- Cy OmfyS M
wlj bittlge vpstä/belade oh «edhMsdazwarßäd
gä hwarkm til Heller fra / vlhan Gudh fielffgeex
grsda: ändoch at Bröv medh ftrg schNsdh l ae-
bele mäsörwerfwas: när Gudh ey wil fignathet
W wcklAlbett Mll sslderDas. ?p loflvomGuo

172 FemleSönbag



Wr?rinic2tlsi l^ff
som oft wäl bsr för fin miffund ochMde/ som han
nu vthi all stand gör/ i Moegaug och l Wäde: sv
jee nulll/ och faar ey wll/ pa honom allena ligtrs-
sta: vthan Hans Yand kan Yws och Land ihögsta
Kloor snart brista,

För thet andra/ sr thet affnöden/ at den sin käl.
lelses Warctoch Handteringar ratt företaga och <a
förrätta wil/ at han HErrans Gudz rW WäWnel-
ft m« firnimma, ae han hafwer sin egen Bäöt. Ty
om Petro warder vthi Evangelio förmält / at han
fin egen Böät tzafft och besutit/ vthi hwilken Christus
hafwer sidermcm instM: ock brutat för sin Predii-kestool. Altin msste hwar och en sin Baät hafwa /

thet ör/ vthi et wlst Stäno figh begiswa/ och vihi en
rätmatigh Kallelle wandrg. M sager man i Scho-
lan/det kaNelsenärtwägglehanda.En allgemen/ för-medelst hwlltens Krafft wy genom thet hugnftdfulle
Evangelii stamma ifran werldene kallade wardom /
atwijChristnewardaskole/ tllhwilken ChristendoMwy kallade ärom medh en hellg Kallelse; icke effterwara Gernlngar/ vlhan effler Gudz VpD ochNädh/ dettch gifwen ckr iLhristo 3esu för ewlg lqd.
Om hwilken Kallelsewij wid detta tiMet inttt hafwomat tala. Men then andra kauas personlig/egen och bc-synnerlig/ och är en rätmatW Kallelse/ som en wGPerson agnar och anstar. Och om thenne warderhär förnembligen talat; och den är öter igen treggie-
Vanda/ i ansende til the try Huswudstand/thet Anoe-llga/Merldzliga/ öchHwshäldstsndetzashwllka hwae33 och

v<,«„e
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och en sigy et vlhwalia lkm/ erwm, vcy lä med Petro
sin egen och besnnnerlige Bäät hafwa. Intet tunna
alla blsswa Praster/icke Heller alla Borgare/eij helleral-
laßönder/ vthan den Bäten Gudh hafwer en anför-
trodt/ den mäste man roo tll Landz/ och aldeles vthi
den Kallellen bliswa, til ywilken en seer sigh affGUdi
ochNaturen ärnad. Onlöijeligil äratenPttson kan
rootwa BätartillM/ atthebägge stolagä »ampsetil-
lljka;wtkuUedetlatagörasig/mästedenenaßättndin<
da« eftter den andra/ och ss komnler ändteligen ome-
na sörr tlljHampn/ den andra lensre- Altjä mäste och
hwar och en vihi et wist Ständ infinna M/ och icke
vthi ftere sigh mwekla/ emeoan femton Hmbeten/ som
man säija plägar / fenuon Olnclor medh sigh hafwa/
och then mange lern l Elden hafwer / han anteligen
bränner et. Delta och den trogneHwsläraren witnar:
Then som strifflen lam ffal/ han kan ineee annat
Arbeeefföta/ och Nllr manlckra ssal/ mäste man in-
lee annat hafwa at gsra. Heller huru kan then ach«
tapä lclro/ som Ma mäste,» ly then gerna Oxar-
na medh gistene drifwer/ och medh sädana Wärck
omgär/ weeeintet annaeän om Oxartala.
wärckareoch the som winläggia figh lher om/ at
the mäge kunna sit arbele/ kan man icke dmbära i
Stadenom z doch kunna the icke haswa sstständ til

Skliffeena/ och predyka rält och Rcklferdig-
heet. Sattie sig och blifwe fördenstul hwar och en stilla
vtvi fin Bäät: om en fial hoppa vthur den ene Ba-
len lii den andra/ och vthi honom som doch ar Ungt

bovea
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borta lfran honom/ hoppar van medh Lijszfara: äf<wen dm som wil skilia sighifrän det Ständ/ tllhwilket
Guoh! honom kallat haswer/ sä at han ther medh in-
tee kan wara benögd/ och han hoppar vthur det ena
vthl det andra/ han hoppar esster sin egen Olycko; icke
mindre än lhen/ som lättiä alffar/ och mger sigh före
at gä. och siä danck: derföre säsom han sin egenVäät
intet haswer/han ochknapt niuter den timeliga lncksalig-
hetenes hamn ocLand/hasweroc ingenGudzwalsiznel-se atwänta/ emedan en sadan merendels blyestiggia/
och sager sigh ey orcka graswa/ ftulle och om han tig<
gia Wille/ lnarare sa siag päßvggen an Bröd »Mun-
nen/ och om han grafwa Wille/ han ta ther til skulle
finnas obeqwam och Machtlös. Hwarföre Chnsteli-
ge Föraldrar ffole hafwa noga vpsicht medh sine smä
Barn / och sä laga / at the blifwa vptuchtade vthiHEArans Förmaning och dem anstäende Dvgder /
och at the ifrsn Barndomen bliswa wane at roo denBäät vthi hwilken the all sin Lisztijdh möge kunua
HErrans Wälsignelse öfwersig förwänta/ ochsaledes
sig och the sinä ä hrligen ochredeligen försöria. Tv thet
besalierGVdh sielff- thet räder Naturen: thetsor-
drar thet gemene bastasNytta ochßarnensegenwal-
färd. Tv ncir manl Ywftl Barnen seer/ aff Gudz
Mdh mon the wara/tMOifwer badefaä och fier/
Slelff Ml han them och närä: han och tll luchl them
läras smucht wll/at tm frögdthe bllfwa; Sa mcirck
htlraff/hwadGudssr staaff llnälderdomwliglfwa.

För thet tr,die/skaldenfinkallel§eswarckoch han-
teringar rätl föremgaochfi sörmtta ml/athanG«dz

rijka
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r«jka wälsignelse mä förnimma/ vlhkasta fin Näät til
Brächt. Sä föger Ehriliustil Petrum-. lägg vthpti
dmpet/ ochkasterldorNMvthtlldliicht. Ochlstil-
talar otz Frcharen Christus än i denne Dagh - läggtt
Vth pä Dlupet/ och kafter edor Näät vth til Drächt:
Arbeten/ och waren ftitige vthi eder anbefaUade Kal-
lelle: gär inttt ochstrymelas/ Wlen intet bort Gudz
Dag/ vthqn kafler edor Näät tilDrächr. FiMre äm<
beceär et swärt Arbete/ icke des mmdtt kasta the ftij,
tigtoch tidigt vthfin Nast tilDrächt. Tu/oMennlstia,
ar flapad til arbete.- ochwiUesördenstulnägonibland
oh vmgcks offlckellga/ och Mtet ardeta/vthandttf-
wa fäftngia/ tilhonom sägerGuoz Anda genomA-
pofielenPaulum: At hoo eher lcke wll «beta/ han
stal tcke Heller äla. Och woro lsledes icle alienaft
ftam vtdan Skada/ then ädla tijden til lattia mitz-
bruka. Mr Petrus hörde Cdristl Befalnmg/ kasta-
de han strax ffn Näät vth; Samma befalnmg hö-
rom och wy/ göronl fötdenstul som Petrus gioroe/
fom aUaGMruchtige giordt hafwaochängöra/ the
ther hiertans gerna denna befalningen effterkommiti ty
Mtet Creaturär/ at icte hwart och et noga fin kallel-
seswärdvthi acht tager.MärteligentalarK.Salomon
tillätlingar: gack bort tilO?Ywnaln later/ ste op-
pä henues seder och lat. Endoch hon ingen Fsrste
eller Yöfwitzman eller Yerre hafwert lilreder hon
lczkwäl sit BrSd om Gommaren / och samkar fin
Niaae l andene. Ouru lcknge ltgger lu laterk Mr
wil lu vpstä aff lmom Ssmpn? 3a/ soff ch n«

lilek
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litet/ lag tigh ännu en fsmpn fore/ lägg annu lltet
Händernatllhopa/ at lu mäsofwa. Gä ssalFae-
ligdomen hast komma öfwer tigh Wm en
Wandräre/ och armod sasomen wäpnad man.
?y förbannad ware lhen som YErrans wckrckgsr
försummeliga/ sagerPropheten Jeremias. För-
denstuldlät otz wal tilse/ at wtz effrer Petri Exempel
vthkastom wal.' Näät/ och dhet vthi HEsu nampn;
hwilket ts skeer / nar wtz honom om hlelp anro»
pom. Tv imet ar nagvns Menniskios företagande
lycleliglt/ om lcte H«rren Gudh otz och thet samma
wälsignar: Ty möoo ocharbele alWhär ftfckngt /
om Gudh intet hielpa lar. To läter sst honom bi-
dia/at han vthi wara bätar wärdes nedstiga/och medh
sinhlelpocwalstgnelseotzhusna.Oswerheetzperloneroch
Regenter/atlaDomareoch asKonungen lMtbetrodde
ämbetesmän/medfttzt betanckie/at salon» wöldetar gif-
witasden högsta/hwilkeesterfräga wilhuru thehandla/
och »ansaka hwad the haswa ssrhänder.- the efwen och
orsakhafwa atbidla/at Gud wille stytckia dem vthi all
Gudachtighet och them et lydach-
«gl Oierea/ as the matte dsma Hans Folckrckt/
och fsrstä hwad godt och ondl ckr. En lärare/som
lara fial Gudz wäg rätt/ och bewijja sigh Gudi
en bepröfwad ochostraffeligarbetare/ somrätdelar
ftnnlngens ord/ predikar ordet i IOH och i oeyd /

firaffar/ twgar och förmanar,- bldie/at Gudh wil-
le rplala ordzensdör/ til at talaShrlstlhemllgheet/

As schom
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Wtn den vthlalaS bör: atOrdetmättewarctaH,
hsrarenas eroos tlgdslycht/ theras Siälars Gallg-
heee. En Ywsmaa/ som ckassal sil Brsdvthi fil
anleteS Swett/ hwilkaOrd ocksä wal kunna lämpas tll
theandtaStänd/men i synerheet ttlHwehaldstandet;
beeckncte/ at om än lungt warda kan med Hans nä-
ting och akerwärck / han mäste dsch icke läta thet

fig/tyGudh hafwtt' «a lkapat thet: vtan bldie/
warGudh wäifigne ost! GudhwWgneoh/

laware nu HErren Gudh oh blyd/ och ffoueoh
ftvaga/ som altqd btpte och l synd falle; han göre oh
hielp och bqständ/ med fine m>ichtlge hograyand/
thet bidie wy nu om alle; han läle wär wörck med
H gä wäl/ ehwad the höraeil LtzffellerGlclltSä
ffolewtj honomchra/11l ewighWhhansLoffbara.
Och nast sadan Andächtigoeet/ maste wtz ock sateet
troo Cdristi tllsätzelse; at fasom han otz omWalsignel-se sörsäkrar, wij och thet fulkombligen troo. Sa haf-
lver Petrus vppä lElu ord vthi godh tilsörficht sinä
Naat vthkassat; ochäfwen, ltjka mätto warder wart
Meryintet förgäfwes/om thet effler Christi ord an-
staltwarder. Tänckfördenstu!d/O3är6re: tmghyaf,wer tuHErreGudh benAndeliga drächtenanbesaUat/
och öfwerlesweretatEvangelyNoot; tden samma wil
«agh vppä tin Ord i titt Nampn vtykasta/ tn tu haf-wer sagt: lyka jom Reguet och Gnlön sailer affoch kommer lcke cker ltzt igen/ vchan

fuch-
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tar lordena/ och gör henne fruchtsamma och bli-
rande/ <ä at hon giswer ftdh 11l at M och Bröd
11l ac äta: Altsä ordet wara som veaf minom
Mun gälir. Thet stal lcke äter komma 11l mig fa°-
ftngl: vtangsrathet mlglackes/ochthee stalsram-
gäng hafwa vthi ly iagh vthfinder thet. En M-
gent tänckie: 3)lig är den werldzlige Negeringznoten
anförtrodd/ then wil iag vtkasta HErre Gudh vppa
tin ord/ tv tu säger - genom migh regera Konun-
garna/ och Rädherrarna stadga ltltthet/ genom
migh räda Förftarna/ och alleRegeneer p<i Fordene.
EnHwsfader tanckie: mig hafwer anbe-
falat/ den wil iagh vthkasta pä tin ord; ty tulöger:
Tn staltföda lig afftina händers Arbele. Och blifwe
lähwarochenvthisintallelle/tydenkan imet säyas vthi
Christinampn vtkasta sinnäat/somsinKallelseförläter/
emedan hwilken som sätter sin hand 11l plogen/ och
fter lilbaka/han <ir lckebeqwcim liiGudzryke.Ty oc dce
bästarödetär lydäSvrachzförmaning:faar lckeeffcer
hsgre stand/och tänck lcke öfwer tin förmägo/vthan
hwad Gudh tigh befallat hafwer/ lherlagh allydh
wara vppät Ty lhet gagnar ligb intee/ at lu ga-
par effler lhet tlgh inlel befall F. Och hwad tie
ämbele lcke wtzdkommer / ther war lcke förwelen.
Cy ligh är wcil mer befall / än tu kant vthrätta.
SM tin lrsst 11l Gudh/och bllf vtht lln tallese.
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Kasta lin omsorg vppa YEnen/han stalwck för-
ssria tigh. Och brwka tigh sasom en rlill Krtgz-
man/ hafwandes ttonaoch godt Samwele/all Gu-
dl 11l ähro/ och tllwär lamchristnas walfiird.

För thetFierde/stal den sm kallelses wärckochhan-
teringar rätl företaga ocb säförrätta wil/athanHer-rans Gudz rtzka wälstgnelse ma förnimma / ropa
sinä Stalbröder sigh til hielp: Ty nar the pppä lEsu
Ord kastade vth Näten/ bestöto the en machla ftor
hoop fistar/och therasNaatglctOnder: och the wincka-
de til sma Stalbröder/ som worovthi
ten/ at the stulle komma ochhielpa them: och thekom,
mo/ och the vpfylte bäoe Bätarna/ sä at the begnnte
fiuncka. Sä fiolom och off-
ta andras hielp /ocheffter wijbehöswom andras hielp/
ssolom wtz och kalla them/ at the mätte kommaotz tll
hlelp-sa at then enethen andra allan tijdh trogit medh
fin hielp vnderstödier/ ther sä behöswas kan; emedan
intet vpbyggellgare ar för otz Mennistiom / ön nar
wij äroln eendrachtig?/ Hielpa hwar annan/ och nar
nöden sordrar/arbetettilsamman sättiom. Cygodt
och llufllgtt ckr thet/al Bröder boo endrächteiiga til-samman: men hwar trätor/splijt/twedtächtochoe-
nigheet medhmitzgunst/ taga öfwerhanden/ ther ar
jcke Heller nagon Gudz wälfignelfe at wanta. Hade
Petri Stalbröder icke kömmit/ nar Naten gingo sön-
der/ hade the icke Heller sä stoor myckenhet affFist be-
siutet/ Nlen effter the wo?o lamhalliga/ vpfylte the ba«r
de Bätarna/ sä at the begynte smnka: och sä sötmär-»
?ia the en rijk Gudz walsignelse: therföre och the/när
the sägo fä stor myctenheet aff Fist/ hwilken va al3

iäts
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Sält sötte at vndsiippa / at och Nätet böriade
gaä sönder/ pä thet at icke hela nättt stuUe sönderga/
Heller och alla Fiskarna vndstippa/ the medh Hän-
der -och Huswud-winckanoe kallade sinaSlalbröder/
,om annu stranden woro: hwilta sin
hastige ankomst naten sa sachla och jmäningom/men
lilltzka medh the andra/ til baez drogo/ sa at da de
natet icke mera söndergick/ ey Heller Affarna vndstip-
pa kunde. Bätamo begynte wal at siuncka/ men de
nedersöncko lnttt: saatPetrus och Hans StaMbder
och sa wal förmarckia kunde/ sigh denna walfignel-
sen bekommit/ effter the i lEju nampn sinä naat vt<
kaftat. Tv har jammankonlMiimanga ochssoraMi-
eakel s>) at the pa samma »ummet beslöto sä hastigt
en sa stoor myckenheet Fis? / hwarest the tilförende
hela natten fäfängt arbetandes icke en betomma kun-
de. (y At Naten gingo <önder/och thedochensa
stoor hoopFist fingo behälla: l;) at Bätarna öswer-
lastade begynte/ som sagt ar / f.unta / men nedcr
junkointet. (4) Stalbrödernaankommo/ narthe
fä en liten winck/ effter the sielswe icke förmatte dra-
ga en sä stoor nwckenhet til Bätz. (5) At och icke en
Baät aUenast/ vthan bägge b!efwo vpfylte. Sa rtzke-
jigcn walsignade ZEsus the samhMge Lärzungarna/
ia rPeligenwilhanoch otz wälsigna, om wtzaff sadant
hjertelag emot the wZraEtaloröder aroni. Een BIM-
Steen nar han warder kastad i Watnet/ ftyter hanaswan pa; men warder hänsöndersiagen/siunker han
til grund- äfwen sä/sä länge theEhristneäro enhal-,
lige/ och halla tilsamman/ sä öswerwinna the.- Men la -
snart the Ma sighifran hwar annnan/ biiswa the öf-

A az wer
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«erwundne. Skal en Smd wal gää/ mäste detz In-
wänare den ene den andre handen räckia: öfwer-
heten/ Predijkoämbetet,Hustrun/ Mannen/ Tienä-
ren/ Hwsbonden/ alla mäste the til thet allgeniena
bästas vpkomst til sammans arbeta/ pä thet och the
alla tilsammans mäge blifwa wWgnade. Men
huru gär thet/ Gudh bältre/ nu til/ närGudh man-
gen medh Nn rijka walsignelse bejöker/ at ochoffta en
sielfflijkMom intet alt hinner samblaoch berga?man
wil blifwa Exempel Petrus och Hans Stal-
bröder här wijd handen giswa. Wtjhafwom til oetta
och i lElu Nampn vthkastat här a Orlen wara Nö-
ter och Näät til drächt/ men nar wtj sä ttjkeligen has-
wom förnummetGudzWälsignelse/ atmängen intet
hafwer kunnat alt bergat/ hurufää hafwomwtzwa-
rit/<om hafwa winctat dem lomwtzdhstranden warit!
är ickeMennistian nu blifwen sä otacksam/ obarmher-
tig/ och afwundzfuU/ at hwad hon seer sigh sielffintet
tunna hafwa nntta vthaf/ hon och thet fin lamchristen
mitzunner: och sä mäste wy otz och intet der öfwer för-
undra/ at theras Näät gsr sönder/ och sä sönder/ at
the icke/ sasom Petri/ kunna nägonFist behslla/ vthan
Fisten som the bestutet/ faller them.ater vthur hän-
derna/ och medh ett ord sag</ the ingen Gudz Wal-
signelse medh sigh hafwa.

För thet Femee/ stal den sin KaUelses wärck och
handterlngar ratt företaga och förratta wil/at han
HErrans Guvz rMawälMeise ma förnimma/wara
Gudi tacksam för des walgerningar och walsignelle.
Zwerldenlarerotz förfarenheten/atom eno wäl gsr/
och en aff Gudft rijkeltgen wmder wälsignad/ vthaff
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hwiiken all wasigneilekommer/msngen mängen war-
der ther öfwer i M Hierta stalt och vpblast/ och kom-
mer icke eens ihoqh/ at thet dock aff Gudz Wälsig«
nelst/säsomalt godt/härkomer.Sä götlintttDetrus/ty
nar han thct rtzka Flstafanget lagh/ sager Evangell-
sten/ föll han til lE»u kna/ jaiandeS: HErre/ gack
vth tfran migh/ ty lagh ar en Syndigh Mennlstta.
Tn en förstrackelse war kommen öfwer honom/ och
öfwer alla the medh honom woro/ för thetta Filka-
fanget stuU> som the sadt haoe- Sammalunda öfwer
Zacodunl och lohannem Zebedel Söner / som Si-
mons Stalbröder woro. Petrus erkänner hör sin
owardigheet / och märcker FrelsarenS Christi ZElu
stora Mirakel/ Frelsarens lEsu Christi Matzestet/ ls-
ger fördenjful/ Herre/ vlh lfrcln migh; icke la-som the Gergesener/ the ther meer woro dekymbrade
om en feet Kaal/an sinä SiälarsSaligheet/ochgingo
föroenstul vlh emooe lEsum / och bäde honom /

at han Wille ga bort vthu theras Landzändat; icke
heuer sälom the Capernatter/ hwllka
ftlm/ och gmgo lii ryggiat vthan sä förstaendes/nai
han nu ehrkande Chrlsti Gudomeliga Mayestet och sin
owardlgheel/ haUer han jamma sin owardigheet sig
föw och är i alliomssörsta fruchtan/atChristussasomen stulle hamnas Hans Synder; sasom och
ÄnMan aff Sarepta otz Exempel ar / then til Pro-
pheten Elmm sager: Hwad haftvel iagh medh ligl)
gsrs/tuGudz Man? ar ingcingen lil mig/ at
mma Mlstgerningar ssulle ihugkommaS/ och min
GW PräM. Therföre och lEsus swaradePetro,

PO
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och <ade: War ickeiörfarao/ hareftter stal m taga
Mennistiorl och the förde bäde Batarna i Land/ och
fölgde yonon». SZledes stolom och wij aff Petro
hiertans ödmiukheet/ och hiertans tacklamheet lara.-
hafwom wij nägot godt giordt/ Heller tunnomwijna-
got goocvthrätm/ tilstriftvomthetingalundaotzoch
war förmögenheet/ vtan Gudz Nadh och Barmher-
tigheet emoot otz/sasom och the Helige för otz gistdt
hafwa. Then helige Davto lälunda: Icke oD/ O«-
le/ icke oh/ vean lino Nampne g,ff ährona/ för ti-
na Mde och Gannlng fful. Patriarchen Zacob

,s. ni.i.

sälunda: 3agh ckr ftrringa til all then Barmher-
tigheet / och all ehen Trooheet/somtu medh lmom
Venare giordt haswer: Tyhwadhafwerlu/ O
Mennistia/ thel tu icke vndfalt hafwer/ haswerlu
thel vndfätt/hwqberömereulightä / lqkasom lu
lhet lcke vndsält hade! o at wtz waroförmögendet,
och wör owardigheet betrachtadöm/ huru snare stul-
le wij wara/ med Petro /at sana til lEiu Kna / och
hierteligen Gudh for sm wWgnelse ochWälgemingar

! tacka/ emedan eackftltzelsen lockar til atmeragifwa;
sasom LhrysostoVuS firismit hafwer: och eUiest al-
pelcs om alla igemeen/som ochom hwaroch en i synner-
heet <ant bllfwer/ thct Hugo om stgh sager: Hwad
iagtzondt gor/ ärall ondi/ och hcirkommer vehaff
mlg: men hwad iagh godl gsr/ ärtnlec alegode/
och härkommerey Heller aff mig. Sssom och Gudh
fielff MdeMt / at nör wtz nstgolgodt sörratta

welom

l.Mesish.
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effler InnitstiL, lss
welom/wti ther tll Gudz hielp äkallom/ och scdermera
wh thtt förrattatoch Mompnat hafwom? wij och
Gudh therföre hierteligen prijjon,- Ty thet ät et
kosteligit ling/atlacka YHrranom/ochloffsiunga
tino Nampne eu aldrahsgste: om MorZonen
kuna tina näd/ och om Monen lina sannmg.Pä lyo
Slränger och Psaltare/ medhfpelandepä Oarpo.

