
574 Ottsnde Sstldagh
vnder deraeTaal komma. Tyickewarderhwal ochen kommande in i Yimmelrljktt/ som sager til mig/
YERre/ vthan dm som gor min Zaders
«vilie/ som ckr i Ytmmelen. Pä den lHden warda
mänge ftlyandes eil migz: YErre/ HErre/ hafwe
wtz ickeProptzeletalitilNampn/och itit Nsmpn
vlhdriswie Dieftar/ och i lil Nampn mängg kraff-
tiga gemmgar giordt i stal iagh bekänna dem:
Hagh kclndeeder
geSmäN. Och i sanning ar denna en lädan Text/den lvttdageligenbetrachta fiolom/ochsörmedelst deswördiaabetrachtande otz fötjakerheetförwara. Effter/Gudhbättre/ ja mänge aro/ som mena/ närthe nu den rot-
ta trona haswa/ det <ir Kessler deras falssa vthlaa-
gning) när the nu äre gode Evangeliske/ och sigh mingen annan Religion sörföra Uta/ ts the och ysriae
aro emot au salst lära/ sö haswer det ingen nöd. Mmöntäärwtzdtsezat HärwtzserChristus/huruhanockvä
den sidste dögen ifran jm Domstol aff> och vthi Helf-wetet wtjsandes warder manga/son, sigh til denfan-na Religion huUit- Icfe allenass dem/ som medh mun-nen den sanna Guden och den janna Twon bekandt/vthan thcochsielflre klafftige germngar giordt och vn-derwärck , Christi Nampn / Tde androm ochsäPropheeerat och Preoikat hafwa. Mm hwarfö-»e stola the ifran Himmelen wWe wawa? Intet förReligions stuld/ vthan af det mangel/ at the icke haf-wa giordt Guoz Faders wilia/ sonl ör i Himmelm.The haswa den wäl wetat/ the haswa lrodt/
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effter I'rinit2tis. 2Xj
«t detsa Gudz wilieworo/men the haswa den inmlagt
pä diereat/ey Heller beftijtatsig at göra, derföre ssonar
och Christus dem inter/vthan whstr dem i Helfwetee.
Ty icke watder hwar och en eomtnandeS lYimmel-
ltzkee/ som säger li! migh:HErre/ YErre; vthan
den som gsr mm Faders wilia/ som är i Yimmelen.
Saya/HERRE/ HERRE; ät fördenstuld si myckit/ som
sigtllChrlstilMlara bekanna/och fig för en Christen
vtdgiswa Wärd arlrelsarenlEsusöfwerochfram för
alla den Hyretitel/HCRRE/HERRE; lom han och sielff
bekänner/I kallkNmighMastaresch YEna/I säyen
rält/ ey tgO är ocksä. Men det hielper intet dem/
HERRE/ HERM/at ropa/ the doch icke haswa giorvt
Gudz Faders wilia/ som sr i Himmelen. Therfbre
och Apostelen Jacob läger- MngsrerOrdel/och «-

ke allenast zsrer det/bedralandes ederfielfwa.Sä,
som hansäoa wille: det m ickeannat/än sieifftsgtt bedm-
gertj/ när en Mennistla GudzOrd hörer och larer/
och sörer den ChristeligaLörani munnen' Men bM<
lar figh intet/ deresster at leswa/ vthan gör gernaoch
medh gode wett och wilia/ hwad GudzOrd och hellge
wilia är emot: Then kan intet salig warda/ Heller/
som Gudz Son yär talar/ ven kan intet tomma,
Himmelen. Och off denne Orsaken sade Frelsaren
lEsus lil finaLarjungar: Om) theltawelen/Sa-
llgeärenl/oml theegören. Ickesäförstäendes/ at
tdesse Frelsarens lEfu Ord/ttzensomgorminFaders
wlila/jom är l Himmelen/ fordra et sultombliglt
Guoz hellga wilios tllsyUestgörande/ och Gudz bodz
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vpfyUande/ vthan mangei ochfeel;tyet mgen Menni-
ssia vppä Hordcn göra kan: vthan/ at man isanning
fs smnad ar/ och figh therom sä myckit Menniffell-
gjt är befttjtar/ at gerna göra Gudz wllla/ocheffter
Gudz bud sigh vtisannGudzfruchtan ochChristeiige
dygder öfwa/ och intet wetandes och wiliandes emot
Gudz wilia och bod synda. Och söledes konlma intet
the i Himmelen/ som säilä HErre HErre/ jomaUena
om thet vtwärtes är tigy heMa/ och doch intet aff
hiettat göra Gudz Faoerswilia/somörl Himmelen.
Hör fördenstuld grant til/OMennistia/ochgöm thesse
oroen wäl/ ty thetta ordet/gsra/kan tu pa intet fattbort vtyur den heligaßibelwlnna-Tu nMcicke allenast
weta och bekänna Gudz Faders ari Him,
melen/ vthan tu maste och then lamma göra/ om tu
wilt salig warda. Oansedt tu igenom görandet intet
faligwarser/heUer tit görande icke det nngeste ttl salig-
helen hielper/det effter som nödwändlgt as denleswande
troonftyter, hwar med tu allena saligheeten emottaga
kan. Och sä stola thesse Frelsarens Chlisti lEsu ord
förM. Mmm enstyllartigh/atwij MenMisrarom, och saledes icke jH myckn aff otz kan fordrat
warda; sä haff thetta til swars: ChristuslEsushaf-wer och wal wetat/at m jngen Hngel/ vtan enMen-
niskla är/ och fordrar doch Ddant aff tigy. Me<z sämenar iag/fkaldem och nöye stee/som haUa denna for-
dran wara förjrarp/ och thetta wara en nyy lagh/
der medh man solcket then Evangeliste frtzheetm
förkrantia wil / ändoch wtz inttt nieer vnder
lagen arom: Tä wtj frWgen bekannom /atCdristus lEsus lagen haswerMiordtjMen
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wij lher hoos iijkwäl wetom/ at aro wät
nna hörlamheetzMgel/hwilken wtz ln«t aff lagsens
twäng/ vtan trones drifwande solia nMe. Haswersu detta tiljörende intet wetat/la tilfklijssthettinnalh-
latztgheeti mm/at det'icke tiisförende lärdt ar/ vtan at
tn ther pä icke noga acht gifwit haswer. Therföreru
och mä wara försäkrad, tu maste pä denne wagen lil
Hinzmelen gä/ eNer mister lu tin Sallghett.

Ty ac tunna ss detta vn 'tit Hierta och stadigt
minne/ öpnarFrelsarenlEsusmoot tigsitHierta/lhen
allwetandelElus/atmange mänge/ the här vppä
Zordene haswa sagdt, Herre/Herre/och sig tildenChri-
sselige troon veksndlv doch meetChrjsteligen leswat/sö-som the och vppa den yttcrste dagen angiswandes war-
da/ förMwes HErre / HErre / strtzandes/ kunna
intet i Hlmmelrijkee tommazfastän the här stooragaft
wor aff Gudi HM/ och Mi Gudz Kvrckia för högt
vp!yste/ besynnerilgm sch heliZe/ äro an-
sedde woedne. Npä dm dsgen/ sro FrcWrens
ZEsu ord/ warda mänga lil migh jliyandes:
re/ YEne/haswsm wy icke prophttewt mhl ttt
Nampn l Thet är/ hafwom wtz. icke tilkommande
«ing wetat/ och tit Guodomeliga mgifwande
andra offta lärdt eller/ hafwom wij icke den heliga
firifft för androm vthlagdt? Therföre mZste tu otz in-
tet förstiuta. Andre warda Manods - hafwom Wlj
icke l lit Nampn Dieftar vthdnswit / Dieftarna/
wilia the satja/ haswa otz vnderdänige warit/ wy has-
wa dem ssränMennjstiorsßarnvlhdrifwit; s<l war-
per tu jw intet otz vthi fördömelfen bortkastandes.

Nn Z AN'
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Andra warda fina stora gafwor och stora förratlningor
andragandes/ och säyandcs.Wytzaswomltilnampn
mänga kraffllge gerningar giordt.»' Ochthetwar-
der tu wisserligen/YErre/ wilia the saya/ HSAre
icke förgaswes aff otz läta' ssedt wara. Thetta war-
dom wy jw athniutandes. Men ftemn YErren
Frelsaren lEius gifwer här tll förströckelige ord: Tä
ssal iagh bMnna lhem/och offeudtligen vlropa:lag
lände ider aldrig/ göar isran migh/) Ogernmgel-
män. Känna eller ehrkänna/ bemärker offta samyc-
kit, som nagon alffa/ den samma för sin/ eller en sin an-
hörigd Ma/ och för honomaffKarlek soria. Satan-
ner Gudv the sijne/ som lhen helige Paulus sagcr;
YSrreukllnnersina. OchDavid lsngt för honom:
yerrenkänuercheßättsärdlgas wäg/Thet ar/ han
älssar them/ och hafwer lust til thell,. Thersöre wij
Frelsaren, ZEsus här sä myckit haswalagde.- Om
3 an stönt la mänge Vnderwarck vthimit Nampn
giordthafwen/ omlän sa mönge lärdt haswen /

om län sä mänge Krafftige Gerningar giordt ;

M hafwer iaZh doch intet eder kandt / iagh haf-
wer eder alorigh för mine älstelige Hällit/ ey Heller
ta/ nar Z thevtaff mighförlante gafwor brukat
haswen/ och mönge krafftige gerningar giordt:ty I
woren icke ther hoos Gudfruchtige ochFrsme/ och gior-
deintet min wilia/ vlan woro Ogerningzman/bedref-
wostalckheet/ och giorde eder affsagdeFiendesSala'
ne och Dieswulens wllia. Then sadant gör (blifwer
siutet) thenaltss i denstrMndeGudzKyrckaochFör-
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sambling vthan ratm Gudachtigheeten bllfwet/ «kan
intetförGudz och Mennistiones Son blstä/ vtan mä<
sseifrän mig wtzka/och sm wag ga etewigl Ptznorum.

Hr sördmlkuld möchta och aldeles affnödm/ at
man from och Gudsruchlig ör/ och götGuoz wilia,
lom öriHiwmelen/emedanmanhäriWerldene wan-
drar pä deeman mä Salig i Himelrtzketkoma; ty Her-ren marcker wsra gerningar/ sasom the Gudfruchti-
ge ther medh trbsta hwar annan och faya: OErren
märcker lhel/ och hörer lhel/och lheeär enWlcke-
striffl for honom ssrifwen/ fsr them som ftuchea
Herran/ och ecknckis vppä Hans Nampn.
ffsls/ scher YErren Zebaolh/ wara min eZendom
Pä lhen dsgenom/ lhen iagh göra stal/ och isg wll
stsna ehem/ ltika ssm man ssonar fin egen Gon/
lhen tzonsm lienar. Och 5 stolen ther emot aler
ste/ hwad för en äthstilnad är e.mellan ehen R<ltt-
ftrdiga och lhen Ogudacheige/ emellan ehen fsm
Gudh tienar / och lhen som honom icke lienOr.
Sätommer tä chen dagh/ ech ar hardt nsr/chtu angest bar/ ai-
lom som sigh laca fststräckia/ ock icke hafwa lrodt ssrwifi, pä ligh
HHrre lEsu Christ/ theras Skalckheee st«l m »pläctia ; Ock
firGa sa/ bal>< stora och Sma , lil ewig thd .- O Herre blijd/ tu
wärdes ssi ti! iljfwel vpwäckia! Thet stal ta icke waw om-

at man här i Werldenar ordetz lcke allenast ho-
rare vthan och görare: ty thcn som gör Gudz wilia/
sotn ar i kan medh frijmodigheee stä för
Herranom Christo lEsu/ ssal och ass honom blifwa
tzenkand/ stal och iHmmttWet ingö. Hwarföre/ I

mlne

' Malaeb.;.'

279effttr^rinltZtu,



minealsselige/förtrottens ickewtjd at höraGudzord/
och görä thet godt är- tv Ogämingesman / och the
som illa giira/bUfwaifr<lnH<mmelrMetaswWe/eff-
ter Christus lEius intet känner then,/ och the inlet
giordt Gudz tvilta som är tHimmelen. Men hwad
ar ta Gudz wilis.? Kan nsgorEnfaldigd ftäga. <lch
swams honom: sssom Christus lEsus sielff ochal-
drabäst then samma förklarart sr nu Hans
Wille/ jom migh sandt tzafwer/as tzwsr och en M
ster Gonen/ och lroor pa hsnom/ tzan stal haswa
ewlnnerltglt Ltzf. Thet är Gudz wllia/ at I stolen
ttoopä lEsum Christnm/och samma troo bewW med
goda wärck och gerningar; ey delta är Gudz wilta
ldor helgelse/ sager Apostelen Paulus. Och medh ho-
nom Apostelen Jacob/ den afhwar och en som söger
sigh hafwa > ttona / fordrar och Gerningama:
wnD mig/ Mrhan/ litzg troo medh tmaGsrmnggr.
Det alla SNmtare mttt göra/ hwllka lyke hWPme-
rande Griffeer vlhwettes synas ztzrllge/och hafwa
steen til Gudashtigheeten/men ttman 11l ckw fullamed
all orenheel/ ta hiertat är fult medd aUehanda Snn-
der. Therföre och ZEsus M dem sätzandes warder:
Gsr ifrZn migl) iOgerninqesman. Lät fördenstuld/
godh Christen Sial/ tigh i HErrans lEsu Nampn

i sagdt waw/ at GudzNaSH hizisojamallomMnni-
stlom vppenbarat/ sch larer H/al wy ssole för-
sata alla Ogudachligheet/ och werldzligLusta/ och
ltfMluchttllga/rMferdeliga ochGudlliga lWna

Werl-
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Merlden/ ochwänla dee
fisom GVdz och wärS Frelsaress lEsu Lhrlsti
hetllga Vppenbarelse: figh sielff gaff för
ost/ pä thel jan stulle fstlojst H ifr<in ali Orckl-
ftrdighett/ och renaoh figh sieljwom et FolcktilE-
sendsm/ ehee figh om goda germngar befiyear.
Ochsä är det i sanning: Mela och troo, huru man troo
och lefwa stal/ och betsnna sigh til ttoones Laro/som
alttjo f«drar Gudfruchtigwandel/och at Heta til namp-
Mten "tet tilfyllest;
tyFrelsarenSZEsuLärdomär.icke komer hwar och eni
HimmelrM/som jager
den sonl gör min FaoerS wilia som ör i Himmelen.
Then i Himmelen tommawil/maste göraGudzwilia»
Ty det är walsä alla Werldenes ttzder ttlgsngit/ sä <

det gambla, säsom och nna Testamentet/at et stoori
antaal ärsunnit/som figh medh blottaGudznampns
bekännelse bshielpa wilta/ och fin Saligheetz hopp satt
hafwa vppa blotta det Christeliga Nanlpnet/ det the
doch mlet medhChristeligagermngarbeprydt. . Men/
sodChristenSläl/sadanbekännelse hielperMenlstlorna
mtet / ther the Ogudachtige öro/och intee göra Gudz wi-
Ua som hellerde» effter trachta/at the dtt
GudomeligaOrdetzgörareäro.lhugkomme hwar och
en Npostelens Jacobs ord/demman för deras wichtig-
heethwar och enMenmstia/sonli Himmelen komma wil/
zroget öfwergiswer/hwiltensä sägermärckellgen:Lägg«
fsrdenstuld borl alla srenttgheet/ochalla ondsso/ och
iMmnmOldel med ftchlModigheee/som j idttplan-

O o tak
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leralsr/ del ldra Siälar tan Saksa göra.- Mngsrer ordel/ och icke allenast zsrer det/ bedragan-
des «det fielfwa: Ty eher nägor öralienast ordzens
hsrare och icke gsrare/ han ckr lljkdenman/som sit
tttambttga Ansichle stadarienGpegel: Tytahan
figh Mae hafwer/ gckr han der ifrön/och förMr
sirax/ zurudazzahan war. Men den der stodar
vlhi ftyjeeenes fulkommellgaLagh/och blifwerder
vtht/ och ckr icke en glswster hsrare/ vlhan en
gsrare/denftmma warder ftlig vehi sin Gerning.lae.l.Zz.l»
Sä löger och den helige Paulus: Laler eder mgen
fsrsöra medh ftftng ord/ fordom mor-
ter/men nuärenjLlwsiOENranomt Wandren
Wmliusensßarn: CpAndansFruchttkrvchiall
govzeet och Rätlferdlgheet och Sannins. OHprsfwer hwad YERranomeM ckr/ och hoswer
tngen delachtlgheee medtz the ouptttza mörckstnsMtlrck/ vtan straffer dem Heller. Cp hwsd hem-ltga affdem steer/ del 6r och ffamllgttat aWya.-
Men ale detla warder vppenbaral/nckrdet affLiu-set straffal wsrder: Cp alt det vppenbart warder/
det tlr livs/ derfsrs säger han: Waka vp eu somsoswer och stae vp ifrsn the döda/sa warderLtzrl-

) stus ttgh vpiysande. S<i seer nu til/ tzmu I wan-
dren wysliga/lckesomtheowtzse/vlansomthe wUe.

Skrisweroch den hchelohanes öfwen si; Kiilftßarn/
/sler

8/?/,0/u/
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tffttt 'lrinicZtiz. Ts3
läler ivgen bedraga eder/ dm som gor rätt/ hansr hanMelserdigckr. Then
der gsr synd/han är aff Dteswuleu/ lp Diefwu-
len Oyndar aff begynnelsen. Hwa» och en somsr född aff Gudi/Mgör «cke synd/ tp Hans siidh
bltfwerthonom/ och han kanicke syuda/ty hanckr
född aff Gudi. Therpakännerman/hwllteVudz
Barn ckw/ ellet hwilka Dlefwulens Barn <lro;
hwar och en som tcke görrätt/hanärickeaffGudi/
och den som icke cllstar fin Broder. Effeerwtznu
detta wetom/ fä lat otz wär Mandelftrsichteliga medh
Fruchtan föra/ sälät otz wär trogne Frelfares Christi
ZEsu sroggeliga Sanningz Ord ihugkomma.tyostil
bästa haswer han otz alt sädantwelat tilkännagiswa/hu-
ru en gsngAatenstapgöras stal tör de ChristeligaTroo
och des Feuchter / och huru vppä den fidste Dagen
stal tilgä / tä mänge warda kommandes och satzan-
des: HMre/ HERre/ hafwewy icke i tit Nampn pro-
pheterat/ vthdrifmltDlefiarochmsngekrafftlgeGer-
nlngar giotdt? TöFreljarm Chrissus swara ffal-
lagh kände Eder aldrig: Gär isran migh I Oger-
ningsmän. Ty icke warder hwar och en i Himmel-
rtzket tommande/ som sager eil migh/ H«m-e,HErre,
vlhan den, som görmins FadersWllia/som ar i Him-
meten. Otz/som ännu lefwe/ kan denna Förmanin-
gen hielpa/ om wy fty Svnden och görom GVdi
Wilia, som är i Himmelen: Och om wtz har tll/som
Guoh bättre offta ssedt är, icke hafwom gwrdtGuoz
Wllia/ vthan wärt Kötz wllia/ wtzdochhäreffter/för-

Ooe meoelss
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medelftden wärdige helise Andes bijstand/ dertfrän
vphöra/ och mel>h alt alfwar sökiom göra Gudh Wi-
lia/ som ör i Himmeten. Wy tunnom wäl här i den-
na Wertdene den fulkomligen <nt« göra/ ty här vp-
kommeraff kötzens Begarelse en bitter Root; Men
thet Ogräset/ och the ofruchtbara Trään/ som Gud
intet ltzder ijm Wllngard/ mäste affhuggä medh
sanns bättrmgenes Yra/al wy wäge sörfara/hwal)
Gudz gode/ behagelige och fulrembllge Wllia är.
Ty Domen är redo affsagd, den wy möge i Saning
Troo. Mer ftrdenffulMennlMl alla/göra bät-
ttlnglltzdz/alnärGudhederkaNar/hanm<i lä fin-
naSblad/enmildochlMgGnd/sch lilfit so-
ta/ jckssm finkiira Brud VomareniirrllltwHSoch
klook/ han dsmer oh effeer wstt SamweHßook/
der aff waragermnsaralla/stola oh vnder sgonen
ftlla/ hwem M man lä lil hltlp Wdenes
lydh fitittvezeär/Rilttwqftnallena wilgMaeherz
ehel ssal man gsrllg förnima/ then icke iWerlden wil
sigh besinna/han stal cheryelfwetil fi3na.Gudtjlate
oh i Werlden lefwg sä/ at wy matle DödzensNee vndga/sch komma tilvimmelens Sammasther AHnen lsffflunga allesamman / W och

ewmnerUgh Amen/
Ameul9Erre3EsuAmen:

3. SsndaM
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s>. Söndagen effter Irmjtati§.
3 Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thensHellge Andes/ Amen/

gsr/ sa tcknck vppä ändan/ sa gör>
lu aldrig llla: Hro efftertänckelige Ord /

the ther vthi Svrachz herlige Paminnellerfinnas/ta han ltzta sssom vti en zumm, wNMennistiolS
Barn om derasGudsruchtigaWandelochsiutetaffet
Chrlsteligitlefwerne/pämmna. Fruchla Herren/säger
han/och HraPrasterna/ och giffthem fin deel/sa-som ligh budie <lt. Räck then Falliga tin Yand/pa thet lu ffall ttzkeligen waZsignalwarda: och tin
Mtilgerning eigh tsckan gsm fsr alla lefwandes
MnnWor.- Ha/bewHfa och tina MlMmngar
pa the Döda; Och ehwad lu gsr/ sii lclnck vppa

'Syr.7<)s

6ndan/sägorlualdttg llla.-Och saPreWar öfwenGalomo: Hufwudsusstan til all L<irdom ckr/ fmch-w Gudh och hälla Hans Budh/ ly ebee hsrer allom
Mennissiom til. Gudh stal hafwa ftam för
Domen alla Gernivgar/ the cher fördtilda äm/
chwad lhe tkro soda eiler enda. Therföre och Pw.
pheeen f«ger.- Chet är tig sagdt/ Mnnissm/ hwad
godt är/ och hwad aff ttgMsr.- nem-
bliga/ at hckZa Gudz Ord/ och bruka Kckrleek/
och wara sdmiuk för tinom GVdh. Ty när en

Predikar.
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MennWa ther vppä täncker/ at hwar och en aff otz
Mlifle gsm Gudl Räkeustap för figh llelff: Lärer
han affhstla sigh lfrämänga Snnder; ellmsom Sv-
rach har läger: icke göra Ma. Och lyda Orden i Gre-
kifke Texten altsä: deeänck tine sidste Tmg: Täfyra
förnembligast fidsteTmg mäste vthi Tanckarne konia;
Dsdzens Dagh/ Bomsens Dagh/ TheGudftuchligas stliga M-
fiänd i Himmclen/ Och the Ogudachllgas fsrdömelige Tilfiänd i
Helfwettt. När man detze sidste Ting/ sit LMz ända-
mahl/denneWerldenes anda/ ochdomsens Basunvp-
pätanler/stalman aUdelesgudfruchttga ochandäch iga
Tanctar bekomma/ at man icte Ma gör. Dersöre det
och om den heltge nieranymo förmäles: At hanplägaoe
lsya; Antingen han ginso eller stodo/ han suto eller
lägo/han wakade eUer sofwe/ ja/ehwadhangiorde
eUer begynte/ sä tychte han han hördeöft
werangelensbafuns Liud i stn klinga: Stäe vpl
Döde/ ocb koulmer för Domen/och göcerßakenfiap
för Edra Tanckar/ Ord och Gemlngar. Hwar vtaff
han och tilfälle hafwer tagit desse Ord i fin Studer-
Cammar at skriswa- Kom IhoZH öswerängelens
Ba<wn-Rsst. Ochdennealdelesloff-ochberöm-
wätde Gerning öswereens stämmer medh denne tro<
gne Syrachz päminnelle: Ehwad tu gor/ sii tänck
vppä andanv sa gör lu aldrig Ma. Och woro ön-
fieligit/ at hwar och en sa sinnad woro/ sösomden he-
lige Hieronynms; at man ändan vppätänckte / och
förberöroe Ord allestädes vpstrefwe/ eller vpstriswa
läto: En Regent vthi Rädet eller Nädstufwan: En
studerande vthi sin Sluw -Cammar: En Köv - och

Handels-
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effttr srinjt. Zs^
Hanoelsman vthi finßoodhochßakneKammal:En
Krämare vthi sit Stand- En Handtwörckznwn s-
thi fin Wärckstad - En Gästgifware i sin GäNestus.wa: En Hwsfader i fin dageliga Stufwa/ M/ K«l-
-lareoch Soswekammar. Och hwar och en i gmien j
sit dageliga Manual/Handboot/Memotial och Täne-
lellrifft/ eller aldeles in vthi Hiertat instrefwo/säwor-
do han derigenom ifran myckit ondtaMräckt/tilmyl-
kit gbdt sörorsakat / effter man doch en gang för alla
sinä Tanckae / Ord och Gerningar/ räkenfkap göm
fial. Säjom och otz rädee/ icke allenast den helige och
högtvplyste Paulus- Derföre/ clretzem-
ma/ eller vthe wandrandes/ winlagge wg oh/ at
wymäge honomtäckias: Tp wy maste allevppen-
barsde watdafsrKhrlstlDomstool: päehel hwarWW^MM^nMg'
han leM MI eller ondlt Nchqft
och Frelsaren ZEsus Chrlstus/ vthi denne Söndag-
zens helige Evangelio / hwarest han otz paminner/ at
wij fiolem göra3Mnst<ipfir wäre Fougdery/ och Man-
ner aff den orZlta Mammon/ pcldetst när wy behöswom/cheffo<
la «namma vthi e»vinnerliga Hyddor. Ty then som effeenGudl
Ryke siar/ ther medh vmgar/ han maste see til den Arma/ och all-
tijdh hafwa i Hog ochAckt/ effeer sin Macht/ sfwer honom fig str<
barms: Ihet lsrer osi HEnen ICsus Chri/l/ för Sanning wifi/
i dennaiyknelse tlara/ om Gardjsougden/som han fsrcgaff/ at man
der aff ma lära milder wara/ ja lära/ tänckia pä öndan /

at man aldlig göra mä illa. Sasom wtz om thetea/
jKmptt dens helige Anoesnädige Narwarelse/ och kwft
tlge medwarkande til Ordetz medh Fruchlvthförande

. och
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och hörande/ bidiom medh Frelsarens lE<u Chnsti
Nöön/affHiertatmed Munnen och iTroone läsandes:
Fader war som Diyimblym/ett.