OErre/ tu läter migh gladeliga fiunga om tin
wärck / och iagh bersmer tina hcknders Wärck.
Och sä föregaros ster denH. David/ ta han fin Siäl
och aUCreatur vpwäckertilatloswaHErranfötsina

5 ?s. /-o,' Is,

4,

wälgelningar; LofwaYerran/ zager han/minSläl/
och alt thet vthi migh är / Hans heliga Nawpn-
Lofwa Herran mm SiÄ/ och förgäe icke hwad
godt han lig giordt hafwer. Thentigh allatina
synder fsrUter/ och helar alla tina brister; then
tll lyff förloser ifrän förderff/ och krsnerlighmedh
nadh och barmherllgheet. Lofwer HErran 3
Hans Hnglar/ 3 starcke Hieltar/ somhansbefal-
ning vthrätlen/ at man Hans ordz röst tzöra stal:
Lofwer Yerranalle hanSYclrar/Ihans Tienare/
som Hans lvllie gsren. Lofwer Herran all Hans
Wlirckvthi ali Hans Yerradömes rum: MmEiiil
lofwe Sasom och then Gudfruchtige
Prasten Zacharias/ochthen helige lungsru Maria/
glordt haswa/ bwilkas herlige tack<äijelse- och ioffM-
ger wtz medh aljsmstörsta hugnad annu vthi Gudz

Bb Kyrckia
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136 Femtt Ssndagh
Knrckla och wara Församblmgar brukom. Och näst
en ladan TacksäMe/ som aff Hiertat medh Munnen
och iorden steer/ sto!om/nH och isä matto wara Guoi
tacksamme/at wtz aff thet gooaGudh o§ giswer och-ss them torfftigom meobela. Ty scklltir den somvl-
firör och gifwer ehem Fattigom: och then/ som al-
lkar icke allenast medh orden och Tungone/ vlhan
och medh gerning och sanulng. OH Guvz wälsi-
gnelse ar iw tig/O Mennistia/til den önda gifwen/at
wy ther medh stolom liena hwar annan «nbyrdes/
Wedh then gckfwo/ som hwat och euhaswerfatt/sli-som then gode matgfalliga Gudz nädes staffare.
Tv derföre haswer den högwissa Gudh msngahanda
gafwot otz aUom gifwlt / och lcke altsammans enom:
vthan han hafwer themssöthMiga vthdelat/atthen
ena then andra behöfwer/ och then ene thenandratle-na tan. Altsä giswer han den ena Wijsheet/ den an-
dra macht och wölde/ enom androm Rijkedonl/ nzen
aUom alt thetta medh sädant mera/ at hwar och en
medh sinagsfwor sinom Nasta ticna ochkärlekbewij-

es,!, 5,

,

4i'«.

Mä. heter thet: Then fina öron til-
stoppar för the Fattigas roop/ han stal ochroopa/
och lneet hörd warda. Och hafwer then helige laco,
dus tigh troligen nog warnat/ när han tigh och alla
bbarmhertiga rijka falunda tiltalar: Nu wäl/ Iryka graler och lluter öfwer jdra vselheet/thenjder
vfwerkommg ffaUjdraßtlkedomaräro fsrrolnade/
M Wer cko vMn affMsl/ idm Gull och

Sllfwer

.Vtdspratb
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Stlfwer ar förrostat: och thet I stolen haswa sifwit
them Hungrigom/ nakotom och Fattlgom/ thet haf.
wa Maal och Rost behallit och förtärdl (therasrost
stal wara jder lil wllnesbörd/ M ider beklagaför
den ytterste Domen/ och sta! vpcita jdartKö» sä-
stm en Eld. Men här kan nägon saija.- Thttla gär
migh icke an / iagh hafwer icke sä myckit; Kan stee
,agh mäste fielffWa Nödh. Sant ar thet/ hafwer
tu icke zä ganstamyckit/ sä astu och them Fattiqsm icke
til sama myckenhet styldlg/säsom the Nijka. Men nägot
mäste tu lijkwäl Mwa; ty sä räder Tobias denaldre.-
aff tina agsdelar hielp the Miga/ och wändt lig
icke ifrän the Faltlgs/ si ffal äeer Gudh fee milde-
liga M tigh igen. Hwarlukanl/ fihielpehen
Torfftiga.- hafwer tu myckit sä sqff rtzkeliga/ haf-
wer eu Mt/ fi giffaff ehet lttzta med godsHierea.
Och behöfwer'tu ickehafwa onyltigOmsorg förMo-
rgondagen och tilkommanoe ty Gudh tigh der
hoos tilsagt/ at ttzen som lhey zattiga glfwer/ ho-
nom stal ineee faeeas. Thet och Daww medh ne
Exempel inlygat: 3ag hafwer Vng warit/ och ar
gammal woroen / och hafwer onnu aldrig M den
Nältferdigg strläten/ eller Hans Oädh om Bröd
gä. Yan är alttzdh Barmhertig och lönar gerna /

och Hans Sädh stal wälsignat warda.
Skolom och wtj/ sidst och för det yttersta/ Gudi

wär lkyldigastetack<amheet l sämättowM atMöf-
wergiswa altsammans och fölia honom. Thet inty-

Bbz gar
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gar Evangelisteu om Petro och Hans Stalb.röder/ ,ä-
-som thet och elliest aff thenEvangeliske Hlfior,en kun-
nigt är, at the haswa strax öfwergifwtt Mlen/
och fölgdt honom. Thewijste sig, straxChristuSdem
kallade/wlMge och Lydige/ the beqöra intet rsdrum lil
betönckiande/ vihan strax sölgoe the.lemnandes otzdee
Exemplet/ at när Christus lEsus an i oag kallftr otz
til Bättrmg: I dagh om< Röst hs-
ren / si fsrfiocker icke ioor Öierta : Wlj ta
lhenna Kallclsen effterföllia/ sösom thesse Ord then
heliqe Paulus «alunda vthlägger.- Seer 111/ kck-
le Brsder/ al lil äfwentylS vlhi nagon ldra icke <ir
eeargt ochoerogee Hiettä/ som lräder ifrän lef-
wande Gudh: Vtanförmanar ider sielswa alla
Dagar/ <a lcknge Het näwpnes «Dagh / at ingen
ibland iver bllswer forhckrd genom syndems bedrck-
gelfe. tzy wtz örom delachtige wordne aff Fhristo/

' om wy annars erona/ som wy begynl hafwom /

fastbehällöm m lil ckndan. Smedan ehee sägess: I
dag: om i ft höm Hans Rsst/ s<i förhärder icke t-
dor Oierta/ sösom stedoe i Wredene. den-
ne kallelfen inlet äthlyda / vthan vthi laterhetenesl
Skeppbland denne wksldmesSyndahaffzfarWßöl-
ior wistas / och fin onvffos Näät pa hmariehanda
sätt vehkasta/ stuncka öndleligen och ntjdd vchi dm
Stsn/ som brinne» medh Eld ech SwafweK Ty

' Mennistlofistiare äro vtsande/ the chel bldlaiMwftl MifschnelEdermelH Gudh/ Och haswer Her-
zen

1»1«tt.4.,z.
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ren efftec sit Löffte vthsändt manga Fistlsre/ the
vch roel möoesamma andellge Flstiandet ingalunda/
fa mnckit them anstör/ sörsumma: Man i Tttdoch
iOttzdh then andeliga GudzOldz Noot/affLagen och
Evangelw jammanbunden/vthtasta/ bruka icke alle,
nastEvangelijMettkrok/ vthan och Lagsens Puls/
at om möyeligit woro/ Fistertzet matti- lyckeligen aff-
löpa/ och rijkellgen affGudli warda wälsignat. Tl)
hoo är nu Paulus/ hoo är H polla, Annat <in
Tienare/ genom hwilka I hafwen anammal Aro-
tta/ och doch sem Gudh hwanom och enom gifwie
hafwer. lagh haswer plamat: H polio hafwer
«vatnae; men Gudh hafwer gifwit W<ixlen< Oa
örnu haninttlsom plantat/ickeheller hansomwae-nar: vthan Gudh Wäxlen gijwer. Men shensom planea? / och thsn som watnar / then eue <lrsom then andre; wq äre Gudz Medhielpare z
I ären Gudz äkerwarck / Gudz Bygning. SasiMa wäl desse Filkjare/ ochpredijw alla vthi Försam-blmgen Ordet/ aro Gudz hemligheters Tienare ochVlhdeläre / arbeta och byggia, läsom ock the för otzKswat haswa / arbetat och bygdt hafwa. Men om
Gudh tcke byggervp Hwset/ stglbelathefaftngl/som ther vppa byggia. WY talom/och wära Ordhöras vthwartes nien Gudh walsignar och gifwer
zhet hörva ordet Krafft inwärles. Wtz örom ombe-
symbwde/ huru I magen GVdzhellge ochsMgö-
«ande Ord höraz hwsd Inu lher om / emedan I

Vh, thtt
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thet hören/ annat tanckien, weet aUenathett/
lom alla edra Tanckar seer och weet Hwarföre ech
Frelsaren lEsus/ tbland theandra herligeLWeljer/och

des i Oafwee/ och fsrftmblade allehanda Mar.-
ech n6r tzon wardt full/ dlogo the henne til Landz/
och sato <a'/ och hemptade vch/lhe goda i sin Kck-
lille/ men the Onda kastade the bott. Sck ssal del
och stee p<i Werlvenes änva. Hngtarna stola vt-
gä / och Ma the Onda ifran the Rckwl/sa /

och kasta lhem ien brlnnands Vgn ; eher stal
warda Gröt och Tandagmslan. Hwtz säe Tn
enpartZistar tryckiasigh nM iDyY/ at the inlet
tunna fafitagas: Thet Mnas ttora Hwalfistar och
Haszdlwr / hwW/ när ltze kanna figh sangna/
bruta sin Macht/Wa
siippa: En part äro och sa stipprige/ ät sast an man
för then, vthl Nättt / man doch intet weoh Händer-
na kan bchäUa them/ medh mindre the ju och vndfäl-
la. Offta hander och thet/ at affthe Flstar man haf-
wer fätt vthu Natet tßäten/ springa nägre tilbakai
Siön: Och tvesse lamptligen kunua Filktarena intet
winna. Tag sbrdenstultigh/ O Mennifiia/ til wara/achta tigh för Svnd och Sakerheet och et häronackat
Hierta/ öfwergiffall ting ochfölglElum: fbrlater
lder lcke vppa' Orätt och öfwerwald/hälletlder lcke
til fidanl/ thet inlet wlirdt Faller lder PM-

dom
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Som lil/ j<i lckgger icke himat derpcZ.Som ochPaulns
märkeligen larer: Thetsckger iagh/ kckreßröder/
tyden är kory öfwer ttzetta: ?he som Yustrm haf-
wa/ ware jäsom the inga hade; Och the som grä-
ea/ Wm ttze ineel gmo; och the som frögda sigh/
sisom the frsgdade figh ineel: Och the som köpa /

ftftm the behöllo lhet intel: och the som bruka den-
na Werldena/ fijom the brukade lcke.- at wy redo
wara tunde / at fölia Christum / om nagon
olycka otz vppakommtt / aldrahalst vthi sidsta
Dödzfiunden/ sast an wij Bäat och Noot och Naat/
och alt hwad tlmeliglt är lemua mäste. Tv wtz kun-
nom medh Zob sgjja: 3aghärnaken kommen aff
mine Moders LG/ naken ssal iagh cker fara ltzt:
OERren M och OERren log/ wWgnae ware
OErrans Nampn! Säsom ochGudzFörsambling
fiunger; Hwad llmeligll ar iaghförachtama/alle-
nast/m OGudh/wllleickta migh fä en ewighGa-
ligheee/ thenFhristus hafwer mig beredt/genom
fin Ptzno och ödmiukhet / Salige arom wtz ta/ nar
wij aU tmg förlatonl/ och Christum behaUom: Ty
ingen är then/ som hafwer öfwerglfwit Yws/eiler
Brödsr/ eiler Systrar/ eller Faber/ ellerModcr/
eller Yustru/ eller Barn / eller äkrar för min och
Eoangely ssul: Then icke ftr hundradesalt igen/
pH i tillmmande Werlden ewmnerltzit LE.

10b.1.n.



Aknen/ thet ar och stee altsä! glff at wij thet tunde troo
vppa/och intettwiftaom tinOrd/hwadtu lofwar/wil
tufuldol^a: alt thet wij hafwom bidit tig/wardeetu otz
giswandes wisserlig! Ty: lEsuS armittLljf ochHä-
lsa/ lEsus ar min ädla Croon/ lEsus 5r min NäoeS
Troon/ laggeer mig vthi Hans Fralse I Hans Kar-
leek Nadh och wär/ lEsuS högsta Goda ar. Vthan
lEsum iag förderswes/ vthan lEsum Nädesteen/ är
mig alt til ängst och meen/ vthi lEsuM iag behatles/
hanförtager altßeswär/ och mltthöqsta Goda är.
Haär iag lEsum i mitt Hierta/ ey! fä har iag Gla-
dien au/ then migh ewig hugna stal/ achtar ingen we-
dermöda/ medan lEsusär mig nar, och mitl högsta
Goda är. Hwarföre iag nng sörläter/ vppa tigHEr-
relEsu Christ/ emoot <ynd och latans List/ med min
Troo iagh tig omfaltar/ tin Blodh görmigh reen och
star / ty min Goda lEsus ar. HiertanSlEsu Glä-
dieKälla/ tu ästgenom Troona min/ och i tin Blodh
är lag ttjn/ ingen kan nu otz athskllia/hwarten twang
eller werldzens Flar/ lesus högsta Goda arTyn min
lEsu wil iagh bliswa/ har i tijdh och ewig thär/ ty tu
äst min I«lu tar / nar nu Döden qwäfwer LUwet /
iag för ingen rädes här/ bögsta Goda I«sus är. le-sus är mig alt i alla/ lElus boor vthi min Siäl/vthi
lesum äriagh wäl. ZEsu lat mig aldrig faua/ lE-

fum iagh i Hiertat bär/ enda Goda lEsus är.
Amen' HErre lElu/ Amen'

Amen!
6.
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6. Göndagett effter Irmitlti§.
ZNampn Gudz Faders/ och Sons/ och thins helige

Vindes/ Ameni

YErre/ the Heligeckro folmulssade/
och the Uwgne' äto M ibland Menm-

som den helige Konung David tl! Gudh affärdar/ tä
hanssghochbetanckte thet fwZraTilftänhet/som war

< Konung Sauls Tv tä nu David Mgeringen
effter Sacks dödh enwttagit hade/ hölt han et Mdh
medv Höswitzmönnerne/ alla Förstarna/ och hela M
raels Mevigyeet/och sade i TäckeS thet eder / och ckl
chet aff HErranom wckrom Guvi/ si lät oh alle-
fiädes vchfinda lil the andra wära Brsder l all Is-
ratlsLand/ochtij prästerns/ochkewltetuel Sttl-
derne/ lher the FörMer hafwa/ at the watda ill
H fSrsamblade. Och läl H hemptattl H igen war
Gudz Arck; Ty t SaulS tljdh frchsoe wtz inlet
effler hono». Hfwen-thettamättewälwaraOrsaken/
hwtjK. DavidtbenneKlagan anstälte: Hielp HErre/the
Helige äroförminstade/ och theTrogne öro sää ibland
Adams eller Mennistiors barn. Säsom han söyawtlle:

jsm hafwa vndsäoe Gudzßarmhemgheek/sw
gensM lEsn Khnstt Blodh helgade och renade
lftan sinsGynder/ och genom GuozNädh pä thet
tzögsta sigh deWat liena i)Erranompthanlllch-

?lölm.«:c
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ean/< helighm och 3ltlttferdlgheee för hovcm/i alla
sinä Lljfzdsgar: The som dafwa bewtzst Kärleek e-
moot sin Nafta/ warltNedelige/VlZrichllge/Sanfar-
dtge/ Förltjkellge/ och wandrat i sin Fromheet/the aro
förmmstade/ och äro faä wordne ibland Mennlffiors
Barn. Sssom och thenstoore Gudz VnderDrophet
Elias i sin Md kiagaoe; Istaels Barn tzafwa ös-wergifwlt tttzSlbund/ och nederbrultt linHlmre/
och dräpil tina Prophtter medh Gwärd/ iagh <lr
allena igen blifwen/som tlgh/ minGudh/aff himat

1.uc».1!75,

l.Ksnungh

dyrkar. Och Jeremias säger til them esstcs Gudz Be-
falning: Theltaär thee Folck/ som HE9i.ran ttn
Gudh icke hsrer / eller figh bckera wil; then rälta
Man är platt botto/ och the prevyka nu intelmeer
lhet aff Wijdareklagar han: HnWckn gckckar den
andra/ och lala icke et sant ordz ?he Mnlaggis
fiO cher om/ huru then ene ssal ledraga then an-
dra/och them lycker lila wara/at the icke cknnu kunua
göra wlirretthetsr allesiädesbedrägety lbland them.

GsdeMänäro ber-
intet meeri-

. blaud Folcket. Hwarstre then helige David klage-
lissensuckar: HErre/ theHeligearo fKrminstade/och tye lrogne saa ibland MennWors barn : HEr,ren sägh aff Hlmmelen/ effter Mennistellgit wtzs
al talg/ barn/at hanseeffulle/

)erm:7!l),

Klicl,>7:2,
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tffttt «95
om ther Ntigon förfiändlgh «roro/ och effler Gudhsrägade/at the mälle kännahovomlll sitWäjende;
medh sinaEgenstaper/ och tllsinMllia/ som han then
i stt he'.tgaOrd vppenbarat bade vthiLagen och E-
vangelio; och sedän thenna Kundskapen bepryda
medh ett heligt Lefwerne: Mm the äro alle afwek-
ne/ och allesammans odugse / lhet är lngen som
»äl gsr/ ja lcke en. ?hen helige Paulus indra-
ger desse otden sälunda: Then är lcke til/ som rät-
ftrdlg är/ lcke en. Ingen är och then som förstän-
dig är/ ingen är som achtar Gudh. Allehafwaaf-

allesamimn äro onyltlge. Ingen är jom
gooe gor/ lcke 11l en. Theras Olrupe är en öpen
Grass: theras Tungorbruka the til swek,- Yugg-
ormaetler vnder theras Läppar; theras Munnär
fullmedh bannor ochbitterheet: therasFsttersnare
11l al vlhgiula blodi fsrtrvckelse och wedermoda l
theras wägar/ ochFrOzens wäghweta the lcke/
G« dj räddhoge är lcke för theras ögon. Och säle-
des hafwer then srätta Domaren mänga Slächtin-
gar/the ther lckefruchtaGudh/eH Heller hafwa försyn
för nägraMenmssio! Therföreman medlkahl annu
then GudsruchtigeDavidz Klagan vprepeterar.

the heligeäro förmmssade/ och the trogne
äro M woldnejblandMnnlfflors barn. Hwar-
söre och mttt aratvndra/ thetFrelsarenChrlssuslE-
susaf thenne Söndagzens hellga Evangello rent aff-

Cc sa»
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,56 Oieltt SonvagK
Oger the Pharijeer och Skrifftlärda lfran Hinnnel-
rljket; jemwäloch themalla/ hwms Raltfärdigyeet in-
tet öswergär the PharileersochSkrlfftlawas. Hielp
HErre/Hielp HErre Gudh/hoo lkal ta lHimmelrtj-
ket tomma/ hoo ltal tä saligh blfwa? om in tet helige
Phariserr/ och the högtvplnfte Stcistlarda/ kunna 5
Himmertztet komma! Woro lcke the Phanfeer och
SkriftlöroeludafolketzLarare?och MUe nu lnttt Oe
tHimnlelen tomma/ ey heUer the/ som then Pha-
rifeisteßättfärdigheetenwijddängde: HlelpHErre hm
ru woro the Helige förnlinstade/ och the Trogne faä'
wordnek Latom otz fördenstuld om otz mästwara de-
kymbrade/ ochaldramäst omtänclteom
ewigaSaligheet/ och lesu
hikan/ som otz i daghföreställes/ lärathenPhgrisaiffe

förkafta/hwilka fsrmentesinßältfär-
dizheet och thetcwiga LtjfwetbestH vthiLagsens
ses fulbordandr; törom huru wijßätttärdlgheet och
Saligheetallena hoosFtelsaren lEftlm Chriftumfökia
ssolom. Men at wij thetta wärt GudeAga vpsae thetz
wckeligare mäge kunna fulborda / btdtom wtz otz
Gudh then wardige helige Anda til hielp och bWänd/
tilOrdetzmeLH fruchtvchförande och hörande/tyetwtz
görom mcdh Frelsarens sZEsu CAM eZen Böön /

af Hiertat mevh Munnett och l Troona lgjandes^
Fader wckr som ch? i DltNblem/ eic.

Evangelium Mctl,. v. v. z».
kyden/ftdelEsus til stnaMungM

WMVchan eder öMergär the
Strlffe-



tffeer Ikritii»tlz< «^

Gkrlfftlckrdas sch pharlfeerS/ la stolen j icke tom-
wa i OlMmelrtzket. 3 hafwenhördt/atthemGam-
blom sagdt ilr: ?u stalt icke drcipa. Men hwiltett
som drcher/han ffal wara ssyldiZhvnderDomem
Mn mgh sager eder/ at hwttken som fsrtsrnaspä
sin Bwder/ han ffal Vara ssylviO WderDomen.
Mn hMlken jom sckger Racha 11l fin Brode,/
hau är ssyldlgh vnder Mdet. Mcnhwilken soch
siger.- tzn Dale/hanilrstpldlshlllheljwelisEeV.
Therfsre om tn offrar tmaMswopa Marel/och
kommersa chogtz/aelmßroder hafwernägol emsol
tiO/sa lägg tina säfWo nedh fse Ällarel/ochgack
fsrst bort/sch fsllqks tWwedh tin Broder/ sch
tom sedän/och offra tma Gafwo.

och iärdc-
otz angelagm/ tZ ardet wisserllgen denne:

tä dsn RckttfeMgMbesisr/ge-
tlomzwWnwWrKudzQomstool rättserdlMe/
MaW genom chen sscke ewlak stllae-bllfwMoMnt
Fordenstul jyffta alia andra fragot/ som lväi- Sallg»
heet angä/ til denne. Träffa wtz detta Malet rätt/
förstä wij dmne Mttserdishttenrätt/ den för GVdh
PUer/ och föklonl wij den jamma at bekomma/Ml ost
tll ewig ttzdh/ Mtn feeiawtz harvthinnan/sa sr och t
Ewlsdeet c»i wMare at tzlelpa / wy mage eliest llvdl
haswg / hwad wi) halst willom. Doch fssom oenne

Ccz Ira-



Sieitt Ssudag
Fragau ar den nsdlgffe/ <a haswer ochDieswulen al,
tljdl) aldramast satt sigh emoot Sanningen/ pä thet
at thet rätta Swaret til derma Fragan stuUe bliswa
förwandt / och at 3)?ennilliorna härvtdi stulle sehla.
Ty det är den arglistige Fienden wäl betant/ at hwem
han harvthinnan förförer/ den hörer honom til. För-
denstul ör wlsserllgen ifrön werldenes Begynnelle in-
gcn Händel/ vthi hwilken afDlefwulens firsörande och
fördlindande meer örfeelatworoet/ änaswenl denne»
jä at altildh mästedelen affMennistiorna thet för den
fannstyllige Nättferdigheten hallit hafwa/ förmedelst
hwilken the fiulle för Gudh heständande blifwa och
»edes Galige/ thetlom doch icte är then rätta Mtt,
ferdigheten/ och aro the altjä förgängne. Fää / altför-
sää hafwa den sanna Mttferdlgheten kunntg hafft;
ja/ det haswer icke allenast alla Tijder funnitz Kättare
och faljka Larare/ hwilka sigh vnderstädt hafwa för-
nembltgast i dennaArtikelLäronesSanning at förfal-
ska vthan och i den rätta GVdz Korckio/ hwiltens
bekannelse är ostraffelig, hwilken och i denne Artikelen
rätt larer/ hafwa doch altijdhmange warit/the sädant
lilkwäl inttt rätt satta welat/ vthani sme Hiermn sig
mänga andra Inblllingar om Rättserdighelen giowt
hafwa / an theras egen Kyrctios Troo och Bekannelse
medgifwer: för hwilken Saat fi mänga vthi den sanna
Knrckian förlorade warda. Effternu denne Laran <ä
wichtig är/ och möchta sarligit/ om man häraffwä-
gengar/ och otz nutägenheet gifwen är ther om at
hanota/ ty wiUiom wij närmare til Saken ssrtzda/ och
slelfwa EvangellsteOrdendetrachta/aff dem larandes.-voo
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Yoo then Phansazsse fsx Gudh lnmgäliandeRcktl-
ftrdWetenar: Saiom ock: OwtNenden sannaochför GVoh gcillandeRcktferdighelen <ir/ med hwll-ken wq l thel ewW Wwet inga mckge. I nledler
TijohochaUan Tijdhwtz bldwm. O OERre htelv/O OErre iclt wal gaä /