Evangelium 1.U22 xvi. v. l.

MMMWz Henna Thee war en rykr Man/
ftm hadeenGärdzfougda/ehen wardlberycheatfsr
tzonom/äe han fsrfoor Hans Egodelar. Täkalla-
de han honom/och sade ltl honom: Ywtzhsrer lag
fädane aff tigh i gorßtttenssap fsr ett zögdery/ ty
eu mäste icke längre wara min Fougde. ?ä sade
Fougden wlzd sigh sielff: Hwad ffal iaghigsra.?
Uy min Yerre tager istan mtgh Fsgderiee/ grafwa
orkar iagh tcke, eisgiablyjes iagh. Nu wäl/ iagf
weel hwad iagh Ml gsra/m ta lagh warder satt
aff mittzsgdertz/ mage the anamma migh vth, fin
hws. W kallade han eil sigh alia si«s Serres sälde-
närer/ och sade til then första: Öurumyckitäfi en
min HenessMgz Sadehan: HundradeTunnor
Dllo. ?a sade han eil honom: Tagh tit breffoch
jätt lig snare neder/ och stryfffemW. Oedan sa-
de han til then andra; Hmu mycktl <ist tu styidigh
Gave han til honomt Yundrade pund Ywete.
Sade han eil honom- Tagh ltl breff sch strzff ot-
tako. OchOerrenprysade then oMa sougden/
ae han «Hliga giordl hade/ ly theuna wewenes

Barn
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Barn äw Barn vthifit siächte.
Och iagh ssger eder: Gsrer ederwännerafflhen
«rcktta MammVn/pä thee ae n<lrl behsfwen/ssolg
ehe anamma edervthlEwmnerligaYyddor.
O) Onung Nebmadnezar Hekanner om sigh sielff:

är Spnen/ som iaghsäghimineSäng; Etj/es
fiod nm i Landet/lhel w« gansta högl/ ston och

«iockt/ ehch högd täcktt vp i Himmeten/ och vthwidgade sish
slt in eil iandzens anda. 3he§ Iwifiar »oro Detteliz/ och
bäro mycken ftuchi, lheraffalls ala kunde/ alla Diwt i mar«
ten funno ffugga vnder ehp, och FoglMna vnder Himmelensatte figh pH ches Qwistar/och alt Kslthsde fin fsdo lheraff.
Dch iqgh fägh en sppn imine säng; Och sij: En helig wäch-
taretom neder aff Himmelen/ han ropade sfwerliudt/ och sa-
de Ms.- hugger Itäd omkull/ och hugger bot< Qwiilama/och
sifwkr bo« Löfwtt/ och fölfirösr<hes ftucMH at Biwren /

som lher vnder liggia/ lspa fin wag/och fsglamafiyga bortaff
de>Qwistar: dock later stubbenbllfwa i lordene medh röleere
»e.Men hanssalgä ijem-ockKopvar-kadior/iGtalei päMar-
kene/ han stal liggia vnder HimmelensDsgg/ockwatdawäät/
eck M fsda sigh ibland Diwtenaffgralet pä lotdene, Och
lhet Mmniffeliga hiert«l stsl wa»da honom lftineaget/och ee
Wildiwts Hietta glfwas honom igen/ «il dch siw tgder aw
framgä«sne sfwer honom. Thttls at besiueel iWächlarenas
rad/och < the heligas eaai rzdstagii: pä <hee the fom lefwa/ms-
gefenna/al lhen högste hafwer machl öfWerMennistiors rtlke/
och sifwelthemhwemhanwll/ockvphstjetihefstneStadeder ii!.
Och dennaSvnenvltztyder feoan Daniel/efftsrKonun-
gens begäran / sm Konungen Nebutadnezar sielff/
tzwMn det syldeneHufwud kallas/och warden mäch-

Pp tiM
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TZO NMdeSöndagh
tigaste Monarch j helaWerldenl Men nntzbrutade
thet Goda sigh war ansörtrodt til Nögfard/ hwarföre
han bleff affyuggen/ driswen bort isrän sit Folck/ och
maste blifwa medh Wlldiwr pä Matclene/ öea Graas
sison, Oxar/ och liggia vnder Himmelens Dagq ochwaroa wäter/ til detz Hans Häär wäxte salom örna-
fiedrar/ och Hans Näglar wordo sä/om Foglakloor.
Denne Händel kan sogellgcn til narwarande Evan-
gelium Umpas/ ther thet samma hönder then otro-
gnaGärdzsougden. Tv sasonl Nebucadnezar en an,
seenlig GuozHwshällare warit/ hwilkenGudh stoore
och herlige gäfwor förvndt/ men han medh Högfard/
Hhregirigheet/ safom och Orattserdigheer högeligen e-
mot Gudhsigsörsyndat; Kunde Gudh medhzladantintet länger öswersee/ och ts Gudh efftersinßättferdlg-
heet honom til sin Raknebiinck sordrade?' fick thenneHwshäliaren afwen höra aff dagsensEvangelio sin vp-
lälne Domb:Hwyhörer iaghlädantafftigh?görßa.*
kenffap för tit Fouqdel tz/ ty tu kant icke längre waramin Fougoe. Och jalon, detta war ee hsrdt straff/gif-
lverDanielNeoucadnezar dettaradet:^httfsreOEr-re Konung/ lckt mit lcldKtäckias ttg/och gsr tigh
lös ifrän tina ftnder genom RlittMigheee/ och
ledlg tsran ema mchgernwgar genom wtilgermngar
emot the Fattlga. M finnom ale thetta hoosGardzfougden iMta helige Evangelio: Thet Godahonom war ansörtrodt/baswerhanförfarlt ham blefftdersoreanklagad/hanstammestilßackning/ochmä'
ste göra redo för sit Fougderij: Men sasom han thetintet tan/emedanlnkomstoch VtgG ickeswara eens/

Dan4ll4'
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omkulhugges trad/ han bllswer affsat affM slnibete/
och fär icke mera wara Gardzfougde. Tv Daniels
radh/at göra stgh lös och ledig ifra syndee och mitzger-
mngar/ genom almolo och walgerningar emot the
fa liiga/ gifwer otz yar alla Frelsaren Christus le-
sus; at säsom wtj örom onyttige tienare/ och otrogne
Gardzfougdar/ wtz meoan tijd är/göromotz wanner
affden orättaMammon/at the/ när thet behöfwes /

wage anamma otz vchi Ewinnerliga hnddor. Lat otz
Christi lElu trogna förmaning ochfördew
fiuld aff thelta heligaEvangelio lara-. Yuru wy thet
oh anföttroddeGsdaräll ffole sörwalta/pä thee
wy pä Rakenstapz dagen mäge kunna bestä/ och
l<l vthl ewlnnerltga hyddor aneagne watda4 I me-
dler ltjo och allan, O Osere hielp/ O VErre las
wälM!

wij nu vthi the Gudeliga Tanckar arom/
""thervthinnan Gudh för Msu Christi stuld/ ge-
nom thens helige Andes btzständ/ läte otz althd wara/
huru wlldetotzanförtrovdaGodarätt stolom sörwal-
ta/pä der wij päßakenstapzdagen mage kunna besta/
och tä vthi ewinnerliga hnddor antagne warda; glf-
wer otz har til det helige förelasneEvangelium anledning/
som sager otz/ thet Frelsaren lEsus Christus hafwer
fagdt til sina Lsriungar: Thel war en.ttzker Man/som hade enGardzfougda. Effter g mijne öllkelige/
«ll en stoor deel haswa lust at höra/ hwem doch thm
ryke Mannen warlt hafwer/ och annu sr/ som haf-
wer hafft och hafwer ännu then otrogna Gardzfoug-
dan ; Emedlin minfta delen aff otz et sadant ANlbe-
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Nijsnds Söndagh
te betläda/ som ordenlyda;och doch affthennaGördz-faugden i Dagh en herlig Söndagz»Löxa haswa sto-
wm/ och aUa dagar högnyltigeFörmanmgaroch Lär-
domar. sasom manlblandlkaffarenarmlek annat ft-
ker/ än at the sinnas mäge trögnet Sa är Gudh t

i.C«r.4!l.

Upptnbarl.

Psallo.li.

Himmelen/ «hen rtzke Mannen/ en Konung ösweralla Konungar/ochHerre sswer allaOerrar:3iY-ker öfwer alta them/ fom äkalla honom. Therförehan och om sigd sielffsäger-lordemSKretzclr min/och alt thet ther vthi ar t Ther vppä hela Menne-stiostächtet icke annat ch / <in thellS hlmmelffe
FadrenS HwSsolck / och söledes pä DstoneGördzfougdan / mäste tä sielff franmada ochfultombltgen troo siHh wara then samnm. Ty lä-
fom enHwShäöare hafwer stlkiUlgeTienare/affhwllka
then ena thet/ then andra thet förrattar: säoch HErren Gudl) otz kaUat til
at M alle alle ckrom then margfalleligaGudznädz
Skaffare; ehuruwalsambligom Nleer/fombligGm min-dre ar anförtrodt/ doch allaan then H. Paulumaff-höm mäste/ then tll otz alla önioag säger-OMennMa/
hwad haswer lu/ thet tu icke vndfalt hgswer /

Och effter wij säledes ärom GudzGärdfouadar/haf-wer Gudh otz thenne Werldenes Gard anstrtrodt/hwilken otz tllßoning ar inrymd vppä behaqelia tiid/at om wij wal Gudz Goda har föresta / w« ä.lychtone stolomvtdi the Himnlchkegladle Gardar öf-wer thet ewigaGoda saltewarda. Ochjaledeshafwer
ttlmeilg/mstto/ och andelig/ nmelige och le.

kamv
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Pf. 11.2<7.

tamblige gode gsfwor/ jömwalAndelige o.ch Himmeä
sie/Gudh off om händergifwit. Gaa wtztil
fäzaswerGudzohstapal/ säwalsomall Lrealur/
gifwtt H Krop/ ögon/öron och alla Lemmar/ete.
To Hälla/ Sunvheet, Deoelighttt/ Starclheel/ och
en walqvaMerad Krovz ätMlgeGafwor/atTuw
gan talar/ Qgat seer/ Orae hörer/ Handen arbemr/
Foren gsr/ hafwom wy alt affthen rtzke och himmel»

mins war
Chrisieligch
Troos för-
fia Areic-
ichttl.

fie Hwsfadren/ hwtlken otz vnderliga giordthafwer/
dragttotz vthu Woderlyfwet / och vthl hwllkom wg
snnu lefwom/ rsloms och hafwom warelse. Läg-
giom har tilLyctones Goda/Hgodelar/Guld/Silfwer/
Hws / äkrar/ och hwad vppä chem eller etliest o§ tll
Födooch Mver/och hwad wtz elliest bchöfwom/We-
ligen effterlätes/afwen aff Guöh/ atnyma : sä seemwtz och i lljka mZtto/ huru myckit godt Gudh off vn<

» der hander och tillansglswit/eifter wtz för alt skolom gö<
raMkenskapTäwij ochintetförgam kunnomSläw
nesGoda och theHimmelske wälgermngar/ at off thes
lefwandesord lir niebdclat/ochGudh/naststlordz nä-
deltws/the heligeSalramenterne hoos otz vnderhöUer!
ther aff wtz medh Paulo siuwm: hafwer Gudh icke
ffeuat sin egen Gon/ vehan gifwlt honpm vth för
otz alla/ tzuru stnlle han icke ych giswa otz alt ting
medh honom/ Tvnu wetom wtzworomaffNa'
surenwredenesßarn,men fuUmeV
nädh hafwer sörlonat otz med Gudh: lom tilfö«
rende wandrade vthi Afgudiskt Hednistt mörcker/ el,
w och PsswestWllfarelse/otz hafwer lhtt lannaLM'

Ppz W
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let/ Nättfärdigyeetenes Soo! ChristuslEsus/ vplystz
otz som worom wärde fördömelze/ hafwer han Salig-
heet förwerfwatAch/huru myckit hafwom wtz täat swa-
ra före/ och mä man wsl medhFörsamblingenMa:
O Mennistia/O Mennistia/ hwad wil lu lin HErre Gudh swara l

Efflertänckiom allenast/huru otz thet anförtrod-
da Goda/ vthi hwadStänd wij hälst ärom/ förests an-
stär/ at alt steerGudzheligeNampn ttl ähra/otzochde
wäre tilandellgocllmelignytto/jamwäl wsrlämpn-
christen tll hielp/ gagnochgodo: sä fordras förnembli-
gastasotz en sannTroo/ochostrymtadKarleekiemedan
hele wärOhnstendom intti tirannae/cknTroonvp-
pa Gudh/ och Kärleken ttl «pär Nästa. Om wär
Släl medh detzeGäswornläste warda/ om hon

behaga: lempnar man tll hwars och ens redeli-
aa omdöme/ huru medh otz tilstär/ tä wy stolom troo
Pä GudzGon och Lhristt nampn, och <Ma
otz wbyrdes/säsomhan otzbudtt hafwer,- och lykwöl

Frelsare lEsuS klageligen ötz vnderrättal / ts
Mnnistiones Gon kommer / mon han Ma finna
troo pa lordene? lp ondstan eager ofwethanven/
ochKärleken warderl mangomfSlkoldnad.- kanoch
fi,;nas hoos tighen sann >efwandeTroo/och medhTroon
Kärleken. Tvv>han KärKten eroon aldrig ar/ then henneM
g« prtjja/ lä ft wIZ es wär ?Wa kär/ at »h honom gooe
bewtzft; lher mcd warder Gudz lagh vpfpli/ wtl lienom bwsr
annan ofötffpll/ som Chrifius ch mnl hafwer. MenGudz<
«ensi är »and i SklpmlerH/ jvnd är i hienae inne/förGudh
ar lhet el Gäcker<</thel lärermängen finna. Mängtn är iiugare
«hen ther lsser figh älssa Gudh/ och hatat fin Vroderz

?-<„«,«-.
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efflcr 2«?5
Vp then ther icke älstar sin Broder/ som han jeer/ hmu kan
han älssa Gndh/ som han icke seer? O Mennistia/ O Men-
nDa/ hwad wil lu lin HErre Gudh lwaw! .

Hwad Kropsens Goda anbelangar/ ärwal sant/
a< mm är aff nöden honom aloeles vihmatta med
fastande/ wakande/ gitzlande/ heUer och hwariehanda
annorvpdichtadsteenheligheetz emedan sidanläremot
Gudz Ord/som kaUar sädant sielfflagen sndeligheet
ochsdmiukt/atthetherigenom icke ssonaKrsppen/
och gsra icke Kstena ehes chro/ thes issödhtorffe.
Far man och säledes ftrdraKölel/ men doch icke lil
Kättta: pä det ane Lemmar mäge brukade warda
til Gudz ähra: At hwad I nu äeen/ eller dricken/
eller hwad? gsren/I alt gören Gudi ett a§ro.
Hiertat stalwara dens helige Andes Tempel/Tungan
stal tala och beprUa the stora Gudz Walgerningar:
Aronen stöla höra Evangeln Ord/och hwad til vpbng-
gelse länder aff en Christellg wandel.-Sgonen skolasee vpiHtmmelen/ tädan otz hiclp kommerjMedhön-
derna stolom wtj wara saroigeat söra dem torffti-gomgodt/ochmedhFötternasnaraatgaavpiGudz
hws/ och Herrans lustigaßonmgar. Men huru alt
twart emotj tilgar/ larer otz/ Gudd batre/then dageli<
deKörsarenheeten. Man mä sigh nu mtet ther om
bekymbra/at manga medh fastande ftola vthmatta
sin Kropp/ esster intet mänge finnas ibland oh/ som
stola minnas then dagh the Guditil ahra fastande a,
ro til sängz och dwijlo gängne - Men theras Sam-
wete larer them öfwertyga/ at the mängen dagh vthi
FyUech och all öswersiödigheet sörlorat. Tv mangen

satter
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satter nu SialenesGoda tllbaka/ allenast Buken kan
hllswa fuU: Bwien är theras GudMngan ll)«a-Kyrefia/
Magen cheras Alearc/ ech Koeten cheras Prast.- all theras Ksr-
les ckr i Grycorne/all cherasTros i Mom/ och all theros l)opp vei

sifom sädantFolckTertullianus bestriswithaso
wer. Maftadelen effttrsts jw aldramäst/ huru thems-
ge har iWerlden IM warda/ och högt vpkomma/
Mendet ewigaGodaglömmathe. DlEMipel: Ee»
Manad hafwer tiuguotta Dagar/ och Ttzmar/
200 Ttzmar affgä strax tilSömpn och Nattroo;nsgts
meer iin;oo/ til Arbett; 84 Ttjmar li< thet ringestetil
Frukost/Middagz-och Asston- Mäls.thder-bllswa sH
aNenast 88 Stunder öfwer/ them en Menniffla tll
Gudztienstens Christeliga förrättande/til BönerochTacksätjande medh all skal borde/tll Gudz NampnS
ahra/anwända. Men huru mängenaffeder larer nu
Mia och siä öfwer l sitHierta/ om Gudh och aft ho-
nom thenne Mönao 88 Stunder hasse/ thet han sä-
Zer sigh omöyeligen mjnnas kunna. Men woro han
aff Davidz sinne/ ftm för hwar och enGerning tackadeden
Hellgs/ them högsta medh en deyeligh Wtljo; han säng aff
Hltrtae/ och alstade then honam gisrdthade/ och stiekcide / at
man öfwer hele ährel ffulle deyeliga begää / medh
HErrans Nampns loff/ och medh stungande om Morgonen
i Helgedomenom; blefwo fast fiere stunder om en MK
nad än 88/ nar man om Morgonen för en godNatt/
Kiokan ttzo ochfyra om syndernasFörUtelse/Mlddagen
och Afftonen til och Wn Bordz cackade Gudh/ bodo
och tactsaoe/ och siölo st Dagen med Böön och Tack,
sänelse/ jemwäl om Nattena lälo sin Sisl vpwakna
M Gudh/ som Dapid om sigh bekänner> Men Gndz
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???'
fottreetlige och fordöme-

ligeBanno» aronu i staUet kompne för Guoz Nampns
ZkaUandeock tilbidiande/ i stäuet för Läsande och Siun-
gande etohöriigitluäriande etc. O Mennistia/ O
Mnnistla/ hwao w«i tu ttn OErre Gudh swarat

M«man tä vndra/at wij bllfwa berychtade för
den rtjte Herren/ lften store Guden iHimmelen? Sä
stsri som Freisaren I«sus l oetta Evangelio
framfördt: Chet war en ryker man/ som hade en
Giirdzsougda/chen wardt berychead för honom/ as
Han försoor Hans ägovelar. Wi</ Wij hafwom och
them/ som otz berychla och anklaga hoos Gudh/ ehuru-
wal ingen antlagare behöffdes/emedan GUdhaU tmg
sielff leer/och aldrabäst weet: Doch anklaga o§ thee
vttzan the helige Gudz Hnglar/ the lrogne ttenstean-
dar/ VlMe ttl «ensi för theras ssuld/ som Sa-««M.i.Vl^
"Metenäärfwa stola: The ther gernavpwachta dem
som Herren fruchta/ men anklaga ehem som

theGudftuchtiga fömchta och förarga:
Ty the see
Hwarsöreochthe gamblawäraFadermarttelisen haf,
wasagdt/ochmed siereordiOynda mletly Gudh det
feer/Anglarna soriaoc Sathan leer. Saleoes och
Sathan framtomnler uthur affgrunden/ och träder
fram för Herran/ at sasom han faar genom land«
M omkring, intet Landär för tzsno ofant/ingen stadh/
ingen Vyy/ ingen Gärd/ inttt Hws/ <ngen Kammar/
och thet meer är/ at war flendsDiefwulen gckärom-
srlyZ ftsom et rMtlde Leyon/ och stker zwem han

Mse°ls!lV



ppstufa mä / han och är then förste/ som loclaroch
deorager Mennlstian til at synda/ han jämwal then
förste som efftcr degangen snnd Menmstian bellagari
tn dan och medh rätta heter wär och wara bröders
beklagare. Säsom och en aff the gawble Fäder
Hans tlagomshl fäiunda beskrifwlt! Döm tu Räll-
ferdtge Domare/ dsm ehen MnnlM mlnwara/som intelhaswer welat warattn.

Men Anklagare mäste och hafwa giltige Witnen/dklföre framdragas esonlofftast trogne Predikanteroch Liirare/the theraämbeterswagnarbewitnasinaH-
höraree försumelse vthithttsaligaOrdetzhörandejeme-
danfastmange/ ehuruwaltheordethöradochickegö,
ma/ vthan emot ordetz innehöld vtdi hwarlehandasynd/ stam.och last lefwa. Ty mäge wid thenne
tijd wal säya- HErre hoo eroor wär predikan/och
2lch/medh hwem stal wgh docheala/och betpga/ae
doch ncigor Wille hsrat/ Men thews oron clro o-

Esa.,/.1.

omffuren/ the kunna lcke höral/jlj! therans ord för gckckery/ och wllia thet mtee. Yielp
herre Gudh/ the helige <iro sörminssade/ och theTrogne <iro M tbland Mennifflors Barn.ofwerheetzpersoner/och the som thetWerdzliga swäl'dtt ar anbesallat/ mafie offta emot smgooa wllia wit-na och klaga/ at ehuruwal the stadgar och gooa ger-
nlngar foresiagit/ them doch onda Vndersätare medohölsamheet bedröfwat. konlnm och offtanodtrangdas tärar/ Hnckiors och Kaderlösas / ochwm- Icimchrlstnas/then aff otz warder ostyldlgt the

osör-

1«.6./o/
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esfttt I>lNl«riz. 295
osörlättad -. eä the nödlidande läm sinä tärar wäl
styla neder äthKmdbenet/menthe ropa vp ckh öf-
wer honom/ som them vthträngdt haswer. Ia al.
le Gudz Creamr/ som aff oI warda nntzbrukade/och
öfwer otz faä orsak at klaga/ framkomma Ängliige och
suckande/ wttnande/huru lheosianforlrodde/ ckroaffosihandterade.
Ma«t ock Drict lsra wima sig til frätzern och fylleri, «nwcknde: KlH-
derna til Hsgfärd- Gull> och Penningar wienc» sigh vthi Ki<
fior och Kläder insiutne.- Spanniahlen i bobar göml»/ och them
Fatigom iinet vthdclae. lordm yppa che estyldigas Mol»? Sa-
som och strif.vit är: Himmeten stal vppeichara all ondsts.- Ock Jo»
den stal stlttia sigh vp emot honom/ som ondsto bcdrifwer.
narna i Murarna stola ropo/ ock bmtarna i troyningene stole swa-
ra them. Vcc then ftm sirug <lr til sins hws »<lrfia/ och V<r
lhen som sit gedz strmerar medh annars mans godi meb orcktt.