'F«^

The Evangelisse Ordm lyda salunda: Vihan e-
derßättfckrdlgheel öswergärlhe SkllfflUrdaS ochlhePharjfeerS/ tassolen jtcke kommaiDlmmelry-
tee. En Rätfardigheet finner här Frelsaren lesushoos the Pharlseer och Skrifftlärde/ men den sammaRättfardigheeten 6r intet den santkyUige / effter hansä snart dem SaliOeeten affsager. Och heter H3rPhariseernasßättfardlgheet/ alt hwadwtz i vthwär-
tes mätts loftzgit hos dem finna - säsom <"/) effter den
förstaTaftan/ at the sigh tildensanna ZudifkeKyrckioi
medh Munn och Hlertan bekände:
gen ändenlu»diste / lom thetoch altiä tbwar/ och blefwo thee wtzdhbeständige/ hade detz vthan en Stnggelje förau Hed,
nijkWllfarelse och Wkl«raMwydalhefunno/ themlNttNneW"wen luöiste Kytckws Lara öswerenskom-ma. (ö) KandetheGudh tHmmellgennoga/thewiste
vthan Book/ hwad iSkrlfflen om Gudh stodo/ ochhuruhan fighafWerldenes begynneliettlderas
vpvenbarat hafwer: Tde Wille och at han medh the-ms FolckettFördundglordt/forstodo schdeWnnehaldnagylledes. Ss wilie the lcke allena / hwad i Sktiss-ten llotzo/ vthan btzsöllo och altsamlZans/ och lrodoe

ai
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at o« sant wär. War fördenstuld den Hlstorifta
Troon hoos lhsnl. c;) HöUo the aUe Kyrcklostadgar
Hch och alt del, hwad then vthwartes
Gudztiensten tilhörde/ som nogast: thebado ossta och
fttjcigt: the kommo dageligen i Scholarna och det le,
rololymitamste TemM: thefastade twätesoriwekan/
och det aiesa/ at the nl Afftonen bleswo vthan Maat:
The offrade offta/och worostadjgt wijdOffren »Tem«

höllo Sabathen strängt/ ocy sä ströngt/ at
the siah och ett Samwete gwrde Kärlekes Wätck pä
Sadbathen at göra. (4) HOOS och wtzd alt tyetta hade
the stoor Om the en Hednmg kunde til Iu«
daTroonomwända/zpardethewgen möda/och ingen
omkostnad Om the sc,go andra orätlgöra/ ssraffade
the thcm therföre. in Bumm2, the brunno as Uwer.
Ther affoch allaFörföllelstl'/ ther medh the Christum
sielss efflerstalt/ och honom andttlig tll Döden bracht/
härkonzmo / effter the meente han wllle een nnn Re-
liglon illföra/ som then gamdle ludiste emoot woro.
Effter then andraTaftan/förde the nMedelm («) een
ahrdm Wandel/ woro tuchtige/ mZttelige/ och giorde
ingen Man offenteligen orätt. /^) Wachtade the sig
för vthwärles grofwa Laster. (5) Glorde the them
Fattigom vppenbarligeft nuickit godt. Thetta alt he-
ter the Skrifftlärdas och Pharsseers Rättftrdigheet:

Hwem wiUenuintel sana/ at icke desse woro frontt och
rattferdigt Folck-'' Och lijkwäl sager HErren/ at the
medh jadan Rätferdigheet mtet wnde » Himmelen
koina. Wq mage otz i Sanning öswer sä danaOrd för-
M'äM/och möge wälläya?Hookatl la Mg waeda^

Nm- desse



När desse nu bestl effne Phal ijeer och Skrifttläroein-
tet fiole saliga wara. Och äfwen detta wtjsar otz
dtupheten aff Menttiskellqe hiertanS Hycklertz / som
otz är medhfödt- huru sä aldeles swätliga sielswe,hel<
lerandre pa otz/sadana Lasser ehrkanna kunna. Thet
läter figh ss swärllgenehrkänna/ hwad godtaff thens
helige AndesWärckande harkommer/thet aUena rätt
godt/ och til Saligheten beforderligit wara kan : och
ther emot hwad wärt eget förderfwade Kött wärckar.
Tl) hwad iädanl hooS otz godt synes wärcsa/ ar alt
enot/ och tjdel lutter Hncklertz. Sälom Jeremias
fägee: Iltargt lllfandtst tms sswer all lmg til h«r-,eae, eller, sälom thet i fit sprät «gentligen lyder: heel
bedragellgil. Tv och the Skrifftlärda och ehePtza»
rileer mbillade sigh hafwa then sannaßättfardigheten/
jom then och syntes för andra Mennistiors ögon; men
för Guoz eatt/ardigaDom war den lutter Orattfäe-
digheet.

lermi?.?

Tv wtz harseemochhörom/humsshristuslEsuS
then sama förkastar och fördömer emedä sä lyya oroe»:
Flje sfola intet i YtmmellyKtkomma. Ty när A-
poftlarna intet stuUe i Himmelrtjket Lomma/ om the
icke wordo bätreßattfärdlgheethafwande/an Phari-
jeernas war/ sä föller jw ther aff/ at och the fielfwe
Phariseerna intet kundeiHimmelen komma: Tnmed
hwad Rättsardigheet t/hen ene lan chtkomma/kan
och then andra/ effter hoos Gudh intet är anleende
til Personen. Men Himmelryk beter
den vthwart.es synllge KyrckianharvppHjoroen.- Ty
detz ledanlöterworoicke KNenastthe Phariseer/ vthan

Dd som

efflell 7>in«2r!z. T«l
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som mera ar/ ibland dem de törnämste: Men Hlm-
melryk heter then osynlige Gudz Barnas Knrckio l)är
vthi sedän then ewigeSallghee-
ten vthi HärligheetenesRM Hraltss <ä mnckitsagdt:
Om änstönt the Pharileervthi thenludiskeKyrckio
vtwanes vthl herllglt fkeen stodo/ at manwalther-
före stuUe dem hälla / ssm the ther woro the basta:
wora the lytwäl för Gudh inga jänne ochhonom
behagelige Ijraeltter : ?Y thet är icke Zudt /

som vlhwärteS ärludetey Heller thetOmstärelse/som vthwärles steer päKöttee: vthan thet ar lu-
de/ somlnwättesdoloerär: och hiereans Om-
stärelse är Omffärelse/ehen som sseer iAndanom/
och tckeeffterßookstaswen. Ochsaledes woro the in-
wärtes Gudl heel mitzhagelige/ stodoaltsä intet i Na-
den för Gudh/ woro imet Hans Barn/och esster fin
dsdh stuUe the ey Heller waraibland theSaligas taal:
emedan sZoazu air intet vthan den för Gudh gal-
lande Mttsärdighktten ssee kan. Men hwarföre/kan
nägon ftaga/ kunde the Pharileer intet förn,edelst fin
Mttfardigheet Salige blifwa? Sä swaras; at effter
Chnstus lEsus sager-Vthanedorßättfärdlgheelös-
wergckr the Okrlfftlardas och thePhariseers; jämä.
ste therasßattsardigheetintet god nog warit hafwa/
vthan osulkommellg: och bestod Ofulkommeligheeten
härolhmnan, at the ehttände intet Ehristi tikaknade
Rättferdigheet/the trodde mtet, at Messias en lädan
Frelsare maristulle/ den Gudh för wcira Syndervtgift
wit/och al Gudh Wille iata otz genö honomRattserdlghet

niuta
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muta och tlliagnas. Thelötte vlhi sineegneWärct
Lagsens Rättferdigheet/then Evangeliffe läto the sara,
icke ens förandes sigh til sinnes/ at mgenegen Menni-
Mig Rättfardlgheel för Guoh kan bestö - och halp
them t»l sadan Wilfarelle/ thet We intee wiste eUer be-
grijpa tunde Lagi.ensBulkomdlia.heet; och the Lagen
icke annorledes förstodo/ ön at aUena detz vthwartes
öfwererädelle Synd woro/ och han tunde vthialttil-
fyllest göras medh vthwartes hörlamhet. The trod-
de wäl at thet Svnd woro/ om man dröpo/ gioede
Hoor, ett- Och at den intet tunde Salig bllfwa/som
sidant giorde: Men at och det woro in för Gudh
Dödzstagy och Hoor/ och ewig Fördömellewärdt/ nar
en fin Nästas Fiende ar/ oblUlgt öfwer honom wred-
gas/en Qwinnesperjon lattserdigt anseer/ och jsdant
nieer/ thet trodde the intet. Sälom och aswen aU
theras Rattfeidigheet/ thenthehoos sigh fielswa haf-
wa wiUe/war aldeles ofulkommelig/ och icke ens si be-
staffad/som lhen hoos the pä nytt fidde Gudz Barn
wara tan och stal. Hwad then sörstaTaflan an-
belangar/manglade thet vlhi theras Gudztienst/ at
the mente altvthivthwörtes matto bliswa fulgiordt-
The tänckte/nar the tijoGudzVudh/som the iSömarna
pätherasAoclarheUerMantlarwirctadeeUeranstrefne
haoe/offla ansägo/ längaßöner/ och sadant offta/os-
fendtligen medh mange Ceremonittvpläste/ om Sab-
bachen intet Ardetade, infunno sigh ftijtigtiGcho»
larna och lerusalems Tempel/ woro tilstades wtjdh
Gudz Ordz Lasande ock Ossrcns förräyande/ Faste-
dagar höllo/ ochvppa Förionlngzdagen ahrligen or<

den-



dentellgit wtzs Gudt thems öfrlge Snnder affbötte:
Sä'woro the heligt Folck: hwad skulle Gudh mera
asdem fordra? Ther pä töncttethe intel/ot af dem
sordwdes hiertans?roo/ brmnande Kätleek lilGudh/
och altsssäban Andacht/ som them ifrsnWerlden och
ttt Gudd dwgo: AtaNa Böner ochGudztienst/meer
vthi hiertat anvthwärtes/ssee mäste; thec ar/ At alt
pthwärtes worotbet rmaMe/ men inwöttes hiertäne
reenheet och vprichtigheet tbet massa gsra mGe. I
Snnnerheet tänckte the Mtet/ duru wtz in för Guy»
vthi wara Slälar mäste ödmiute wara/ huru lnette,
liq wtz wör och wär liensts owördWeet och ofulkonl-
bllghttt mäste ehrkänna/ on, t>en ztal Gudi behagelig
wara. Aff»adant alt wlste the met. Nm Gudi
des tienst vtbwärtee och meoh Munnen «tedde / sämäste han wäl tiffndz wara. War altsä alt lhet go-
da, the effier tyen första Tafian menle al för Gudh
göra/lutterHocklertz sörGudz ögon. (») Hwgdthen
andreTaftan anlangar/säwarihet l. En swunqen
Hörjamheet. The wachtadestgh för vlbwärtesstam
Vch lasserv mtet affKarleek nlGudh/ vthan aff ftuch,
tan för straff/ eUer och stani för Folcket. The wiUe
mtet gerna thsLsttfardige/
Orättfärdige/ eUer elliest Snnöige wa,a stulle/ tn the
sötte heiige Mäns ahra och Hwarfireom äw lkönt the «vynden mtet gwrde, the doch hade
gernagwrvt henne Theföslnstade sighttl det ringaste
wedv tanckarne/och nar the en Snnd begä kunde/then the wiste MUe förttssad Mwa / eller den themeoh el annat godt lkeen wnantla kunde/ tä giorde

the
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the then gerna/och woro giadeatthemthertll gaffz la-
genheet. kefdetheinletkM/fihöchdochlhetalllyst.
NäqraSyndtt/säldeles dem/ som itanckarneoch
tat begangne woro/ HöUo the för saringa/ ät Gudh
fördenstuld en Mennistia tntet straffa eller fördöma
kunde; Kunde man altsä wal sädana Svndsr dega /

och boch Saltgh warda. Tyerföre the och enäthlw'
nad gioroe emellan Gudz budh/aff.hwilka the en deel
yögre / en deel ringare/ en deel nödigare/ en deel o»
nedigare HöUo. 2. BeWade tde figh öfwen om
theDngder/fomKöttochßlod mtel swärt antomme
och affoölto sigl) the Sonder, fom man taltelb
gen kunde wachw figh före/ och detz vthan woro och
i Werozlig Lag förbudne: Men wijdare gingo the
intet. Altsä älstade the lheras goda Wänner / och
menle tä/the hade ther medy bodet om Körleken til
fin Nasta huUitv tn sielswe Natmen drefflhem til en
sadan Kärlek.- sasom ChrlssusMeriGsra och icte
lhe publllanel lhe< ftmma i thet ar / the Folclee
för rychtbart Fordömt Folck halla. Men at
en sm Fiende/ then honom alt ondt giordt/ och annu
lntet vphöt-de/ Uwäl alska stulle; at man figh mtet
hämpnalruUe/ när enom nägot ondt wederforoS/ v-
than aldcles och them godt göra ock önsta/ son» emot
otz äro/ tdet kom «nttt öfwerensmedh lhe Phariseers
Hierna vtan wlUehwariom öchenomgöra/ säwm
han them sswrdt vafwer/och altsä hampnas figh sielsweThe kommo intet wijdare/ än then gambleAdam led-
dedem/och bestod altsä oU deras Rötfardlghcel vehi
Ahwäms hörsamhetti om den mwärles giorde man

My
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figl) lnga Tankaa ja man wiste «cke en gäng deraff.
Frän Kstzens, begllr Wille mlet Andan gä/ ther
vchi doch Lagseus fulbotdan monde stä. Men all
decra heeer sörGudh et Hycklerij/och araltsö en Raw
färdlgheet/ den för Gudh intet godh/intetfulkomme,
liq ar. och för den orlaken/ lager Frelsaren ClirlstuS:
Vthan edor Rättserdlgheet Sswergiir the Pharl-seers och Geriffllärdas / lä stoley I icke tomma
i Yimmelrlzket.

Vom
Aeisckwblt
nichc her«
«us den
Geist/ vom
Gesttzt «-

fordertsl-
lcrlneisi.

Men hwad gar thetotz an/omthePhariseer war-
da Sauge Heller intet/ denne Tijden aro inga Pha-
riseer meer; thel kanmangen tänckia. Men Gudhnä-
de/ at och vthi wäre Evangelljke!Lutherste Knrckior
thenPharisalfkeßättferdlgheelm finnes/ Kommer/
mtneAlfkellge/och silom wtjnusör Gudzanfichtesta/
fä pröfwe hwar och en sit Hlerta/ om lckeoch största
delen hoos otz intet högre komnm an til en Phari,
salstMtferdlgheet/sörmedeist hwllken ingen tan iHim,
melrtjket tonima/ ingen tan Saligh bllfwa. Handler
nu hwar och en vprichtigt in för sin Gudh/affin-
gom fordrar iagh detz swar/ vthan begärar/ hwar och
en wille det Swaret sigfielffoch Herranom Gudlvthifit
Hierta glfwa. Wh talom intet om lhem / hwilka
Gudh bättre! vthi wäre vthwanes Knrckior/ ochvn-
der Lutherstas Nampn hafwom/ the doch vnder lhet
Nampnet et förargeligitleftvernevppenbatligenföra/
vthi lättsärdigheet/ orenligheet/ och annor ondsta / at
the sielswe wäl weta/ och andre nast oem see/ at js-
dant wäsenoe icke nsgon Mtlsardlgheetar/vtan en

sodan
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sädan Mennlstla pa della wtzs miet tan Salig
warda: Men wtz tale oM dem/ the der synas gode
Christnewara/ochjlgsielfwedersöre halla- ibland dem/
Gudh bätre! finnes meer denPharlsaiske ön den san,
ne Rällfärdigheten. Som tllExempel- EnMenni,
stia är l sin Barndom hoosotz Döpt/i anseende til fin
Mltgion Evanaellst/hafwer llördt sm Calechismum
och nägotderaffbehäUit/ kommeromSbndagarna/
och elliest i Wekan nägra gängor til Knrckian/ gär tre
och sora/eller fem resor omayret/ tilMötzningochHer-
rans Natward/ läserfinaAsston< ochMorgonböner/
til och ifran Bordz/lafom och
tder til tilfälle gifwas tan; yör ingonl stada Heller o>
rätt; Wandrar vthl lm Kallese; ftyrgrofwaSynder
och Laster; förer altsä en ahrbar Wandel och förlater
sigh ther vppä/ han haswer sä leswat/ at hansigh om
Saligheeten förfäkra kan. Sänennu/ 3 mine Nlffe»
lige/ hafwer icke delta alt et wackert anseende Larer
icke största delen saya/ Ey! hwad fordrar man meer?
en jädan Mennistia warderotwiswelachteligen Salig.
Skulleman icke en sadan vthan wtjdare effterfrVgan,
de för en god Evangellst Christen HHUa ? Sä synes
det. Men iagh läger rent vth/ den Rattferdigheet
som intee wtjdare gär/ ärafweulheSkriffllärdasoch
Phariseers/ den Chrlstus tilaffgrundenwtjsar.Liuder
wal förstrackeligen/ ar doch sant; Tv alle afwantalde
Stycken hade och thePhariseer; i stället förwärt Doop
dadethe Omjkärelsen, för Altarens Sacramente/Pä-
skalambel;läOffren/och iintelig envthwartesährbar
Wanoel/mentherasDomb liuder doch intet bätre.

Men
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Men at wtl tybellgare wtjsom/ hwad ds pa en lä«

danChristen annu manglar/ williom wil detSlyckie-
wijs förlalia gör här nampnetochßkliglonsbe-
tannelien intet/ at wij äre gode lutherl?e/emedan den
Luthersta Knrckm thenallenasanna Religion ochKvre-
tia är: Tv thetta hade Phari<erne och holpet - the
woro then Zudlfke tä warandeallenaiannaKyrckios
Ledamöter/och doch lkuUe dem det intet hielpa.Mey
«uäro mänga/ the der mena, närthe war Religion,
den sanna aUena Saliggörande Religiyn/höra namp-
nas / säsom then och är/ det woro tä alt nog /at the
Lulherste aro /w lä mäste the Salige warda. Tä
doch sä mängaiblandthefamma aro/ som ickeengöng
weta/ hwadLutherstär/ och hwHd wH i wära Kyrc<
tior bekännom.

<») Tdec aldramasta/ hwar medh wtz Pharister.'ne effterapom/ bestärther vthi/ at wtz otz om vthwär,
tesFuUkommenheetbefttztom/ och wlliom
na alt wöl bestält haftva. Och sä görom wtz the v-
taff Gudh gch wärt basta otz giffne Saligheet;
medel läsom en lägenhee- til säterheet / tderföre
st mänga fördömde warda. Tv alt thee iagh
nu vpracknade om en sädan Christen/ är jw ait vth-
wartts- Och wll menom dochi gemen/ thet woro
zhermedh i oetöftiaenog Wtz wilioni nagottyde-
ligare om denne Mn tala. 51agh fragar tigh :

Ywar «ff tu lighttost kunna Sallg warda z Tusmamr: derföre iagh Döpl är. Thet ar rätt och
oratl swarat/ effterssm det ra ts Heller orätt förftsn»det warder. Men gemenllgen warder det aff störfta

Hopen



F>open sa förftandet/ at esster Ddpelsen aff tigh
Vndfängen ar thetisighar nogh/ tu hälle tigh och
fäsomtuwilst. Mentdetörsalstt: weet tu intet/at tä
Gudh tigh iDöpelsenSalighetenvthlofwat och fiänckt
haswer/at m och honom eher emoot honom
wfwat haswer barnsligen Körsam wara? Westu
inttt/ at tin Gambla Adam ther sammastades möste
fördränckt warda/ och m annu vppä Hans dödande
dageligenarbetassallWestu lntet/ at theuHeligeAnds
«Dopet en annan Mennistia aff tigh giordt/ emedan
han tigh pä nyo södt hafwer/ at tu nu annatsmaste
smnad wara/ an annat Foick/ som intet döpte aro
Westu och intet/ at tu ater igen Saligheten förlora
kan/den tlg iDopet ar giswen worden/ om tu Näden
ifran tlgh fkmter? Westu alt detta / sa tänck hwad
ta dhet för en Pharisailk sörniatenheet woro/ at tu
tigh vppä tit Doop förläter: Tä M doch/ det tu din
Gudti vthiDopet lofwat haswer/intet haUer, Heller och
begärar och befttjtar tigh at hälla /Ts tu vthi ttt Hierm
Me annorledes sinnad ar/ an en Iwde ellerHedning/
the intet döpte/ intet pa nnlt södde aro: altjö at du
Vtaffsädantnosfinner/atdinnyaFödelseSkrafftafftig
förlorad är. Warder altsä i sodant sall Dopet al-
Zeles krafftigt/ och Zörbundet vvps siida al-
tijo fast, men tu bryter det/och haswer sa intet der
aff tigh at trösta/ at tu döpt äst. Tu sager ön wjj-
dare. Tu hoppas Salig at warda / effter tu gär i
Kyrckliln och hsrer Gudz Ord Men westu in-
tet/ al Gubz ord är en Dödzlucht 11l Dsden/
3em som sigh inttt beMaeffter detsannna atwandra?

Ee Ty
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ToochApostelm sager-Gsrer Ordet/ och lcke alie-
nast HSrerlhel/bedragandeS ldor sielswa.s»cob.!!sl.

Tu gär och 11l Afflösning och OErraus Bord:
Menwestu mtet/at mängen ther äterochdrlckersigh
sielfwomDomen i Hr altss mtet nogh/ tu gär til
HErrans Bord/ om tu och icke finner/ at thet medh
nytta steer. Vnofar tu medh Frellarens Chrlsti
lESU Lekamen och Wlodh tiMa detz Frucht
ochKrafft/ochläter tu honom i tigh trasstigh wara?
det ar/ begynner tu ther effter tin Ehrlstendom med
sämyckit meraalfwar/at tuä nyonu begynner/hwad
tu tilförende lätit hafwer; Heller gär tu och pä then
gambla Svndawagen fort/Pröswa tighhar/säwar^
der tltSamwete strax tigh latjandes / om tu hafwer
Vffden wdfängne HErrans Natward nögot tigh at
trötta Heller ey. Nfwen altsä medh AfflHntngen:
betänck om tit SerifftermälaffHiertanSgrund rät-
staffens giordlär; Om tu/ när tu säger/ tu öst en
Syndare/ du och sadant i tit Hiertakändt hafwer?det
ar/ om tu ehrtant/ huru swära m tin Gudhofftaför-
törnathaswer/ochhurutufördenstullilewtgfördömelse
sinldigär/ Om tu öch tina bekände Svnderallfahatar/
at tu tigh vppa detaldrayögsta hafwer företagitdem
aldrigh mera at bega.' Pröswa tigh redeliga. lagh
är försakrad/ det seelar offta harvthinnan/ och aitjäseer tu/ huru tu pä alt jädanl i detta wahl hafmr
at ltjta.