M thet fulkombliqa witnet/ som m bar medd ttgh/
ehwatt tu gar/ och ehwarttukommer/ tit tigöswerty-
gande samwete; hwilket Gyndema medh Jernstyl/och
starp Demant strifwel vlhi tms hiertäne tafior/
likasäsomenstoolLasbok/vththwllkenwärtlefwernes
fiundeliga handlingar clro dessreffne: lhee ttg wilne
bär/ när lme eanckar tlgh mbyrdes beklaga/ pa lhen
dagen/ när Gudh Mennlffwrnas lsnligheeler ds-
mastal genom ZHsum Lhristum/effler thet heliga
Evangelium. Och nä,nu sä mänge anklagarekomma
öfwer / omkring och lämwal inne hoos tlgh / nar jä
lnange mänge Wltnen franuräda emoot tigh / O
Mcnnifiia/ O Mennistia/ hwad n>i! <u tiu H«rre Gudh swara?
Ma stunder/ aUa Hgnableck hafwa wtj sä mänge an-
kiasare och Wltnen, cherfsre medaa wlj Mant we-

-slqr te/nem-

Syr.)si?.

Rom.B/^2.

Hiobe zo.
27.

p/8/6.

ler,«?, t.

,6.



3<«5 NMdeSonVM
le/ mmbllga/ Ttzden/ ae nu <K stunden lil at vpstK
aff Osmpnen / llil oh borttasta mörkfens Gnnin-
gar/ sch ikläda oh liusens Wapn. Ltll H ährliga
wandra Mm om Dsgen/ och ibland mättg Wit-
nen; ickei Frätzery och Drpckenstap/ icke i Kam-
raroch OkyWee/ icke «KEoch Ntzt: vthanvlhi

Gudz «enheet/ icke Ahl Wtz
WsStzeet / vchan i GVDZ Mdh. / as wär
bersmelse blifwa ms wärt stmwetz WltneS-
börd. Tv et godt Samwete sr dm herltzafte och för-
nämste Prybnad/ som Petrus säger/ om then ssldol-da Mnnlffian i Yierlae/ är veban Wauck medz

H CoNWh.
z/u.

z.Ptt.2.4-
Hl/i »?«>«,,

?/o, »// !

Kchlmodigom och Mlom Anda/ ey chet är koM-zit för Gudi.Der om Hedningarna och wetal tala:Zhct är m siatcf Mum ochKopparbohm/innon, hwilten Manfis sa-!<rl btstyöda ma/ weta ini<t onbt medh sigh/ och sir ingen stulskiffta sin Hyy och Fclrga.- Och ingen ochherliMc Skodessootlr/ affhwilke» dygdenfigh fromnchsa kai,/ sn som et goSl Samwets.Ren Gudhbattteden/fom drages medet ondtSanö-vete/ tv ingen kandragasig vndan deh RätteasngoO>eg Domb. Offta l?eer det hae, Werlden/at manaen/urdeles lder han mächtlg ar / gör hwlid honom de-
Mar/ misbrukar sin Macht / och vndfiyrall MttMen den Domen han bar, Hiertat / kan han inga-
lunda vndlöpa. Tn en MennWa san aU ling vndanlöpa /egitHierla.' Chwatt engär/ fasilierhonoinhansOam^
Vel sfwersmstuld. Betrachtss detta/O Menntftia; TubärGudz rältwtzsa Domstool vihi tin egen Barmda-

seligm



geligen: In sör honom ftal tu lw en Mg dragcn
warda, och icke vndfiy kunna. O Mnnistza / O
MenniMa/ fänck thet i alla eina dggar?

Tv inttt weet tu den Stund tu stammaskan dch
tallad bliswa/ sasom ock stämpningen vthi fölelasne
helige EVangelto strax fölier pä anklagandet. Gärdz-
iougden wardt berychtad för den rW Mannen/ at
hanförfoor Hans Ägodelar/ la kallade tzan honom/
>och sade tilhouom: Ywy höret mgh sädane affW
gsr Menstap fSr ett Fongdery. Ach huru stal tä
shen oömkan the oratta GZrdzfougden Alf-
wit til nwdz / nat then posten ankoin / och kal-
lade ysnöm sranl / at hanskulle göra räkenstapföt
fit Fougdelij! hwad rakenssap stulle van willia göta/
som hade förfalit sins Herres HgoVelar? hwad Boök
etler Räkning stuue hankunna lngffwa/som sins Her-
tes godft hade vthborgat/ och wlste intet sielff/ huru
mycllt han hade vthborgat.'' Zy han mästelw ga til
sins Herres Gäldenörar/ och satza ti! then förste/och
afwenthen andra; huru myckitästu minyelrestyl-
dig? M hwad Mkenstap tänckte han wäl göra/ lon,
til sin vpkomst gtorde sig sadane Förftagh/ at han etz
tanchte nsgon tichtig raknmg göra/ vthan giorde figh
fardig til sädanl Affffedh/ fom han wsl förtient/ dee

palolta? TO
trenne Medel säg han effter affdanckanoet sighöpne,
der nsedh han sig önteligen vppehslla ssullez Arbet«
ssulle han/ eUer Tiggia/ eller Stisla. Tilftrende
he han HM sins Herres Hws och Goda/ nu blefwe
han HwsmU/ och nMe siHh medh rtngare totza / a«

Qsts WO
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dan haoelänckt/sörnöya: Tllförende haoe han gädti
Stlden och Sanimee / nu stulle wäl har cffter en
honom tienlig Nhrekiadning fela ; Tilförende ha«
de han sin TvMck sullmedh Ducater
här effter stulle blifwa ondt effter Halföear: Tilfö-
rende tzade han fylr fin Kropp nledh kräjeliga Aätter/
och jtöldt smHals nled det goda och kostcliga W«n; häe
effter lärde han hangia Munn pä Kroken/ och nötza
sig medh en Watiibägare. Ty albeta Wille han intet/
och lhen jom inttl wil arbeta/ stal ch Heller am: Tig-
gia dlngdes han; «ch anstodo thetze twänneMlingz-
medel mtet honß lunkerfkap/ tn mäste han til
Stöloen/ och sin Herre vtaff Hans goda an mera sör-
snilla. Aff hwllket alt meer an nogfanlpt tunnigt ar/
huru oförmodelig ftampningen honom öfwerkom/och
huru plat oberedtz hgoMr at ghea Aäkenstap söp
sit^ougoech.

Öch hafwer han / Gudh böttte! mänge mänge
Stalbröder an «Dag/ «de ther hafwa sa ruma Sams
weten/atoch the alhrastörsta hooffstncken röm oem in-
tet. Tn the aro tomne vthi the Tanckar/ar the soijai
ftt Hima: Thel är mgen GVdh ttl; Owadweet
Gudht ffulle han kunnadsma thet i Mörckret ckr?
Gkyyu styler fsr honom/och hau seer mtet. Men
det lärer komma den Dag/ han lärer satja til them-
Hwy hsrer lagh sadaue aff tlgh > Cy GVdh ar
witne sfwer siia och känner all Hierla
wlfferllgH/ och hsref ali Ord« A!Za Mnnlfflors
Gerningar äro för honom vppenbam zom OoKn/

och

P5.149-
Hiobs zi,

WHH. l»<
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effier I"rjnn3tie.

och Hans sgon see vthan vppeyalo ait theras wä-
sende: och all theras Argheet clr honom ofördow/

-och alla lheras Synder ckro för honow vppenbara.
Wiltu haswa Exempel: En Man/som sit Hchtenstap
bryter / lancker widh figl) stelff/ hoo seer migh ?

Msrckrel <ir omkring mlgh / och Wäggiarne styla
mig/ sii at mgen seer migh: hwem ssulle lagh sspy
fsre / lhen högste achtar inlee minä Svnder. Jo
Hans ögon klarare är / <in som sielswa Golen ssär.
Denne styyr alitna ssrMennlstwlS pgon: Och
kommer imet ihsgh / at-Yerrans ögon liro mycktt
klarare <lnSolen/och see alt det Menmskloma gö-
ra/och ssäda ocksa in vtht hembliga Wräer. Sä war<
der imet allenast Kain/cho med honom alle ostywigt
BlodzvthglutareochMennllkloMördareissnomttidh
hörandes: Owadhaswer lugiordl; MsßroderS
blods Nost ropar til mig vthaff lordene: Vthan
alle Ogudachlige warda hörandes thenna afwen <am<
ma fölstrackeliga Mst / hwad hafwer tu glordt i
Öwtj hörer «gh sadane aff eigh? Tin ondsso
är fast sisor/ och vppa tin Orckltserdigheet mgen
ande; tu hafwer tagit aff tinom Broder pant vtan
Gaak. Cu hafwer dragit tltiden aff then Nakna.
Cu hafwer icke gifwit themtrolte Watn dricka, tu
hafwernekat them hungroga eit Bröd: Cu hafwer
brutat wald i Landena / och bodl ther vlhi medh

store'

,6.
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Gal.j.i^

Hss.9. ?,

store pral. Enckwr hafwer lu lätit g<i<i ohulpne /

sch sönderbrutit the fadettöfts Armar: hwtz hsrer
iagh sioant aff lig.? Huru ästu nu förbanad, den iag
igenommmälstellgeEon welatwZlMa? Huruastu
äntä en förtwiflad Svnda«/ den iag örnat rsttferdiga/
och ifränSynden lösa? Huru star tu a dey wanstra
stjdan / den iagh haswer welat sialla tll den Högra?
Huru ästu en stinckande Bock wotden/ la tu dow ssul-
le wara ihland min Farahoop? Hwarföle wil m tll
Helfwetet wandra/ ta iagh doch wagen til Htmmelen
för tigh Hwarföre haswer tu vthwaldt för-
bannelse/ och lcte Heller emoottagit min Wälsignelse?
Hwtj hsrer iag stidant aff tigh? Olu ofsrstänolge
MenniM/ hwem haswer tiuftt tlg/ at tu ickessyl-
le lyda Sanntngene Huru offta hafwer GVDHstämbdt och tallat tigh: mins tu wäl the mängeGudz
NadeMmpningar/ huru offta han tallat tig/ icle al-

och den härdtdundrande Lagen: ia at Christus lE-zus sielff lärer saöa: Yuru offta/ huru offta hafwer
mgh kallat / Liufwe Ewanaelij PteWningar hafwer
tu hördt/ ssarpa BootpreoWneer haswer tu och hafft/
theder hafwa tigh pamineomhemsökningzochwe-
bergällelse Lyden. Huru offta ästu lnkalladerwors
den för Gudz Mtenbanck med hwatiehanda KolS /

eller elliest stora Landzplägor/ KrU och Hhrlig/Hun-
ger och Dm tijdh/ smittosammaSiukdomar/ owaw
lige HtmmelStekn/ brinnande hlotz och Cometer/hellfe
och andre marleligeFörandringack lslom nuähr>6B^

medtz
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5«?
«nedh then Heta ifrön lunio hela lulium
Sfwer/Folck/ Fänäd/marck och Skog/js twmgadeoch
Orödde/ at the rattanckte ther öfwer sucka/Bostapen
rämar/ Marten är bleknad/ Waenet vthtorkat/ sto-
gar ocskrar/med ängiaroch derpä warandeHöölador
Ocßyarömkellgen och MgellZen förbrande. Hafwer tu
mmu/O Msnmstia gioedt tigh särdig til IMnstop;
hafwer tu medhbooefördige Tsrar vpblbttochwastat
tie fyndige Hierta; hafwer tu ännu onlwändt tig til
Gudh? Ach! huru wäl wore th«; annarestör onnu
then sidlie stämningen fbr tigh tilbaka / när Dbdcn
han tomnm/ och sager: O MnmM/mssalt NU
Dia wtgh/ iagj ftr icke längre föedrsHamedh ttg/
sag ftngarsäMenniskiorall«. Tä warder tu i San-
mng höra«de<» thenMsten: jvadhafwer luFord,z
Ywy hsrer «ag sadane aff eigz / och they
IMen fölia: gsr räeenstap fsr eie Fougdertz/ lp eu
mästeicke lckngre «vara miu ffeugde. Tuwarder in-
settäLofmerahaswandes/ atstlckaeffter tinSiäle-
löriare/ som tigh stal afflöia / och tina Synder tigh
förlsta. Tu warder tä metßädrumbekommanbee,
at försona tigh medb tin Gudd/vthan säsom eu stär,
gör/silter eller ltgger/ antingen tu sitter öfwertinKi-
sta eLerPung/ och rätnar tina Penningar / eller tu
haUer et Wijnglaas eNer slstopi Handen/ ellermhas-
lver en wacker Qwinsperson i Famnen/ eller ehwahtu
gör/ mästem fort vthi« ögnableck / aldrahälst then
fidste Domedag/t< tu icke meer fsr höra det hugnadfulla
Evangelium/icke meer hafwer ttjd eller lof at battm tig/
mantu warder rattferdigt affsattaflitFougdertzOm

Ar tuW



so<e NiMde Oöndsgh
lu nu wiste, at tu iDagh Otto dagar til stuue dödh
warda/ och mäste fö för GuozDomftool tlg infinna/
ach/ huru stuNe lu i Dag/< Dag vegynna et nyt Less
«erne/ huru fiulle botfardiga Tära» löpa tigh Hope,
tals neder sffKinbenen/ huru stulle Hiertalftygaoch
Vängla vthi tm syndiga Kropp/ och huru ftuUe tuin-
tet blyas tiggia Gudhom NsdhförChristi ZEsustul/
genom den helige Anda; huru stuNe tu bldia/ och sta^
digt sucka: Faber/ <sg haswer syndae <H«mmeleo/
sch för tlg/ iag äricke w<lrd/at<agh stal ksllas tin
Son. Tö stutle eu medh Publicanen siä tigh för lit
Dryst/ Gudh mlstunde sigh sfwer mlgh
Gvndare: Ts stulle eu hwart ögnableck tig ti! tin
Didzstund fardig göra: Tä stulle tu alla Svndige
tötzlige Tanckar döda: Tö fiulle ru Mtetbannasochswäria/ t« stuNe tu inttt liuga och stiala: Tä ssulle tU
«nret sylla tlg/ och göra Hoor/ tö stulle tu inttl MO
effeer at förolampa tm lämpn Christenoch göra hs-nom pä all fatt Vrölt; vthan tu stulle i Sanning
hwar Slund/tzwartOgnableck/ gerna las« ochhöra
Gudz Ord/ ochmeoall fihtefftersökta/attu widDödz<stunden woro l<irdig, firsonad med ttn Gudh/ lörlytt
medh tin 3empn-Cbr,stne/och förnögdmedh tlg stelff;
kundessifrän denne Sorgedalen et sallgeAffjked win-
na/ och ts i Himmelen hampna. Wdfrilga tighsielff/ss framt tu fruchtar för Helfwetes ewlga Elo/ om tu
icte sä görandes wordo. Men hwarföre gör tn thet
nu icke i dag/ effter tu är owitz/ om eu för lefwa til
Morgons/ och sä myckie mera vwist/ om tu fär lefwa
til Otto dagar häreftertty msnge/mänge aff wsre/ som

dageli<

,9.
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effeer innir. 30^
dagelige förfarenheten wttnar/ the som, Dago otta
dagar sedän lefde mcdh otz dar vppö lorden/ aeonu
isrön otz genom then lekamlige Döden fiilde: Men-
nlssian weet lcke stn tydh / vthan ftsom Marna
warda ftngna medh en ssadeltgh Kroe, och sisom
Fogjarna warda Wgna medh Snsrone/ sil war-
da och MnnlMrna bortrychte t ondvm Tybh /

rebstenes

N<lr han hasteliga kommer sfwer them. Wtz lefwom
the fidste onde werldenes TWer/ essler pä otz
nes ände tommen sr: taeel förlhenl?ul Mennilkiol«lla,
gsts batlring i ttidh jse när Gu»h eder kallor, han ms ls fin-
nas bl«dh/ en wild sch nidig Gnth/ och lil fil Rhke förs/ fi-
jom fin k<lra Vwd!

lCer.lo:,^

Slnttt affthttta helige Evangello sr- Och HE«.
ken prqsade lhen orätta Fougden/ at han wysilga
giordl HM/ ty thenna werldenes Barn <iro wtzsa-
reän lmsens Barn vlhl sit Glächte. Och iagh lä-
ger eder: gsrer eder wänueraff denoralta Mam-
mon/ pä thet at na'r I behöfwen/ stola the anam-
ma eder vehi ewiunerliga Yyddor. Ingalunda sH
förstäendes, silom en/ til E,empel / lliala stulle/
och sedän ther aff gifwa the Faltiga Skoor «

Gudz Nampn; eller Penningar och Godz med Natt
och Oralt samman kraffsa / och sedän der aff glfwa
och hielpa the Fattiga- Ty yerren cklstar Riitten/
och hatar roofs Brennoffer. Och thensom offrat
aff «tittferdlgt Godz/ Hans Offer <lr enßespoe-
Me: och Mna the bejpottelje be-

Nr» hagar
kf««66.^.



hagar Gudl meett Me oguoachllgas Gäfwor.be-
hags then högsta alzmttt/ och then som offrar affthens Fatngas Godz/ han gsr lyka som ttzen the»
fiachtar S<wen för Fadrens ögon. Mhan sö ar
Meningen; At nörGudh oD i timeligh mstts wälfisgnar / ftolom wtz wara bamlherlige och göra them
Fattigom godt/ochKyrckior/Scholar/ Hofpltaler/Rnc»
klor/ Faderlöia och Fremlinga» intet förgäta. 3y sä«-som thenne werldenes Barn M meer the ass thenns
Werldene sä / jwmera wilin tde hafwa/ och )w win-
dre gifwa/ ehuru the eliest vthi thttta «lmeliga öro ths
waklammaste/ och aldraförsichtigafte - Sä stola och
ehe Gudsruchtige/ «som wtta sigd har icke hafwa vZ-
gon Stadh/ M större sötma the aff detaw
deliga och ewiga Himmelsia goda bekomma/ jw n,e-
ra sigombeftijta at ännu deraff rytare warda. Och
Mm «he det vpsätet hafwa / sä stola och the det i
«ärcket wtzsa / at the fin Troo redo äro medh godzz
Gerningar dewtzsa.- 3y wj arom liulens Bam/föds
de pH nm affttusens Fader/ senonl ftnnmgenesOrd/
fom Hr Vilra föttemLpchea/ Vch et 3iusp^w<zroW

. Wckgom; dslachtige wordne i the jellgas Arswe-
deel t liwseti therföre och osianstsr/ wandrä säsom
liwsene Barn/ech lmft scksom liws»Werldenemee

. chland thez wanarligaoch wläM MchKl/ps des
the mche see wäw godaGewjNOat/och pryjaGw
Fader fdm ck«HllNlmlen. OH haswel Gudh glf-
wlt otz/ hw^jlkslomiklewtzgiflyawstrfattWlamw

Pf 1,9 »of,
Colos.».«,
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chrissna.'' hälst effter Gudh thet Kff o§ fordrar.» Bryt
ejem hungrogom litßröd/ och the som äiende ats
laff i tik Yws; om lu fter en Nakot / sii Md ho-
nom/ vch drag ligh icke vndan fsk eit Ksll. Ale
<z stal tit tms vlhblista fssom en Morgsmodna/ och tin
bätttingstal lnatllgs wsls cil / och «in Rallfetdigheel watder
för «tzh gängandes/ och HZttans hetligheet sta! tags tigh til
fi«h. ochwstal
topa/ och hsn sto! lätja: E ti/ här ar iogh Om tu ingen be-zwsrar «ar tigh/ eller Finger eäckee/ eller illstalar / och Vchstuddar tina Bial then hnnKroga/ och mättar the
e«r: Gä stal til lius vpgZ tMöltret/ och tin Skpmning stai
w«ds sifsm Middagen. Och Herren stsl fsra iiZHsch Mtts tin Si<il vthi tottone/ och ftytckis iin Been/ ocheu stalt w:ra säsom en walnad HttesZrd/ dch säsom en Ws--
iukälla/ hwilto aldtig Watn fattos. Och Msm <ig stsl
bogdl wards lhel länge öde legal haf»et / och tu stalt lägsls
en Grund / then i ewtg «tjdh blifwa stei / och ssst kallas then
«her refng Gärdor bygger/ och wägal baltrsr / st msn lher
bos kan. Zesu Snrachs Son« Mdh ör detta-. Ksre
Mm/ lät icke then Faltiga tYdaNsoh/ och »ar icke M e-
mool then Torfftiga; Förachta icke «hm HuMogs/ och br,
drsfwa icke then Torfftigs ihsns Armsd. Et dchxsfWÄtHietF
« bedröfwa icke ännu meer/ och fsldrsg icke dezz, fiNligoWft
wons: Thenealendas Bösn sön icke/ och n»ändl icke lit An-
sichle iftsn lhem Fatliga: WZndl icke tin sgon Wn IIM
Fattiga / pH det han icke stsl klaga öfwer tigh. ?p the» ho.<
siom giordt hafwtt/ hanhsrer HM Bön/ iä hM medh be-
dröfwat Hierea sfwer <igklsM. Ylelp then Fsttiga fst
Npptt stttl/ pch Ut zonom ickeAs sigppy lfra» tig l

A r z Ms-
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SIM Monde GsMg
Nödenk Vmbcir gerna tina Penningar för tms
Broders och Mstas stul/ och glckff them ickene-
der vnder en Sl«n/ ther the doch fölfaras. Sam-
ta llg en Okatt effmdens aldrahogstas Budh/
han warder ligh bättre än Guld. SH töder then
öldre Tobias sin Son den Pngre: Aff linasgodelar
hielp the Falliga/ och wände lig icke ifrän denFat-
liga / ft stal Gudh Ms jee mildeltga lil tigh igen.
Ywar lu kane/ ss hielp them ; hafwer lu
myckit/ jck giff rykjiga/ hafwer eu Mt / sH M
doch afflhel litzlo medh goda Yiereaz ?y luför-
samblar ligh en gsdh Lsn i Nsdene. Och «g ftgee
Eder: ÄrozrelsarensZEsuegneOrp: gsm Hdep
Wcinner aff den orcktte Mammon / emeoansgode-
Wr mehrendelespäolofiigasätt sammansamkas / se,
dan orätträdigt ägas/ gömas/ och förwaras/ ochsiss
innom Läas/ tä man doch stulle Nröb them vth / och
ther aff hietpä then Fattiga: eUer och när theorötc
anwändas i säsom the IM afffine Hgodelar sig tä
en orätt Mammon göra / när the them anwända til
Högfärd / öfwerftöoigheet / och hwariehanda onödig-
h??t/ nlen lata then Fattiga gä ohielpt/ derföre sager
lEsuS-. Gsrer Eder wänneraffdenorckteMam-
mon/ pä thee ae nckr j behsfwen / stola the anam-
ma Hder vth, ewmnerliga Hyddor. Zngalunda
genom sin Förtienst; tl) anamma nagon vtht ewm-
nelllgä Hydoor/ ät et ss dvrtOrd/ som mgen anssär/
vthanFrelfaten lEsu Ehrifio. OW hafwer trampal

Mnpras-
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effter 7rinit2tis. stt
WyNpressenallena; Han är wär aldraoästeWän/
förstaffom otz Hans wänssap/ genom en sann och left
wande Two; tpsä wij hau boo l wära hertan/
och <aga otz til figh i sinom 3ijdh/ der han sielswerar.
Men affTroona fiyler Giffmildheee emoot the Fat-
tiga, ocv the anamma otz/ i thet the bidia Gudh wa-
ra otz siNadig och Barmhtttig/ som wy emoot dem
barmhettige wmit; the bidia GVdh/ at GVdh wille
walfigna otz til Kropp och Släl för theWZlgernmqat
w< dem btwW dafwa. Ock denna deros Böön hö-
ter Gudh/ sä at hwilten som gifwer enom aff the
mmsta en Begare kaltWatn dticka/ allengsi t ens
käljunges Nampn/ lhet stal icke blifwa hsnom o-
lönt. The anamma otz och medh Gladlevthi ewinner-
liga Hvddor/medh theras Wttnesbyrd: The warda
jw vppa den sidste stora Dagen witnandes / at wär
Troo haswer i Sanning och osörsalstad want / och
ehen ftmms DoonhafwetwärtHtgenomKtlrleken.
OchtilFrelsarenChristumlejum/la wäl här lwerldene/
jomochdtt/wa»daVebetänandes:O aldraälffeltgaste
Herresch Frelsare/ detta är lhenYerre/thenFru/
then Man/ Hey O.winna/ ft» migh min Yunger
foreog medelst sm ltzte Almoso: thetta är theu/som
mig gaff dticka/ när iag torsttg war: thetta är den
som mig kiädde/ nar iag naten wari lhellaärthw/som mig hyyste/näriag inlet Ywshade/intelTaak
at vndergä: etzelta är ehen/ fow mig sä offla«min
stom Nödl)/Sorgochßedrsswelse/ tWst och hug-

swalgt

Joy.')";.
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"55 MMe G^ntzägh
swalak hafwer. O aldraälstellgaste lEsu/ weder-
gÄl Vu Hem ale detta i Oimmelen / siisom och the
Fatttzs HHr Ma: Gudh lsne/ Gudh wedergcklle
sder l Ewigheel'. Och täwil lelus swara denl och
M.- SstMttligH fckger iag eder; alt thee the has-
wa gisrdt edsr/ lhet tzafwa the gwrdt migh. O
hwadför herligh Wedergälning är thet / w«l gifwom
dem och Coriftus IGsus saqer -. I hafwen
Bifwttmis! Therföre och Cvrlstus Musan deltatll-
«sgger: The Arma vptaga och anamma nu eder vthi

Dlälth,^

ewinnerliga himmelste Hnddor. KoMmel jminsFa-
ders walsignade/och befitter lhetRtzke/ jom jdersr
lilredl ijrsn begynnelse! Ther hoss ta
jSreS ettznckellgttEkllz/ vthi lheofrowas Gkara/
eylzemästebore til ewigtgdh/vthl Helfweles MS
fam: Merstola HegrätaoOjämrastg/fsrvtanall
slerwända/ vthi Marter och Vwal tilewig eydh/
sch Wee fsrvtan all <lnda. O Herre Gudh ass

bewara oK ther ifrcin alla/ som lighl
stadlllg fsr LKristi i?ulvppa kalla: bewa-

ra off YErre aff tmeMllkund/fränolyckealleftms
NM- thelönste wljlnusch lallsstuno/ pch

stqe aff hiertat Amen.
MmlVEWelEsuAmen/

?«.SsndaseH



io. SöndaM Irinitaris.
I Nampn GUdz Faders/ och Sone/ och thens

Helige Andes/ Amen^
eigh Jerusalem/ fsrän mit Hima

WMy wänder sigh lftöntlgh/ sch iagh gsr «O
tll et sde Land/ thee mgen vttziboorz

Äro korte boch af wWyfftigt Innehöld/ sörlH-
kranves lcke allenast Jerusalem/vthan alle Land/ alle
Städer/ alleStanoer/alla MenniMr/omthen osa-
yelige wistföliande tnneliga och ewiga nyttan/ ss frampt
tdesse orden wärckeligen/ effterOudz trogne föemanlng/
h swa effterkompne: Bätta ttgh tuSwenstelewsa-
Hem.Mmzwadär/BHtra figl bätrasigöregenteligen
sa myck, som göra sann boot och Bötring, öfwer fi-
na Snnder draga en sann änger/ ther ifrsn aM der
medh man tllfbrenve syndat vafwer; häreffter annor-
Hedes tii sinnes bliftva/ och bätte blifiva/«n man tllfbF
sende warit häfwer. K. David kallar thel/ Lata af
det onds/ ochgsrathetgoda.- lElu Eyrachz Son«
Vthlägger det/omwända sigh tll^Ermn/ochöfwer-'
gifwasil syndiga leswerne/ wända sler Bff cheeon-
da/ och wanda gglfteln orätt. Och nör Jerusalem
Mdesgiordeßatring/sä stulleGudy mtet wandasis
Hierea ifran thetz Inwänare; tä stulle Gudh intet gö-
ta tvet tll et Lde Land/ cher ingenmtzlboor. Sssom
ochGudsielsssöger/nar hanSaiomo pä fin bön swaraQ
MH hgfwn hsrdt ma bön/ och vchw«ldl mtzz

S s kzee-
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thetta rumel tll et Offerhws. Gy/ om iagh tgen-
lycker Yimmelen/ jägtintet regnar/ elier laghbm-
der Gräshoppor vpfrätaLandet/eller lätetenPesti-
lemia komms lbland mitFolck/ at the mil zolck sd-
mtwka/ thet effeer mit nampn nckmdl <in Och the
bidia/ och jskla mit Anfichte/ och omwckndafiglfra
fin,» onda wägar; fi wil «agh af Yimmelen hsra
ther tii/ och förläea themtheras fvnder/ och bota

H.THrsnb. therasLand. Hoos Jeremian! säger Gudhalelä:
yHstellgH talar «agZ emot ee Mck och ryke/at iag
detolzrola/fsrjHlta och sörderfwa wii-Men om hau
omwändersighlfrasineondsso/deniagh emot talar/
sä stal iagh och Uta migh ängra del onda/ som iash

8/ ,
Mkeegsradem. Prophettns loels Witnesbyrd/
om den samnle nsdige jämwal Guden/
zyder altsä - Sä ftger nu HErren. wcknder eder
til migh af ale hiettä medh fgstande/ medhgrälan-
de/medhMande/rijwe»idor hiereaochlcke ldor
tläder/ och wänder «der tll Oerran ider Cy
hanärnckdelig/ barmherlig/ ochaffstooe mllVheee

'3l och läler stgh fnart ängra straffet» S» «n Gudh
höm detss böw icke wänds silhiereslM lhem/ och icke gsm
cheras land lil et sde land/fsstulle theballwM MeochGud
lätt figh sngm «het han öfwer lhem
bätta sigh; stulle Gndh waw nävig/ bamhellis/ lolig/ och aff
fioolNzde/tsssMlbebatta sisb. Menwills the och intet
batra Mssstulle the och lakert wem/Herren Mdwllle

wsnw
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wända s,t hiertaisrsn them; Wille the inttt bölra sig,
stulle Gudh göra theras Land tll et ödc Land/ t,l et
sädane öde Land/ ther ingen vthi door. Thetta blef
Zerusalem then ene lhden esseer then andra/ genom
HErransPropheler/kungiordt. Hndteligen kommer
och Gudz enda Son/Frelsaren 3Esus Christus/och aff
denneSöndagsens Evangelio förkunnar dem detsama/
3hen ttjd/ söger han/ stal komma öswer tigh/ se «ine owän-
nee stola tigh belaggick/ och lin barn/ <om i ligh äro/ochstan,
tza kling om ligh/ och lrängia ligh pH MWor/ och nederstä
ligh lil lolden/ och »he stols icke Utti ligh Steen pa Stten/
«herföre al lulckekännarunoe lhen ltzden/ ther« vihi söklwar.
Effter the inlet wille bättra sigh/wönde Gudhfithier-
ta isrän them, och giorde Jerusalem til et öde Land /

der ingen vthi boor. Men wtj Predtjkom nu intet i
Zerusalem/vthanom lerufalcnlS ofäld: battra tightu
Swenlke Zerulalem/ ba«ra tightuEtoorfurftendöme
Finland bättra tigh Äbo/ bättra tighO MennisM/
at och HERren Gudh icke wänder fit hiettä iflsn otz.
Thtt otz ratt och wederoörigt göra läre och förbielpe
Gudh oen wärdige helige Ande zom hwilkens nadtge
och traffeige medwörkande ther tll/och ul oroelz medh
frucht vthsörandeochhörande/whbldiom medhFtelsa-
renslEsu Chrissiegen Bön/afHiertat medh Munnen,
och i ttoone lasandes-Fader »<ir som ast lyimblomett. ?

Evangelium i<u« Xix. v. 41. ,«l 47.

Mn/lä lEsus komfram/ochfick see
WzSeaden letusalem/greet han öfwerhonom/
sch M: Om lu och VlstehwadttnftMljlHöm/

315tffM 'lrinitZtiz.



3»s Uonde Oöndsgen
3<i woro tu thet wGrllga t oenna lmom oagh
kloude, Mn nu Hr chee fsrdslde fsr ein ögon.
Vy de« tO stal komma öswer ttzh/ at tina ow<ln-
ner stola «ghbeläggia/ och eqn bsm somitlshckw/
och fkantza krmg sm eigj/och tt<l«giH lW pa alla

lWlil Zorden; och lhe stslaicke
läta tgey«M steenpästeen/eherfsrealMlckekän-
na kunde den tqden/ ther tuvltzi sske war Sägick
Jan in < Amplet/sch begynle vlhdrtfwa eje therinne saloe och kspee/ säyandes ttl dem: Hr
stlifVlt/ Mt hwsär et Bsmhws/men I hssww
gio»dt th« men Röfwarelulo, Och han lckde
hwar dagh i Uewplee,

I^r^l,» Aschehee iagh waen nog Me imit zufwud/
minögon

vch nstt beglckta mclttethefiagna i mit Ackz Klagow
afoen andertike Propliettns Jeremieordöfwetlupllfol-
ketzochwsröfwermätton stoora ondsto ochgrufwelM
synder i hwilka Propheten fi högt ocksä fwära gingo til
Vlertas/at han medorden mtetnogsamtkan detvtsaya/
ey heUer medtzTsrar eMer theras myÄentzettbegrstai
Therföre han hierteligenönstar: Ach thtt isgh waln «W
HM i mit hufwud/ c»ch min sgsn w«ro en Tärakalla/ a« iaZ;N«z« sch dagh begrsta mslte the stagna imit ftlck. Säjom hansätzu Wille: Om iögh heel och HMen i wam och iärar för-

. wsndlad wotte/ och nu inttl nsgre Tsre-dtopM/ vlhan M
pmnig AwSlrsmfsrhanden »sw/ kunde laghantö mtet

.57 i»/ «,
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effteÄ Inm«tiB. 3l^
weverbörigt begrött» lhel syndiga Folckel/lhe« Folcke«aff
stosr nHhantzel/ then arge jaden/ the stadeliga barnen/ som
sfwergifwa HEtt«n/ fsrfmada then hellga i Israel/ och
v« «ilbaka. Ty the aro allesamman en «rg hoop; The stiu<
is medh fina tunget «lsammanslögn ych ingen lanning/ oH
ftra alt medh wald i tandena/ och gs ifts lhen ene ondstone
zil then andra. Sä ömkeljge» hafwer förberörde Pro.
phetisse AH? SiwhundradeöhrsörFßelsarenChristo/
fis hömistit. Halfftrediehundradeöhrvngefär der efter/
och 44» shr för Christ, födel/e/ hafwer en werldzlig wtzs
hednistMan leswat/ wtzd Nampn Herallitus/ hwllken

EsMn:4l

siadlgtochimmerkortstazgrstithafwa. Ochnärman
aff hsnom orsaken til sadant stadlgtgräkande fraga-
de/ hOswer han swarat/ han degreto then stora
mer och thet stora ölende/ ther medh Mennistian/dtt
sldraädiasteCreatur päZorden/mastebeladdad wara.
3y/ sade haw städaeiagh vppäMennisttornasfödelse,
sa seer iagh/ at Mennistmn medh Heta Tärar warder
Wl ttl werlden södd/tä ho» begynner ljjka safom then
Sängen/ lhmhenne/om hon rätt lefwa wid/ bliswer ab»
brawltzast/ och medh hwilten hon veklagarthetaltför-
bedröfwelige tllstand/ vthi hwilttt hon nu wio och eff-
ter.sin Födelse intrZdd Kr. Anseer mgh/ sade haW/
Mennlstwrnas wtidare lefweene/ sö är thet fult medv
oroo/ forg/ änMst/ och dwariehanda bedröfwelse/sä
wäl nckr then/ fomifissr Hhw filter/ som när then
nngesia pälordena;sawäl när jsmthenfilke ocOw-
NSbär/som nckr then der igwoffl MgZarnkiäddersr.
Anjeer ittgh och/ sade han/ Menniffwrnas dödh/ sä
warderhon och meo grät oe weeklagan tilgraswen dra«
Zen. Mm ehuruwsloch sant thenne Hednmgen sagt

M.4G4
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hafwer, uthlätom wij docv oenne gängen honom/ät-
wen som wij och then stoore Propdetens leremi« tärar
affstjdes nu sättiom/effterwtj affsöreiasne helige Evan-
gelio hörom/FRtlsaren Chtistum Issum bitterligen
grätit. Effter delta ör eanckwardigt/ at wtz vthiden
heliqe Skrifft fiunom/ thet Fslelsaren lesus Christus
atlFilligegängorgrätit hafwer/menintetleedt: säsom
och l<«ntulusvthl sit brefftil Keysar 'libeeium flal fkrift
w,t haswa; adrig hafwer manstdehonom lee/ men
offtagrata. Grätit hafwer han vthan gll twifwel

> vth, sin födelse/ tä Hans fststa tsst gräe warit/ sil-
soin alla andras/thermedhtilathettknathenne werl-
deneslämmer<3eswttne/hwarest WH vthiett 3<lm-
merdaalstadde ärom/ vth< tzwilken sä myckit mem
gräeande <lr/ sa mpcktt mindre ws gräea. Grätie
hafwer han wldLazatl grsaf/tä han hönom vpwsctte;
at ther medh tilkennagifwa sin stora bedröfwelje och
hiertans ängest/at förSyndenes stul/icke allenastdw
lekanlblige döden sä Nssr nmcht sfwer MennistiotS
Barn hade/ vthan och at mangepthi Svndene döde
woro. Grätit hafwer han vppa Korsee/ t<i han Gtt-
dioffratbsn och äkallanmedh starktroopoch tärar 5
hwilka bittra tärar äswen wara Snnder haswa honom
vthur ögonen och aff hiertat pressat. Gtötit hafwer
han/ som wy haswomaffföreläzne helige' Evangelio
hördt/närhan fick see staden Jerusalem. Ochsä,
somFßelsarens Chrissi Mu Tärar ingalundasörgäf-wes runnit haswa; Tnunne otz Gudh Fader/ förFzxelsarensChrlsti lesu ssuld/genomthen helige Anda/

thk
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the samma zrcharms IHsu OHnstl Tärar wckr-
deligen betrachta/ stsom wtz och thet nu görawllilm;.
Imedler och allan thd bwiandes: hlelp/
O OHRRH Wwal gä/
W>är Evangelisten Lucas wil otzFttlsarenslEiaChri-
>> lfii Tärat tilkenna glfwa/ föran han ther til kommer/
ssrifwerhan:Ochtä hankomfram/ochwarnll nedsörOlic'.berget/och nalkades Jerusalem.D« ar/nar han nu nar
tvar medtz alstöNS Nade/ jalom en hielpare/ til atglw
Via Dotren Zion/ och henne oih Frögd tilham
da brtnga/ jamwal hele Mennlstiosiächtets stuld ochsirassvppa M at taga/ pä thet wtz stnlle fthd hafwa:Nar han nu ft nät wsl/ ochficklee Sladey/ m ltk meVOnödige sgon/saiom then fölsta werlden/fä han sin
rättfärdige wreöe öswer henne ulgst; vmn mevh na-
dlge/ barmhertige ögon.- ratts gnelhsl,
öfwer honom Ounder öfmrundet! MrEhristuslesuenuwiUetaga N Intogvtht Jerusalem/ och dchlnwa-näre niedy hiettansglädieoch frögd emottogo honom/the bttdde sinekläder pä Wögen under honom/ ochvndfingo honom medh härlig Mufic/ Gtungandes:
Wälfignal wste hsn somkMmetenKonunsiHEttanMgmpm
Flljd ware i Himmelen/ och ahto i hösden! Nar alleworo
glade och lusiige: Stz/tö graterMus. Vnderöfwtt vnw!
Gudh gtäler/ Gudz Son Mhgiuker ymniga Tarar.
Han kommer medh Folketz sammansiungadeast glä-
vie/ och han gräter: han kommer tilat förlösa ochgls-
Via andra/ Men grster sielff. Doch icke uthan hög
orsaak. Jerusalem warvtwaldt/atHEnen wiUether
hafwa lm Vgn och Eeld, Jerusalem tvar GudzOlsdh/ sasom och ther ianmlastsdee nu war wet heii-

saTem-
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ga Templet; ther war sörbunozensArcr och Nädesto<
leni ther woro theöfwerste Pmster/och det ftooraan-
beligs Nädet. Sä atvthi hela werlden ingen Stadhät
til at finna/ den assGudmera är ädrad worden/eUer
iblandMennistior mehrberömd.
hafwa the stoora Mälgerningaefsrachtat/ochigenom
sinäaUehanda Svnder och laster sigh orenat/ otackjam-
me emot Guoo/ öfmermodtze en,ot Gudz Tienare,
Blodtörstige eff«erGuoz Sons LM. Tv harfunnos
öfwen the samnm/ lom nögre dagar aUenast hareO
ter stuue lESum fastgripa, KorsMa och Döda.
Therföre när lElus leer föruth/at Hansbitra Ltzdan-
De/at hans SmennistellgeDöd, hooSdettaFoleetintek
MNe uthrötta/ hwilket handoch la högdt älssade/ och
för hwars stuld hnn i werlden kommen war.- Sä
begynner van der öfwer hitterligen at qwijda och
gräta. Har til betracktat hän thet Straff/ som vppä
sädan otacksamheet fölislviUe/icke aUenaft thet ewiga/
vthan och thet föregäende timeliga/nembligen, lem-
salems Stadz förstzming/ och lhen ömkelige thetZu-
desie folcketz vndergsng. Tbettaalt glck then barm-
tzertige Frelsaren lEsu Ch«sto til hierlatt Thetta alt
kom Frelsarens lEsu ögon at rmna: Thersöte och
thesse lE<u Ohlisti Törar kunna först kauas

Sorgelätgr. Tv/ stsom ssyprianus firifwer/
sw tararen stoor Osrgz Affgesandter/ eller Oorge-
nes ftlnnmsebudt eller/sälom enannqn höglz»dMan
l?iifwit hafwer/Et firatfinneS Blsd. Säsom och Ta-
rar/ nör the uthgiutas/ mchrendels teknäro til et sar-
gal och myck« bcdrbswat Hiettä. Mr Pglttsreken

I«cohLrentMl.
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Jacobehebedtsfwerllge tHdeyoeretthandatommo/
at et ondt Diwr hade nfwie Joseph/ eck Mer
hay ech lsmx/ och Ml lcke Haw hugstvala sigh.
Noseph/ när Han förnimmet/ thet ft stoor nödh vthj
hans Faders hws war/ at Hans Bröder sä läng wäg
inn vthi Egypti land effler SpAnmg reja mätte, greet
han öswerthem/oachlalattheganssaiNahonom tilfb-
«nde handterat. Mr man vppä Kroppen bliswer
firad/ ftntte tver Nro,Blod vth: siwen sä händer/ at
när himat af vedröfwelse a> ssrat/ tö fivta esrar-
na neder <lch KindbenM Och äfwen ppps lsdant
wijs hafmer Feelsmm lEfusChrlstnemedssneögon
och meshfinMann welaltllkenna giftVa/fittSHiertans
stora <org och bedrötwelse/ nsr han natkadee leruia-

Och fick see honom/ och medh röda ögon begreet
hansoförd/ och honom mtdhhalffbrutneOrdtllealae/
sisom bedröfwade och högtbekvmbrade Peesonerpla-
ga Owtuochwistehwadtmfrydelchsltt/
st worde w thet wljsttltza l chenna einom dag betäno
kmnde. Ty han seermedhsinaltstende ögonZnwä-
narenas öfwerhopade Svnber/ han ster fit hckgeOrdz
och Saliggörande Evangellifördömeligeftracht: Han
jeer the nlstundande plägor/ hu»u the vthw««es ps
aUa illdor plHgadeoch beängssadeaf hsroßelägrmg/
men mne vthiSladen medHungtt ochPeWentlapla-
gaoe oO straffaoe bllfwa ltuue: Han ster hum staoen
och TemM ffulle vpga vt diRööt/ och vthi Asta lagde
waroa / Mm ludarna/ som ltjfwet muta fingo/ kring
hela ftrödds: Men alyramäft ster han
yppöthey ewigaPtjnan och Fördömelsen/ som andte-

HI "»en
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305 ?Mde OsudHgm
lien eher pH fölia ssulle. Therföre gräterhan/ ther-
före rinna Hans ögon/therföre brister honom Hans
Hierta.

Nar en lekanibligFaber ligger vppäSootesangen/
sch jeer för sin Ogon siä sin ohörsamme och olydlge
Son/ mKnde thet göw honom afhiertalsndt/athan
Hans trogne Förmanmgar <H stätt inttt achla wil:
mangen redelig Fader och Modergrster och tde, öf,
wer pö sit ytlersta/ och tlsgar thet Guvi. Gudhwär
täre HlmmeMFadereEndeSon/ wörFrelsareChri-
stus lElus/ war nu när döden/ och jkulle snare vp-
ps Korlens trö och galga vpoffra fin alvrsykligaste
Letamen/ och vthgluta läta sit aldraheligaste 83lodl
han seersine affällige barn/ dem fan hafwer vpstdt
sch Vphsgt/ the doch förstocka stne hierta/ och wilist
icke höra honom: Therföre gräterhan öfwer them/
och medv sinä Tsra» intvgar then stora sorg/ dhe ho-nom mevh ohörsamheet giordt. Och ms mansHwllt
Frelsare lEsum lhkna wlid den högtbeoröfwaoe Da<
vid/ som öfwer sin Son Absalon war hierteligen sorg-
le/ sret öfwer honom/ och sade: Mn Son Äbftlon/mm Gon/mln So» Absalon: Zämwäl wtzd den
tär!ekrijka ModrenRahel/ hwllken begrckter fin barn/
och wil icke laea erosta figh/ lp thet war vche
medK chem.

Es«.l.«.
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I<rtn-;,.'s
Bchi Nistorierne ,<lsir mon om lhen bersmblige Mälaren

'limZnlKe, at när lpkiB«ni« dlodigt stu«e/
Millade han hennes Fränder medh aldeles ömtanw«lrde och /än,<
merlige achhäftvor; nagre/ huru the wredo sinä Händer/ andre Hu-m the refwo sins Häär/ andre/ huru ylnnigt che greeeo/ och medhttzeras Klcider 3<srama afftortad<. M«n när han henneeFaoer,



effitt I'rinit2r«. 37<r
bedröfwtlige <ch<lfworvchtry«eia stuKt/ Mälade han

en s»are Dwt öfwtr Anfichttt Hans. Ock när hanbless lilftazal/
hwarftre han sadamgiorbe! Swarabeha»,.- Man tuudi inl„na-
goe s<ltt vplänckia/ huru man tenne klag<lig< athäfwor!
tunde eiltmna zifwa / lhcrfsre och bäfi woro stdant alt fsrlä<ti«.
Ach I mlne aljkellge/ stulle nagon w<lia/ Heller inbMa
sigh kunna affmöla lEju Chrlsti bedröswadeHierta,
Hans Tära' fulle chgon, och hmu öswerftödigt Wam
< them warit hafwer/ huru tött och hoopetaleTarar-
na nedh för Kmdbenm runnn haswa/ när han Hck see
Staden lerulalem; huru Wille thet honom afflöpai ls
mgen ka» tänckla/ eUe, vthgmnda/ hwad för ojayeltgh
Sorg vtdt Christ, )«lu högtbedröfwadeHierta wartt,
hwilken sidermera fielfwa httta Täears öslyerfiedig-
we«t vewttnat.

?lin. X«v<

Betrachtsm här näst IrelsarensLhnsti ICOuVärar stsem Kärllkzeärar/ och siidana Tsrar, the
therbewgaden Kärlet/ som Cdriftus emot ludarna/
sit FM/ dl-aglt hafwer. Tv när Frelsaren lESus
nu 40. Hhr föruth zedt hwadlerusalem ilängden hön,
da stulle/ röres han affmedlydanoe som ör lhen rät-
staffens KarlekenS wä,kande/ at han af Hiertae ther
öswer griiter. Och mä thet ftijligen en ftoor Körleek
wara/ at lEsus öswer tderas vndergäng och Dödh
gräter/ the honom icke allenast til den aldrasörsmäde-
ngaste dödh ömpnade/ vthan och södona>sina tanckar
emst honom vthi sielfwa wärcket fmbordade. När
IHSus widh Lazari Graafgreet/hafwa lu-
darna ftgdt: Stl/ huru kärhade han Honom/Oä
tunnom wii har satja: När wij betrachtom det C hri-
stus lEsus öfwer Staden Zerujalem g«et/ Sy hu-TIT ru

loh.il, ;f.



eu ttl Kade han Jerusalem? Ty högre kanKarlekew
intet komma/än ensitegit älende sbrgater/ och medP
androm medlijdande haswer;TheegörhälFrelsaren
Zesus/han förgäterfit tilstunhandeltzdande/ fin Ptzna/sinDödh/ öswer ludarna ochlerujalem gtZler han.
Ach! at doch Jerusalemthesse Tärar betrachtat; ty 5
sanning haswa the myckit mnebara/ och ingalunda
Vthgiutas eheförgöfwes/saat the/ehuruwalö Chrl"
M lEsusijda ineygade Hans Karlek-rtzka och affmed-
ttdande grätande Hierta/ the tzoch thet ohörsamnlch
ludista Focketi längden mycktt onot bebooaoe. Thes
och ludarna medb Nn egen ssada sunnit hafwa: Ty
effter the LhlG IHsuTärar intet achtat/ och i de-ras lefwerneingen bsttringärdefunnen/bch theN«We<nes tijd lstit sörbijgäs: Ss komme» andtellgw «hmbedröfwelige vnderg<ingen/ och förderfwee öswertjlar
them. Effter the t 5 intet welat KhtWZHjUTäeas
«hrtanna/ ss mäste the sedän bellageligen see BaMr
«ch Strömmar/ Grafwar och Gropar medbblodigs
Törar vpfylte.- Toe msste sn l Bag grsta böda sinäHsnoer sulia. SchGudhgifwe/ at the som ännuM
wa/ icke ftrfara mafte then ewiga Grsten ochdagnistan!