Tusöger ock: fötläser tigh vppck tin ,roo.
Tu troor sa ffgl m och Saligwarda. OMenntffla

beoras

<,col>U!l?



bedrag tighhar intet sielswan,at tu icke ewigt betlaga
mäste/tighaff tighsielss bedragen. Thetarsrijligen lä;
Thenlherttoorwarder lckeFsrdömd. Menfckg.-
weet t>'. hwad lroo ar! Pröfwa tighhar/ och niärck
vppä Fruchten hoos tigh sielff, om thet och thensan-
na Troon ar/ som m tigy lnblllar/ Heller om chet är en
föregiswenFörmatenheet?Thet vthwartes bekännan-
de ar intet nog- Tv Troon vchan omwändeise ifran
synden ar intet den rältaTroon/ vthan Dtcwulsttin-
glfwcmde och kötzlig saterheet. MenTroon/ om hwil-
kenChristus talar/at den der troor han warder salig/
ör enGudomelig wärckan: Gudzgaswa- Hwar
söre la jnart den samma sigh itit Hiettä infinner/ochsa
strax en gladle-ful! begarelse ar för handen/ alt alt för
tin Gudh affKärlek göra och Ma.

l LpKes. l:8

s;) Wilia och en deel endubbelßättferdigheetsam-
mänsättia:The troo sigh medh theras Lefwerne för
Gudh at oestä/ ty de haswa inga offentelige Syn,
der och lafier begangit/vthan et «hroartLefwerne fördl:
Ther aff ttösta the sigh. Effterdetta stalChristiFör-
tienst lil fulbordan tienä them/ on, dem onnu
nägot mätte feelas : SZ/mena the/ gär det lil för
Gudh iom för Mennistior/ the medh en ährbarwan-
del mäste tilftijdz wara. Gifwas Ma och ibland otz
Evangeiiste mängeWarckhelige/ the ehuru lhdeligade-
ms wärck aro/at the ochvnde» tijdenför Mennistiors
Dombestä kunna/dochaff demsigh manga inbillingar
göra.ThetwaUer/atlälanomChrlstltillägnadeMw
färdigheet är hoos största deelen icke sa nogh bekant /

som ihet til at önsta woro. Ty om den samma/och
Eet den

Tuefflet 'lrinirgtiz.



T>T OietteSöndss
den Gudomellge nädenesHögheet/lom otz thervthin-
nan warder erwtjst/ batre betant woro/ sä wordooch
Hiertat meer Gudeligen thmgenom andral. Och
fiisom then tiiracknade Cdristi Rättferdlgheet mtet
effter M Wnrde achtat warder/ och wtj den samma
vthi wsrt egetLefwerne lijka lälom lökm wiliom/ men
finnom ther all ofulkombligheet/sä kommom wij och
vppa the tanckar/ at Gudh lntet kan jä myclit aff otz
fordra. Sä tommer

(4) OH hoos mängen Midland otz den Gudlösa
inbiUning/Gudhar intet sä sträng, han warder at tn-
tet alt lä lkarpt i acht tagandes. När wij endteligen
gäam medh största Hopen/ och görom som andra gö-
ra/sä sr thet vthan fara. Och thetär ater igen enPha-risaisi wilfarelle/tyGudh, sässm then Wdrarattfärdi-
gaste/lagerhwad wij görom lom aldranogasti i acht /

och kan för honom ingen Rattfärdig behäUen war-
da genom osulkommenßättfärdigeel. Thttaffsiyter

(x) Och denne Pharijaiste Mlfarelfen'/ at man
Svnderna och deras lwarheet intet känner; Man
»tl intet troo/ hwad föt en stoor styggelse Svnden är:
eUer troor man det om en och annan Synd /ss wil
man doch intet om alla troot Thet troor manwal/atvtdwärtes Mord/Hödzsiagh/ Hotdom/Tiufwerij
och sadant Nleer/ar Orat/ och hafwa mänge en sarde-
les yfwer emoot stoanaLafw: men westu inlet/O Men-
nistia/ at den tighförvudit hafwerdrapa/göra Hoor/och andra ladana synoerv han haswer och förbudil/
at tu sädant intet itit Hiertagör/ detör: TtnNastahata/ inga hmlbdgirige/ lätfaedige/ och otyste Tane«Wr hafwa/ellttWaOrdat tala/etc: Hatler tu af-

wetz



wen dtt sör Svnd/ förfkracks tu dersöre diertellg/der
tu hoos tigh jädantkänner/ beder tu Gudh ödmiutt
om Fötlätel<e/ achtar tu tigh sedän medhhögstaFiiit
för sädana Svnder? Här msticker figh hoos ligh det
PharlsaiffaSyndetnas linga wärderande.TllErem?
pel/ Gudh/ den otzandra Svnder fördudit hafwer /

van haswer ochäswen föroudit Dlyckenftapz Men
hwem är/ snartsagdt/ ibland otz/ som menar/at det
en läoanssrdömellgSynd ar/ en godh Wän/ lajon,
man tala plägar/ et godl Ruus llldricka; Heller en
godh Wtin full ae fyila. Man hörer jw altijdh /at
man den Owanan berömmer / huru man sä lustigh
warit/ huru man enom sä stoorHhw ehrwW haswer.
HeUer lroor Man audteligen det wore mtet ratt/ me»
nar man doch, effcer det sr, algement bruuk/ sa tan
det ltjtwal inlet ss stoor Svnd wam: Thet woro sä
ringa Menmstellglt Feel/ som mtet sä myckit hade at
detyda. Lijka som Gudh och ther til ,a gofwo. Men
sisom Gudh Drinckare vthi intet bättre Skrä satter
an Affgudadprctare/ Oorkarlar / Bolare/ Bar-'
Naständare/ Mlswar och Röjware: Sä ware <u
förläkrad/ om tu denna Synden lcke haller för sadan
Bond sonl hon är / och m tigh der öfwer grämmer,
nar tu der pä läncker/ och medh störssa tigh sö-
«tager fsdant tydförorM at oma, at tu icke bättre
Mtferdlgheet haswer an the Phariseer/ och at Chrt,
stus tia med dem wtzser isrän Himmeten. Men hwem
troor sadant? Hwem ar den sadant vpsät fig företa-
ger/ at Me l«fzdagar mtet Ruus dricta/ vthan HeUer
Skymff och Fara dersöre vthstä/ 6n sigh der t« twin-

Eez Zal^
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7,4 Siette Osudsg
aa la ta; 2Serlden wordo den fafi för en Narr häuan-
des. Och lijkwal den sidant intet gör/ det är/ fädant
vpsät intet sattar/ vthan vthi denna Synden bega-
rer at fortfara/ han wete i Gudz Nampn/ han war-
der effter detta Lijswet intet annat Qwarter hafwan-
des an hoos the fördömdePhariseer- Thel wy nu om
Dryckenstap sagdt hafwa/ mäge wij och latza omden
förmälne Klädedrächl/ och sigh aff sädan fasäw
gm sölhafwande Högmod. Hwem menar wäl / at
lädant sa stoor Snnd ar/ och en Mennlstia sörGudzögon til styggelse gör. I gemeen hätler man Hög-
förd för en Saat/den intet ward ar at man derföre
Gudz Dom haswer at sruchta. Gudl) achtar intet/
huru wtj otz klada: som doch fast annat vthastGuoz
Ord siutas kan. Hwad wele wij tä sZtja om theSyn-
der/ som Kötl och Blodd intet kanna. Tn Drycken-
stap / Kläoepracht/och andre sädana/ kunnom wij
medh Förnuffttt i nägon matto begrypa/atdet Oräte
ar/ läjom och Hedningarna det sunnit haswa. Wtz
wllism et Exempel taga afftheSnnder/somvthiwäre
Köllsa dtupt sticka/at dctdem ingen hwarkenkanna eUer
aslatawil. Otzarbesalt/wijstolomorätttoleliqen G
da; det sattar Förnufftet aldeles intet/ vchan haUer
det <a före/ at hwar och en haswer effter au sin För-
mägo för aU ling der effter at stläfwa/huru hanmat-
teßijk och Wäioig wara/ til stoor Hhro komma/ och
sigd sielff gooa Dagar göra-. fast han an i alla Sa-
ker intet sin Gudz Ähra/ vtan sigh sielff sörftamlar:
och ehuruwal Förnuffttt det meogifwer / wtz Folom
ingom orätt tilsoga/ haller det doch det för dMigt / at
om otz nägon orätt skeer / wtz tti sa göromandrom/

som
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som anora hafwa giordt otz. OH oenne förnufflktz
Dom sölier hwar 3)lan: Christus med sinßefalning
maste ltjka som i en Winkel sta / och anlä der ofwan
vppä begabbad warda. En deel hämpna sigh pä sri-ssan Gerning: The listiga aro/ trachtasinNasta eff-
ter / och tllsee / huru the honom sä myckit farltgare
msge närkomma/ och honom det vthi behageligTtjd!)
rätstaffens wedergäUa tunna. Och the som önnunZ-
got bätlre fynas wilia/ begnn«alnjulicproccNer an/
och bllfwa intet der wtjdh/ at the säleoessökia öftver-
hetenes Hägn ochßejknod/ och hwad meraloftigen
enom tll nytta sökias kan/ sösom/ at enom ingen sta»
da mera mZ tilfogas/ en slt ahrliga Nampn sörswa<
rar/6cc. Vthan sotia der meoh sm Hämbd/ochsin
lampnchhristne/ som dem hafwer orat giordt/antin-
gen warre/ eller äfwen sa stoor orat igen göra / som
han giordt hafwer. The som aldrabäst göra wilia/
och kan handa/ hoppas intet hoos äfwerheten nagoe
vthrätta/ befalla Saken Guoo/ ropa GudzHämbd
öswer sin Owän/ at GudhmättewedergaNa honom/som han giordt hafwer- Och vppä den sidste Dome-
dagen wilm the derföre pa honom klaga: Tä doch
Christus hafwer budlt/man stal sin Owän och slg o-
rätgorande hierteltgen älska/ honom alt goot göra /

bidia Gudh för honom/ at han Hans Snnder wiLe
honom sölläta/ och honom omwanda: Thernäst
och fig företaga / hwar han otz än Mtt gö-
randes wordo/ honom doch/ fast än stönt intet Hans
Laster/atalssa- Och delta/see/gör intel blandHu-
ndrade en. Och har sinner man det rstta Profwet
aff mSann ellerFalsk Christendonl/ nar tu tig pröf-

war/



2,s Oiette Göndagh
war/ huru tu emoot tm Owän smnad ar. Tl) alsta
stn Owän häUer hela Werlden för Orät: Och draga
tll honom et haatsult och llwiliande H«erta/ halft nar
man det och hoos sigh dölia tan/ det halles jwför in-
gen eller altförringa Svnd. Men las oenne Söndag-
zens Evangelium/ O Menniskia/ lustaltwara lin

benägen tll wänssap snatt/ medan lu
ännu ast medh honom pä Wagen/ at tm Crätobrs-
der antwsrdar ttg icke Domarenom/ och Doma-
ren anlwardar ligh Nenarenom/ och tu kastas ft i
Nächtclse. Et farligitHachtel<e/der man sörprdtt/ M
Däre/skal plichta vthi helswettss Eld.

Änteligen (5) tomnler och detta härtil z at Men-
niskiors bamas Sinnen nu denneTtzden/äfwmsom fordom Phariseernes/äro ltzkasasom druckne aff
Kärleek til detta Timeliga / tunna theraff mtetmatte
warda/ tanckia stadigtdttpä/ jökia dervthinnan au
deras frögd/ snlaka allsä intet aff det goda/ lom Gud
vlhi fanne Chnstne warckar/ och der med han deras
Christendom gör them angenahm. Tn Werlden gls-
wa denne weridenesßarn sitHierta: Gudh fkal sigh
medh nsgra Ord och vthwärtes Warct affsptjsa läea.
Och i detze sörelalda stycken tommer än största Hopen
öfwerens medl) the Pharileer. Iagl) srägar hwap
och en rattänckl/ och den nägot förttar / om icke ochsä i sanning är? det hwar och en mäste änteligen och
hekänna. S« fölier och här vppa:Vthan ldor Röt-
fckldigheet öswergär the pharifeers och Sftlfft-
ljrdas/ l<l Men I icke komma i i)lmmelrt^ket.

Oel-
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Heller och, hwarS Riltlferdigheet meet vat-
<re Hr/ ehen stal intel Saligh warda. Et härdt
Spräk/ men et Sant Svrat i alla Ewigheet. Chri,
stus warder i sannlng för wär stuld desse sine ord
«Nlet äterkallandes; DomenäraUaredoaffsagd. Tro-
gne Larare stä haren pä Hufwudet/sä offtadehärup»
pä tänckia/inlet aUenast i ansenve til sigv och fitstand/
effter delta dem lä wäl jom an dm trsffar/ vthan och
för Ädörarenas stuld / hwars Slälars Saligveec
dem aranbttalad i och Gudd gifwe/ at vihi allas hier-
tan en helighstrack harigenommättevpwäcet warda,

sä at de jom här til«sakerheet sofwtt/ harigenom vp-
wacknanoe mötte <ilsee/ huru nar de «ro Helswetet
«z de mena HimmelrPet star dem öpet. Och denne
hellge zruchtan och Bäfwan, der meoh wtz staffa
mäste at wlj stole Galtge warda/ ar otz i denne sä< klul.-z «/,,

kre Werlden högt aff nöden.
Men om sälunda Dredijkas stal/ kan «Hgor tanc<

«ia/ warder Folcket tll förtwiftan fördt. Ach/ glswe
det Gudh/ wh lunde doch folcket der han brlnga/ at
de vppä Ngh fielfwa och alla sinä wärck förtwiftade/
och saledes lilChristum lämncktt ijfrigare fighforfoga-
de/hooshwilken aUena detden sannaßattferdigheten
finna kunde/ sa hade man bäme hopp om denp an nu
t<l de l gemen sH jäkert figtz derpa förläta/at del hafwer
ingen nbdl)/ och wlllia sigh vndcr staoigt sranchar-
dande vtyi Svnoerne aU Evangelist trbst tilagna. TY
detär den förgifftige Sömpndrnct/ som B«efwulen
Menmstiomen mgifwer/ der medh desinSaltgheetE-
wigt förwfwa/ om deictevthur en sadan Sömpn aff

Ff Hw
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?,z Sielle SsubaZ
Helsweleeewlgaqwals betrachtandebllfwa sörlkräckte,
sä at the stsvp/och Ohnstusdemwarder vplysande.
Ta warda de sigomen fulkombllgarerättfttdigheet be-
kymbrande/ och ylerteligen effter den samma langtan-
de/ icke Heller sörr sterwandande/ sörr ändeweta hwa-
restoch huru de den fultombltgare Rättferdigheeten
hafwa at Ma och finna. Sä at För»amblingen
medh aUsomstörsta stal Siunget- Wy hafwe lange
faril will/ ly ingen hafwer otz wachtat/ och Dief-
wulen gaff ther räoen lil/ ae Gudz Oro warde
foracheat: Then ssr otz gick war Blind som wl//
Och tunde tntee wckgen fi/; ther aff mäfie wyftlla.
Men lack ware lW3EsuFhrlst/som l<ist llgh thetförbarma/ at Dlefwulen fick H medh fin list/ wy
woro fangar srma: Nu lckter tu oh fa tin ord/ i
ehem wy äro fttze giord/ frsn Dlefwulens falstaLäro.

THet andm Stpcket.
ss"Hen sanna och för GVdh Mande Ilättferdlg,

medh hwilken wy i thet Ewiga Liswet in-
gä mage / är det ena Nölorffttga; Therföre och
Christus rader: Oöker först effler Gudz rtzke.ochHans Rcitlfckrdlgheet: kan ellest kallas dm tilägna-

Edangellffe Rlzttseldtghelen:
hwilken intet vthi otz, vthan vth om otz lök«a mö-
ste Doch icke hoosandlaMennifflor/ tylhenenaßro-
drenkan tKen andra intel ssriöft/eller Gudl sör/ona:

,cle
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icke Heller hoosHnglarnai vtan aUenaft aUena hoosFrel-saren gEsum Chrlssum. Han ar HHRren som ohRiiltsardtgar/ then oh aff Gudlär gwldlll Mcke-
ftrdigheel/ l<i han wardt en lörbanneffe för oh:
VchGudhhonom/som aff ingen Synd wlste/haswer
gio,e för H tlj synd: pacheewystulle warda Gudzpickltflirdigheet genom honom. OH detta ar den
stora Evangelil hemliqheet/ at ta wijSvndare w»w/ochaltsälckeanatanstraffförlkyldthafwa/ Christusi war
ftad ar sramtradh/ och är jäsom en Snndare stnldig
och strastadwordemder emoot/sssomFrelsarenChristusär Mtl,erdlgl)/wti och för Hans stuld aro Rättferdige
achtaoe och gioroe wordne. TsChristiAältferdlgheet
warder otz tilrasnav /jäsom then wär egen woro; ochwara synber/som wy begät hafwa/warda otz intet
tilräcknade/ lijtnsom de affotz intee giorde wow. Och
dettaär den sanna Mttserdigheten/bwllkenChrisius
här herymmer/ och otz anbesaNar/ den wtjochgenom
trona/ en lann och lefwande Troo/ bekomma kunna
och otz tiUägna. Sä mäste sorderligast wart viertä
igensm sann Boot och Bättring krossat wara.
Och här seer man en sörnämbligh orsaak/ hwij
hoos sä stoor deel Mennisstor ingen sann Troo ar /

vthan i detz stäUe kötzlig sakerheet/ at nemligen sämanga theras snnder/ och detz styggelje intet wiliaehr-
kenna/ och aldeles sä ehrkänna/ aede densielswabegnw
na at hatav och begäraat öftvergiflva. Tn thentan-
nerannu intet snndernasstnggelse/som demäsiualstar/
haswer annu lust til dem / hafwer sigh ännu företa»
git sa här effttt son, här 11l Svnd at bega / nar

Ff; honom
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honom der lillagenhttgiflvas tan.Sä lange sadant vp-
sät i Siälen är/och enMennissta ännui Hiettä t en een-
zig Snnd behäller/ then han ltzkwal intet begarer at
affiZta/ vthan den ännuHerstapetvthisig tilssadia wil/
sä lönge ehrtanner hanannu mtet sinä Snnderrät/
och weet annu intet affsins Gudz Räteserdigheet/ v-
than stär i fördömeltg obootfardigheet. Thenne o-
botfardigheeten strlfwer honom lWasälom en Regel
vthi Hiertat söre / at han troon intet vndsär/ och tä
han henne hafft haswer/ intet behäUa kan. Mm iir
en Mennistia genom Lagen sä wijdt bracht / at hon
Snndernas swsrheet ratt ehrtanner, och til dem et
hiertans Haat fattar/ och wil tngen Syndmeravthi
fit viertä harsta löta, sä mä hon och medh fruche
det ttöstrtjkeEvangelliordhöra och lsla-Tä warder och
det krasstigt hos honom wsrtandes / at den sanna
Gudomellga troon vthi Hans Hiertavpwäckt warder.
Anars ar den troo/ lom en sig inbitlarwara en jgneroo/
icte den sanna troon/vthanDieftvulstl bedrägech/ der
medhhanenisakerheet ifrän sin Saligheetwil afföra/taaten mtet niuta kan Frelsarens Chrissi lEsu Ratto
ferdigheet. Men haswer tuHiertans angerochHaat
emot tina Svnder/ sä war försakrad/ then tröst/ dm
lighvtldltHlertotin Frelsares lEsu nadhförsattar/Zr
den »anna, och affthen helige Andewarckade ttoo.

Nar wtj saledes fötmedelst ensann och lefwandetroootztillagnatFrelsarensChrlstlZesußättserdlgheet/
stolom wij och otz ombefttzta omen Gudfruchtigwmk
del intet der medh nägot at förtiena / eUer den
warswade Saligheeten der medat vnderhalla/vtanas
der medh prOwa'lMer/s«m ck iVtmmelen/ochgsm

l^«:z;»s>
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göra war kallelse och dlhkorelse fast. Tn sasom
Solen intetarvthan stralar/sakan troonincelwara v-
tangodawärctWtlnägon berömma figh aff dm san-
naßaltfttdlgheten/ wijse täden samma medh etheligt

Leswerne: Mm Kroppen vtan Anda iirdöd/
fi clr och vthan Gerningar dödh. Wtj sa
wal inttt i thetts Ma hl här nagon Fulkomligheet /

doch mäste hoos otz finnas Vprichtigheet/at wtjmed
PaulolWkunnom: WMan haswer mgh/ mm at
göra gooe/ thet finner lag icke. Och när ettsaledes
lnlel kan göra thel goda/ som han wll, ftal det ho-
nom hierteliqen bekymbra/ at en lnlel sit nna ochwäl<»
päbegynta Leswerne til denFulksmliqheet dringakan/
iom en gerna wil/ tä myckit myckit det goda vmdrar/
myckit as detgoda bliswer ogiordtisä at thet bliswer ens
stötsta hierlansBedröfwelse/ en ha» i Werlden hafwa
kan: säsom thet och iSanning ärthensanna ochegna
the Chrilmas Bedröfwelse/ then them mera til hier-
tat gär/ än hwad eUiest för Kot s och Bedröfwelse the
j vthwärtes malto Hda och vthsta mäste. Tv om stönt
tm ofulkomligheet tlgöswertygar/attuintet förGudh
lan besta / och tin Troo bliswer zö myckit swagare /

som tu vthi det goda ör oförmögnare- ia mä tu doch
afftit goda Vpsat/ hwilket redeljgitoch in för Gudh
vthan salstheet är/ tig försakra/at tinTroo/hwars
Frucht en jadanBedröfwelse m/ sr lhenSaiigZöran-
de troon/ effter du jw Mer och mer finner Andans
strtzd emoot Kölet/ ja och AndsnS seger vthi mvckil
vtyöfwer Kött ochßlodh. Framhärda m tilandsn/
ja stal du Salig biiswa- Ty om din Rötlferdigheet

Sf 3 och
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och om dln Saligyeec ar du wltz och försäkrad. Tu
west/ Rättferoigheten/ den tissh vthl lEsu Chrissoftänckt än/ar icke allenast battre ar depl«rilcelz och
Srifftlärdas/ vthan öfwergör och all Mennistellg
Rältferdlghe«?Tu haswer pthl en sahan Nädesiänck
meranädh/ än du vthi Adam haswer förlorat. Tu
kant medh Glsdie/förmedelst fammaolättserdlgheet/j
Nnom tijdh för Gudz Domstol vppenbar wstda. Ty
tm Domare/tin Frelsarekan denzßäl,ferdigyett intek
sörskiuta och sorkasta/den han tighfielf sirtient och
fianctt hafwer. Men at Chrifi, lEsu Rättferdig-
heel är tin Rättferdigheet/ hafnmdusa wäl dens helj,
geAndes witnesbyrd/ emedan G«dz
Anda wttnar medhwärAnda/al wyäre Gudz barn:
som och det betygartitgoda ppsatat göm det godt är/
ocdetzehuruofulkombllge/dochvprichtlgesulbordande:
der afftu tanner Nckferdtgheet/frljdochzrsgdl then
helige Anda/ hwllket jsr Gudz Rtzftt ttgh Mä-
ste tu ts/goddChristenGiäl/ här i thenna Werldene
myckit lijda/ lälom thet är thet aldraw ssastei war-
der thet doch ttgh intet swsrt blifwgnde/ medh sadan
innerligh hiertlms Tröst alt saoant at öswerwmna :

Effter tu west/ tu hafwer/ nast et godt Samwete/ v-
thi CyrM I«ju och hansNättserdigheet / mera än
alt thet goda i Werlden wara fan/ och denne Werlden
högt achtar. Bestar tit Ltjdande dervthmnan/atllgh
Werlden fkymfar och sörachtar: /iwad ärdochstör're Nhra/an när tu vnder saoant Förachtar rätt-
ferdigad/och werlom Orättferdlg/ och GVdl) vppa