Men hwatz nu om Frelfarens LKM lEOVOotK-ochMtlekMar medh mewfagdtär/mä-
fie wtz och änVteligen zämpa otz til godo/osttil
Ning ftt»M ifrön Svnden/ al icke Chrlstus lEfussn öfwer otz mä fa Orsaakae grita. Chrlstus lEsushan yafwer och nalkas thennewär Stadh/whhaswomOr thttheligeOrdtt ochSattamenlttnermkoch osör^
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effttt ?rinj«Ns. Z25
falstade.- men Gndh Mwe/at ochickelElus öfwsr
wär otacksamheel grätamäste! j>Mmnistia/ O Men,
nlstm, betänckFrelsarensCHMilEsuTZrar?
len Paulus gifwer et godträdh: Graler medh themfom Ma: 2lch/ gräl fördenf?uld/9Menmfk!a/med
thm grälande lesu; han dalwer grötit för ludar»
nas och wära Synden lal 08 doch begrätg wäraeg'
na! Och sajom thsn gamble Lärmen islciorus förma-
nar: OMnnWa/WalsämyckieMllglttEäral/
sä mycklt m «Mg watit hafwn ae Synda. Mr
en Mennistia of Reja eller Arbete ar hetzig och ttött/
huru ksrt Hr ea den zanima/ om hon kan fä en beha»
ZeligSwalkedryck.' Ach/hördoch;ChtistusKsusar-
hztar för otz/ huru swZr war honom lhen Hierosoly-
milKnUe Msa/ther törfter honsnl effter wsr Salig-
hest/ sasom han 2ch WfvppsKorlensTras ocd Galga
bekänncr: Mlgh Uötftt. Och kan intet nägot ta»
rgre/nägot angenshmarewar Flelsare lESu sifwit
warda/an aff wäre bedrbfwade Hieregn/ och Vthur
wöre ögon bootfardige tärarsfiytandeWatn/ hwM
wtz för wära Synders stuld vthgium.

Reml2.!?'

IH.S/ts.

The HtKenienler Vchz Grctkeland / hafwa och fsr dm Af-
Guden eller fin Guöinna ciementi, e, Allanm»ijzl>t!ciemenli«
Httydtt sä myltit sajem Mildhttt elltt Narmherlighttc / och vppä
Kest.Altatt e»rl»< man Ml« annot Ossra/ än Tärar i chche Holloö<l
ssä firt/al man Zinom inm säM/ fomzenomTäror/lundeGuos
Ziadh och B«rmh<rl>zhett winno. Hafwa nu ch< Hetnistt Ath<-
menstr sä myckm Hrafft sinä Hednifi< Tarar lordt tilstrifwa;
huru myckit meralärerGudh sisstnom che ChrillroguaL beolMi<
s« Tärar til Mdl) och Barmhttlighttt b<»<kae l<lea i Ty han gör
hwad lh< Gudftuchtigt begsra/ och hörer lhtras Roep och hieiper
chem, Elliksi wttt man aff sörsarenhttlen/ Kt Eeloen Pl>^



ps.4«. l».

Ps 6.7.

P5.40,4.

<uc.?.;B.

Malch.ts

waroer vthstäckt medh Wam/ at han icke far taga
öswerhanden: Wiltu altsä Oudz wredesEld intet stal
bfwerhanden taga/ sä silla then , HErrans lESu
Namn med bootsardigeTarar.' Oc eftee wtz walwetom,
at Snnderna äro m<inga/ äro ftere Hn hären pä Huf-
»udel/ ftere än jandkornen«hafwee/deröswerManas,
jestlagar vti finßöömtt sordxas och ymnigheet asboot,
Ordige Tärar. Thttföre wtz lösom omDavid/at nör
han hade sigti medh Hoor och Mord förgrijptt / och
handetze sinä Snnder betrachtade/ han och strar lat
bootsardige Tärar icke allenast wäta Klndbenen/vtan
göra Hans Sang fintande/ /äsom han om sigh sielff
witnar? lagh är s<i trött aff suckanve/ iag gsr
naGäng ftylande hela Naltene/och wäeer
ger medh mlne Medh angestiwett ochbittra
Tärar wätte han sit tager/ ther ps han ellieft hwtzla
stulle/ och hafwa smNanrool och detgiorde Hanhe-
la Nattene, det är/aua Natser/ sä länge han i denne
Hierte sngesten stadderwar: Och icke allenast Nätter-
ne/ vthan jämwalDagarne - Derföre han och sager.»
Mine Hro mm SpssDag och Mte. Matis
Magdalenawar en stoor Svndersta/ men hon greet
och sä mycklt ölwer sinä Synder/ at hon wattelElu
Foller medh sinä och torkade demmedh sieHuswudhär. Petrus sörnetade lEsum ttee reesor /

men ban greel billerligs «heröfwer/ fa at nägre afKyr,
tiones Historie fftjfware säna/ Tararna pä Kindbenen
ifrän bagge Ogonen glordt ltjka stsom twä wagar.
Slä Bleck/ sädant som man strifwer med/pä et hwitt
Klade/ tu sir wäl twälla thet en och annsn göng/ det

gsr
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gör än tä mte< vlh/ om lu ltte offta hafwer der ißv-
te sö<n/och thet thee jamwäl offta twaltar/ föran det
blifwer ster hwitt/ om thet antä hwttt blifwa kan: 'st
ördtt/ O MenNifkia/ hafwer Svttden sig«til Hierta
rotat/ och tit Hierta swartat / sä snart läter hon sigh
imet vthtwötlas. Kan och enÄethtsper fötwandla

eller en Parde sinä fiiicker/ Mnckit
twältandebehöswes harsamaledes/men araltfafängt/
om icke Hiertat blifwer ppblött sttmedelstlaglens härda
Lwt och Säpo/ och thet fidermera bootfärdigt rem
giordt och twaget warder törmedelst Christi !)Esu
byra Förtienst och Förlkvllan: eylE<ttLhtlfilGudz
Sousßlod renaroj? aff alleSYnver.

Ittm.,z!lz

l.loh. l-7.

Ochskolafä wära bootsärdtgaTarar ickeförnembst
ochallenasttä löpaotz nederafKindbenen/närHErren
GudhförMraSyndekotzrUar/sälom allmönt gängse
Kr at nsrHErrenstraffar/sa roparMan medöngzlan:
Mr Krig och Orlig är förhanden / starke vthstrifnin-
gar stee / och lloore vthgiffter vthgöras mäfte, nar
dyyr och Hunger förhanden ör/nar smiltosame
Siutdomar grnssera/ ssaemanicke weet ligh nagon
Stund eller Timafrtz/ närGudhvppa Himmelen
wllstl fine Hamdebress/ och vplysa later Noora Eloz-
dlost och försträckelige Cometer; nar Gudh görHim-
meten sälom Koppar/ ochlorden sssomlern; nar
Elden sttter i Hwset/eUer elliestnär nsgon stoorNödh
ör förhanden; ty tslöpa Törama sielffmante / som
doch icte annorledeskunna ansees/ön säsom enSchol<
sosses/ eUer elllest et olydlgtßarns/hwilta/närtheaff
Scholmaflaren eNer Föräldrarna warda »agde öfwer-

önda/

effter I>jnjr3tis.



Monde SsMMFss
snda/ ochsäPistvppä Rnggen, ropa ömkeliZ?»/ och
Vtlilofwa affall mackt Bättring; men lä lnartRtzs-
badstuswun är förby/ glöma the henne bort / äro je-
Dan ltzta stalckachltge som förr t S« at the som bit>
tert ä stunden greeo/ samma stund äter höga Skrat-
lötjen iftän fig gifwa/ der medh the jw tllksnna sifwa
sigh sin brott, fit straffförgätithafwa. En Flffka»
intet lefwa vthan watn: tageshan vthurWatnet/haw
lefwer inttt länge: altlä kunnom wtz uthi Andelig mss»
eo vthi Gudz nöde intet lefwa/ vm wtz icke stadisttsm
etz finnas medhbootfärdige THrar. En Mrksn in-
set frucht hara vthan Nam och Regn.- Altss tan in-
tet godt vtaff den Menmstia giordt wara/ som intes
aff fit bootsärdiga hierta dchhälfosammawätlea lsler
slna Kindbeen suchta. Tn läsom lEzus nHlsadss
Jerusalem/ och när han fick fte Staden/ greet öft
wer honom - Sä stolom och wtz ther emoot nalkas
Fixelftlren lElu, städa och lee medh trognaögon vp-
p« hans dyra och kärlekrtjka förtienst/ mm ther jämtt
och bootfärdigt öswer wsra Svnder gr<ea.

Och theeta ffai otz sagdt wara t« alfwarssmwatt
ning/ at otz wochta stolom för Halsstarrigheeeoch
Hsrdnackenheet. Thtthaswer llMtgodtvtfeende/när
Barn warder agat medh Nije / och intet gr<l-
ter: Et stdant Bam msfte wist intet kanna hugzen /

detz Hwd mäste wara altförhsrd / och ör medh thet
barnet wisserligen althopp vte.Ssör thet och bejtaffad
medh alla Mennistior/ tunna the intet känna/ när
HErrans Hand är lw<r pii them/ vthgiuta ehe intel
theröfwer boolfärdige Tsrar/ achta the mtet Chnftj

ss ar Tectn/at the hafwa giordt fin



Zach.7/i5,DlMa ttzkasSW en DemgM/ the äro sörhördaye/
Dch alt theras hopp omSaligheelen förioral.Thtt stew
wtz. pä thet ludUa folket i Jerusalem/hwMt fig af
«liew grstande lEsumttt wille bkwekaslatK:?heach«
tade intetHErrans förmanmgar/mtttHErrans straff;
jsäsom Gudh.klagar.- laghhchfwer i Medrs Sesder gif-
wi< eder lediga Tsnder/ «och bW p« blsd i all edsr eum :

ztjkwäl omWHnde leder inlet <il migh/ss<er Hsrren.lagh
h«fwttHHBit lilbaka Regn sfwcr Ebe?/ emedan annn ereeins,
«lsdeewors in til Etördtthden/ och iagh <s« regna vpps «hl»
ens Statzen/ och ppps en annan Glad läl isg in«et 3legn«
en Äker »<« beregnad/ och <hen andra Htren/lo««tel»ard«
beregnad/fstl»ttadts. - Och lws llle, ltee Stsver drogo i»
«il en Giad/ pschet the mslte dricka icks
ft fina nödmffe: l«k»al smwände) eder inlee lil m<sh/
Mer HEllen. Zag plsg<,de eder medh esrko ochbrandkorni
Sä «to och Geäs. Mslkar vp ale <hee i Edra lvfissrdar /

VilnMar, pH Ftjkonattää ochOlMai wi,te: lllk»äl
««»ande I eder intel til migh/ läger HErren» Isgh sande
Pefiilenlia ibland ider, ltjkasom vchi EgPPlen: lagh draap
Krs V«g<l Min meoh swäw/ och lät bortfsra edra Ha/«
fängna/ «s läe stankee affEewm lägrqm g« vp i edra M>,:
llllwal omwande I eder icke <tl migh, la«<t HErren. lag
smfisrle jombligaaffMr, lljksjom Gudh omstöreeSsdo»och
Gomstths/ fs at j woren/ sssow en brand, the» vlnEldenom
epcht wsldtt; lvkwäl omwsnde I eder inletlil
HErre». Tythe foreforo vthi sinobootfardigheet/11l
shetz the ändtellg til Kropp och ln,
HM war/ som sngrade sin ondffs/sch sO,/h»B gör iag doch?
F)warfött och Gudh uthi nöstföliande
regäendehoosAmos/ stuier; ?herfsre wjl isgh sä görs

Uu > medd

AMös 4'6/
lv:



55»
Al»os4/".'medh «gh Israel: Sä/ som mgh tllförende tig hotal/ jH

som striswit stär i tridie Mostsßookz »6: jamwalfem-
teMosis bootz »8. Capile. Olch stulleniigon här vppä
begöia Exempel, haswer man och them. Then första
Werlden Wille lntet förspötia ttea bootfärdiga Hier,
tan och tärar / effter thems Hierlan woro här»
da / ehuru Noach troget them til boot ochvätring firmanade/och them thet tilstundandeSynda-
ftodens strclff fKrkUnnade: Men the äto och drucko /

och togostgh Hustrur/ ochgiffte sig/ in til detz Noach
i Men gict/ och HErren lit igien effter honom/ochFloden tompKlordenaitt begynte thefsrst til atjim-
ra sigh och gröta/ at the alle hwgr medh annan vthi

~ MefH.?.
»6.17.

»Z.i4>

Watnet vruntna mäste. Hade theför Svndaftodenfina synder begtötie/ l« hade intek Himmelen hastt be-
hoff aegräea, ?a/ ltzen föereWerldtn ineet fsrgcktz
utji SMdefloden /om ejtll Imrcklare lil eck-
torflyVt Sodomlternawille intetbelanckia tdmchd/ther thevW besökteworo/ täthem then srommeLodtGudS rattfardigdeet förkunnade, them synles theewars gabberh: Men när Her,en Gudh eher effter lat
öswer lhem regna Eld och Swafwel/t<l sunnothesantehet the tilförenoe intet troo wille ludarna
»iUe inletwänVa figyom medhKratande/ochwedhlsriandei

, mmstvan ve lädantProphetiM/örmanandeminnas/
och sielswe sigh t,l sinnes fsra/ tt thewtzdtjeElfwer<
Bsbei M maste och glcka. Aneiochus sae« figh
i finnet m gsm afflemjalem ena dödasGraaff/ war
högmodig och vptänd aff onofta / och wille lMssomträta nledh Gudh i Himmelen; han lät ssgh tyctia/pan wille dluoa Haswena/och latllaßergen p< hwart

Joel ,z.
Pialle,,.



effttt I"rin,'c3tl's, Zsl
BNNNt/ ltMasom mgen Guoy iHlmmelen warit:Men
fi sna« Malksr wtlxle vlaff hans OgudachllZa
Kropp/ och han swsrllga ass tyeras omkrtngkräkan,
de vlhi hans Bwk plägaoeS/ begynte han/ men för-
seent/ grat« / klaga och ödmiukaftgh för Gudh/svm
doch intet es wtzdare n-ille «lg öfwe, honom sörbarma.

s.

Ty n«lr vche <lr VUdmes lyd, ,y hi.lper mera zrät <lt« stry:
Ta Gudh bsrtwäuXrfit hima/ eä honom leöes wid at ssrbarma
sish m<r«: Ta han hafwer igenmurslom figh medhHuggen fleen,
«l ingtnbttn til honom mera tomma tan: 3ä ftola »«/»

sruid» wstt blifwa/ ey e,ll« stal then hiertäne Sorg hsgden rka;
,afirbiiftver sinnee orörlizll/lHsaUasMnga t<sxar. Fsrdenstuldl mi-
neillstelige, s«som I aff Bavidl ord
«ss luetande sr iag sa miltt/och trseeas machlaswara/och lwingos
fsfi vchi sloorl wee/Ty wättr iaz med eärar/mit lelger helaNallm«w/
minSäng somenfiytandeSlröm/ theraffiagftfi fsrsmächlas.-fä lä<
ler ey alt sildanc i hlsllaorden befia/ «ean görer eder ord w<r«tezigm
sanna:ly cheßoetfä»digcSyndar<ee<lrar ckroÄnglarnaF splje.Masls

lheeoch wara en hard Mennistia/ h»ars,tropsög°nick< stola kun-
na Hans hiereans. sorg eilkenna gifwa! Hren I rättänktte/
sä bafwen I öfwer synden hiertäne sorg / then san»<
zma hiertans sorgeukan stgh imet bbila/pthau brister
vthiögonen Men mängenhlyles wijdatgräta/och
then som blyes athäefälla bortsardiga tsrar/ ftal fast
mera i F>ejfwe«t blyas/ tä han vthan äterhsld grätä/
och til ewig« ttzder figh jömbra stal/ at han doch,cke
hä, sinä Svnderdegrstit/ockkandt then ttzd/thee vtht
han M war. En steen ehuru hstd hanär/ tan doch
jhonom droppa effter droppahohlgöra: Theesöre, O,
Nliennlstia/ «hugkom tin zrelftres Ljnsti ICsu lck-

U«l rar/

: Wan aue
»ist die gna-
i denjeil/ ss

> hilft tein
thrckn noch
lrawrigteit/
lerm l/.6>

,se »»s»

pe/»

/><»,>,»„»
»«/»'»/



rar/ och lal them icke ps ltgh wara ftfangt anwan-
de; tvm thog tin Ftelfares Lhnfii lEsu lydgnde /
«ät thet ickei anseende til tigh blifwa förgafwes- vtanwöt Christo lEsu medh tina Tsrar -. vtffudda tit
hierm emol tin I«sum: ?y hwm stola tsrar bliftvavtgutne/ om the här stusta? När stolarar ftnta/ om Tsrars brunnar hsr stulle förtorkas?Nar stal tu ropa för hiettans oroostull/smmthetnu inlet gör/ när tu hörer tiu ZEsum gräta ? Ach swar i Herrans lEsu Nampn redo medh aMande,

medh bäfwande/ betönck tigh wäloch gör eigh sielffeu rackning/ hwad eu och hwar ochenibland ost för hiertans Sors, myctin och stssrolye.
to/ jllmmer, AnMoch phna/ haftva tii ai förwan-
t«/ om wtz Met tanna w«r hewsökelfes M; Wsrför-waningz och wsr Wandringz MH > Mae HZttringKsyd/ och Mdenes ttzd. I«gh syn,s aMmyeeit här em
s«la/ men/m «„< «,ch h<lr em taiar/ ,n> mindre finner iagh migh
«la, haswa/ ech M mera fiuile iagh <l«dttlig,n lslae hafwa.Effteriank/god Ehnsten siat/hwem ibland otz är/somantlagar figd fielff/ och straffar sigh medh tsrar fsrsinä ofwertraoesser och onda gerntgar/ fampt th«r pHföltanoe straff/ Hwem sörier sa öfwer fina svnder,
«t han blanvar fi» Spijs och sin dryck medh tärarsHwem water fit iäger öfwer fina Svnder medh Nnatarar? la, hwem wster fit Ansichte med lärarl laahwil onnu mnckit rlngare Wa/ vwem wäler fin Ogsn
medh mrar? Hwem beder GWhwed tärarHmnädh'Hwem beder Gudh medh lärar/ at han uMeda war walförtienta olycto/ och fyndees straffl H»«K
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effiet M?
ilr.fi! Msyne/ sou» «t eu stal finna deu Man/ som sish sitlff swff«
wil/ och fin spnö fer>zma l Gör man tckt mycktt fnarare
affSvndenoch war« ogudachtiga Välende/ m stade-
-Blg Wahna/ än ae man skullemedhTärat begräla si,
na trotzige Sonder/ Wara Lasterwem affinga Ta-
rar; wära tbrdömeliga Sl?nder / sow ropa til H«m-
melen/ wet«aff lnga Tsrar; wZr Eptzs och Lögee
wela aff lnga Törar/ Dag eller Natt / Hel-
ler rättare lagt/ <ntet om Dagsn / mindre om Nak-
sen: Men
färd/ Owiinlkap/ Haat/ AfwunH Hoor/ och anehan'
da Sondtt B« swang hooe otz/ men in tel wite wtj
aff nilgre Tärar: Stoort Modh/ Girigheet/ Wäl-
luss och Sömpn finnes hoos o§ / men mttt finnom
Wtz nägra Tärar; lä dock thtn grstande lEjÄs för-
manar Gräter öfwn Eder sielswa/ sch sfwe>
Mr Bsrn Z ftssm Gorgen <ir bätlrmZenes
Stalbrodet/ si äroWrama ssrgeneS wimesbyrd.

Föromflul/I mmeälMige/vthgiuterrtzkeligitßat'
tringzÄegnaff aUoHiertavth«Edm ögon.- Grs-
ier medh Eder Frälsare lE<u; Sä larenl i sannwg
finna/ hwad the bootfärdiga Tärar förma/ at msn,
sen af Eder/ jom äenuwiVH bedtöswat Modd / stal
finna Frögv vtvi Hieriat/ en sädan Frögd/fom lngen
vthtala tan/ euer affjaffa/ vthau den >om med boot-
färdiga Tärav den sunnet / och gömer thm vthl sf-
wen bootfsrWt Hlerea. Sssom Teaa och blomster
för stoor Htta sigh gifwandes/ och ltzta son,
jöse blifwande/ men beregnade ellee watnade/ Zttk K
genqwlctna: Alt»ä/ när wärahiertan, öfwer wZm snn«
tzer/.bch sk Vergs M/ för Gudz Wrede Mwa be-

Vuz dlöswsdt



dröfwaoe oH Machtlöse/ sH lörom wära Baltrtngz,
Tarar ftyta/ at waraHiertan «herigenom mage trösta<
de ochfrögdadewarda. NarenbelagradSlsdarwäl/
och särdeles medh Watn sörwarat/ kan Flendenineet
ja lätteligen honom machtigblifwa: Dieswulen wär
orgesteF<endett«chtaraltsdheffler/obpn>ersis at be,
»ächtiga/ men lötom wtjwsra Bättringz - Tärars,
Watn- Grafwar omkrmg ossfiyta / fan Dieslvulen
btz i«ttt näe koni ma/etz Heller lis ess bemächtiga.

Förvlan desse bootfardigeHiertänsafbsonfiytan-
deßattringz-Törar / hafwer och Feeljaren lEfus
för <weKärlekz:tärar af tig atfordra hiereans
Taclsöijtlle-Tärar/ för tbe mönge Wälgerningar tigh/
godh Chrlsten Släl/sZ wäl som leeusalem, öeo hande
och wedttsame, Tin Frelsaee IGsus hafwer och ttgb
nallatz och narkommit/ och tig i näder ansedt. Han
haswer tigh för Ethunomde och Sexthoöhr wldpas/
tilltjka medh hela wsrt käre FaoernesLand/ en nsdigh
Förlotzning zfrän thel AntichWiske Ooket wedersaras
lätit; tighifrän grufwelig Päfwef? wilfarelse befrtzat/
tig aUan fin tijdhgode/ ochtrogne/ och «neLärare be-
stärt/ och tig stt heljga Ord och the högwardiga Sa-
cramenttrne/ sasom lhet aldrahögste Clenobtum/ ochaldraädlHsteSkatt/ösweelefwereratz hwilkflss rhtelig
Frucht/ des GVdi Loff/ hemburjt hafwer / at mänge
Barn on, fine siw Hhr/ kunna nu battrefinChristen-
domestycken / an tilsörende och/ GVdh bättre! «nnu
jömwäl mange om stn Saligheet stötzlöse/ aff4v eller
ocv so Hvr: högre w,l man lntee gs / effeer w<r Ltlffz-
tydh sällan nu sträcker sigh wtzdare. Och the som tck,n-
ltt kunna stn Christendomd / när the sro 40 eller l<>

«he
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effttk srsnit3nz. z35
öhr/ säNan the ther effter iigom sm Cvriftes.dcm la-
ra beftqta Nu hafwer Gudh tigh lätit weta sin
Wilia och ssna ratter / och huru myckit godt hafwer
Gudh i Andelig och Timelig mätto tig giordt/ athan
intet hafwer tigafffinßarmhertlgheetnägotasfit go,
da selas Mle. Gudh hafwer tigh en möchea nsdigKs-
nung ilifwit: st at asdtn Förste glorwyrdigst Konung
Gustaffz Högkongligerzmilie. hwMenßijket och Fä-
demeslandee then rene Läran och förlorade Frijheeten
igen.förskaffade/ hafwer lcke fattas den Man/ som
vppä SweaMS Konglige Thron in för Gudi fittia
mätte l Vnder hwlikens höge Kongl. Stug-
ga wy och et rsllglt och fiilla Regemenee fsra mä
< all Gudachttgheet och ährligheet/ Gudhhsfwer
glorde eina Bomar ftsts/ och wWgnat lin Barn
i tig/ han hafwer staffae tinom Gränftm zrydh /

och Miittae llg medh bclsta Yweee: At man omtig,
jssomom dee ludifka Folcket/ satza tan Owadzolck
är s<i herligit / hwilko Gudarna sä nalkas / ftlsom
OHlren Vckr Gudh / s<i offea wy äkalle honom l
Och hwar Hr nsgoe sil herligit Folck / som sck rät-
ferdlga Oeder och Bodh hafwer?

~<zim.».z.
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öfwerlägg nu och betönck wal / hwad för höge
Näde<Walgerningar desse aro / the i sanning äro ft
stora/ at tu them vppH tina bara Knäön/ med stadig
waranve Tackssijelse. Tsrar/ alorig tilfyllefi nogh de-
prtjla fan; Men ebrindta tigb ther hoos/ochgack in v-
thi tit Hierta och ransaka redeliga/om tu/ för en sadan
Nsdig heemsökelse/ emoot lin GVdh ttgh tacklam m-

fu<Mll.^



35s NöNdiGstlsM
funmc? la/ st laellamme haftpM wh warit / sgsom

!. ludarna/ til hwNka Moles säger: UackarlujHHer-
rsnom emon, GVdK / lu galna ech s»Ea Fslet /

Tv wängen weet nu doch mret/ huru Rebellist, och
Hardnackad nogh han figh emooe Guob och Hans he-
ltge Ord Gtzss stal. Mänga langta esster the Egn-
Vtlste Köttgrytor:och effter the wldh det ftrhatadeE»
pangello «n tee kunna 3ele och IM waeda/ kasta the
Chrlsto Men för Dören/ fiH fis til then Anlichrifil-
ste hoopen/ warda Mammeluctae/ at the doch ltztethögre vppH bräbet kömma mätte.

Hwad wäre Böner/ toss-och Tack,sätzande emoot
Gudh / wär wyrdnad emoot det hellg, Predtztoäm-
beeet/wär hörsamheet emoot wä« Chnsteliga och n«l-
-viga Hfwerheet/ wär kärlek emoot wär Nasta/ wär
mildhect emoot den Fattiga/ och igemeen/ wärTucht
och shtbarheet/ Mchtelheet och Mstteligveet / Red-
ligheet och Sanning qnb«langar, witna» Förfaren-
heeen/ at finnes en trom Chrzsten «bland otz(som wy
och annars woro the aldraalendigaste vnder Solen /
vthi Werlden/och pä hela lorden) som Gudh och Hans
heliga Ord fhr Kgon hafwer/ och sin Nästa tarleten,
Wmck bewijsar: sä finnas heklageltzen nsgre
hundrade tver emoot/ hwlika vthi tbtzligh Säkerheet/
swärlande och GudzNampns mitzbeusande/ohörsam-
heet och mootwllligveet/ emoot derasöswerhett/Siä»
iasöriare/Föraldrar och Herrar/ oförjonligit Ntjtoch
Haat/ Fiendstap och Hemdgirigheet/Otucht och Bos«
wertj/ Frässwtj och Vryckenskap/ Pracht/ Högfärd/
öswtrmodh/ heMWt och offendtligit Tmfwertz och fi-
nanMtz/OtrsoochObarmheNighetemostsintorfftlge

Mstst/



estttt?rin«3rl«.
Nästa/emot arma bedröfwadeHnckior sch Faderlösa,
bchthensatlige vungrigelazarum vtl lögo och
rtz, Ballalande och Bakdamande/ Försmädandeoch
Laffande dageiigenleswa. OMmnlstia/OMennissla/
om eu och wlste hwad ttn FM lllhsrde/ wlsserll-
ga »erdom tighlthenna linom Dag beeänttsnde l
och Gudh läte ehee mteewara fsrdolde föreln sgon/
mYenen stckr lher lil aegH eil ratts/ochär fm«-
gangen eil al döma eig. Gstom fseveöffuld s<ie-
«ring/tp nu är«Zdh/föt sn Aen faller.Tradet «Ydh/Trp fioot
R«ls sr fsrhanden: Pesiileytz och Hunger mcd; sr delep
nog:belrachtathel/i wätl zäderneslande. Man lroorthetep/slt
sefSeacht/Tlldzttusschhosl M ingenmacht/ delssringm lil
Hieriati O lu fördsmde Sbdome/ tizh fise ep til at hielpa
«ehr/ lh« tan hum Christen märckis- <hen floora
Sud/Mde battringfom Jonasbad/ en Pttdytan the hör-
de: Men «H Predikas öhr frsu shr/ ingen dsltnngGndh «ff
btz fsr; OSM tu tunge bsrda. O Gudh, wy bidie alle
flätt/ lät otz doch nw«» b«n«ratt/ lin «sde o§ bewUa; Tm rsll-
wtzsa wrede bortwsndl/ lsg hstt firaffet »y h«f»a förtlsul/
CMlynelllswtllighpthsa!

»?.

Wipst och ytterst lkola FrelsMMS Ljrisil Ie sueärarwara tig Tröfie-eärar. Ty hwilten rattellgen
Cdristi lEsu zärar betäncker/han warder aff tvem
alstöns tröst och dugjwalelje finnandes. Os trycker
Synden/ och hennes börda lrycker os/ at wtz för wä-
ra Snnder stuld aron, vth, aUehanda Mdh z
Skal man nöden affböija kunna/ msste w« förli ttöL
hafwa emot sielfwa Svnpen, som ar orsaten tll all
nödh. Trycker sördenstuld Synden tigh/ ja tom i-

Xx hog
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hog Frelsarens Chrlttl ZEsuTölar/medd hwllka han
tigh aNtinaSvnd afftwöttat:
biteeellga gratlt/ alhanmed sinaTarar ssulle werl-
denessyndtt vtpläna. Ochsöledls daswer Khrisius
mtee figj fielfwom/ vthan oh til godo grcktt: ?y
Lägen war en Handstrifft/jom emotosfkrifwenwar:
och wata Synder allejammansvlhlwarahlerlans
Tafior graffne och ssreffne medh en lernstyl och
starpDemsne/ och storaBöcker lher affsullstrefne:
Men Frelsaten Cdnstus lEsus hafwer säoan Hand-strissl/ Tsfiot ockßöcker/ medh fine lärar öfwergulit /
at eheras Snnder/ fom vppa ZEsumChristum troo/
förmedelst Hans Tärar arouthstrukne/sa at vppa dem

»»«s/l»» !

a!or,g l?al mera tsnckt warda. Tberföre och hwar
och en Cvrissrogen Siä! emotsyndenesanfächmmgar
tan figh trösta medh Christi lElu Tarar / och wedhFörfamblingen faija: Mm GM migh wlil nu be-
drsfwad gse/ Samweeee gifwer ey ywilo/ Gyn-
derna fiera ckn tzandkornen tlt/ dech wll mgh icke
Mwlfta: Mn tcknckia ttollgapa llnDSd/ HEr-
tt 3EGV Mist/ «n sitir fä löd ffola mG fastVppehtllla. För Snndenes stuld ansachtar og och
then affsagde Fienden Diefwulen/ som sölstracker otz
med then i aliomstörsta sannlngfösst,aclellga Helfwe-
tes Eld/ hwilkel» intet Creatur/ hwacken Hugtar eiler
AllennWor/förmätte vthstsckia, sm man ön all waen
haoe lher in qmta kunnat. Men HErren CtzrMus
lEsus fönog detz krafft / och ftelsade otz mu »H-

-ra



ra owänners dand/ocllläntyentllkommandewrede.
Lhrifti FEfulärar dampade Helfwetes eldzlsga/ at
wlj emot Dödh/Dieswul och Helswelee trotza kunna och
satjat Dsden är vpftvulgen vlhi segren: Tu dod
hwar är lin udd/ TuDelsweee/ hwar ällin seger /
Dsdzens Vdd Hr sylwen/ OyndeneS lraffl ärLa-
gen; Meu Gudl ware tack/ fsm oh segren gifwlt
hafwer/genomwär HERra ZHsumLjrifium.
Thetz vthan wij för syndenes stuld i timelig motto
hwarlebanda nödh och'be>röfwelse vtfts msste.- Och
huru mängabeswär msste wtz vtstäifranwilrvngdom?
vndertijden trncker ztz e» ond granne.- vnderlijden
wärl egtt hwsfolck: vthi hwsen sorg och ängest/vche
pä marcken mödo och arvele - stundom felas tig det
ena/ nu thet sndra; nu felas brödh/ nu fattas hölsa;
ae vnder är the« en Menniltia/för W bedröfwelle
ssull/ kan wara ltzk en Mennlssia. Ty här i denne
Vämmerdalen msste then Gudfmchtige offea gräla
härvppä tvtlgen/ säger man / ty, Himmelen
GVdh för fins älfielige Sons lElu Cyristi Tärar/
affeork« alla Tärar aff lhe GudhsruchttM sgon.
Imedlertydh sää här medh Tärar/ gooh Christen
Oläl/ ly Gudtz täknar tina Tärar/ jom lEsusmeo
sinä T<«r haswer Helgat/ ochftttardemvchl sinLä-
gcl/ tyer pä mä tu intet twissa: ly effttt Regn plä-
gsr ättr Oolen sttzna; sä ffal och lu medl) glädie
vpikam. Och tanctvppä dm Stund / när lu ifran

Fx» dm-
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34» 3<Mde OsndM
dena bedeöswelse-sulla Werlden stllias mäste/ therm
ästMO medz t«irarsBrödh/och ligh instäntt ckr et
sioollMätt sullmed lälarchwäy gla-die iHimmelen ta
blsswa lcirer/ nör Herren effter 3<immer och Grät/
then en ltzlen tlidh warat hafwer, beg<ifwar tigh ly-
lellga medh ewig Glädie / Ther affllirkss stola tck
medh fiqe/ ehwart man seer hye eller tye/ ehe«än-
gaLhl<stnasC<irar/ n<r Gudh läler figh fielswM
fee/ och hwad goee hau »ll ehem beeee/ ssm finnas
ijansGäldar-TherfsreochllheeHr<agh sihiereans
gladh/ at minOkatt ä» uuO och A/ begPinelsen
och sndan/ st Gudh migh figh lil 3off och prys/
»il tnförs i Paradys/ ly Nsppae lagh medh Un-

der. 2lmen/Amen/ftrSyndenwlH fötfkot,l^
sdls Khrons / HHll och Oäll ckr migj

then Dagen/
Amw/ VEM lEsu! Amm°
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ii. GöndaM effter Irmitmis,
Z Nampn GUdz Faders'/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Ämen/
Se eil/al lin Gudzfruchtan lcke är ee
Skrymptery / och jieno honom lcke
medh falstt Ams. Sök ickeprys
när,Mnnlfflom genom strymean/
och see til/ hwad en talar/Troor /

eller fsr hcknder hafwer. Och vphckff eigicke fielf/
at lu lcke faller/ och pä stamksmmer / och YHR-
«n vppenbarar lln Argheel/ och omstöner tig vp-
penbarliga för Mennissloment Derfsre/ ac mv-
ehientätt Gudzftuchlan lckenent hafwer/ och ltt
Viertä hafwer salstt Varit; Ardenherligeochtro-
gne Förmaning otz lElu Svrachzion gifwer/ huru
en Sann anftällas stal/och at Gudd der-
vthinnan förnembligast anseer e< frtzwlUisgi Hierta/
och en vplichtig Oiäl. Den Gudhfruchm och honom
tienä wil/ sta!sä til sinnes waraj at han som en lydig
Son gifwtt fin HimmelsteFaber sil Hmls. Safoln och
Pauli märkelige Ord lpda: Sässrmauar lagj nu H-
der/ täre Brsder/ widh Gudz Barmherllgheet /
At I vchgislvtl, jdor Lekamen lil et Offer/sem äe
«efwande/ zeligt/ och Gudilvälbehsgellglt/ idar
Mlgg GudMst. Ty strylplery/ Vrtzs sökt nar

;?-
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Hlffee Ssndagw
Mennistiom/ och Högmod/wll HErren Gudh i sinom
ttzdh vppenbqra/ lom w«l seer/ hwad hwa» och en m,
lar, troor / eller för händer hafwer. Mennllkiorna
kan man medh strymlertz och salstt Hierta bedraga /

. men ingalunda H«Rren GVdh: Ty en MennMa
seerlhet fsr ögonen <ir/ men HHrren seee ltlHier-
eat. Gudh pröfwar Hima och Niurar: Vlr<zn-
lakar Yiertae/ och gifwerhwanom och enomeffter

. Hans Wckgar/ och effeer Hans gernmgars Fruche.
Kain waren Hkerman/ och offrade HErran,m Gäf-wor af joroenes Frucht; Ock Habel en Färaherde
offrade thestijkest affFörstllngene aff sinzöar/ och aff«heras Talg: Men HErren sHq täckeliga til /zabel och
Hans Osser/ men til Kain och Hans Offer lägh han ie-
te täckeliga. Hwij sä? Tn Kain war en Skrymtare/
ochhade falstt Hierta/ och genom Uroona offrade
Abel Gudi stsrre Offer än Kain Medhwilko han
fick Wllnesbord/ eä Gudh gaff om Hans Gäswsr
Wllnesbyrd/ sälom Apostelen Paulus bewljsar. Och
ätwen gär thet medd Phariseen och Publlcanen/ywll,
ka Freljaren lEjus koristus , denna Söndagsens E-
vangelio indrager: Tv Publicanen watdl/sörmedelst
Troon pa Chrlstum/och förtröstan päGudz YM och
Mistundsamheel/rältfetdig: MenPhariseen förmedelst
sit Skrnmtertj och Förmätenyeel förkaftadh och för-
dömd. Sasom wij fbrdenstul/ I mlne älstelige / och
denne Söndag ärom smnaoe war Gudzeienst stali-
gen at förrätta/ sä är otz storligen affNöden/ at wij
srannellgatilsee/detwsrGudzfruchtan ickeär etstrym-

teri)/
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«ech/ och wij icke tienom Mldh medh falsta Himan.
Sbkiom icke Prijs n<lr Mennistlom genom
vthan seem noga t<l/ hwad wy talom/troom eller för-
hander hafwom. Vphafwom ost icke sielfwa/ säsom
Phariseen giorde/ ehen ther sade widh sigh Llelff:
lilgh eackarttgh Gudh/ae iagh ärlckesasomandra
eller och sästm thenne publlcanen. Vphafwom icke,
söger Enrach/ otz sielftva/ at wij icke falla/ ochpastam
tomma/ jafom thenne Phariseen hände/ närHEeren
vprenbarade Hans Argheel/ och omstörte honom vp-
pe barilga för Mennissioma; sä at hwar halst «hetta
Evangeiium Predikat är/ eUer an Predikas/ HErren
Gudy thewthinnan vppenbarar Hans argheet/ Hans
ssrynmrij/ Hans förmötenheet/ therföre at hanvth,
en lätt Gndzfruchtan icse time hafwer/och hans Hiet-
tä och Kytkiogang falst warit. Gifwom sördenjluw
Frelsaren lEsuwäraHiettan/ochsuckom tilGudhaff
et bootfärdigl Hierta medPublicanen- Gudh missun-pe figh vlhöfwer oft fatttge Gyndare/ P<l lhet M
mäge gä röttfäröigade heem vthi wara hws. Ther
om/jämpee thens helige Andes NZdige Närwarelse/
och krafftige Medwarckan til Ordetz medh Frucht vt.
förande och hörande/ bidiomwy medhFtelsarensl«-
suCtirilK egen böön/affhierlat/medMunnen »Troo-
ne Läsandes: Fader war fom tlsti Yimblom/ett.

EvangellUM I<ue« XVlll. v. y.sell/.

och 3«Lsus ul sombliga
sm ttsste p<i sigh fielfwa/ sl t§e »oro rötl-

ftrdige
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ferdlge/ och forsmeidde anvra/ thmna Ltztn-lsen.-
VwaMlln gingo tilat bldia/ enPhs-
lisee/ och then andra en publlcav. Phariften stod
sch bad sa wid sigtz fielff-. Jagh tsckar tigh Gudh/
ae iagh Hr icke jchom andra Menmstor/ röfware/
Oratlfilrdlge/ Hoorkariar/ elleroch jäsom thenne
Publicanen. lagh ftstar twä rejo» iwekone/och
gifwer ltzende aff alt lhet «aah ckger. Och Pubtt-
ianen siod längt iftän/och Wille zcte lpsea fin ögön
vp lil s)lmmelen/Vltzan sioch figh fsl fit brsst och
sade; Gudh mistunde figh öfwee migh syndare»
lagh siiger e>er/ thenne gick tlldan hem igen rcklt-
ftrdlgad/meer än then andra. Ty then figh vp-
hsyer/ han warder fsrnedral; och then figh ftrne-
dr<»/hgn warder vphsgd.

lntttaffsineWtZsheee/en starck berSmmesich
Ä,tee aff fin Starckheet/en Rtzk berönnm figh m-
eee aff stnNtzktdom: Vchanlhen/sm sig beröm«a
wil/tzan berömmesig ther aff/at O,n weet ochtäu-
mr migh/ as mgh är gsr Barmher-
ktghsee/ Räll ochNiittftrdlgheet pä lordene: ?y
sadsne behagsr migb/ fckgee YErren: Heo
ke Ord/ chem otz genom then storeProphele« leremtam
öfwttgifwe»/ sieifwer HErren Gudh; lä/om thee
DlVpheten och wimar js wid begy«nelsen/ som wid

siutee
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siut« aff thetze Olden: shetta ftger OErrenz s<i-
lom och the orden tws gängor vprepeleras»
Men hwad söger Hsrren ? «Ln Wtjs beröme
M ineee aff fin Wtzsjeee/ en Starck beröme
fiS ineel aff fin Searckheet/ enRHk bersme fis inett
aff fin RMomz Ty YEnm ffalicke glfwa M
shro e«ON androm/eh Heller fit Loff Affgndomen.
Hr nagon Wijs / ar nsgon Starck / örnögon Rtjk/
hae aff m«l doch lngen sighberöma/ emedan thm som
fig fielff lsfMr/ han är lcke beprsswal: Vtan den
som fig bersma wll/ han beröme fis deraff/ at han
M« och känner mlgh/ aeiagh <lr YErren/somsör
Bslmhertisfeet/ R<ltl och
dene. S< aldeles hlelpee mltt Mennilrwn nsgot an-
nat in för Gudh/ vthan hon medh Tackssmheet ehr-
lanner / ai det wtz mäge beröms og vthass/ emedan
Msammanckro Syndare/och hafwa meeebsröma
figaffftrGudi/ harkommer as den
sarms Thriste lElu Rattferdigheetl wy warda
Rättferdige/ vehan §srffyllan/ajGudzMdh/ge-
mm chen förlchninZ som i Mists lEsu stedd är:
DwilkenGudh haswsrsatt för enNädefioolgenom
Trosna jtzans Blodtz / i hwilko han läm see fin<z

/i ehy al han fsMer Gynberna.
Intee hlelper tiUW förläta sigd ps Gudh/ och pH go,
daWarck ock Gerntngar. Goda Wärck och Gernin-
gar mäste wtzka/ at hiettat kan sigh ps Gudz Barm-

Y y tzemg-
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dertlgtzeet tbrlstai Ty sö ringasom then Bön tan Gu-
dl behaga/ hwilten steee aff etotroget Hierta/eller,n-
tel medh alswar/ sä ringa fan och honom en stält och
högfärdig Mennistioe Bön behaga: Och äswen la
tan G«dh ch höra then Bön/ som hörkommer aff et
vppa sinä Gerningar figh högmodeligen förltztande
Hierta. Snarare warder Gudh hörandes en/eburu
vppenbar/doch bootfardig syndares Bön/ then asm-
eet annat an stora Svnder/ hafwer sig doch intee at de-
töma/ vthansnamre fördöma/ Hö» ty en tann Boot
ochßsttting, och niule» lä förmedelst en lann och lef-
wande Troo vpp« Christum syndernas Förlätelle /

Röttfttdigheet och Saligheet: Ty lher spndernae
Fsrlättlse <lr/ ther ckr och M och Saligheet. Ty
honom som icke z<lller figh lvidhGernlngarus / v-
ehan eroor pä honom / som then ogudachttgs gör
Kiltlfetdtzan/ hansTroowarder honom räknal ttl
Rtltlferdigheet: Oäsom och David siiger tAt Sa-
lighelenär lhensMennissios/hwilkoGudh eilr<iknar
»ällferdigheet mhan Gerningar. Och thetta larom
wlj aff denne Söndaglens helise Evangello/ hwarestPhariseen versmmer sig af sinegoda Wärck och Ger,
nlngar/ men bleff för Gudh Oratlferdlgh / och vnder
des Wrede- Publicanen war Orättfttdig/ hade intet
berönm sigh aff/ war en Namnkunnig och walbettnd
Svndare; badh doch Gudh om nsdig syndernasFör-
«telse/ochgickrätferdigad heemvWsitHwe. Pha-
rileen/ som sig berömde/ tunde intet Hans godaGer-
ningar hielpa/ effter han derjämeewar Stält ochHög,
modig; hwarföre och Gudh lnttlanstg althwadhoos

honom
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hönom loswärdt wara kunde: Publicanen känoe/be-
kande och ängrade sinä Synder / ly stadade honom
imet Hans sörriga syndiga Leftverne / och Gudh gaff
honom Nädh- Tv Gudh vphötzer alttzdh the Oomm-
ka/ men the Högmodiga sörnedrar han. Hwarföre
wtz och sä wcil Phariseen som Publicanen nägot wid-
lvfftigare wiliom otz för Ogonen sialla; affhörandes
fsrst/ jwaoPhariseen felade/ at hsn intee genom
fin Bsn ehrhälla kunde; och för thet andea/ tzwad
godl hoos Publicanen llr <n finna/ effeer fan gick
Rllttfckrdig heem l fie Hws. Imedletttzdwy thetta
tanckiom os at göra/ O jielp/O HHrre
lal wckl gs/
«>är man nu stledes vtföra wll/ hwadPhariseenfe-

lave/ at han intet medh fin Bön ehrhöua kunde/m«man doch intee alt hoos thennePharisem straffa/
iösom thet ey Heller firaffas bör. Ty Loffwärdt
war thet/ hangickvp i Templet/ tä doch mängaan-
dra < Zerulalem hema < sine hws sato/ ochgmgo inlet
vpiTämplet: Loffwärdt war thet/ han glcl vp i Tem-
plet til at bidia/ tämänga/ vthan all lwlfweleenstoor
veel/vthi hwariehandaSynder fighemmgfölade/och
intet mindre woro omtäntte än bidia. Loffwätdt
war «het/ at Pvanleen vthisinböön lötzakunpe/at han
war iete en Röfware/ eller en Oraltfardig/ eller en
Hoorlarl; «o lfr<n sädana mörtsensGemingar/ochvt-
wartes groswa öfwerträdeller/ mastehwar och en sigh
hstla/ som täncker Saligh at warda» Welenllcke/
st the orättfärdige ickeffolaarfwaGVoz
St the Mennistior/ lom vlhi Händel och Wandel gö,

Yy, mfin
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Hchr.lz.4:

VpMb.
51.8.