Aom.z.lS
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effttt Innic2ris. 275
den fidste Dagen wil tm Rätlserdlgheet offentWn
Witnesbörd giswa / för den samma the tigh här be.
spoltathaswa.'' MOe tu mangel lijda: DelweChri-sti lEIU Mltferdiaheet ar den aldrastörlta Statt /

den ewigt warar. Hr tig nägon granile/ gör tigh alt
ondt/ och förföller tigb; Ach haffts ss mycktt mcra
medltzdande metz jadanaMenniskior/ the/ effterthe ä-
ro Orättftrdige/ aw och i Sann,ng the aloraälendi,
gaste: och tänck, deras erotz warder en änba tagandes/
nar tins rältserdighG Liws niedh ewigherlighetwar-
der et stort Skeen ifrän sigh gifwandes. Tm här pä-
begynte Rattferdlgheet/ianleende tiltinGudfruchtige
Wandel/kan tighför des ofulkomligheet offta bedröf-wa, behagar doch HErren G«dh/ för troones fkuldvppa Hans Hljkelige Gon lEsum Chrissum/säwäl,säsom woro hon fulkomblig.- Tn Rättferdigheeten
ar fuikomblig/ then aff Troon ftyter. Therfbre och
hwaö tu i anseende tll tin hörsanlheet achtar ringa/
Gudd aff näde achtar högl.v och wil en qäna höqdt
berömma/ och medh näde kröna. Tu äst där vthi
Nadenee Himmel-rijte/ thet westuwai. Men m
jeer och för ugh öpen sta Herligheetenes Himmelrijkes
Dör/ then warder ingen för tigh stängtande / vtan
säsom det Guoz Mttferdtgheet och sielswa San,
ningen fordra, warder tigh tin lEsus/ tin Rätt-
ferdigheet/ tljt lnsörandes / the? all orättfer-
dlgyeet warder vthestangd/ och tu vthi sau-na Helgonens Mttferdigheet för tden
dige Guden standandes / vthi sielswa Warcket til E-
wiga ttztzer ehrfarandes / huru che Mätlferdlga sts

wal/
r5g.,.,«.
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' wäl/ lqka som Gudz Englar i Ammelen:
Alfföns ondt och tötzens Bedragerij förlöste/ medh
Dygder be»myctiade/ GUdh altt<dh ästodande/ och
honom aff alt Hierta älffande. Ta wär Lust
och all wär Wilia / och wär YierlanS begär /

och hwad wy önffa wilia/ ffal oh ey nekas ther.-
tä ssal man Lofwa och Vrqsa Fadreni Oimmelrht/
och fann Kärlel lxwqsa hwar annan Ewinnerlig.
Wl) ssolom alleftmman för Guvz vlhan
Twäng fiuuga/ medh Lust och Gamman/ennyy och
herlig sing: GudhFader och Hans Gonkcire/sampe
och then helige And/ stee Ewig prqsoch Hhra/al-
«tjdh vchi all Land. Medh en styk ährewljsa/ och
medh M Glädiellud/ssola Gudz Barn e<i prljsa

ThenzrsgdGudh ssalotz
giswa/ftmpt medh stalfast stör-
re blifwa/ ckn wff h<lr kunna eroo: Owarest man
hiertäne gladh / <ir l then Helga stadh / ther the
änglar fiunga/ nyy Oanger vthan?aal/ och ther
theKlockor klinga/ vlhi then Konungz-Gaal:

Hya wore wq ther / Hys wore wq ther/
Amen/Amen/ OEWe lEsu/

Amen/

DöNs



7. Göndagen effter IrimtatK.
3 Nampn GudzFaders/ och Sons/ och thens hellge

Andes/ Amen'
Il haswe icke effterfFlgdt näMfloks M-
ler/ta wykungwldom Eder wärS YHr-
rae IHsliKhtlstl klaffl och tllkommel-
se.vthan»yhafwcsie.'slVesedtHaN3Ver-

ltgheet; Ca han fick sffGudh
genom ena3W/som til honom ssedde aff lhen sto-
ra Yerllgheettn/ sa Wandes : Thenne <lr mm

etgodtbehag z
Ochlhenns Röstenhsrdom whksmma affOtmme-
Kn/tä wljworom medhonompächee heliga Bergtti
Hro then helige ApostelensVetri Ord/ hwilken «Btzka
mebh lacodo och lohanne vppä berget Thaborsago
FrelsarenS Chrifti lEsu Förklaring / der om GVdz
Kyrckia ocd Församblig vppä denne Söndagen war-
der vnoerrättat. To thel hafwer Frelsaren Christo
VEsu vthi sinä Kötz Dagar, och denne högwyfa och
hchosamma Anordnmgen/ behagat/ at Aposslarna
lom sijdernlera ssuue ga vlh / och lära all Folck /
och stuUe sa för Christi lEsu lara och Evangelio m«k-
kit ltzoa och vthftä / the och en Försmat haswa stuNe
oft den Gladie ochHerllgheet/ ther med Gudh andte-
ligen Wille oem i Himmelen bekröna / at the lilledes
«nedh större FrtzmodigheetOrdet stulle vlhsprijda/ och
welch stbree Tolamodh alt ondt vthi the stora Förfö-

G g lielser
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llelser kunde öfwerwlnna. Paulussägeroms,a/lag
tiinner en Man i Shristo/ för fiorlon ahr/war han
i Lekamen / thet weet iagh lcke / eller vthan Leka,
meu/ weet iagh och icke; Gudh weet det. ?hen
ftmme wardt vpryckt m lil tridieylmmelen. Den
ftmma Mannen kcknner iagh/ om hau lLekamen/
elkrvchan Lekamen war/ Het weet lag icke: Gudh
weet thet. Han wgfdz vpryckl lil ParadijS/ och
hsrde ovtMeltg Old / hwilta ingen Menniffia
Ma fan. Och hwao han för Chrissi Ma/des v'
than at han för den möste läta sir LM/ vthstädt haf.wer/vpräcknarhan i et langtßegister/ som och wUhö-ra plagomaffdettaheligaAumet/ vppäSbnhagen
Zex.ZettmV, aff the EpistoWe Ord tä förordnadearo al förklaras. Johannes Evangelisten fkrifwerom
sigy sälunda: lagh Johannes idar Broder/ ochdelachlig i Bedröfwelsen/ och i Rijket/ och i lEst,
Lhristi Tolamod/ war pa theu ssn palhmos förGudz Ordz skul/ och för IHsu Khristi Wilnes-bördstul; och honom bleff wtzst thet heliga Nva Je-rusalem/ som hade Gudz Oerligheeti och fhersöreOser Petrus: Wtz haftvom ickeeffserfölgdt nsgre klokeFablee/ vthan wtz haswe sielfwe sedt Hans Herligheet.
Ochkunde ialedes han medh the ftere/ som haswafedehans Herligheet/ thes marckeligare om then ewlaeGladlm/ och des Herligheee predUa/cffter the theraffslcltwe en Försmak hafft / och nägot ther aff med ali-somstörsta hiertans glädieehrsarlt. Ty annars blis,

wer
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wer the< ther wijdh/ at thet hafwer mtel öga sedt/
ineet sra hördt/ochvthilngen Mnnistios Oierta
är vpstM/thetGudh hafwer beredt them som ho-
nomälfra.Wijtwifton, inttt/jwwarVmgängelseär i
D<mmelen/ eädan wij och wäntezrelsarenOErren
Issum hwilken war ffröpllga Lekamen
stal sörkiara: pä thet han stal gsra honom lijk
medh siliomfSrklarade Lckamey/aff den Krafft ther
han medh fsrmastgh all tlng vnderläggta. Tn t«l
den andan ar Coristus söcnä<nb!lge,st sbrklarad/ icke
allenast/ a« ther meoy läta otz första sins heligaMa-
ndoms ssoraHerligheet'vthan och wäraKropparsklar,
heet l thet tiltommande ltjfwet: at lasom Moses och
Elias the syntes nar lE»u iKlarheet/pH thet heliga
Berget ;sä stola och wij lktzna säsom Stiernor/ och
wara Christl förklarade iekamen och Änglarna M.
Säledes efflersöliom wtz icke nägre lloke Fabler / när
wll eder om sadana / och en sttzk ewig
Hhra sch HerligheetvliderrattomGudzOrdhafwom
wtz för otz/ atChristus ITsus ar för smaLarjungar
worden och Hans AnsichteskeensomSolen,
ochhansK'aderworo hwtjtsäsonlLiws.Then Himmelfke
Rösten hörom wij ännu i Dag: Thenne ar mm kare
Son/ i hwllkom iagh hafwer et godt behag/honom vo-
rer. Ach fördenstuld och-O hellge And/ wär lrö-
stare from/ som ost all sannlng lärer / hielp at wij
bllfwe wijd lin Lardom/ GudhFader/ Ssn/och
tigh bestiirm op lM DlfwulenS faMllst/

Gg? hlelp

. PKill.;:»a,

55?



5T5 Siunde OsMg
hielp ae wijttos pä Lhlist/ bade nu och
altljd Amm / />ielp otz, atwtz vppä dennaChristilE-su Förklartng alttzd tanckia/ och ther wijd otz i beoröf-
welsentrösta/och den ewiga Glädien ochHesligheeten/
som i är/ niedh himane Troo och Gude-
ligit Leswemeeffterlökiom?Om hwlltet/ iämple thens
jamma wätdige helige Andes nZdige Närwarelse och
krafftlge medwärkanoe/lilOtdetS medh frucht vthfö'
rande ochhöwnde/wtzbidiom medh Frelsarens Ehti»
sti lEsu egm Böön/ affHiertatmedh Munnen och i
Troonelssandes:Fader w<lr som ästi Hlmblomell.

Evangelium xvu. v.,.

Tyden/ eogh lEsne Pelrum schla-WVcobum/och Johsnnem hansßroder/til sig/
och hade them affsydes pppa et hsgt Berg/ och
wardtssrklawtfsrezem. Ochjsns Anfichlesteensom Golett/ och hansKlsder woro hwljt / som
etiklVe. Och ftl the» synees och Elias/
lalsndes medh henom. Ta sGarade Petrus och
sadetlllEsum: Aene/härärotz godlwara: Mlt
tn/ ja wilte wtz görahartree Oyddor/ M ena/
Mofiena/ och Elie ena. Ww han cknnu lalade/sq/ en i!lws ssyy omffygde them. Och sij/enRG
VthussyynMt Thenneär min klireSon/thwil-
kom iagh hafwer et godl bchag/ honom hsrer. OchNär LckMMrna lhel zsrds/follp He pDtAnstch-

ee/
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le/ och wordo swärltsa sstfärade. 33?eu lEsuS
gicklil och <og pä them/och sade:Stär op och rädens
«cke. Men tä the vplyffee fin sgyn/ sago the mg?n/
bthan lEjum allena.

ThifinLissztyd önssadethen higtbegäfwadeFa<
AH dren Augustinus/ atbonom mätlr bllswit meds

glfwit/ om thet warit mögeligit / treggehWda
at bestäoa: Frelsarcn Christum lEsum »su. älagna
Kött; Apostelen Paulum i fin ntzlälskandePredtjk-
«mg; Och den fordom wtzdtberömde Staden Rom
t fin blomftrande Herligheet- Och thetta stulle wäl
mänga an i war ttzdh/med stoor löngtan och önstan/
östunda at besee/ hwlltet doch icke mera nu kan blift
wa them effterlätit/än foroomAugustmo. Mennar
det vthi delta söreläsneEvangelio författae ör / om
HErranslEsu vnverfuUa Förklaltng/om MosiS och
Eile stätellqa ftamtradelse i then Himmeissä Hofffar-gan och thewsandtlige veligeSamtaal/zämwalGudz
Faders Mayestellige vppenbarelse aff oen higa
melens Thron, blifwer i Andanomlmedh aljomstör,
ftaGudellgheet detrschtat; twiflar man intet/ae
jw ywmt ochetChrtstrogttHiena ssal myctit mera
önsta figh warit tilNödes vthi etsödantHimmelfit
MöteocydenneAndeligeßtjkzvagh/effter och Petrus
Vthi su och andre fine StalbrödttS Nampn Mr 3

YERte/ här <lr ost godl wara: Wil m/ sa wllle
wtz här gsra tree Ypddor / ligh ena/ Mesi ena/
Vch Elle ena. Ty the sägo/har icke aUenass/effm
Auzuftmi önftan/ Christum i sit ätagne Kött/ vthmt

G g) NW
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i fin Himmelsta Förklaringz Harligheet: Har hörde
tde/ ickeden «Malande och diupsinnige Paulunl /

Vtlxin the Himmelste Osatorsl.Mosen och Eliam/
ja Fralsaren Ebristum lEsnm Nelff/ dm Höglärde
Mastaren / Mastaren medh den lätde Tungan:
Den Veyellgaste tdland MenniMors Barn /
jemwsl til den förklarade Kropsens ikönoeet; ty elllest
llggta l honomsördowa alla wGdomS och förständz
Ocifwor. Och hafwer walRom i Nn Wälmacht fördt
träffelig Pracht/ Prahl och Staäl» men om man
det alt wllle ltjkna widh den ovthjayelige Härligheet/
Manestet och Frögd/ lom Lar»ungarna här sago och
sörnummo/ war det da intet annat' an lW som man
Wille ltitna een kohlswart Natt emoot den klarly-
sande Solen. Och hwad är denne Ltzkneljen / när
Exempel kan ey gifwas/ meer än thet Petrus haar
sedt/ säjom thet bestrifweS/ ta han pa Berget war/
och StMiKlarheet lytee säg/ lOErranZebaoth.
Paulus octsa bejakar/ at thet ohsrllgit <ir/ fafl om
man <in ransakar/ sm lhen Klarheelen ssär/ som
Gudh the Zroma gifwa wil/ ncir OErrenZebsoch.Hwarföre effter denne. vnoerlige FörtlaringenS Hrew
der/ och andre jädäna hözwicktlge dens ewlge Gla-
diens Herligheeter/somalla vthwalda vpstanoeisens
Barn hafwa tll at förmova aff Chnsti lEsu odöde-
liqa Mayestet och Lekamens fkeen/ komma aldrig i
denne lammerdalen för wäresyndige ögon/ och dö-
delige Hron.- Wiliom wljföroenskuld med Troones ö-
gon och hierteliga Belrachtelser siclfwa Christi lElu

För-
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Förklarningz/Moria jslunoamöroellgaoch enfaldeliga
besee: at HistorienS Grund/ Mening och Innehäld/
wardee medh der ass saliande Lardomar och Pö-
minnelser tilkanna gifwen/ ta wij the Omständigheter
sörnenlbligastfölla/ hwilka och stelfwa Historlen otz tyoe-
ligenwtjdhanden giswer. Imedlerchdwijdettatänc-
kiom otz til at göra/ O HErre h«lp/O l)Erre lal
wal gä!

företälda Förklarningz Historiaan,
vpjkrifwa EvangelisternanogaOmstaw

diztheterna/ Tijden och Rumet/ der hon hand är/ jötn-
wal the Personer/ jom da närwarande warit/ och
sörmäla the vthrnckeliga huru vthi Förklarningen är
tiigöngit/ och bejledeiiga kungöra/hwad der Wer
srhandl. anbelanganoe/haswer Christus lE<sus nu sörhördt sma Lanungar/ och sporde dem / för
hwadFolckee Hollo honom? och Petrus i aUae deras
Nampn giordt den markeliga och stöna Bekännel-
sen/ at han war Fhnstus LeswandeS Gudz Son:
hwilket Christus icke wlUe/ at the lbland Folcket vth-
sprijda stulle/ förr an the affhans Segerfulla Upstän-
delse bleftvo försätrade/ at han wisserliga war
den vthlofwade werldenes Metzias. Och nardetTalet
andatwar/ beanntehan straxförkunna dem sit Kors/
tijdande och Dödh Men Petrus affKötzlig lwaghltt
öswerwunnen/ förmanarChristum/ at han stulie tko-na sigh fielff/ och lcke glswa stgh sieifwlllandes i sädcmFarligheel: Men Christus strossade honom derföre
hardt/ och sade at det kun de icke annars wara / an
at han «Me myckit ltzda/ och aUe the loru hansLör-jungar nre/ vch wllleh.afwamedh honom nagonArfz>

Rätt
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Rätt vthi Hans Riite / lh< stulle smaka en ftoorDeel
. aff Hans Kalck ochDoop/ och härahansOokoch
Bvrda: doch inmänger han pii sidstone thenneTrössen/
at han sial icke bliswa i Döden/ vthan vpstö/ och se-
dän inga i fins Faoers Herllgheet/ hwar ifrZn han
medh ftort Mayestet äterkomma stal til at döma tes,
wandes och Döda. Och bliswer säleoes stlltet :

3agh läger eder fötlvyffo/ nägle aro affthemsom
tzär stä/ the lher icke ssole smaka Dsden/ lil dch de
ft see Gudz RrjkekommamedhKrafft: det ör/
the stola tcke Mas lftän denne Werlden/för ön the
hade sedt Menniftiones Son komma i sie Rtjke/ och
ther icke allenast honom siait slkoda i sit Mayeftetiste
wäsende/ vthan sch har iWerlden bekomma en lyten
Förjmak asden ewigwaranoe locksallgheten. Och sä
tager Frelsaren lEsus Pmum/lacobum ochlo-hannem tilfig/ sinetrognasteWänneroch aldraköraste
Larjungar/hwllkom han haswerombetrodtmängelön-
UgeSakeroch marckeligeting/ hwilka otz blifwa afPau,
lo kallade Gudz zsrsamblingz Pelsre: at sasom
the hade beltäoat/huru lairlDoller blefflfrän the Dsda l Sa stuue the och har blifwa
Witne til Chrlfii vnderfuUa Förklarning: Som the
bch nckgot för hansttzdande blefwo honom följachtlge
rthi Oliogarden/ hwarefi the hörde lESU Ord :

Mm Gickl ar bedrsfwad in til Döden : Och för-
nummo then häfttige Kämp/ han hade medDöozenS
Bitterveet och Helfwetes öngest. Och införer har
NnShelmus ensädan andelighVthtyoliing, atChri-

stus
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ttus tog medh figh thesse tree/ at han wlUe ther medl)
beteckna/ det the Trogne allenast/ som aro vthi troon pä
then H.Treefaldlgheet wäl rotade/ stola blifwa til den
tllstundande VpltändelfenSKlarheet vpmgne. Tn hwar
och en Christtrogen stal wara Petrus/ thet är/sta-
dig itroon: En lacobuS/ thel är/aua Lasters vn-
dertrampare; och en Johannes/ thet ar/ en som e-
moot detta Lefwermtz Högfardoch onda Wäsende a«
ful! affGudz Nadh/ och sadan onot läledes vndftyr.

Nummet blifwer kallat et högt Berg/ et Heligt
Berg, och det för theGudomeligewörck/ <om psTha-
bor äro bedrefne. Pa thetta Berget skalChristus haf-
wa hallit fin länga Vledtztan: ther bleff han förtla-
rad; och effter fin Vpstandelse församblade han thersme lärjungar: pä detta Berget wardt Herren lE-
lus och effter sin Vpstänoelle sedder af meer an Fem-
hundrade Brbder / hwtlka woro ther ps en ttzvy söt
den orfak tilhopa kompne/ at Thristus hade g,ordt et
sadant löffte/ bade da han den sidsta gangen glct
til Olioberget/ lasom och effter Vpstandellen/ at han
Wille gz sram för sine tärjungar i Gallleen/ der stulle
the och ögonskenliga fa see honom/ i den hampn han
tilförcnde hade; hwilket och Hngelen/ som satt paPä-
lchadagh iChristi Graff/ befalteQwtnnorna kungöra
Apostlomen. Och aro sorvihan dettaßerget Thabor/jämwäl Smai och IlonsßergnampnkunigeWiltu
fördenstuld med Christo en gang pä Berget Thabor
förklaras/ träd ejomofftast vppäGinai/och starsko-
da tina gerningar effter tagen och Gudz budord/som ther pä vtgiffne aro: stadna doch icte vppa detta

H h Ber-
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get/ säsom ludas giorde och förtwiftade: nien fiyn-
ha tigh wydare til lion/ tadan Evangelium är vth-
gängit/ ther sshristuS en Konung <lr msatt; hwilkm
otz i finom ttzdh stal til thet Himmelste Thabor vp-
föra/ ther Glädleclr tilsyllefi/ och lustlgl Wasende pä
Gudz hsgra Yand ewmnerliga. Hwav fielfwe
Förklarnwgen widhkommer/ är der medh Mdes til-
gangtt: AtwidhChristusgwrdesinßöön til sin
melDe Fader/ vthi hwilken han as honom Förklarniw
gen begärat/ wardt icke auenast Hans Anfichte zs för-
wandlat/ at detganstawtzdt öfwergiek dm tlartlysan-
de Solen vthlLiwset/vlhan och Hans Kiortel bleff'ge->
nomstljnande säsom ilungeld/ och sä fnöhwtjt/ at the
aUdrakonstrykasteKläoefargare och behandigaste
terfttzare tcte kunde göra honom ss Hwtzt/ Klaar och
liws : hwar medh han vppenbaraoe icke aUenast/
huru Hans helige Lekamen effter Vpstandelsen stulle
blifwa medh Mlarade Egenlkaper förnyad; vthan
ochlat sörnimma en lytenßlixt ochetSwcke affGu-
donlligheetenes FuUheet/ och bewtste sigh wara thee
ewiga wasendtliga hwilket war nederkommit
«f Himmelen/ til at vplyla alla Menniskior/som kom-
ma i werwene: lat seesit ätagne Kött wara
Gudomeligh Eld/ och öfwer-naturligh Krafft/hwil-
ken honom genom den Perlonlige Föreeningen war
meddelt. Och en sadan Herligheet/ som Chrifius har
hafwerbekommitpamandomensWäZnm/wartwäg'
gehanda: Thensörste/ medh hwllken Hans Mandom
war vthi pgh sielss och fullomllgen Zhrefull»- PZ

httta
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detta Sattet stola och wäraKroppar vlhi
digas Vpständelse hlifwa hono» enige ochllMThen
andra/ war det oändelige Manestet och ahra/ Gu-
domeliga Alzmöchtigheet och Waloe/ jom han böde
aff ben PersonligeFöreningey medh den Gudomelige
Naturen/ssjom och genom Vphöyeisen til Gudz högra
Hand vndfädl: Hwilkel hanVthisitsörnedringzStand
til ReZementee bfwer / vndee en Tiena-
res Hampn och Mennisselig swagheet fördolde/men
ti» stt egtt sörswar icke wiUe bruka och ytra ge-
nom det ätagna Köttet/emedan han Vthl swaghetttt
fkulle bllfwa KorsM och Dsdst. Nu ledan han
fuUandat Htttlötzningenes Warck/ brukar han i alla
Ewigheet Mommellga lamma oandeiiga Herlig-
heet och ähra / Krafft och Hermwalde/ der han nu
Mer til Gudz högra hand / hwllken ör Gudz Alz-
machtizeMacht och Mayestet/ som Himmel ochlord
vpsyUer och regemr.

KliKx.';: il.

Ochnar tu/ godh Christen Sial/ säledes hörer och
laser om denna Fraljarens Christi lEsu förwand-
ling/ bör tlgh ingalunda sädana tanckar der omfat-
ta/ Mm FrÄsaren lEsus sörbytte fin Lekamen»
annan Natur/lijkafom det örstedtmedhLotz Oustru/
hwilken bleff tllenGaltstodh z eUtt AaronsSesaff/
hwllten bleffenOrm: GNer/ ac han haswer sinLeka-
menssslt bortlagde/ ochi Stadenigenätagtten sadan
Harligheet/hwarvthiÄnglarna sigpä hanswälsigna-
-3e Födelses Natt Herdarna vppenbarade: Vthan

Hh» han

«Mos.V.
z.Mos.H.
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han hafwer behällit sammaWarelje ochAnsichte/effter
lucceEvangelistensvthtryckellgeord/ochhanSAnsich-
tes ffickelse bleff förwandlat och föranorat. Ther
om och Beda säleoes lkrifwer: Nar zrälsarenwardl
zsrkiarat/ bortmiste han icke KstzenS sanna när-
warelse/ vlhan lät fsrnimma then lilkommande/
anlingen sins eller wa'r VpstandelseS Herligheee.
EUer sasom HusebiuS lkrifwer Evangelisten hafwer in-
tet kunna finna Liusare an Solen/ och inttt hwyta-
»e an Snö/ hwar widh han hafwer ltzknat Ehristi
Ansschteoch Kläder: Men wij twifte intet honom hasiwa warit myctit klarare/ ty inttt Creatur tan sul<
tsmbliga bliswa liknat ssn Skapare. Hwarföre
och Johannes säger: wy jagomhanS OerllMel/sa-som eenda Sonsens Herligheel aff Fadrenom/ fullmed Nädh ochSannlug.