Match. 6

ra sinMösta orat/ the kunna lnttt bllfwa Salige/ onz
the «cke medh fin orätt pphöra, och en sannßattrlng
göra. Säkän etz Heller en Möfware Sa!ig warHa/ chHeller Hoorkarlar, huru hemligen the fig sbt Menni-
ffior Völia/ ty Gudh ffaldem DSma; GudzDoom
warda the intet vndlöpandes/ ehuru artigt the doch
eNieft kunna fig förborga: Tv theras deel stal war-
da vchi then Sisn / jom bnnlm medh Hld och
Swaswel. Derföre tackar han och Gudh/ ae
»ar säsom Publicanen/ at han ickevthiet sädant am-
bete war/ eher han medhFinanyerij /Girigheet /
lrande och allehanda Beoragertz figh föva stMiSom
«Sannlng thetta alt intet tadlaskan / eftter jw hwar
och en ahrbar och Gudftuchtig Menniskia wachtarsig
för kötzens Gerningar/ eager MH til wahra/al han in-
gom orätt gör/ at han fis och the fina icte föder med
andras Swett och Blodh; brutat intet gewalt / List
Mr Beorägertz: sefwer tuchtig och Kyst inwochvlh-sm Hchtastöndet. Ttzet och han sastade tws resor i
Wekone/ waräftven WÄ och rätt giordtzty tättfaM
och til den andan/ at man detz andachttgare ma kun-
na bidig/ och thesto mera figh in för Gudh ödmiuka/
Dch sit Kbtt the, medh tämia/ är HErren Gudh intet
mitzhastllgit. Derföre och Christus 3«sus om fasta
zälunda lalm: När som) fastev/ stolen j icke wars
Mj wors bedrsfwade/säsom cheSkkymtaretTy
the fsrwandla stn Anfichle/ at the stola synas för
Meumstwmeu medh fin Zasto. Ssnnerliga siiger
wgEder/ the hsfwg reyy fiy LSKn. Wu när tn

ftsts?
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efftttlnnltsM
fastar/ st smSr lil K)ufwud/ och tw<i ett Aofichle«
At eu icke synes jsrMnniffiomen med tiue Fasto/
vehan för lin Fader/ iom lsnligen är. Och em Fa-
ber/ som fter l Löndom / wedergäller eigh thet vp-
penbarliga. Nör nu til sadant sastande och blbiande
kommer gifmildtzeei emoot the Fattige / s« sr en sä-
danaBsn medh Fafio och AZmoss bäleer änwycktt
ftmmansamtst Guld ei! en Skaee. Icke kan man
Heller det straffa at han gaff richtig Ttzonde ifran sig,
sssom Gudh budit hafwer; Sasom och thet beröm-
wardt ör/ at hsn tackade Gudh/ för alt detta/thel sr/
se han ehrtände thet alt wara Gudz Wärck/ och aff
Gudh harkomma; ly wy ätoN icke beqwämllge af
oh fielfwa nägoe Mt länckis/ silsom af H Mf-
»om/ men äwm wtz eil nägol beqwämlige / st ckt
ehetafGudi.

Tobie»l«s

1^0r;.,)

Men emedem man st mycklt hoos honom Ziilar
och berömer/ kan nZgsn länckia/ hwad felave t<l ho-
nom/ at han medd fin bön mm ehrhsua kunde/ och
bleffinttt in för Gudh Racftrdigad? Myckit ftlades ho-
nom/ mine alstelige; men at alt ltzkosäsom vthi en sum-
ma begrgpa/ säwar han Stält och Hbgmodig/ och vp-
högde sigh Nelff medh fin egen Aöttfardigheet m för
Gudh/ för hwllkeningen ostyldigär/Heller tanbestän-
dandesbllfwa/ om Gudh M synderna tllräkna.
Then Andeliga Högfarden hadehans hlertaintagit /

och förtzerswade honom alt hansgoda- Therförehan
och medh alla fina goda warckochgerninngarwarin
för Gudh en styggelse. Tv thenne Högsörden braeh-

Vyz te sä
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te sä mnckit tilwäga/ at han siahfielffförstintetrön.
de- therföreftör ibegynnesen af svangelio/at 3ESUS
sadeeil lombliga/ jom ttöfie p« stgh fielfwa/ at the worsßäll-
fttdige/ och fslsmsdde an>ra/ thenns lHkoMn. Och war
det en stoorFörmätenheet/at han trösie pä figh sselff/
hölt figh from och rättfärdig Ty hwarHre hölt han
figh för from och Rättfärdig? Ha therföre/at han iete
war nägon Röfware/ Orättfärdig / Hoorkarl eller
Publican: therföre/ at han fastade twa resor i weko-
ne/ ochgaff tttondeaffalt thethanätte-lijkazasomall
fromheet ochßättfarbiahet ther vthl bestodo: sswer,
som intet til fromheet och rättfärdtgheetoch toet hör-
de/a« man/ tilEpempel/ woro ödmiukoch sachtmo-
dig/ fin Nasta godt gynnade/ gärna förMo ett. ete.
Vthl hwilka och ftere sädana härstande Svnder the
Phartleer woro Mästare/ som indlllade figh/ ia trö-
sie pä fighstelfwa/at the worosronlme ochNattfördl-
ge: Anseendes atlenast thee vthwättes stenee, figh in,
tet derom betymbrandes / om Hiertatworo reent och
retstaffens. Therföre och lEsus sade them sanningen:
I äreu the jsmme/ som gören Eder sielfwa Rättftldigo för
Menniffiom/ men Gudh weet EdorHierla. Säsom han
löva welat: 3 gis»en eder uth för Helige/Fromme/
Rättfärdige/ tä 3 vthi vthwärtes mätto ställen eder
öhrbart/ men Gudh weet at 3 vthl eoor Hiertan in-
«et haten thet onda/ och at 3 mtee befttzten Eder om
den Fromheet och denMttterdigheet/ sommförGudh
gäUa wn. Och när then andeligeHzgsärdensiiw«dt
hafwer sig i Hiertat rotat/ fölier och strap detz andra
wärkan/ at den som affhennear mtagen/förachlar och
fördsmer andra Mennistior sssom OZudachtige. Ty

effter
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estter Phariseen intet warlbland the största Svndare/
fom han meente/ sä mente han sigh och wa»a den a!<
drafromaste/ och at andra Mennistior int« wow sä
froma som han.Thet hadewarit nog/om han hade fagt:
I«gh lackar<ighGudh/«t iag ickeärsäsommHngeMmnilkior;
men han filger rent vth fin mening/ lagh <ack«r «G
Gudh/at iagh icke ar/ säsolusndraMennissi«. Tverfbreoch
en aff the gambla sagdt hafwer: Effter tusager/ iash
ör icke zäse» andraMennilkior/ si astu lsjoy, andr«Diefi«r.
Hrsäochintetvndtt/ aldenandeligeHögfärden eytillae
honom bidia Gudh om syndernas sörUteise: Tvvchi
Hans Böön finner man lnttt anatän tacksöyande/ at
han worevean synd. Nuar ingenMenistla vtanSvnd:
SHM at wg hafwomingen synd/ tä bedra- LenK«r6.

gs wy oh fielfwa/ och ftnnlngen är ickei ost: Men
om wybetänna wära spndsr/är han eroofast ochräll-'
wys/ at han MäterH wära synder/schrenaroh
sff SllÄ Olckttfckdlghett. Phariseen beder in-
«t har om, ty säsom han lnnt ehlkände sigh waraen
Syndare/ sä beder han ey Heller omSyndernassör-
zZtelse. För «het fierde/ brachte honom den Andeliga
F>zsfärden O wtzdt/ at ehuruwäl han tackar Gudh/
chet han waren sö From och Rättsärdigman / som
han sis sielff inbillsde/ han doch mtet beder Gudh der
om/ at Gudh Wille vppehölla hoos honom och för-
mera then Nädh och thee goda/ som Gudh honom
h«r tils hade wedersaras lätit- ps tbet han söledesjw
mehr och mehr theeutinnan kunnae eileaga:
te ttltaster hwiltee alt Phariseen ickeens
ihugtom/ Ts doch Gudh ckr then som w<irkar bckde'
willg och gerumgeffttl filgodabehag. Och

1I0H.!« ??

Phil.«. lz»
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Mslps»"

OH nar wij isleoes hbrom/ hwad Phariseen fela-
lade/stolom fitztigt «il wahra <aga/ at wyochicke
Off förmatenheet hällom otz fielfwasölFrmoma/för-
schta andra/ och örom doch intet aff och vthi hiertae
fromme. Tv än i oagh finnas mänge/ ssm figh fielf,
wa inbwa/ the äro Frome och Rsttfardige / och äro
doch intet. Lät see/ om icke Vudz Ande nu öler rs-
kar vppä eder/ och öfwertyga, eder/ i Eder Hiertan och
Samweten/at mängeaffeder äre siwke aff then Pha,
faiste fölmälmheettn. En deel affederaro ingayoor-
karlar/ inga Drinckare/ inga Oröttfärdige/ sä aenäe
gon sadana laster eder vehi uthwärtes motto staltum
na öfwertyga: cherföre förachten 3 eder Zampn-Thei-
sten/ fom vthizäbana SynderfaUithafwer: Menat
, ären obiUige Menniskior/ Bakdaneare/ falste ochsto-
re Eedbukar/ thet HNen 3 för ingen Svnd. Skal
man lä intet then sneSvnden ss wäl som then andra
pala/ eUer huru Vilien I> om eder tilstsr / the heltgt
Gudz budord vtdtvda? Budorden weten I/ vthtyd-
ningsn hafwen I/ och fZ seen I eder ingen orsak hafwa/
ever för andra at beröma, och andra för eder at för-
ach ta En deelaffede?ftyr och stor grofwa och vppenba,
ra Svnder/ och mbMa sigsa/theäroFrommeochßatto
ferdige: Nar I iniel Dräpa/ in«t göra Hoor/ intet
Stiaien, Mlet bären fallk Wituesbyrd, imet falste
Swärla/ intet ären GuoztienstensOffendtllge sörach-
tsre/ sä arenZ Fromme och Rä«färdige. Theewar
Pharlseernas wilfarelse/sor hwilkenFrezzarenCtzristus
lEfus otz wahrnat: Isgi jägerjder/ alvljanedor
RättMigheee öfwsrgäk eze och
cheVHWsm5M Mlsnl ietskomms l ylMmelrtzfte.
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effttt InnitZm.
Ty Ywad hlelper tigh/ O MennMa/ at lu ugy icke
allenast för drsp/vthan för alt stadande wachtar/ ae
tu tin Msta ingen stada til hanSLU gör; tä m doch
hatar honon,/ och är Hans mga fiende / du glädtr tig
öfwer Hans fall och olncko/ <u ast trötosam/ och kanst
inttt tola eller fördraga; tu ast Obarmhertig emot ho-
nom; tu trycker/ beDörar och krönker honom/ atthee
gör honom ondt vthi Hans Siäl! Gudh hsller tiqh
is afwen sigodsomenmördare.Sag fördenffuld/med
hwad hlerta tu tancker in för Gudh träda /

tin von och Gudztienst halla.'' Och oansedt m vthi
grofwa tötzens lufiar intet lefwer/ men tu lefwer dochi
dageligh »alluss och ypplgbeel/ tu hörer och förer ger-
ns lättserdlae och otuchtige ord/ ssm CHMnom icke
eämer: Ss astu af et oreenc hierta/och effter tu kötz-,
l<M sinnsd ilr/ ean lu icke wara Gudl ltlck. Om m
ock intet röfwar eller stlal vthi vtwärtes mä«o/ men
Hr doch girig/ affrattar alt tit görattde och lötandevp-
pä winfi/ sä ästu doch orsttferdig/ och tan icke ärfwa
Gudz Rijke. Om tu och intet falfkt WimeslMd bär
emoot tin Nasta/ eu talar dochom honom Heller ondt
«lttgodt/ Hellerfalstt sn rätt/ m vpnMer owänstap
smellan Grannar/ eller tommer tin Nosta ondt rych-
te vppä; lefwer eu doch vthi er. dödelig Synd/ therfö»
re tu och icke kan in för Gudh Rättferdigad ockSa-
Ug bllfwa/ om icke en iann boot och Omwändelse e-
melZan kommer. Wachle sigh fördenstuld hwarochen för den Pharisaiske Högfärden/strymle ingen med
figtz sielff- inbiUe sigh ingen Heller zästoor sromheet/at
en wille derfbre trssta pa sigh sielffi ware ingen sZ
ttn/athlMhäller sigyföre warafrom/ts dochhiertat icke

Z 8 äe
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ör vprichtigt och rättschaffens för Oudh - Tv»Cdw
sto lEsu är el rattschaffens wäsende/ och wi!,om wij
»ara rötte Chriline/ stolomwtzhalathet onda/ och

««m.i.p. blifwa wid lhee godl är Och Hufwudsumman
aff bodee är Kärleken aff elreenehterla/ocheegodt
samwete / och en ossrymlad troo Sä at hwar
nckgor lblandEder läterfigh tyckia/han tienar Gudi/
och lcke styrer stna lungo/ dttzan bedrager fit hieltä/
Hans Gudzttenst är fafäng. Men thetla är för
Gudioch Fadrenen reen och obefmlttadGudztienst/

, Tim s

I«,- »<«

Mazaderlös och Moderlös barn/ och änckior vehi
ejeras bedräfwelse/ och behalla fighobesmlttad affwerwen. VvAndanszruchtärkärleek/ftögd/frqd,
laugmodlgfeee/mlldheee/godheee/ troo/ fachlmo-
dWeet/kyssheet; emot sildantärtneetLagen. Men
ehesomMlsto eilhsra/korstfästa fieköll/sampl med
lustsr och begärelser: 5r eh« o« mgm »tzl» Man/ fom
pa figh sielfwan dristar, m<dan wy «lle iw sorsan / hafwt fafi mängt
brister: Vär life til thm Samarijt stal fiä förwifi, som sr
lEsus Christ/ w«SHr hi,n<ckrbinl><r och helar.

«a, 5-».
''"'

Nttdm.
godthoos publlcanen är at finna/ effeer ljan

heem t sithwsmeer äu denandra;
effter han war en stoor Spndare. TyPublicaner och
och the sow Zullen af the Romare hoos ludarna
förarenderal hade/ wow igenomdresne Stalclar/ al<

veles
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efflet srmit2t«. 3^5
deles arge/ och för sin ondfto rychtdare och sörhalellge
Menniskior. Men ss diuptsom dennePublilanenwar
vlhi Svnder och MHgernlngar mdsankt/ sä wardt
han doch denne ssunden/ tä han i Templel stod ech
tilbad/ lsrön sUa fina degängne Svnder löisochfty/
och tom vthur Zemplel/ eUer tfrän Templet aeer igen
j sie hws/Rättfervtgad och from. Frsgar tu/ gooCbrt-
stenSiäl, som och ehrkennerlig för en ftoor snndare/oc ör
nuvpi GudzhwsochTempelkommenatbldiaGud om
nadig Synoemas förlätelje: Hwadgiorde Publica»
nen/ eUer huru bekom den store Svndaren den 3lält-
ftrdigheet/ som m för Gudhgäller / Sä stsr här iE«
vangelio: Publicanen stvd läng<ifrsn: hwllken vthwörttS
äthäfivo gör wöl för figh mt« til laten/ doch gif«er
hon tilkenna/ huru han vehj hierlans ömiukheet kände
fina Sonderochbegängne Ofwettradellttity han hölt
fighiclewardlg/athan vthichetheligarumet för Gudh
träda, och ther för honom siö ssulle/ lyt blygdes
han för fina MWernmga» <tt tomma. Sedän
wilk han lcke lyffla vp fin sgon lil O<mmelen. Ach!
huru gierna hade han welat, om han hade lunnat:
men nu kunde han wlet sör fina Snnder stuld/ och
therföre wille han ey Heller lyffta fin ögonvp tll H,m-
Nlelen, ly han stydde för <hen Röttferdige och
ssämdes för honom/ tom wäl wlfte/ hwad ond« han
degängit hade. Icke onnorledee än Efta t fin tijd/
then sslunda betände/ och sade: Mm Gudh/ «agj
stämme?/ och blyeS al vpjäfwa mm sgon «tl tlg mm
Gudh. ?y
hufwud/ och wär ffuld Hr stoor vp M Ammelen:

Alt



Alt lfränwärszäyetS lydyajwomwlz wantlstom
Md/ alt in lil thenna dagh. Och för ware mG-
Zerningar ffuld äre wy/och wtZseKonungar/ocPlck-

. ster/ giffne lKonungarnas hand lkandenvti sw<ird/
i fängelfe/ l rooff/ och anfichtts blygd/ jäsom lhet

EM.'9/s/7.

gär , Henna Dagh. Han stog figh för sit bryst/
ther medh antlagande sit fyndige hierla för Gudh:
Et beängstatoch jönoerstagtt hierta brachtehanfram
fö» Gudh/ verföre siog han figh för sit bryst. Ochhär
lil kom ännu Hans munvllige böön; Ty han sabe?GudhMtssunde figh öfwer mlgh Syndare/^ögt-
beoröfwadeh«ertan tunna mm wara ordrtjke/men
the ordenthe säUa/ äro affstoortefftertänkiande. E-
moot Oud then aldrahögssechade han snndat / han
lan och allena synder sörläta/ derföre begarar han
ochafhonomnädeochmistundlawheet.Gud/sägethan/
»iffunde fish öfwermighGyndare/
tin wrede saUa/ förbarma tigh öfwer mig/ Tag mig
til nsoe/ och fir tie barn s«r an. Ssledeshekönne«
han Snnderna/ söler Svndernas söMtelle/ he-
der om helige An des sörnyelse och hielp e-
moot fina andeliga Fiender. Orden woro sää/mm
Hans hlereans sucknmgar woro ftera. 3ysäsom Hanssliggiande nöo ochSyndabörda war stoor/hanslangsean at vndfä en nädlg Snndeenas sörlälelse warhMlig/llUäter oen iamma nu annat ey sramföw/än det/ther om han mäst war bekymbrad/och han aft hirr-
tae tillMa medh Munnen bdmiuttschtrogetönstadeZ
Gvdh mWnde M sfwn tmghGMam

ZzZ M
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effm"rrlm«w.' 35?
Wtj/ Wy/ I «»ne ölstellge/ ärom och Svndare/

sch huru offla haswom wtz/ Gudh bättre/ snndat e-
«ot wör Gudh/ wetandcs jamwal owetandes/ medh
ivilia/jämwal emot wör wilia? mäfte hwarför
sigh medh Församblingen bekanna.' Min lM migh uu
bedtsfwal gSr/Samwelel gifwel ey Hwljlo/Gyndernafieroan
Sandksmenar. ToaldraförftmHste wtzaffhiertatöfwer
wära begängne Svnder wara bedröfwadel SZ hsler
det förtt / Minä Spnderbedrsfwa migh: Ther pä fölier/
Gndz «<de frögdar migh: T» ling «eet i«gh/ en arm Spn»
da« är iagh; Glwh är barVherlig; ?he« förfia bckannerisgh/
Zhel <M»ra lwer iag/ lp beer iagh ödmiwkclis/Gubh trÄtlpig
spudme nädig! Och en sodan hierttliabedröwelskmägd»
M wtzeilkänna gifwa medsiag för wZra brnst. OmWni
Vlterne sager Prophete» Nahum: Dtolningenstaz
ftngen bertfstd wardU och hennes lungftur sto,
za sucka lqkassmDufwor/ och fiö sish vppti sie brsst.
Sä at ehuru wäl sadant är en Ceremonie/tvenmgen
from eller helig gör/ hsn doch icke är til fbrkastanoe/
Mledan och Publlcanen thtt giordt hafwer/ och wtz
»al thel samma estter donom göra mäge. Slä tig
fördenstuld/O MenmM/ för tllßryft /och betancl
hwad söc grgt fivcke Köte vnoer tit hierta sticker: Och
huru mänga lvnder ochlafterkomma framvchur thetsamma ttt hierta. En deel dafwaezAftgudistthm-
<a/ thet bränner tvem aff falfi Andachl / lijkalom en
Bakowgu/ chen dakaren heet gör. ?he wyka med
fit hierta lfräy YZlranom; N, Gub»» msste-
Mtla zslckel bafwerttaWltgl ochshslftmthler-
w/ Wfwa sffMge och Mae alt st flam <itt s«<,n

fi«llll

M<inesun«
dctzetrubm
w<ch'Got'

weift
«h/ein arm
stnlxr bm
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öucce l

Ordfprätj
8.!6.;.

Hos«rf4
t Pitl.,4

finner ibland mil Zolck Ogudachtige/ the ther sttll-
la Onsror och glldre fsrMennlstiorna/ atthema-
ge fängs them/ lykssom Zoglafänglare göra medh
klofwar: Och eherashws ckro fullmedhßedrsge-
rq/ llzeasomenzoglabwrlll full medh kockoseglatz

aff warda the wöldlge/ Rykeoch Fete; The
emgä medh onda stpcker/ och halla ingen
Tde fraga intet effter Gudh och Hans helige ord/ och
fas! än the höra thet/göra the doch inlet ther efftee z
?y Dieswulen hafwer bsrltagtt ordee mur theras
hierta/ aeehe icke eroo ffoZa/och bllfwa ftWe. En
deel hafwer et afwundzfult Hierta/ stsom Cam: en
deel hafwa Högfardige bltttan/ochallhssmodlghtee-
taärYErranomeufiyggM en deel bafwaotuch-
tige hiertan/ Gkökio -hlerea/ffsla inlel omHHrta-
NOM' en deel hafwa glrjge Hiertan/tzenomöfwode igp
rtgheet/fötbsnnat Folck. Och duru manga aro the/
jom hafwa hsrve och obarmhemge hiertan/the ther
tilstuta sn hierta för den lrsngde/
torfflige och Fattigelazaro: At man imee matala
om den största hopen/ som ga medh et falstt hierta/
och länckia ondl l stt hlerta emot fin Wsta. srnu
thetta i sannmg/ som Gudz oro inlet liwga stal
thet tä vnder wara/ «t Mennnissian siae figh wid
sit Bryst/ och sager: Ach mlt Hierta/Hierta/ Hierta/
tu äft wäl then sölnämsta/ men ther hoos och then
argesta Lem vlhi min Kropp: alt hwad MH onot
täncker/talar och gör/ kommer alt afftigh/ och tusör-orsawr
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orsakar migh ther ttli och therföre stckllUmW/mlt
Yierla. Och säledes blifwee lu medh hieetat / och
Hitttat vthitig bedeöfwade. Nu wetom wlj/ nar ns-
got trycker wärt hierla/ tä suctom wtj för ochhoosotz
fielfwa/ och är tä then Mennilkia saU/ sam haftveren
förttogen wän/ dtn hon fin hiertäne bedrölwelse mä
yppa/ therigenom hMla< warder tilsrldz stält/och be<
dröfwelsen lättav Ach 3 mine älltelige/Synden/syn-
den, then lwsra Svnden trycker wsrs hiertan/mHwy
ty hafwa orsal at sucka; och salle wy tä örom/ om
wll oenne w<lr nödh Frelsaren Christo lEsu/fom är
»är bästa Wän/ tilkennagiftvom/ tytäwarderotzhul-
pit. Affardom fördenzkuld til Frelsaltn lEsum wö-
re hiertanssuckmngariaffärdom dem tilHlmmelen/och
sätzom: O Gudh/OAlzmachijstGudK/O Nadiseochßatm-
hemgeGudh/ tn ftmbewUsrbarmtzttlishel pä mängTuftnde/
ijlgifwer mWmingar/förlälet öf»et<lzVelferochGpndtl/iaz
beder iigh genom eino stora obestliflisaßsrmheelisheet/hVil-
km ls fiosr är/ sisomtu fielfwtt ätl genom tinaNädh/lhentu
«ll« bsolfäloig« Opndsre bewUat hafwer; gensm tleIa»e»llg«
Hiettä/ om ännu nsgonNäd och bsrnchettlgheel ar hoosljg;
om snnu är u«gon gnistra «ff ei» öffrig/ st lät then mie«ma
hierta upwälma!ll< ännu nsgsn smolsqworafftin Oodheetz
eatter/lälden min hungriga Siäl til veels ward«/Lr ann»
VZgon droppa vthi iin Mdes bwnn öfrig / giwt den vpps
mil»lorstig« Si«l ! sr aunu nsgon btodzdtoppa vlhi m
Hierla/ sil lai tit Hiettä brifia fse mins stuld a« lu
mäfte förbaemZ ligh öfwer Mig. Rätlfstdige TudhochHeeee/
hör mln bedrsf»a»e töfi/ och deög doch icke <H lsnge; ssnol
migh nn hielp och «he» lsgh fafi effterlsngtst, som en
Hion effttt walnee renl/ och wvckit effterz lighlsnM/Hstun,

dsr «n

lv/
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«in hlelp «sen. 3 alla werldenes lgder hafwer iagh els för»
fiHd</ <tt nsgs» medh «lf»ar hafwer bidil, ohulpen jftsn «igh
gHdtiieke stulle iag »ara lhen fölfie, jom tn förstiuta wil/ lp
lsgh fast effter tigh lörfie»/sch satter min «ros «het lil. 3m

lil m«zh sttlna/ lhen iagh fast efflerfisr/ förlotza miz ass
min Pyna/för <in« blsdiga SäHrz lp iagh medh tslar Nagsr/
min jammer a? ss stoor/aliagh ey ortar eraga lheWabörda
och Oot. O Gndh see <il minä tHrar/ som lu lil Gpnderffa»
lsgh/ som b?gärade aff «in / nsr hon för «na Föl-
<e» läg/ ech jom «u Petwm <rSstade/när han försakade ligh/och
lsm mRsswaren frögdade/lz gst »ch nu med mlg/ Medh et
srd/ eUer och allenast desse Sex: Gubb «lstundaM
sfwer migh Oyndare/

Tde lom i Städerna boo haswa Kyrckio s och
Rädstuswu,Klockor/>som stundema om dngnet aff-
msta: The ftrmögnakeiStader/lamwäl H Landet/
hafwa och stnaHws-Klockor: Nör eu fördenjkuld/goy
Cvriften Sial/ jom effterlängtar medh Public«nen
Mttfärdigad blifwa/ och ä lychtone Salig/ hörep
klockan siä/ sucka tä til Gudh/ och jög: Gubh ml-
«7unda eigh sfwer mlgh Syndare! Gudh ssr-
Una migh tm hellgeAndeeNaye/lllmLjllstellM
Leswa/ Galigen dsS/ och gladeligeu vpstckt Sls
tighför tit bfysti battratitLefwerne/emedan tuhwar
stund är närmare Döden/och dagh »il lagh/
medhGudzzlelp/bättamtg/lmolgon stee medhmlgh
effler OErranS wllia. Hela wa>t lefwernes dag/
dag ft2n dagh/ stal stadigtwarande batrande wgral

WY stolom alla dagar gä ln vthiwara hiertansWd-
famra»/och öswe»wöga/ hwad wtj mera godt eller

ondk
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Gndl giordt hafwa: Haswom wtz nögot god< siort/
ssolbm wtz Gutzh therföre hierteligen tacka/ som th,e
gsda vthi otz begynt hafwer/ med trsgen
Böön/ han willk och thet fullborda! Haswom wis ns- Phil-, «

got ondt glordt/ ssolom wtz th« strox ängra/ bidig
Gudh ödmmkeligen om en nädig simdernas Förlälel-
se/och tdel alftvarlsmma Upzam hakws /«e wy icke
mera otzsäMyndom. Ther om ockmärkeliZmmaf
Zötgrena lälunds t Hlstelige/näkm ligh
W vppH tin Sing «ede»lagze?/ eher ingsn me« tigh hindmr/ ss
ttg frsm tin SMwelesßosk/ ech Min tig «na Gpw
der/ »cm eu medh orden/ WätkMzen/ eUs?Hch «anFs?ns
Mgilh«fwer, och talo tH chee om medh «t hsms vpps lln'Nausang. Om dagen tan tu «her tilmtet

Ogenheet hafwK/ tl, tä hafwer su äthsslNW ambe-
ses Gytzlor/ och ts istu mel> them omwefwad: On» Nal«'
M och vppä lm NattzZng/ tZ «ms hws dörar
ftängde och mzm gör tlgh swo/eala ts wedh tm W/
Och 'sögh: O kZ?a Siäl/ sm igen hsswsm »H en dsZH Oe«
Vow Gaoz Nsd sfweelefwal/hVgdhafWKMVstnugsdtez-
lee ond« gisms Assarda sZ stdgn tm smls suckmngar
tilGudh medv tacksättche och böner/ omwändt «W
fiff alt hmw/ och tilsiwt tms le?OMbNge ögon medh
Publicgnms ow: Gudj Wissmde M sfwer mg

OG ftsom Publleanen/ nsr HM affhooeseMgt
hiertg Ls sucksde och bad/ wgndt m nädig Syndemas
förlötelse/ »ch gick Mttferdigad hem «gen/ som
NNSCHristilEsusrd MdWtet
ne gick lädan hcem jgen Rsllftrdigad/ meer än chm awre,'
Sll wil ChrWs lEfus HZr med Olla bsolfOrdige

Aaa Gyw
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Syndare försakra/ at nör the medh Dublilanen
ka: Gndj Mlssundl figh öflver mWfalllge Syn-
dare.' Theras Svnder lkola och thew fötlälas/om

„«,/«,«?.