Och om nägon Gudalfkande Mennistia Hstundar
at wem Orsakerna/ hwilrföre Christus hafwer welatlsta sig sörklara/ honom giswes detta ttl swar: l») At
emedan Chrissi Födelse war ssedd vthi en förachtsd
Etadh/och snöpliglt Hws; Modrens förradh war nm
ga/ medan hon lag i Hööt och Barnet i Krubban,
Han stelfflatsigomskara/ gaff sig vnder Lagen/ warsmom himmelsteFaderhörsam in til den sörsniödeliga
korlensDöd/dwilketalt war et wistKaNemärte til Hans
förnedrmg/och Warteckn til Hans ödmiukheet: Thmföre stulle Hans hastige sörwnndling vnder sammaFörklarning och nya bwijtheet/ vthiDllciplarnae näe-

7-3
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waro och asyynwaldeltga witna/wara vthi honom/
förvthan Hans Mandom/en annan Natur/honom
haswa ec annat Rtjke/en annan herligheel/ och en ny
tiltsmmelse. Nögre Dagar tilförene bleff han vthro-
pat för Gudz Son/ för leswandes Gudz Son/ mm
nuvezWerhan medsmKongligeDröchtoch stiinande
Skrud/ medh lm Fadersßöst och thens helige Andes
witnesbyld/ det wltzerliga wara sant. (l) WiUeoch
Christusaffsine Apostlars Hiertan vthrota Korsens
förargelse/ pa thet at Hans ödmiukheet och ptzna/ ssul,
le icke deklimbra theras Troo/ hwilkom Hans fördol'
da Alzmöchtigheet och höga Ma/estet nu blessvppen-
harat. Tn thesse lree skulle sranldeles see Christum
stälswande ochbaswande i Srtegaroen/ och at the tä
icke ther öfwer skuUe sörargas/ vptacker han denl hsr
en Gnista affsin Herligheet. (;) Han hafwer och e-
mot det tilkommanoe tijdandet sigh tröstae och Hug,
swalat pä Mandsmsens wagnar/ al Hans Letamen/son» sa nnckeligen stuUe tilpyntaS och plsgas/ maste.
effter Vpständelsen bllfwa stönare och klarare an So-
len. (4) hafwer han och har medh kungiordt the
vthwatde och Rattferdige/ som Cbristi Nampn har
bekanna/och dersöre bllfwa trychte affSorg och mot-
gäng/ bespWde medh korsens Kalk och bedröfwelfens
Bröd/ sigh wilia bekläoa dem medh en sadan iihra t
deras Zaders RW at the der stole sthna som den
klara Solen.

Men ach! Sasom ChrisiiLarjungar woro medh
Sömpn beswärade/tä han giordefin blodswel ige Böön
ichrtegarde/harthe ochsamaledesbliftva förtyngde/at
tsCvristus bederfiiteliga har/hanbeoer hierteligen der/

H hl ts
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ta lofwa desse samme Läriungar bade här och ther;
Och nar them bordt waka/ ochbidia aldramast/ the
da softva och aro försumelige. Sä gär det och/
Gudh bättrel til an < denne dag: Wtz lefwom the sid,
sta werloenes Ttjder/ och wantom Frelsarens ZElu
Chnsti herttgelgenkommelse/otz borde nu waka/otzhor-
de nu bldia/ men nu soswa sa manga i Svnder sä
hörot/ at m gansta lijten deel aff den minsta delenseer vp medh halfwa ögon/ the deribland denne arge
och fweekfuUe Werloenes wälluster/ saterheet och förar-
gelse/dens iMMge och förstagne Dleswulcns ondsto
och frestelse/ sijneKötzlige sinnens begareller/ratteliga
betanckia tunna/ hwad doch deras frijd tilhörer/the
der Gudi klaga Kstzens Gwagheet/ när doch An-
den ärwlliog/ och medh Församblmgenass vprichtigt
Hierta lW: Brudgummen ssal lnartkalla/Glister-
na medh en fart/ hielpeotzGndh la alla/ etj sofwa
i synd sa hardt/ men hafwa i Händer/Lampan
medh all behör/ at wq etz lorfwa w<inda/ ifran
Glldz Brölopz dsr.

Omsijder vpwaknade Apostlarna/ och ts sägothe
medh stoorFörvndran/ den Skönheet/och det Maijestet
Frelsarens lEsu Christi förklarade tekamen hade,
the blefwo och warse vthi myckenHhra och Herligheet
Twenne himnlels Förstar/ Mosen och Eliani/hwilka
hafwa warit det gamble TestamentetzHuswud-Pro-pheter/ och förnembligaste Förman/ vnoer Lagen ochPropheterna.- Zgenom hwilka HErrenlGudh gan,
ffa sallzam och ynverligh Tmg warckat och vthrat-

tat
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tat/ibland sitFolct vthi det gamble Testamentet/ som
det aff denßlbllffa Historien nogsampl kunnigt ar;
Hwllka woro wal längtförr ifradeneWerlden saligen
chlde. Och andochMosesar/ Msom Hans Förfader/
samkad t»l sit Folck/ nar han hade «o Hhr/ icke lor-
dad aff nagon Mennistia/ vthan GVdh sielff be-1
groff honom i en Daal Nhi the Moabilers Land;
Och Elias/widb Slucet aff fin Lesnad / blefföfwerfat
lil det himmeistä Wäjendet/ genom et starcklWäder/
medh bMnande Häftar och Wagnar: framträda
doch här bagge Vesse Twönne dma och store GVD3Vnder-Man; förstförChristissu!!/ ty medh honom
anstälte the et andartztt Sannal om Hans Uthgang/
eller Hans Affgang/ som han fulborda stulle t Je-
rusalem/ ochom den Händel/ för hwilken MU Chri'
stus war vtWngen aff Fadren och kom i Werldena/
och stulle äter ga 11l Zadren/ det sr/ on, Hans swa-
ra medlare Hmbete/som honom aff sm himmelsteFa-
der war pslagdt/ nembligen/ at han stuUe genom fin
helgg Födelfe och Mandoms anammelse: qenom sin
Momilga lydno och Hörlamheet/ genom sit ostyidi,
ga ltjdande och Dödh/ genom fin segerchka Vpstäw
delse och Himmelssärd/ förlossa och igenlösa o§ för>
dönwa Svndare/ förstöra diefivulens Rijke/
ga Hans Wärck/ borttaga syndzens och dödzensWZl-
de/ och förwarswa otzi stöllet igen Nädh/Mtlferdig-
heet och ewig Saligheet. Och effter thet ftarckaKöm-
pande/ och beswärlige Krijgee CHristus ZEsus föra
fluUe/ icke allenast emootDödsens och heela helsMtes
Macht/ pthan oH pnder sms Fadere oöndeligeWre-

de/ he-
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de/ begyute nu nalka sigh meer och meer.- Therföre
hafwer icke allenast Hans himmelste Fader welat vp-
penbara/vthi hwadMaijestetoch Herllgheet denMen-
nitkeliga Christi Natur/ som nu war medh den Gu<
domeliga Naturen ovplösiigen förenat/ stuUe effwsit
bittra Ltjdande ochhärdaDödh ings: Vthan haf-
wer och befalt desse höge Propheter göra honom be-
hiertad och oförsärad/ medh detla marcleliga Sam-
talet/ til at frtzmodeliga tulborda/ alt thet jom ssrif-
wtl wsr om honom l Lagen och prophelerna;
wlsserliga förmodandes/ at han skuUe sora sinä Ften-
der sangna/ vppenbarliga genom sigh sielff them öf-werwinna/ och jäledes aterlötzningenes Nadewarek
sulborda/ och igenom alt delta sörwarfwa demChrist-
trognom en ewig Förlotzning. Sä»om och sedän förApostlarnasstul: Ateffter sombligeaffFolckel pä den
tyden höllo Christum söre/ at han war JohannesBapllsta/somblige Hllas/sombllge Jeremias /
jomblige en aff the andre prophelerna.- SkuUeför,
denstul oem blifwa vppenbart/ hwad äthstildnad detwar emellan Herren och Hans Tienare. WoroMoses och Elias therfbre tilstaoes/ at Apostlama icke
stulle satta thet Mitzförstsndet om Christo / at hanffulle vploja Lagen/ och ödelaggia Prophelerna: v-
than weta/ at han war bäde then/ som wälkom ös-werens medh Mose och Elia; Sasom och then/ somwar vthl Lagen vthlofwad/ och aff Prophelerna för»
lunnad: ty alle Prophelerna gifwa honom endräch-
teliga Wltnesböro/ at alle som Troo/ ssola vndsHsynoer-
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ftndernass ssrläeelse genom Hans Nampn. (3)
At Apostlarnassilile blifwa/effter theras Epempel/vp-
tande och behiertade/ til at förachta sit eczit LU och
Werldenes haac» ty bade twä/ fa wal Moses lom Eli-
as/ haswa sordom sigh waldeliga vplagt emot härde/
grymme Zoch haisstyfwe/ Tnranner. Thet och otzwäl anstar/ at wg wetom hwilken wtz troo vppä/
och at Christus ar lefwandes Gudz Son/ hwilkom
wij haswa vtfW tienä/ lndige wara/ och alsta i alla
wara Mzoagari therföre mtzstolomotzomdeMta/at«ngen eing mä wara oh sä tckr/ ssm otz M lfran
Gudh drags/ vthan hwar och enGudftuchligsörsig
sarffilt wzjd thet sinnet blifwer i at hwad limmellglk
ar/iagh fsrachta ma/allenasttu/OGudh/wille latch
migh fck m ewig Galtgheee/ lhen
mighbereN/ genom sin pWo och oomiukheee'.

f.

TY see/ allenast as enFörmählningochSkugga
til den Hinlmellke osäyelige Herlighelen bleff Petrussä ösivermätton förlustat/ och Us som druckenaffGlä-
die/ athanförgaaticke aUenastNaätochFistiarebatae/
smHustru/ och sin Broder Andream/ genom hwilken
han bleff förd til Cvristum: Vthan och bortglömoe
Olt det han hade kärt i denna Werlden/ och sade til
lEsum:YErre har <ir etz gode wara/ wile tu/ O
«vilie wy göra eree Yyddor/ tigh ena/ Mofi e«a/
och Zlie ens. Sasom han sätza wille: Aldrakäreste
Mastare/ nu äre wij i Hlmmelen och i Pmadijs/hat
wele wtz blifwa och sörlusta ogEwinnerliga- Wtj haft
wsm ingen Gladie behoff/ min HErre/ löt

Ii otz
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otzbliswavthi thenna jaligeFrögdettjden/ liuftiga och
glädiefuUaVmgänget/tilewig Ttzdh- Wtzwiliom bar
vpbyggta tree Hnddor / Mofi en / Elie m/ och tigtz
sampt medh tit Fölie en. To migh synes/ tigh wara
fast bättre/ at tu bliswer hgr qwar hoos Mosen och
Eliam/ vthl en sadan stateiig Herligheet och Hhw/an
at tuvpgar ti! Jerusalem/ lher the Skrifftlarde och
Pyarizeer wistas / som hafwa intet annat i Sinnet/
än at sfwerantwsrda tig i hedningarnas Händer/
til at begsbbss och fsrsmädas / hudfiängias och
dsoas: OHne/ffsna tlgh sielff. Tä wij och först
förom ost til sinnes / hwad för Gladie och hwad för
tust som för the Gudftuchtige i Hlmmelen blifwa wil/
tä wtz fulkombligen detHimmeistä godasäm ätniuts.
Hy finnes nagon Dmga/ theu rckee vehfäya ma /

stm the ther medhLustsiunga/bcide stora schSmckz
O OEne Gudh hwad Lust del är/ O VERre
Gudh hwad Lust det <ir/nckr HErren Zebaoth. Ta
YErren OErren stal affewä cch affeorcka Tärarna
aff all Ansichle/ och anamm3vtzAht ewlnnttllsO
Yyddor z der wy the liuftige Bsningar innehaf-
wandes medh fast störee Stal ssija stolom: HERNC,
här ar otz gsde wars/ ViiraKwppar sch Stalar
frögda sigh l lefwande Gudi- Och ther hoos besinnom
wtzjamwälidetta mahl Petri Swagheet/ hwllkm
aff Kött ochßlodhöswertalt/ hö!t dcl sör bältre/ at
jökia estter Ähra/ an draga Kortzet: Tv the
rade Propheterne handia medh Frelsaren ChristoZe-su har pc, BerZet om Kortzet. Men Petrus wil ss^

dane
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hant intet höra/ icke Heller nu omtala. Hade han fig
ratteligen omtanckt/ fiuUe hanhaswäwändt omßla-
pet/ och sagdl: HErre / har är intet godt at längre
wara/ vthan är myclit högnödigt/ at tu begifwer tig
til Jerusalem / blifwer tin Himmelste Fader Lydigh
til ksrstenS Bsoh/ och gifwer titLtjfftil aterlötzning
för det faldna Menniskiostachtet / och gar säleocs ge<
nom eheeea Lljdandee och dsden itin Hm ochyer-
lighece. Doch vtsächtar Gudz Ande honom/ at han
icke lviste/ hwad han sade. Och lvnes han tll detta
sit Taal blifwlt föranläten affMojeocvElia/lomwil.
le sildermera taleeandat war om Frelsarens lE-
su vthgang, gZö isrän honom. Ta Petrus det «cke
gerna wiUe/ at Moses och Eligs stuUe hortga/vthan
stulie ther pä Berget hoos HErren bllfwa / och stna
Hyddor vpsiss lam: Men han wiste icke hwadhan
sade. Han kunde figd i dmne sm häpenheet/ och förvn-
dran öfwer en ss stoor Hhra ochHerligdeet/ Marein,
ttt betanckia: annars hade han wal wetat/at sadana
förtlarade Man inga lordiste Hyddor behofwa: han
hade sigh ehrindrat/ det Christus lEsus «ngalunda
päßerget Thabor bliflva stulle/ vthan ga til smom
Fader: lamwalathan Petrus sielffmtet stu«e blifwa
detheliga bergetz/nembl. Thabors/Znwanare/ vthan
han/ fälom en HErrans Apostel, stulle vthga t heela
Werlden/och prkdijkaEvangelium.Men <a obttanlke den
heliqe Petrus talar/ «a tydeligen gifwer han der e>
moot at förstä/ huru Liuftigt/ Angenähmt och Irög-
defult vet Ästodandet för honom och Hans Medbrodcr
war/ at the fingo seeF«lsaren lEsum sörttarad/ och

Ii» wedh
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medh yonom Mosen och Eltam ; lemnandes aUom
Gudfruchtigom/ semhär medh Krar M/ den hug-
nadsulla Tröft/ the stola medh GUdie Vpfflira :

A< ehuruwälmängen/nledh bedröfwat Hiettä och
nande ögon/ tlagatan sigh Fader- och Moder lös i-
fran sin Barndon,/ sme kare Föraldrar aldrigd tzär i
Werldensedt hafwa;thedochhugnas/ icle avenastdem
jHimmelen stola
Pettus och Johannes igenkände Mosen ochEliam/wtz
och the Gudfruchtige gambla Testamentetz Fäder och
Patriarcher/ ifran Werldenes första begynnelsetildes
öndteligavndergäns/stolom fulkombligen igenkanna/
och tbem wtz h<ir icke sedt hafwe/ i Himmeien sää see/
tä wtz och/thet mera ar/ fä seeGudh/lälom han sr/
Anfichle emot Aufichte. Ty are wck Gudz
Barn/ eoch sr eheticke änvppenbarae/ hwadw?
warda stolom. Mn thet welewy/nckr Han/Frel-saren IHsus/bllfwerVppeubar/la wardom
honom ltjke: Tp wy fa fte tzonsm sisom han är.
Aff thet saliga äl?odandee orsakas ta Glildie stoor/
medh Frögdesckng och spelande/ vthi Gudz Engla-
chsr/ jiungsndes Yelig/ Yellg/Oelig/när
Zebsolh. Thersöre: O V«Llre GudhWarehsg-
siagob/ lckl sD komma eher M/fsröka euwättfwa-ga modh/effMsomtusielff wll/gsrH stvaggftH-
msdlga/ gör ch swggg ftWydiga/ i VE?l?iqtl
Zebaoch/

Mmc?
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Marck yttermera/ godh Chriften Siäl/ tä Mosis

och SieSamtaalmedhFrelsarenCbristolEsu sndat
bleff/ bleswo Apoftlama medh sioor förstrcickelse in-
wefwade vthi en ssny/ icke en msrck ssyy/ som then
war pä Gmm Berg/ vthan gansta hwtjt; och
aff den finyn/ som them öfwetlkygde/ hafwer Gudh
z en gältliwdande Röst hyllat sin enfödda Son,
medh dessa Orden: ohenne är min ckssellge Son/
ijwilkomlagh hafwer et godtbehag/ honom hören
Hwllka korea ord mächta myckit i sigh vegrtzpa. To
stulle nagor/doch effter Gudz egitOrdz snledning/ wljda-
re kunna detze orden vthföra/bleswo detz innehäld wis-
serligen sDant: yörent Yimblar/ och tu)ordfatta
medh Sronen/ty HErren talar; thenne gElus Chri-
stus/ som stäe här föt eder ögon/ är icke aUena en

/.Mes,ss«
4:»»

ösgi«« l: lz

Namrlig Mennistia tilKrop och Sial/ vtan och
tiUPa vthi en ovplösiigh Person en jann / fulkoms
mclig och odödellg Gudh/ medh migh och then Helisse
Andavthl sanw lljka warelse/ mizia/Majestet/ Wtzsheet /
Godheet/ Krafft/ ochWalde/jgenomhwllkenWerl'
deu är glotd/ och ali tmgmedh Hans krasstiga Ord
vppedallas wW macht/ och stä vthi Hans Hand- van
sr mm Herlighetzsseen/och mtt wasendes rätta oH
egentiiga Belate.- han är wln enföbde aidra-
karaste Son,födder aff Ewigheet för aU Creatur/
z tzwilkom min Släl wäl behagar/ st myckit bckre
wsrden än Hnglarna/ som han for them hsgre zmmpn
ärfvt haswer : Han kan göra hwad han wi! i
Himmelenochpa lordene/ och cken Gkaffaresfwer

I '5 the
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the hellgs Häswor; Alt hwad som lefwer och swaft
wer/ thet mäste leswa och lwäfwa aff hans Nade: ho-nom hafwer jagh stickat til eder/ jMennifkiorsßarn/
at han min wilia/och oryggeliga rsdhom eder
heet/ grundeligen vppenbara stal. Ty iag haswer gis-
wityonotupäMandomens wsgnarminord ptl HansMun/ochsmordt honom medh Glädienes Olio/ tjl
enstsorProphet/ochVrast/ effler Mlchizedechzsätt/ eder trognaste Lärare och Siälars Bistop/som
bade kan och wll kungsraktzfzens Vckgar: Hans
Ord aro minOrd/ Hans garningararo minä garnin-
gar/alt mitt <il hays/ alt Hans ar nnl: han <3r l mlg/
och iagh l honomt Honom haswer iaghbesalt/athan
Nledh sin fultombliga tyyny och Hörsamheet för edra
stuld stal vpsylla lagen/ och med sin bittra Dödh betala
edra Snnder/ min röttmätige Wrede emot eder för-
sona/ och hllfwa en Medlare emenan eder och migh/
och thet fsrlomhe igen vpjökia. Therföre möstejwa,ra förbundne til at höra honom/anamma hwad han
eder larer/oansedt at thet kan ssrWa emot edert För<nufft: Troo fulkommeliga/ thet han eder vthlofwar/göra wälwiuellga det h-m eder befaUer/ bära toleliga
det han eder palägger/ och honom gladeliga effterfö-lia/ nar han fodrar eder aff denny Mrlden. Ochom I tdesseSaligheetz medel medh en alfwarfamöd-miukheet och wyrdistzcet anamme/och ratt bruken,
wll iagh wara eder NadigeFader/ föda eder p« nytt/vpllisa eder medh den heligeAnda/görä eder til mmewalbehagellge Barn/ inrmnma ederpa sidstone thenHimmelste Arsszrötten och ewiga Nadestatten/ til

et
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et sätert och lämwal ewinnerilglt besmiande. Och
tzettaörSumman affdtnNadertzfa och högwlchtigao-
tölion,somHlme!rtzkesoch3ordertzkes Konung hafwer
hällltmed the sörsamblade HimeWcs ochiordelUcs
stander/vl, denne stoormächtlgeHttnmelsteHyldnlng.

Men effter MenniMg sttöpligheet.kan icke mcd
sine dödenga ögon see en sadan sttjnande Klarheet/ el-
ler nudy sine swaga öron höra en sadan Gudomelig
vppenbarelse/ HZesmo förberörde Apostlarsa förfarade
och Wanmächtiqe/ at the sego nyd pä M Ansichte til
lordena. Tn sanl bliswer thet har i Werlden / som
HErrm Nelfflade ti! Mosen: IngenMmstia/jom
Mlgh seer/tan lefWO. och Manoa sade til
sin Hustru/ när the sörnummo/ at thet war Gudz
Hngel/ som hade talat medh them- Wymastedöden
dös/ effeerwyhOfwestdlGudh. DanjelPropheten
bekanner om sigh/ at Hans Ledemöter bafwade / och
blefwo machtlsje/ och Hans Hyy wartfsrwandlad/
när han stg aUenast en blott Hngel. Johannes E-
vangelisten och Apostelen/en affthe Larjungar/som
hurnar woro/sager sigh thet samma vppä ön Path-
mos wederfarit/ näl han mitt lbland the fiw Gyl-
lene Liwsestakar icke allenast sag Fhristi Ansichle
Mna som Sslen/ sgonen gllmma som EWagg,
Oäm wmahwitt somen Vll/echsassmSmö/ ech
FosternKsasom glödandeMehmg l vgnemvttzanoch
hötde hansßssi/stsomen DsnaffmyckllWatn/at
han soll mdh lil Hans Mer/ sajom hauhMwarit
Dödh:ja EnslglMoch Seraphlm bttäckla fit 2ln-

Domareb.
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leee för Gudz Majestet. Hwarföre och intetvnder
sr/at dödeligeMennistlor lthenneWerldeneintetkun-
de bcstäda Chnsti Herligheet och Liws. Tv kan Men«
niskan icte fördraga Solenes steen nar man leer vp-
pä henne/ hmu jkulle ts Apostlarna kunna bestadaensadan Himmelss Klarheet 3 tunna Mennlstiorna icke
fördraga Ängla-röster/ ms tä lcke desse larmugar has-til at blistvz swarliga sörfärade/ ta the hördt
Gudh fielff aff Himmelen tala? Och förfärades the,
ta HErren Gudh sade/ thenne eder Frelsare lESnSar mm alffelige Son/ hwad stola ta the Ogudachti-
ge göra/ nar the warda seendes lEiumheia Werldenes Domare/ och warda hörandes the
förfkräckellge och odrägelige ord/ gaär bsrl ifränmlg
j Ogarningesmätl/ j zsrbannadevtht Hwlnnerttg
Eld/ som Dieftomen och Hans Englsm ttlredd
iagh sager jder/lagh wm lnletafjder hwgdan jären:Huru warderthennarössen/ssfom en Tornwias/fiaen-des dem icke allenast ntzd ilorden/ then tsarförswun-
nen/ vthan ochiförberörde diwpc brinnandeassgrund/
ther the i toganom/ Chore/Datans och AblramsStalbröder/ medh then rtjke Mannen och ftere Gudlösaoch Ogudachlige Mennissior/jälnmerllgen plagas.

Wal fördenstuld aLa them/ sonl Gudh sruchta /

ChnstiZTiu WgtswandeOrdblif.wa l demn strtjvande, Församblingen vprättade/ sä-som har Apostlarna- Ty nar the fölw ssn A««sichte/ woroo hspne och förfarade/ mck loch eog padem och sade.- Mr vp/och rädms icke täyan laoe siu LMiswande Hand them/ sch medh
fin a

1.u«u;:27.
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fina wahnkga och llusliga Ord them lröstade/ ther nledh
ban och ön i D«gh sin förstractte Förjambling trö,
star och hugfwalat. Tn trycker ligh / godh Chri-
stenSläl/Syndeli?WarwidgodhTröst:ChristuelE-
fus «M Mttfärdigheet. Bedröfwar tighFbrban-
netjen/ Christus lElus ar tinWälsignelse. Hwad
betymbrar tig Tin Swagheet?war obekynlbrad/Chri,
stuslEsus ärtmStarcktzeet. Hwad anfachtar tigh
Tu ast styldtq ltjotusende Puno/ sruchta tigh intet:
Christus lEsus m tm BetalniNg. Hwad fdrstrac-
ker tigh Fördömelsen? War oförsarad/ Christus ör
M Saligheet. Mu radd för Döden ? Christus le-sus ar tU ltzff. Fruchtar tu för Dieswulen? Chti-
Kus lEfus hafwer öswerwunnet. Man
siunger nledh Glädie on» denna Scgren vthi the
RättserdigasHyddor.- Dsdeu är vpswulgen vthi

DSd hwar ck ttn Vddl Ä Yelfweee/hwar Hr ltn Seger/ Dödzens Vdd clr Syndey/
SytMnes Krafft ör Lsgen/ men Gudi ware

otz Segrenglfwtthafwer/gmomwar
HErra lEsnm «sshrlstum. Hwarföre och Apo,
filarna / nar the en sädan Mtans wederqwecklande
Tröst hwar för sigh förnummo, «he ssrar vplyffte sin
ögon och reste sigh vp; Men sago ther ingen/ hwar-
ten then hwijtaSkyyn/eller Mosen/ eller Eliam/ vthan
Msum aUena/ vth, samma Hampn/somhan hade
förän han wm vä Berget/ pä det the stulle bliswa
förwissade/ at then HimmelsteMsten vwff Skyyn lan-
de icke til Molen eller Eliam/ vthan til Christum
allena.

Kk Ocy
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OlundeSondag
Och sa är här aff nogsanittlart/atSvndige Men»

yistiormed de« oandeliga Gudomcliga Mayestetet intet
handla tunde/ om »ckeMedlaten wöre/FrelsarenChli-
stus lEsus. Tvsträckms the höles/
huru mnctit memlkolathe tä förstrackias/när Wrede-
Mstenhörd warder? laom ochMedlaren/ Frelsaren
Christus lEsus/vthi fitFörnedringz standMayestet
brukat/ haoe och war förverfwade Natur icke Heller
kunnat honom lyda; Hwmföre han och/ nar Hannu
the sörstrackte Apostlar vpratta stulle / gör det
intet vthi Nn Förklarningz ochHerligheetz ständ/vthan
effter Förttarningen vchl sit Förnedringz stand. Och
finnes tä lEsuS allena/ när den Hinlmelsfe Aö>
Neu höres /och nar LarjunZama blefwo förfäradei
lämwäl ifrän sammaFörDrelse beflhade. Ty Avo-
stlama wiUe/ ae Moses och Elias stulle bliftva n,edh
Cbristo vpps Berget/ men Gudh aff Htmmelen lat
här see/ otz vthi lEsu Christo allena alt hafwa:
Och at Lagen och Propyeterna sora otz tilChristum/men han allena beklader Medlareambetee: Sasom
och/at Lagsens stugga och Propheternas förmälmn-gar maste nu wtzka/ när rättfardighettnes Sool vp-

' gängen war. fordom lalade Gudh offta och l
mängahanda mällo lilFädelna genom Propheeer-
na: Mn pa ehee pttersta i thW dagar jafwer
han talat tll otz genom Soaen: Tv Frelsaren lE-
flls/som här toghApostlarna medd sigl) vppä thettahöga Berget/ at the lee skulle den Förklaraoe 3Esu/
och the lalige himbia Inwänarenars/ Mosis och Elie
Herligheet/ han är och otz Wckgen tll Ltzswet: war an-

deliga

Hel)r.'l:l,z
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deliga Jonathan/ jom det Hnnmellte Bergetz bratta
klippa medh sitvplWande sörr vth hafwer intagit;
Whl aro Hans Wapndragare/ sölia bonom esster/
tildes sinomtijdhMoch komma. MenChrlstus
hafwer oH denne wagenjampnat genom sinvthgangl-
frönlerusalem/emedanhan icke oUenastmedhsit dnra
Blodh hafwer försonat otz medh sin Himmeljfe §a-
der/ vthan och aff den samma sttuklt ps the Trogna
Hiertansdägtze SlZdoercknoch öfflaDsrettaV at wtj
saledes vthnlarctte/mage genom denne mörta Död-zens Daal jäkrewandra/och vthaffFörderfwarenom
intet staode bllswa. OchdettaaltvthrättarCHristns/
förmeoelst Ordet och Sacramenterne: derföre säger
Hans himmelfke Fader - Hörer honon,/ eUer/ honom
HSrer. Ty Predtzkoämdetet ar then andeliga Wagl,,
medh hwilken Chriftus i förstone sörer otz medh figh
vthiM Gardar hZr i lijfwes/ til detz han se-
dermeraZenomdödeninförerotzvti thetNldrahellgasta.-
tgt han genom fit egil Blod ena reso ingängen ar/
och hafwer funnet en ewig förlotzning. Ltjdom wtj
föroenstuld här Bedröfwelse / i Hlmmelen wante wtz
Gladie l To och thenna then ewiga lycksaligheetenes Be-
trachtelje/ stal i otz vpwöckia en atra och längtan/ at
skilias hädän och wara medh Christo. Tn Blom Pa-
lriarchen Jacob medstoorFrymodigheet ftytnade vthi
Egypten/ at han ther mätle seelosephz Httligheee,-
ja mZge wij och medh aU stäältsran denneWerlden och
til Himmeten lust hafwa at ftyttia/ at wy ther mage
jee Christi lESU Ähra och Herligheet. Oat wtz et
ssdant viertä hafwa tunde/ fsjom dm högt för sm
Gudsruchtigheet och TolaModigheet veprtjsade Job:

K kz oin
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Om än Gudh dräpo mtgh/stal iagh doch hoppas
vppä HONOM. Orsaken eher ttl war thenne/Uy isMweee/söger han/atmmFörloffarelefwer/ochhan stal
päfidstone dpwckckia mgh aff lordene: Och mgh
stal sedän meoh etzesso mineHmdvmkltlbd wgeds/
och ssal lmitt Kslt fä see Gudh, honom stal iagz
migh see/ och mm sgon stols ffoda hsusw/ och in-
gen annsn.

Sidst och yttersi/ effter Evangelisserne förmäla/
at widhsiutet/ och narthe gingo neder afßttset/haf->wer ZEsus budit them och sagt: Sckger för ingen
BVnena/ttl eW MennisttonesSen tirvpstckndm

' iftckn the dsda: Och the Wde/ och fsrkunnade m-
' gom i the Dagar nägoe aff thee the sedt hgdet
Kunna mänge wara/fom gerna wetawilla/hurudeft
ta högaÄnderwarchhwar
ftyta/stuuesörtlgas. Thertjlsölundaswaras: Thes
stedt warK/ (oAt Apostlarna/ lom tanckte Christusftulle mstichta et PMistt Regemente/ och sttt
vprälta Maels NM / nembligen/ frtza them och
aUe fine Landzmän ifrsn the Romares tryek och fws-ra Tmldom/ lgengifwa them theraSförrigaFryheetee/
zäggia aU Konungärtjke och Förstendömen i WMhene
vnoer stt Regemente; wmo önnu ickebeqwOmblige til
at sadana ochandra Evangellsse Hemligheeter fram-föra Christo til ähra/ sch Mennissior til Vpbyggelse/
Tröst ochSaligheet/ föran then helW MdessuNeblif,»a pä Pingesdagen rtzkeligen öswer them vthguten, c»>At Christns stulle har effter ,cke hliDa sörhmdrad

Hiille??:?,
3.uc.^,zs.
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Det 'lrinit2tis. tss
vthi Httrlötzningenee Warck. Tn nsr den Delennff
then ludista Almogen / och ftere / soM wöra pä
Christi sijda / hadeHllfwit vnderwijste om en ladan
ährefuUochOhörligFölklgrning/kunvethe ther aff be>
komit orsat/tilatharefftersajtoch ssanstaheller vthko-
raochkrönal)onomtilenWttldzligKonung/an tä han
mättadee femlusend Män/ medh sem Biuggbrsd/
Och lM Flstgr: Ochlät dochstraxmeravptagaoch
förwara/ an som framburtt war/lä effter femßiugg-
deödh och twaFiffars förröd bleswotolffKorgarmed
ilterleffda Stycker. tt) Hrthet stevtför gudarnas
ssora Wanartighcet>och grofwaOtacksamhttt / och
hiermns häwheet och wrangwijsheetz stuld. Ty der
shenne Frelssrens lEsu Christi Mennlskeligbtttzför-
wandwg hade bltswit atmenneligakungiorV/matte
zheiädan HerliglM/ effter therasgambia molwwiga
wahna/ ickeaUenast befpottat/vthanför hwariehanda
ssannjng vthropat. Hafwtt och Frelsarm Christus
lEsus tilförende fagtilssolenickegifwaHlmdsOM
lhet hellgl äl/ och jdraperlor stolen j lcke kasta
fsr SWW/ at cheicke erampa themmedh
ter- (4) w trogne/rattstnnige och nijtalffande Lä-
rare/ stuNs sigh här aff taga i framtWen en Effter-
zyn/ huruleoes the vthi sit Ämbets/ ibland alt annat/
stuUe ssicka figh efftee therasHhörares förstönd/Pre-
dijka förständeliga/ och talla vttzlryckeliga/sä om then-
m TloonesHemltgbeet/som the ftere/ at wsnge thsrft
genom wardawundne ti! GudzMke/ och deg Galig-
heet To otz är nu Frel<arens Chtisti Wu ährefltt»

och medh then he-
Kk) lige

?olus.'l,
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T54 SiundeGöndas
4tt,«)?4' lige Petro ta yom: WWgnal ware Gudh och wäls HElre,

IZ<u ChrililFader/ ftmoss fsr fin fiora hch
werföbl pä nplt/ lil el lefwandes Hopp gensm Christi lEsu vp,
standelse lfrän the Dsdg/lil et ofsrgangeligit/ obejmllat och o,
förwanfrcliglt Atffi Hilnelen; ther wt< stola med alla Gudfruch-

med ovlhlapeliga och herllga Glädie/pch fä wära
Troos endalpchl/nembliga/ Mlamas Saligheel. Tn roparoch
längtar enFänge i thenneWerldene effterFörlossning;
tranchtar en Siuk effterHalsan; söker enFattig effier
IWedomar:ästundar enßlindigmfäsmSyyNi ässar
och en fattlg Fader-och Moder-lösat kommalllsina
Gudsruchllge Föraldrarzoch hegarerentandzfiychtigh
tomma i silFadernesland igen: stuUewtzlcke sastmeer
i AndellgmZtto arme vsteoch alandige / langm och
trängta vlhur dcnne beswärligelanmierdaien/denne
Werldene s Siukstufwa ochälendsulla Landzftyckltghtt
fördota vttzi herlighetenes Mke/ ther wij stole hekom-
maLlwS förvtanMörcker/Frögd förvthaNSsrg/Hölsa
förvthan Siukdom/Wljsheet förvthanFäwitffo/För-ständförvtanWllsarelse/Mine förvtan glömffo/Starck-
heet förvtanSmagheet/FrijheetvtanTraldom/Ffijd för-
vtan oroo/Sakerheetföwtan sörssräckelse/Äftra förvtan
Blygzch Lijfförvtan Död/ och olänelig ewlgtsckfallgheek
förvtan anda! GifweGudh/ae wij effeer wära Synders Fsrlä'telst/och Kstzen? bortlagde ioster mäeee inga i Henna ftligaßos ochoch medan wij vlhi the Gudelige Tanckar sroM ste/ bidie wrjf
O Herre/ aff hienans grund/förlätwara brisi i «3a fiunb/ hielp meKhiertans hegh och achc/lin hettige dag och stsra machl/ fsrwcknta medhGMeoch ChristellgH Troo/ eii desi os nalkas den saligaRoo!Men/Amen, HErre ITsu/ Amm.

«>5,
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8. Söndagen effterlrmitHtjs.
I Nampn GudzFaders/ochSons/och thenSHeiige

Andes/ Amen.'
annat den helige Evangelisten ochApostelen seer vthislneVppenbareller/sögh

han och vthllr affgmndens Brunn kom-
maGräShopMpalordena/derasA-

fichte sajom Mnnlstiors Anfichle / och pä deras
Hufwudh stftm Fronsr Gllldee lyka/ men deras
Stlerlgr siisom Scorpisner/ och Gaddar vthi deras
Stierlar. Igenom hlvilkäGrashSppor/ otz lW sösom
för ögonen och sinnm ftällas Kaltare och falste Pro-
pheter/ som Dickra meo Tungone/men med Stierten
ssingademaUa dödeligeSasr/hwllkaeffttlfinaegna
Lufiar/ tp the kunna icks lGg halsosam Ardom/
stmka fighLarare/ effttryemklMlsronen/ochehe

fin sron ifrgn Sanmngene/ochwända sigh
<i! Fabler: Gsra Och thesse des vljan och
Vnder/ sä at om VsyeZigit woro/ sM.Frelsaren
Cbristus lEsus sager/ the Vthwawa ffola och för-
forda warda: Och A/mg hafwer ftgl jder del söleak«
SZlom «chFrelsarenZssus sä troget wamatsin För-
sambling för sadana Fährskinsklödde Uifwar/ och äf-
wen i daglens heligeEvangelwl hwilket otz vnderrät-
tar / huru Gudz Kyrckia och Församblmg här

aff hwaliehanda Partier trsngd warder/
la

uppcnwl

sTimoch.
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OMdeSönW
f 6 at hon medh det gambla Testamentetz Kyrckla mä
mstämmq: Uhe hafwa offla lrängdt migh alt i-
ftän min Vngdom/ si De Iftael; The hasVg
offm erängdt migh ale ifrän min Vngdom.' Tv
hon Triumpherar och Segrar ännu intet alheles k
Himmeten/ vthan hon kampar och ttryder onnu pä
lorden. Här hafwer hon manga Fiendee/ och mä-
ste vthstä mangayanbaFörfölielser/ at the Gudsruchti-ge esomofftast medh David sucka msge- Ach F)ERRE
Gudh/m spqsar oh medh tarars Bröd/hch ffäncker
est el store Mcktt ftllt medh Tarar« Tnranner och
Blodtotstiga angrijpa medh vlhwärtes Gewaldt the
Christtrognas Godz och Lijff: Kättare och falffa
rare/ jemwalfalsta BröHer och Skrymtare/ bedragE
ochförföra mangemsngeafSallghetenes wagh medtzsm fördömeliga Lara och fömrgelige hwilta
säya sighktlnnaGudh/men medh Gernmgarych ne-
ka the thet. Therföre och nagre mena/ at desse lren>ne Parlier/woro vlhi Vpvenbarelstn och sörr vthmg-
lade/ och medh fina rätta Färgor Matte/ ta igenom
den Roda YDen förstäs Tnranner/ theeffterßlodh
törsta ; medh den Owatta Yästen salssa Bröder/
hwilta medhmörckiens Gernmgar vmgä; och med den
BlekaHMen Kättare/ the förmedelst deraS Anletes
bleka Farga/ as besynnerlig Mattelighm och Heligheet
Ngh berömma / men föra doch mängen til den blacka
Döden och Helfwetet- Wäl den som effter Christi
lEsu Rädh för falska Prophem/ och nu dageligen
d«gz mm liltagande SkrymkerMghwal Mchta IM/

den

Pf.1z511,k,,

Pfal.l«>:<,

Tll: »: ls,

UpMbarl.
.

6:4,



den sammakan och komma iHlmmelrtztet/ tä hangör
Gudz Faders wilia/ somör i Hlmmelen. Men ach, at
wij läosörmögneder til Zrom afotz sielfwa/ Ty ligger ofi
sioor machl »pp<l/ at wij Gudh erollga bidia/ ae han Wille fast medhoI sinHielp ep ftau off Ma - Han hafwtt vthlosival fsrwifi/

allom bijständ gsra/ som halla sigh til lOsum Christ/ h»,
«sm st« Pri,e ech Mrs! Och sä bidiom wtz Gudh thenwsrdige Helige Anda otz til hlelp, jamwäl til Ordetz
medhFrucht vthförande och hörande/ mev Frelsarens
Msu egenßöön/assHitrtatmedMunnen ochiTroone
La<andes: Fader wär jom Hst t limblom/ ett.

Evangelium vll. v. ,5.

lhden/ DelEsus til finaM/ungan
WDWschm eder jör the falsta propheler/som
komma ttledek i Fährakiäder/ men imvckttes äro the
gluMde Vlfwar. VlafflherasFruchlMenMn-na ehem» Icke jämpeer man Wyndrufwor aff

Ei> Heller Msn sff Mel: sa blir hware
ech ee gooa Zrucht/ men et ondt Tra'6
bar onda Zrucht- Et gotzt Ctäci kan icke bärq on-
da zruchl/ icke kan Heller et ondt Tr<U bckra goda
lruche. Hwart och et Back/ som icke Mr goda
Frucht/ stal affhugM och kastas t Eiden. Ther-
fsre ffolen jkänna them pa lheras Zrucht. Icke wsr-
derhwar och en kommande ln i som
ftger tl! migh/ YErre/^)Erre: Vthsnthen ftm gs3
mms Faders wllia/ som ar i

Ll AErrs
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Hzs Otesnde Osndagh
hoo ssalboo i lina Yyddo/ Yoo stal

Wbttfwa pä lllt HelgaBerg/ Hr den högwichtige
Fräga/som högtvplolie Konungen ochProphelenDg-
widframstaUer/ effte, msngaSttnmtareochSkeen-
helige/tillijka medGudz ratta Dnrckare/ sigh ocksa in-
mängia i Gudz Försambling; ochMennilkiorsßarn
intet mera förftö/än the höra ochsee. Ty the gemenli-
gen rätta sigh effter Orden / Äthilfwor och Gemin-
garna/ vthl ywilta offta stort Strymptery
en Stalck tan hängia Hufwudet / och ste alfwart
vH/ och ckr doch allstmmsnsßedrckgery: han flckr
ögonen neder/ och lyder lilmedh Skalckasron/och

Pf«!l.'f.l.

Syr.,3.!j. ,
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«Bam.i6. <
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om lu icke hafwer acht pa honom/ s<z fsrraffarhan
tigh. Men Gudh gllena seer til Amat/ och han
weet Tanckar. Fördenstul frögar ochden
helige David/ HErren den allwetande Guden / hoo
ssal boo i lmaHyddo i Yoo ffal blifwa pättttzelga
Berg'' Och sslom hwar och en wäl seer den athfkild-
nad/ som äremellan en Hyddo/ som ftytties ifrön det
ena Rumet tll det andra / och et fast och otörligie
Berg; och elliest den förra frägan effter Grundsprä-
ket sa myckit lyder : hoo sial wandra i tlt Ca-bemakel eller ypddot Och enstoorHthstildnaoar.
emellan wandra sch blifwa; blifwer och en äthstild-
nad pä desse Fragor: at den första angsr den Slrtz-
dande/ och den andra kan förstss om den triumphe-
rande GVdz Kyrcha och Försambling i Himmeten.
Tv then förra Frägan; hoossal wandra l lit Ta-
bernakel; glswer otz anledning at medKonung Davidsrsga:



effttt I'rinit2tjz< 7^
fräga: Huru e» Mennlfiia jkal sigl) anstöUa vthl stt
Lefwerne/ atdon ms wandra Hsßranom til Behag/
och saledes haswa the rätte Kännttekn/ som en sann
Gudz Försambling haswa bör? Tv medb det Ordet
Wandra/ förstäs Menniskiones ostadige tllhald här i
Wttldene / emoot det ewigwarande: som Apostelen
Paulus bäggedesse stlunda jempntörer-. Sä lange

lvy hafweyemmanvlhl Lekamen/ sä äre wtzicke
bemma när Yerranom: Ty wy wandrom i Troo-
ne/ sch seem henem meel: Men wy haswe tröst/
och hafwe myckit meer Lust lii se the wandra iskän
Lekamen / och hemma wara när YHRranom.
Och med det Ordet Yyddoelier Tabemakel/förstäs
detßum/ der den offentlige Gudztienstcn förratta«
des. Och ar lijknelsen tagenaffen Hyddo: Atsilom hon
siyttias ifrän det ena Rumel til det andm/ altsä och
Gudz Försambling ftyltiad är iträndet ena landet tl
det andm/ jaoch ändttligen til otz har l Norlanden/
hwarest wtz nu hafwom Gudz Ord och
twmenterne/ hwilka Gudh beware emoot aUa Mtta.
re och falsta Larare / ai wy ordet rent och Gacra-
menterne oförfalstade niuta mage/ för otz och wär6
efftelkolwndemtilwärochwerldenesAndalEnHyddK
bafwet stt Tacke/ der medh Regn och Owädtt afwa-
rias kan: Ss haswer och Gudz FörsamvlWHErrm
Cdristum, som genom den heligeAnda afwarler M
bed ö welses Stormwader; fäsom ochPropheten E-
saias witnar: Tu Yerre äst thens zattlgas starck-
heet/ thens Armas starckheet i Bevröfmlsen / m

z.Cer.f.e/
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OtttM OsMD
tilfipchljsr Ow<wer /en stpgd / lä the
Tyrsnner rasa / fissm en Seotm emoslenWäM
Medhmera som om en Hyddo satzas kan/ det och ait
sil Gudz Församblmg lampas kan. Men den andw
frägan/ hoostal bliswa patit Helga Berg? sem-
nar otz the Tanckar/ at w 8 inttt alttzdh tänelton; ak
wandra/vthan wij lätom doch en gang blifwa/ stadigt
och Ewinnerliza blifwandes vppä det heliga Berget/i
Himmeten. Ar och här tanckwardigt / atlä denne
fragan gZr äswen der vthvppä/tom ssngawachtarens
iPhllipplS: huru stal en Menniflia sigh stöUa vtht
fit ieswerne/ at hon här ma wandlsa Hszxranom til
alt Behag/ och när hennes Wandringz-ttjdh fsrftu-
tenar/hon tamhi theewlgwarandeßonlNMr i Him-

Els'lf.4.

s.Wss4« melen ms hampna/ ther wy ffola bllswa nckr Her-
ransmalWH / sch ewig zrsgd ssal wam sftveeware Oufwud/ Lust sch Gickdie Ma wy D / ochWclrck Och Suckau mäste bortsa. Och säsom för-berörde Frägor aro angelägne/ lä jwarar och Mal-
misten/ affden helige AndeSrörelss/ ps den första: As
chen som wandrar pthan Wanck/ den sonl med etvprichtigt Hierta/ vtan ssrnmmn/ fweck och mgs L,st/
wandrar vlhi sin KWelse/ slfkar Gudh öfwsr allting/
och fin Msta säsom figh fielff/ och ssledes gsr rckt /och ealar Sanmng aff Ymtae/ m intet annat ta.
las medh Munnen än Hiertat menar; venmed finstungo lnlee fsrealar / mlee braser ift<i ssn Nosta
Hans goda Nampn och Rychte/ Sch lckeMMM-
Og PM/ Pch fin Ms lcke sstlmmer/ aminsenmed

grofwK
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'7/'^,.
Matth.z6,
' s«,.
l. Sam,'
"/?>

grofwa Skälsord/ säiomDare/Rscha/SqwalbFa-
te/ Bloohund/ Bellalsman/ Flmssallot/ett. EUer
niedh vpdichtatafwundz <aal/ sssom steddrOusanna/
Frelssren Khristo sielff/ och mängs andreani
z>agh; eller nledh grofflTaals och sqwallers vtlMy-
dande/ säsom Doeg/ och esster honom alla Belacrare
der til lust hafwa: Min/ sager oen helige Havid/
the Gudftuchtiga ahrar han/ derdochdennewttlde-
nesßarn dem ahra/ som för sm förmögenheet eLer
sielfftagen Mynoigheet äro anleenlige / fast inge»
G«dz Fmchtan är hoos dem; ehen finsm Näfta v-
ihi hansWdtz swar/ loswar/ och häller ehet; den
ftm icke gifwet fins PenmnM/ Spannemöl/ och
hwad mera vtdlanas kan/ pa Ocker; Och tager
lcke Gäfwor och Skäncksr sfwer then Ossyldigas
Este den desse herllgeStycker/ nasten sann ochlefwaw
de Troo pä Christum ZEsum/ vthiden stryoandeFör-
famblingen wtjser/ then thet gsr/ han fkal blifwa
widh sig/ och »all Ewigheel hoos Gudh i Himmelen
hliswa. Frägan gict vthpsBlifwa / Swartt ör och
Blifwa. MenveniHimmelen blifwa stal/ msstesörst
ttzt tomma/ ttjt intet tomma sallta Propheter/ och
the aff them til firderfwet försörde warda, ey Heller
Skrymtare och Skenhelige. ly icke warder hwarsch
en kommandes i HlmmelryKt / ftmsgAer Mmigh/
Herre/ Herre: öro Frelsarens ChrEi Msu Ord.
Ty latom otz icke allenast sörestälte wöl
minnas/ Herre hoo ffal wandra i ele Tabernakel /

kl 3 sller



Dttonde OsndsgT62.
eller Hyddo; Och HErre/ hoo stal bllfwa pä tlt
helgaßerg?Vthanoch om «heDvgder otzbeWa/som
Konung BaVid/ igenom GlldzAndasinglswande/aff
aua themfordrar/ som wilia bliswa i Himmelen/ och
jämwalFrelsaren Christus lEsus/ then i dagzens he,
lize Ewangelw reent vth säger- Then fial blifwa i
Hinlwelen/ ftm gsr Gudz Fadees wllla / som ckr i
Hlmmelen. Och Mm detta helige Evangelium gis<
wer otz anlednlng
sZ wtliom wij och bagge parcernas Feelaffhöra / och
aff deras Skada läm / huru wii iHimnttllljket mage
komma/ när wij görom Gudz ffaders Wilia/ lom ör
i Himmelen. I medlertijdl) wij juckom och bioiom-
O YErre hielp/ O YEne l<il wal ga!

Kättaee / falskaPropheter och Lärare/ an-
är meer an nogsampt klarc/ a< the alla

Werldenes lijder sig infunnel. Tv strax vthiParadijS
framkö Ertzkattaren och den förste falskaProphetDieft
wulen/ jomGudzoro aldeles bortwande.Hade sckeGud
lagdt/ W hwad Dagh lu ther aff cker,f?altuDs.
bltldsö. Dieswulen olllwande de§e ord / och laroe
twärt emoot: Ingalunda stolen ) Döden dös.
z)ch thenna konsten hafwer han alle sine effterföliare
Masterligm lärdt/ som til Exempel lees kan/ aff thePäswistas och Calwinisternes wilfamnde Glossor.
Gudh biuder: Tm HHrra Gudtz ssalt tu ftuch-ea och tllbidia / och honom allena stalt lu ttena.
Pafwen säger-. T« stalt och tilliä the heliga anblöia.
CWus lägtt.- Tager/lhetta ckr mlil Lekamen.

Calvin

f.Mos. B.
l

;. 4.
'

z.Mof.B.
6/1;.

Match.4.
Ma!ch.!s/



Calwjnerne söha ney: lhetta ar auenahansllkamcns
Tecln. Ehristus lärer ochsäger; Dncker häraff alle.
Papisterne swara ney: vthan auena skola the Ande-
ligether af dricka. Ehristus sager: lemmet 11l
migh lälle/ som arbtten och ären beeungade.
Cawinerne swara Ne^: vthan allena the/ som igenom
vndwtjkellgaewigaßadsiaget alo försedde. Och allsä
förfa!ssurSathan genom sinaWärcktyg Saningen aNa
tMt/atGudzKyrcklaaldrigh är vthan falstaProphe-
ter.2AdamsF>wskyrckia war Cam/ hwilkenßattfw
digheteniGernmgarna sökte. hono fölgdehans aftöoa
Lamech/hwMn vttÄchtastandet giorde och införde dm
oordningen/st han/ och mangaMerhonStogo sig twä
Hustrur. Och la kan intet twifwel wara/ at icke för<
staWerlden/lom genom Syndafioden förgickz/ jw si-
ne falsta Propheter hafft haswee. Ibland Tharad
Slächt/ affhwilken Abraham född ör/haswa och the
warlt / som liene, hsfwa Affgudar. Tbe So>
doMittt hafwalögnpredikanter hafft/som tdemhafwa
liufft predikat. Laban haswer hafftHws<Affguvar och

tttbedragenworden/ochaswaMaelsbarnderlamasia-
desNssgude,hlardt. Aaron haswer vMöknen tilrsttat
en GyldeneKalff. NadabochAbihusramboro
mande Eld för HErranom, Korsh/DatanochNbi.
ram/ medfin Nota/ satte sighvp emot Mosen. Bileam
bleff aff Balak sasom en falfkProphetehömptat / at
hanstuUe förbanna Israel.» HffterFosuedöd/lten-
teI lraels barnBaalim. Mlcha hade vehi sit Hwe en

i.lMofW.'
4-8/ »5-

I.Mos.G.
»1/ »6.

Jos. t4^.

10. /.

16/,.
4-Mollß'

2»//.

t/11/i?/l.
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554 OttMe Gslldäg
Affgudh. HliGönerwandradeinteträtteligenpä

wsgar. Baals PMer sötsörve Zlraels
Folck esomofftast / och alla Propheterna klaga högeli-
gen öfwer the falfta Propheter, som och sidermem the
sammaaltljd afflagdt sinaProff,icke allenafi Frelsarens
Chrissi lEsu Wer/ vthan sch the senare/ och jäm-
wäl ware. Therföre sa troligen och Frelsaren ZEsus
alla/ jemwalotz/ warnar och söger: Wschter eder M
the falsta propheter/ som komma lil eder i FarsF
kllider/ meu mwärles äro the glupande Vlswar.
Och hafwow wy här ickeäNenaft sielfwaFörmaningen/
vthan och the wlchtigeOrsaker til samma Förmaning.
Wachta stolom wtz o§; ty falsta Propheter finnas/
vch lhe komma til otz/ the komma kladde iKahraklädet/
menehuruwal kladde i Fahrakläder öro doch the M»
war/och meerar glupande Vlswar. Wachta sighssolci
fördenstuld Lärare/ wachta stola sigh Hhörare.
Lärareffola hafwa acht pä sigh och allan Hiorden/
ihwilkom then zeltgeAndehaswersatt them eil M
ssopar/ak regera Gudz zsrstmblmg/ hwilka han
hafwer förwärfwae medh ste Blodh. At the äw
gode Ohristt Tienare/ vpfsdda i
Ordomochgodh Lärdom/sfwa sigh sielfwa lllGuV-
achllsheet: at lhewlMggiafigh/tilatbewyssfigtz
Gudi bepröf»ade sch osiraffeligeArbeeare/som
rält bela Sanningenes Orv: Straffa them/ som e-
moolfia. TyallSenfftaff Gudivlgiswen/ärnyt-
slg lil lil Slraff/ lil Bätring/til Tuchmn i

VM-

i.Oam-l/lt
«KongA.

3psfilaz<r.
',,0/ iz.

~ Timsch.
4,6/7.
Timoth.

och



effttt 2sL
Mttferdlgheee. Thet är ineetnoghlaraOrdet reent/
l sä mstto/ at Hhörarena wtzses then rätta wagen til
Saligheeten, vthan maste the och Wwa wa»nadMr
alla farlige Irrwägar/ som leda tilFördömellentther-
Ore waroa the lcke allenast kallade larare/ vthan och
Wächtare/ Andelige Wächtare/ zsm all Sialastada«
ttjdh stola tiltänna glswa.

«.««,.

Hhörarna stola och wachta sigh för falsia Peo-
pheter.Tt) sä sager FrelsarenlEsus: Wachter eder:
ware sigh nu hwem thtt wara wil/Ung Heller gam-
ma!/ Rtzk eller Fattig/ Hög eller Läg/ Wachter eder°
TysäsägerintetFreliarenlEsuS: lster edraSialesöiatt/
idra Lärare / edra Präster wochta sigh vthan
Malar Frelsaren Christus alla i gemen/och hwar och
enilynnerheett Wachter eder/ MenmsngenMen-
yilkia täncker doch sä ; Min Siälibrlare mäste söria
för min Släl/ minlarare maste mtgh lära/ lärer han
migh rät« och wäl /sä är thet och wal: larer han
migh orött/ <ä mäste han therföee Mtenlkap göra/
wgh stackare är enfaldig/ iagh tan hwarclenLäsa el-
ler Skrifwa. Men en lädan beorager sigh sielswan:
Tn säsom hwar och en Krilgzman mäste achta sigh i
Krijg, at han icke til M ochLefwerne warder stadder,
ther til honom Hans öfwerstetroligenförmanar/oen
säsom en Mennlstlä/ icke mera an vppä et rum wara
tan- Altsawarnarost aUa/Lärare medhähörare/
meoh larare/ wär öfwerste Frelsaren
Christus lEsus/ at wtt wär Saliftheetz Skantz trv'
Ugen i acht tagom/thet wijicke aff FiendenDiefwulen
zMe öfwerijlade och öswerfaldne waroa. Ssrdeles

Mm aw



566 Ollsnde Söndag
anstardetGudfruchtigeAtzörarewalat the aro sinä
Lärare lydige/ och ftlia them, hwilka sn i Dagh <

CtzristilEsustadtzropa: Wachter eder för falsta
Dropheeel.

Hbr. '3:7.

Thekomma/ sägerFrelforen lEsue/ iMakläder.-<z« sasom Propheterna ibiand G«dz Folck/ haswa ge-
menligen brukat Geetstin och Fahrssm/ la hafwa
och the falfka Propheterna antagit lamma drächt/
at the der medh deste snarare ltulle kunna the eensal-
diga bedraga, säsom Propheten Zacharias och wit-
nar/nl den andan Spämänneme dragit Här-Kltider vM Sä behäller och Frelsareu Chrlstus
denna lljknelsen/ at han saledee stal see löta/ det the
salstaProphettt med thesannavthlvthwarles dracht
kunna öfwerens tomma/ tä doch deras lara öral-
deles Machtig/och the falssaprophelerS laalfrck-

Mbr.ii/;?.

)/««l5 Hl,»

»Tim 2/17.
ler omking sigh jäjomKrafwetan. Ämpuet blif-
werta tildennaFshraklädningm/medhetOrdLoZnell;
tydenneKladningen hafwer Diefwulen meddeelt sinä
Tienare/ tä han är en ftlst Anda vlhi sinä Prophe-
tttSMunn.zärgan är strpmeachllgGudfruchtlgtze,.-

the watwravlhlsnglasdmiukl och Andeliaheet.

lohs/44.
~ KongV.

Colos.»/l«.
Gsmarna/dermed denneMdningenblifwer hoopbun-
den/ äro athstiUlge listigeFrägostycken/ hwilka lhekon-
stigt bepwda/ och medh the samma sörwarra striffte-nes Spräk/ pa det the mage the enfaldiga bedraga
medh dlcheaeOrd/ laehe lyka eala som ratta Lara-

. re/ men olljka meng: Nfwen som Armsgiorde/
hwilken

2.Pet;il6.
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hwtlken sm Wllfarelje lä wijdt brachte/ at Key»aren

Constanllnus Magnusaff nagta blef intalt/ detKa/-
taren Arrio oratt stedde/ effter han ingen annan La-
ra förde/ an den som vtdi det Byml,o!ow-
ore begrijpen, wore han ech färdig «ödan Bettmnelse at
vnderskrifwa.Keysmen lat honom til Lonstanlmopel
komma/ honom det z/mbolum.det
han strax vthan nägon GeensWlle vnderstreff- Och
ta Keysaren honom annu intet troo Wille/ befalte han
honom en jadansin vndttffrifftmedh edh at stadfasta.
Ther til war Arrius och heel wiUig och beredd/ och
fwor ss enltjflig Eed vthi Keysarens och Hans Aädz
närwaro Men han brukade!et sadant sördomdt/
bofwilkt och rättDleswulskt bedrägech: sm egen Arri<
aniffe bekännelse hade han pa enledel bestriswen/ och

Ircn«Us.

vnder den högtt Kiortelarmenförwarad/och brukade
sä vthi Eedendesse Ord: lagh swär wyd Gudh/at
iaghftnfärdeiigenoch aff mins hiereans grund alt-
sa eroor/ Mm iagh strlfwll ftom-
me Keysattn sörstodh fädana ord om Vnderstrifften/
bwilken Arrius effter besarän öswergaff/tii hwilkens
wtjdare bekrafftanve och Eeden pälagd war. Men
Arrius förstod der medh sm Amaniffestrifft/hwilken
han hoos sigh hade förstucken. Tbetz vthan the falffa
Propheters Fahrpsls och vnderttjden affGudzOrd
sammanhanger/at zkrifftenesSprat til et stort taal the

och medh detz förhängzle skyggta sinä Willw
relser/alt effter sm Faders Diefwulens Exempel/ tä
han frestade Skspnaden och Modellen
aff ewSpanst/

' Mm« VM

lib.l.c.z/,

Match 4/.
6.



tlUomKattaroalgemee/nembligen Ähregirlgheet. lyKat-
MenahÄflvK aUa tildtthgfft etvplZt/at mlaggia ähmaff beftnnerlig wetssap; Emedan Mden/affhwll-
ken the drifwas/ äl Konung Sfwer alla Hsgmodiga,
Hr icke thttla en härligFäKrpälslMen wiliom wtzwan-
da om honom/sa blifwer han/ effter ChtistilEluOrd/
wal en haswafal-
st« LarareetglupandeMwahierta: tomma/sckger
lesus/lilederi zähratläder/men mwärles äroehe
glupandes Vlfwar S« befinom wtz här af/hwad the fö-
ra i Skölden/at de til ingen annan öndakomma/vlhan
til at Ma/ fiachea och ssrgsra i Ty the inssra
förderfwelige Pareyer/ och icke allenast sfwer sigtz
sielfwa en hafiig fsrdömelfe/vlan och öswer dem/som
effttrfölia theras fördckrff. At jäsom Ulfwen ör
tt rofwachtiglDiur/ochnär hanträffarhiorden/han
Me allenast draprr ther affjämyMhanbehöfwakuw
de/ vlhan ihiölbtzter altsammans/ säyes och en sörde-
leSLust hafwa til Menmstio Kött ochßlod, Sä gö-
ra och falsta Propheter och Kattare/ the sikis icke ens
bch «nnars ftada allenast / »than öfwerfaua heela
Norden/ och omthem tilstör/ wända the intet atet/
förän the hwar och en tl! sm salska Lara bedragil; Al-drahälst locka the til sigh VnZvomen med sölaordoch
mänga gäfwor/ emcdan the icke kunna the Gambla
winna i fina Näät, som klart öe affZesuitemeeExem-
pel. Meni janningäro the Glupande Vlswar /som ryckia OldetisränMenniffiorna/och föra dem der
ssrän tii NaturenS eller och förstsndetz Liws, Heller til

Fadex-

«<

""" "'

,

««, 1,/».
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'
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fasernas besnnerliqa ssadgarvppenbarelserochSägner.
3he bortrtzckla vtu the Bedröfwäoes hiertan/
lärandes sädanlardom/som tommer Mennlfkiorna til
at twifia om fin Saligdect. Che lyckia til sigh ttzeFal-
Ngas Allmosor/och vli Girigheet handla the stg emel-
«an mev dichladOld omMnnMor. Theryckia til fig
Menlstiornas Slälar/ hwarsöre theafChrjstotallas
Tiufwa? och Rösware.- Tn the stiala och röfwa/med et
Ord/ Biblia och GudzOrd vmrHanden/Troonvchu
Hiertat/PenningarvvrKiftan/Sialen vthurKroppen
sfränewigSaiigheettil ewmerligit sörderff-Hr detickets
rädeligit/at wiUigt ttlhöm Chrzsti lEsu trogna För-
wanmg/och i HErrans Nampn wachta M? Ty
Gudi Ord chtt klara ock rena/ som sMenes Hälsa är/ wil oli then
Blff sormena / ftm Afwund ch<r widh där/ ac thet fial osi förtlaras/
alt medh sinrstla grund/ han finner sigh ther af snclrias / hwar.dagh
»ch i all fiund. O ädla lEsu Christe/ GndiSon af Himmelrijf/
som ost aldeles thet wtzste; thes welt wyprijsa ligh/ huruwij stol< ss.
wtrwinna, chen ledeHntichrist/at han stal sielff besinna/ sigh snclrias
medh fin jist.

»Pel.l.')

Ssledestyvtmörctt haswerFrelsarenlesus the falssa
Propheter-Affdttassrucht stolenjkcinna dem» Vch
stfom dennelMnelsenar tagen affruchtbärandeTr aa/sä arochkunn<gt/at manvppä et Tra iekelömyckitan-
fter/om detarraakt/rätt/medwackrabladbeprydt/vtan
lörnembiigast hwadsruchtdetbär: Sä stalmanochey
Heller vppä en Larare/ mcraan tilbörligitär/ansee/ om
han ar lärd/ wältalande/ i ord och äthäswor höfflig/
ochförer etahrbartLefwerne) vthanförnembligast/om
yar.s lara vlhi ale ofwerens kommermeddGudzOtd.

31im, Then



Then stal man ransaka och starfkäda/sssom theßer-
hsensergiorde/hwlika anamadeordelwlllellga/ aua
dagar sökiandee i Sknfflerna/ om del ocksa hade
figh.Om denlätdom ar tagen afGudz ord/tyeffterLag
och Wilnesbyrd om the del icke Ma/ sa Ma the
lckefäMorgonrodnan. OllldetlanderGudilllahra/
om det länder otz til tröst: hwad som HW H fs-
tessrifwit är/ del är skrlswit otz til Lardom / at
wq genom eolamod och strifftenes Trsst ssola haf-
wa eu förhopmngh. Hr lw tin Sialasöriares Lara
sädan/sa är hon godh/ hwar och icke/ ar hon falfi och
wilfarande; ty la <ager Frelsaren lEsus til sinä Lär-
zungar/ Och til the ludar/som trodde pä honom.-
Om 3blifwen wid min ord/ sa äreulmine rätte
Lärjungar. icke,roo hwar
och en Anda: Vthan prsfwer Andarna/ om the
ckro aff Gudi, M mänge faista Propheler aro vt-
giings i Werldens; Ther pä ssolen Ikcknna Gudz
Andat hwar och en som bekanner/atlHsuSLHrt-
stuS är kommen i Kölet/ han ckr aff Gudi. Och
hwar och en Ande/ som icke bekänner/ at lEsus
sshrisius är komen iKsttet/ hau är icke af Gudi.

Aposilager
,7/11.

Csa. 8/l°

~ korinth.
lv/Zl.

Ish,3/jl

Saledes fiolen j kanna them vthaff theras
Frucht: Tv icke hämpter man Wljndrufwor Off
Tsme / Ey Heller Fljkon aff sa blir hware
och tt godeTrM godg Frucht/ men et ondt

T?o OttsndeSöMgh



bär onda Frucht Et godt Trää kan icke bära on-
da Frucht/ icke kan Heller et ondt bära goda
Fruchl. Hwarl och el TräaV som icke bar goda
Fruchl/ stal affhuggas och kastas i Elden. Ther-
före stolen jkänna them pa eheras Zrucht. Töme
blomstras om warttjden wackert/ och gifwa des roser
ifran sigh en stön lucht/men des fruchtar bitter.-Och
the Törnebustar som vthi sades - Hkren vpwäxa/ hin-
dra Solenes Wärma/ och förqwafta Gaden/at den
til sin mognadintet komnla kan: Sa hafwer och en
falsk lara wackert steen/ kommer och öswerens medh
sörnufftet/ at söledes manga den lamma för den
Himmelste lährans ffatt eniottasa. Men fruchten/
som den salsta Larones Traa medd ttzdcn bar/ ar
onde Samwete och ewigt förderff: hwilket the alla /

som nu sigh hälla til falsta Propheter, menaltförseent
vti Helswctit beklaga skola/som stönies affWHShetenes
Book: Wy hafwe felat om rätta wägen/ och rält-
«tzsones Liws hafwer icke lyst ost/ockfsrstandzens
Soöl clr oh icke vpgängen. Wy hafwe ganget
allesammans stadeliga och orätta wägar/ och haf-
wom wandrat pä willa stMtMenYErrans wckg
hafwe wy icke wetat.

z.6/7.

Astelen wä>er aff sigh Nlff/och sprtzder sigh
wydt / och dorttager ssrän Hkren detz 3etma ,

ivaxerderförehögreän saden/ och wil sig lW säsom
HerrawaloettllwäUa/hafwerochßlomstrennogwac-
tra / men stinger thew som wtzddem tanner medd detz
taggar/ hwilka/ om the icke strax warda vldragne/mnc-

ken



VST
kin Wälck sörorsaka: ar och elieli medh Tlstelcn st be-
ssaffat/ at then sielff ssar sig kring hela Fäldtet, och
kan tcke lötteligen vthrotas. Afflanlma Artäro Käe-
tare och falsta Prophrter/ medh sin falsta och wrän-
ga lardom: The komma aff Ngh sielswa/ the haftva
ingen tilmöta sighstörreLardom/an the
i sannmg aga/ och ther aff wtlia the n«eer än andrawara/som?tzcudaS vti Apostlarnas Ml) hoff sigh
vp/ sigh nagon wara: the tomma medj
hög ord ock medh hög Wysdom/atFolcket mä dem
tilfaUa. Men cheras Fruchter aro onda, och stmga
mtet aUena Siälen dödeligalßaär / vthan beröf-wa henne all Tröst / och omsijder kasta henne vthz
förtwiftan/ at sedän et sadant sargat Samwete pZm-
tet sattkan tllsrtjdz staUas. Saledesbar et ondtTrää
ondFrucht/ som och icke Heller et ondt Traä kan bsra
godaFrucht.

Men hwart och etTras/som icke bärgoda Fmcht/
ffal affhuggas och kastas i Eelden. Tv et Tröä plan-
terar man jw/ at thet Frucht bära stal/ hwilkenHws-
fadren til sitF)wS Nödtorfft bruka mä:bar thet mgcn
Frucht/ eUerssdan/ som intet godh/intet nyttigär/hug-
ges thet aff/ och kastas i Eelden; som och Frelsarm
Cht lstus lEsus laoe i thenna lPnelsen: HnWan
hade et t sinVHgard/ ock
hankom ock jötlefrucht der pa/och fan lngen.Ua sade
hem nu l try ähr hafwer
«agh tommel/och MFmchlpa deltaFtzkonalrädtz/
pch mgh finner ingen/ hugg det bort; hwsr effter

stal

iuc.l)/6/7-

/o/7.
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stal det fsrhmdra- lordena Sa arthet medh falfi
Lära beskaffat/ esster hon intet hafwernyttig Frucht/
vthan är the SodomitijkaTrään/som omogen
ftucht hära/ stal manmedh all fiijtMH för densam-
ma wachta/ sökia at vthrota/ at hon icke wört an-
deliga Wälstsnd nsgon stada tilfogar; sälom elak och

WyH.B.
io/7.

förgifftig fruchtltimmeligmsilohelsanstadar. Hwar-
Me och PropdetemasSöner iGllgal/ nörden Wille
Kurblsen bleff ssuren i grpwnetll Mooset/för eh the
tcknde det krpdde imee: Och lä ehe gäswo vp det
sil M/ och the älo affMoostt/ropadethesth sade:
Döden lGrylone. Sä mage wtz och om fallk och

6/ f. .

wllsaranoe Lära siuta/ropa och sötza: Dsdentlaro-
na! Och medh Gudz den hclige Andes bMnd sta-
digt bliswa wyv wär OErres lEfu Lhristi hel-
Wmma «rd/ och wtzd den Lärdsm/som ckr om
Gudachtlsheelen. Cy Hans ordär sannmg/schWe-
oewMckerSialarna/glader theßedröfwade/starcker
de Kranka, och ar Gudz Krafft allom them tll Sall-
heee/ som lroo. Ty warer reöob<ll»< Qwinna och Man/ glfwcr
eder vlldtt GM Wäldiga hand/ och laeer eder wnderwijsa med
ehe orb 5 somGudhhafwer sielff ftgde z aff himsns srund hafwee
pä chemacht, ech lsrer G»bh ae pri,sa!

I.PM.Hz.
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DhttNndw.
anbelangar Sktymtare/ waruar och Chri,
lEsuSotz isranNampwoch Munn-Christne/

aff tzwilka Chllftenheten och en stoor fara och stada
vtstör; nemhlat wtz walochWtigt otz wachta/atwtzicke

Nn , vn-