""1,>«,.

I/""HuKvlii» '

tve medh Publicanen bättra sigh. Ty wtz bekom-
nwm Svndernas firlstelze/ intet at medhgifwas
stal wtzdare synda/vlhan at det intet ssadastal/som
wtz syndal hafwom. Wil fördenstuld Mennistian
batira sigtz/ wil hon Gudh btdia om en Nädlg Son-
dernas förlättlse/ sä är och Gudh sä wlllig föllam
otz wara synder/sZssm han Publicanen sinä Snn-
derförlät: Tp doos Gudh galler then enebootfärdi-
ge Synbatene böön sä myckit lomthen andras; och
pähwarochenboolfärdigSyndilres böön löterGud
en Nädigh Syndernas förlälelst fölia. Vwar är
nunckgor/ om fan ftller/ ehey lckegerna star vpi-
gM zwsr <ll nägor, som »tl?o M/Hm icke ger-
na kommtt vppä tcktg wäMlgsn? GtMförden-
ssuld alla faldne Syndare medh tyelta Pudlicanens
Exempel sigh tröfta/ och sin troo styrctia: Tv thet är
en ganlla stom ssraudring/at affwredenes och.Helf-
wetes Narn blifiver Guoz och Himmelens Barnzat
affen Gudlös och orattfardig Menniskiaj/ kan blifwa
en Gudftuchttg och rättfttdlg/ tver «l hörer en starck
troo. Therföre matkel, I minealsteliZe/medh au fttzt/
pa thenne fsrandringen, Publicanen war en Oguo-
achtig man/ han tmnte tilföeende Synden och Dies-
wulen/och war oerföre unoer Guoz wrede: Men
denne ftunden / la han jä hlertellgen tl! GUdh
Zswer sinä Synder suckar wardt han för GUdh
Mttleedigaoh / frtz ifran olla M föt»iga Svn^

der/
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der/ saloni han them alorig begadt hade. Sä gör
Gudl) oK/ I mine äWige/ Rattfäldige/icte för
RckttfetdiMenes Gsrningar/ som wy giordl haf<
wom/vedan effler fina barmtzemgheet genom tro-
na vpps ZEsum. Therigenom warder en Ogudach-
«ig MennM/ som figh omwänder/ ochsann boot och
bättlng gör/ för Gudh ostyldtg och helig/ sa ätGudh
höller henne/ jäsom den intet jyydat/ imet nsgototatt
giordt hade. Och sZ warder wäMigen fulkompnat/
shet NErren Gudh i sit ord tilsager- Mey om wgh

Hm Ogudachlige/
smwänhef sigh lfran Ma synder/ och gör <het som
lätt och gydt ckr? O 6 st ejen Ogudachlige Pant
wandm« eM kyfzeusord/ s<i as lau lneee onde
göt/ ss stal jan leftva / och lcke Dss- Och alla
Hans Syudex/sSV hsn glotythafwtt/ stslaftrlät-
na wards; Ty Kan gör nu ttzee/somrätt ochgodt
ör/ ejerföre stal hau Leswa. David/ Manasse/
ochthen storaSynderstan/ sromedhmangaftttevehi
Gudz heltga ord här til witne/al then som gör en sann
Bätrmg/vndkae och en Nädig jynoemae Förlölelse.
Och therjiöre lyda
ttzenne gick täyan Heem lgen Rmferdlgad mejr
äu then atldte: S3atPublicaner/StöNoe/o«Nlän.ge stora snndate/som sann b«trinsMrdthäfwa/stos
la them förezä/ som msnge goda wörckgiordt/ slgh
ttzer vppa förlätit/ säsom Maristen/och fin föter^

stan

N,.' j,5-

Hes«k.)z"4



RM«) l,

Z4^,F

EWs GsMM
sian thervppa jatt hafwa. Förtwisia fsrdenssuw iw
gen/ vthgn tänckie hwar och en hoos siZH sieiff/ tyen
zamme gode Guden/<om den bootsördige PublilOMn
tilnadertog/oc Mckabehonom heem veisit Hwsra ttfw
digsd/ han wil och kan otz thet samma göra/ om wtz
Vch otz för honom övmiukom/ affHiertat bältra otz /

och vppö Christnm lElum Troo. Sä nwckil gäUe«
m sdmiuk Barnslig sffbön/ och hiertelig Förtrössakl
Vppa GM sZNdeBZH Godlfeet/ och Aelsgrens Chw
sti lElu dGra och käNekeyta Förtienst/ och del vpsstet/
at nledy all fttzt sffttt Mennisteligh mötzeliZheel göm
lhet goda / och WZrckeliZen och i Sannmg hata thes
Onda. Ingen kom nedh gff Himmelen, och sad? est
Publlcanen: Tu äg ifran tina Svndee rHttferdMhs
vth«N näe tzan Böttring gioede/ och leodde/ tZ war
han hoos sig sielff om synbemas Förlätellesörlskmb/
ych gick medh glädie heem i sis hws/ sielff Wos sig be-
finnandes/ atwchW jgn wsr RäWWtg wOwey
Off ewlms/ sade hsn ftO wedh GudK geneu, ivär
YHtta ZHsmn sshrWm. SZ mZfie och ws «s-
-ra/ wymasteochotzww GUdz oeyMlzZalössien hsllal
Oä älffave Gudh Werldw/ öfwen och stz/ symoch
Zro i Werwene/och en deel aff Werwene/ gs janvch-
Z«ff sin enda Gon/ pä ejttZWStoch m/ Tu/)ag/
hener nägsn annan/ stm ttoor vppä «MM / Micksfslg^/vlhau fäewiNlzelllgttLE. tzhesvthKß

och hafwom ehen befynnerllga Frelsarens CtzrWMzu Förorhning/ hmiikm ttzee helize MedljkosMhes
mistnstadhmsOtt/ hch W MMMes NyMr G

weelch
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werlefwerelal/ill hMllvm th«tGynbe?na fsrlater/
chm, ckro the fsriölne; och zwad lhel Vpp< lorde,
zze lsftnde wacher/ thee stal och W wara i O«me-

,Mtlh z^

Kn Bersöle och/näl wg Affibsning bekoMma/ oly,
hörom Gudznsv getism G«dz orbz Tienare o§ M
Wnnas/ tdet tä otz stal sa hiertezigenlrössa lijkasäsom
wZrFttlsari gEsus siezfaffHimmelen sn ti! otz säde:
Mr widelgodl msd/wul Son/lma ftnder Mä,
t«s ttgh: Wsr wid et godt mod/mlnßolter/syn-
hems fötlötllS ligh/smttso hafwell frälsieish/ gas
Mdh ftyd. Tä stolom wtz vthi WZM Hiertan siuta,
3 DaZh ärwäm hiereHysshwftGHlisheeewsdttfa-.
«n: mu ärom nH the Salige Mnnjstior/hwll"
ssm sfwerttDeWzm ssxialne äro/chem syndnna
sfwerffywe M äwmlry tzeläliaMnniffior/
hwilkomTud icks llzrMarMchgernmZsr Lofwa n«Z
HErran mz» SM sch ale chel vthz mlgh är Hans
heliga Rampn. Loswg HErran min SiÄ 3 sch
fötgöl icks hwad godt han lG giordt hafMk/chm
ligh M tms ftnde? fsllaeer / sch helar alla tim
bnste?/ Heu lie Hff ssr!sstl iftsn tsMrff/ochkrs^,
ner eigh Wed Näde sch BärmZettigzeee. HHM
steeGudh i fin lssMhlon/MswäMre Fadess/
oO IHju Wist fKns euhg
eOH beVSwr/Vch Gudh ehen jellge Anda z Hans
hielp stät oh tilhsnda/ ehetmedh wy warde betzgs
gelig/ zckwllilMlig/pch MnejelEwMMliZ/

Aan) W
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Sä fblmodar iagh/I mine älstellge/ at tdetta he-
liga Evangeliumlaretlä wara sörklarat/at thet hwar
och en nätwarande/ lamwal «hen aldraensaldigaste/
som des Vthläggningmed Fltzthafw<rtilhördt/ nog<
samt förstä tan/ och sigh eH heUer förföras lster/ om
«u en Ogudachtig och säler Mennistia vthaffdenna
Text / och thetze twönne tildidiares beskrlfwelft altfa
siula wlUe: Pharifeen hade intet oratt gtordt/ hade
intet röfwat/war ingen Hsotkarl/ hadefastat/ochfttz,
tig< til Glwztiensten och the Fattiga gjswit i Mm det
halp honom intet- Här emool hade Publieanen alt
oratt giordt/ och vthi stoora Svnder leswat/mennar
han nu sade: GM ware migh fyudMD MM
War thet ther medh alt wäl bestält. Kan förtzenstuld
och migh intet stada/ at iagh oratt gZr/at iagh medh
gewalt tager och röswar hlpad migh behagar/ at tag
vthi den ene Svnden effter den andre leswer. Tv när
iagh enrum ttzdh sä leffat haf»er/ och iagh ändlettgh
kommer och silger- GndhwglemtgsyndakeNaVig!
bliswer och medh migv alt wö! bestält. E<i Wille
the Ogudachttgelhetta Evangellum fsrständtthaf-wa. Meniagh hoppas/ at hwar och en aff ostan lse-
teligen har til swara/ at thetta intet sr denneTerlens
rätta Fötständ. Ty Pharileen halp thet intee/ at han
sigh ifran sädana grofwa Svnder wachtat hade, at
han altsä fastade och tllbabh/ och rijkelige» til GVdzAhra och the Arme vthgaff, Ty han war Högfardig,
han tröstade ther pä/ han trotzaoe vä fin egen Helig-
heel/ badb intet om lyndernas Förlätelje, mente/ at
effter han hhle figh ifrän nWa Liister / H woro han

from
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from nogh / heuer / nar han logo sigh lil wara for
Zrofwa och bandbegrtzpeliga Svnder/ och aUena the
vlhwartes Stadgarna höllo/ sä woro han ra<t hellg/
och kun de han wsl andra Menniskior för sigh ohellge
schla. Delta wae Hans Förtzerff/ lherföre kunde han
intet til Näder komma; Tv han kunde jw hör igenom
ingalunda kstnma tll stna Svnders känsio/ etz Heller
«il the Tanckar/ at han sigh nödwandigt bättrastulle/
bch nar han figh nu bätttat hade/ at han fissh aliena
vppä OudzNädeochFrel/arens ChristilEjuFörtienst
förläia nläste. Huru ar tä/ nlilte alsselige/ möijeli-
gil/ alen sadan Mennjftla kunde til Bätlring oOM-
Verlomma? ZSänningfölekommeren sädan Pha-
riiee en geoss och ftoor Svndare, en Publican / nar
han sigh för Oudtz ödmlukar/ och watkeligen bamae.
Thet lärom wtz affthetta helige Evangeliot Publica-nen erkänner sinaftoora och vlhwartes grofwaSyw
Ver> hataoe theM/ affbadh thettl ödmiukeligen hoos
Gudb/ war icke har eff,er heuer mehra Ogudachtig-/
öfwergaff nu sinä sörriga Mitzgerningar/och bleff har
effteraffhiertatFrom och Gudfruchtisd. M<ä halp
honom Hans ödmiuke trogne Sbn / hwMv han widsm sanna Omwandel<e tröget fälte / at han synder-
nas sörMelse öthnöt/ och§lck vthu Templet rätlferdi-
gadb heem igen. Hwilken fördenstuld mevh Publi,
canen synvat hafwer/ men wil och medh honom blff<
wa rattseedlgad/ göre som Publicanen giorde/ bättre
sigh emedan han onnu swoa tan; st wardtt Gudh
och sammaledes honom «l Näde vptagandes. Pu«
blicanens 3«l och Fan/ sölom the fieee F>eligae/ aro
streffne os til wa»ttlng, at wtz pii ssoant sslt otz icke

fö>
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363 ElffttSWiM
sörsynoom i Men th«as vprattelse och omwänoelse
är stnfwen otz M Exempel/ at och wtz/ enär wtz medh
Mm synda (<y Svndezre äro wy alle) w<l och medh
«hem sannßoot och Bätringgöra/ochftledes
dlge blifwa och Palige. Me MhettachtabiylelvO
tG alle/ och frän synd wachta/es Mwy bsftlle/
VH eroo fsrw<sso/se eu eH be»alar lftänall ftfea.

til förhlelpe Zadrens Son Off HsPen/Dief-wulens Ockrek stielpe/ ae wtz tä medh frsM,/
< chen HellgeAnda/ Gudz ähra Lofffiungs Gam-
bia ochVngy, Ämeu chfaleylstta! VudzchenMtchsgste lindre w<ir slNcirea/Hugftmls ochttS<
ft/ bihie wy liljamman/ och i tzeltg Gsmlym

M här eil AIMD'.
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12. SottdMN effter Irinit2tis.
Z Nawpn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Amen/

YErrazzs AndeFrmebhmig/
therfstehafwerOErtt» sinort migh/han
haswer stndt migh til at predika lhem

cklendom/ M at fsrbinda the fsrkrossade Hlerean/
til m Predlka thefansarfstlHning/schthembund-
nom spning; Til at ptehlka et nckdelisit YElranss
ätzr/ochen wär Gndz KZeMdedas t M sthugswa-
la alla Söriande/ til ae ffaffa them Oöriandonu
Iwn/ at them stal prydmng för Asko/ Gllidieolia
fstsorg/och stonMder fsrenbedrSswadatldagif-
win warda/at the sksla kallasßäklsärdlgheetenes
träH/ YHrraus planlerins til PM: aro öfwer-

Christus lEsus
pthi egen Person afftunna lättr genomPropheten E-
stziam.SDmochFrelsorenChristusvlhismekitzdfigar
thet samma bewUar/nör hsn lnwtzgd tll fit Prediko-
ambett wid Jordan/ som sedermera tilNazareeh/
sher han vpfödder war/och sickom Sabbathsdagm
mi Synagogan/ som Hans sedwämawar/ och
Dd vp och wille lösa: Tä ware honom fckngen 3-
faiePrsphetes book. Och tä han lckt vp bokena/
fann hW chetttlmet/ th«ssriswttMt HErrans

Bbb NM
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57» Tolffte Oöndagen
Ande <ir sfwel mlgh/lhevjöle at hsn hafwer Dordt
«mgh/ lil al förkunna Evangellum them zaltigom/
han hafwer sändt migh til st läkia the fsrkrossade
himan. Vl al preotzka He Mgar förlohmng/
eil at Predyta HHrrans behagellga ähr. Oe-
dan lad< fan bokeu tilhopa/ och fick Tlenarenom/
och ftttefigz; Och allas theras sgonftmiOvna-
gogsneworo/achtade pä houom. N begynee ha«
til at jöyatil tjemz I dagh är ehenua stliffe ful-
bordad för Edor ögon. Tv sälöni tiWende Pro-
pdeterat warom then lilkommande werldenes
at widh hans tilkommelse stuUethebllvdsSögonvpo
lattn wards/ och theDsfwaS öronspuad warda/
the halte ffulle til springa Mm en Viort/ och the
Dumdars eunga ssulle Lofffiunga; fö gaffoch Ftel-saren ZEfus Ebriftus lohannis Döparens Lärmn-
gar intet annat swar/när the ästadsandeafhonom fra-
gade/llsiu lhen som komma stal/eller ffole wy föt-

thetta sadehan til them:
Gs'äl och figer Hohanm lgen / hwad I ftds
och hsrdthafwen; the Blmdesee/lhe Yallegsii/
the Gpetiilste warda rene/ the Döfwe höra/ the
Döde stä vp igen/och demFattlgom warderpreditae
Evaugelium Tv til honom kom myckit zolck/ och
hade medh figh Haita/ Biinda/ Dumbar/ Lem-
malöft/ och mailga andra/ och kaMe them ssr

s»/
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Ickiu Fötter; them M gwlde hsidkegda ast siub
doma?/ och plägor/ och sndsAndar. Sä bewijsa-
de han och wörckellgen/ at HErrans HErrans Ande
war medh honom/ och at han war sano och lmord til
at Predlka them älendom/the förkrotzade Hiertan at
förbinda / lil at Predlta the Fängar sörlotzning / och
them bundom öpning.Sssom den sattige/Fangne/ <öw
derstagne Dumben/ uthi denne
vanHelio/thet sawma bekrasstar/then och döff war/
ochhalt/medhthefterebrackellgheeteehan war antastad
medh; som wg wydare aff sielfwa sirklarningen/ wil
Gudh/ hörandes wardom- hwiiken Frelsaren ZEsus
och botaoe/at Hans öronstraxöpnades/ochhanstun»
gos band wardt löst/ och han talave redeliga/ at alle
sörundradefigh öfmermöttyn/sagandes: Alt haswe«
han wal bestalt/theDöfwalater han höra/och D«m<
bar tala. 3il hwitker helige Evangelii wtzdare Andeli-
ga öswerwagande sörän wiiotznörmare försoga/wtj
i förftone ertännandes war egen Swagheet/ bidi-
om os Gudh lil hlelp til ordetz medfrucht vthförande
och höromde/thet görandes medh Frelsarens ZEsu
Ehristi egen Bin/ Fader wärsomtlstiyimblomett.

EvaNgeliUNMarci V11.v.,,.,«! «nem
thden, lä IHsus vthgicklftll Tplioch

Grenszor/ kom han lil lhelGaUlee-
sta yaswel/miee genomthe 3anVzendar wid che
«o Ol<lder. Och the hade ftam fsr houom en
Dsswan/ the» Het och en Dumbe war/ och bädo
honom/ at han wllleltiggia handena pä honom. Tck

Bbb? - eogz
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sogh han honom sMdes vlh isranFolcket/och sat-
te fie Finger« Hans öron/och fpottahe vch/lhermed
han eog pä Hans Tungo/ och sag vp i hlmmeleu /

fuckade och ssde M honom:Dephetah/theeät saZdl/
Vpläe eigh. Och strsx öpnsdes Hans ston / och
zansTunM band wardl isst/ock han ealaderede-
iiga. Och fan bsd ehem/ae thelkulle mgsm sH«lst<
MenMyeerhanchttfsrböd/jw mehrche fökkunna»
de thee. Och the fsrundrade sigh öswermäteon/scky-
andesz Alt haswerhan wH beM/the DsM
läler tzan hsrs/ech Dumbar tala,

Jerusalem wsr en Dam wydMahusee/
heel pä Ebraisty Beehesda/ochhadesem

Ml. Ahl lag ey fisr hoop stwks / Blinds
' Oalle/ borttwynah, / och blldde effeer at watnee
ssulle m
wG tydh/ och rsrpe watnelt Then ther nu fsrfi
fieg ned i waenee/ftdsneheswÄlrsrdl/zgnbllsshel-
bregpa / ehwad Giwwom han hade. Ss bekia-
geligie srthetaldrjg nog bellageliga Syndasailet/ as
ehurustom o!Weet wara kan emellan Adams barn/
lhen stund the hör lefwaj ingen dochaffthew fig frtzsa^
ja kanifrän «hegangzeMennlffio-dräckllgheter/hwil-
kalhensördttfwadeNatu?enhewllna/och ehen förderf-
wandelekamllgedödensSänninaebudaro.Saglckthet
t«l i werlden/ förän Jerusalem nägon ltzd bleff bvgdt/
za M thet och tilpthllerusalem/ lher lsgH m stoor hoop

Slute
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efftttLrmiratlt- 3?3
Siuke/ Halte/Bllnoe/ BolttwW«de:och sä garlhelUl
an l tMz/ sa at denne fiooreochwtzdt begrepne werlde-
nes Bygnlng/ehuru prscktighon ar/ardochmtetan«»
nat/änet Koort ock almenneligit Hospital / hwar vlhi
lä mänge Siuke finnas / sä manga/som wij Menni<
Mor aro. En deei födas HU Siukllge och lotte/ pm
ther pä Exempel otz gifwer den dageliga förfarenhetets.
Och när en dcez MennlWorgenomGudzbesynnerllgK
»ädy aro lytelöse ti! werldm tompne/ aro the doch
ftdan fast mängesch nleer an mängeolnckelige och fatljge
Hanoezjee underkastade. Sombsige warda hemjötte
medh Eiukdom och älenWheet strax lfrZn Bsrndo'
men/sa at mängen har aldrigh nsgon Helso - Dasb
hafft: Msnge äro sunde och friske en rum ttzdhaff
Vt timeliga »eswande / men sedän kan them/ then ena
then plögan/ then andra en annan öfwer komma.
Somligeplagas medh blindheet/jssom then Gamdle

och rim«i Son- Andra medh Dumbheetoch
Döffdeet tillW/ sZsom then alendlge Mannen/hwil'
ken i denne Söndagzens Evangelio bestrffwes: Mön-
g« plagas medh Spettalffo: Msnseliggia medh E-
nea borttagne pä sinä sangiar: Andra mäste tlaga
öfwer gifftige böider och BZr/ säsom «iod. ttilktas/
och Nzarus. Then ene roperMch mit Hufwud/ mit
Hufwud/med then Sunomltiffe qwinnones Son:
En annortlagar öfwer sinä Fötter/medhAtzaKonun-
gen i lUda/ som vpps fin Oder war Kranck ifinaföt-
ter: eller och then vnge Mephivoleth/hwilen aUenasi
sem adra gammal ofardigh bless i Fötterna/ tä Hans
Anuna, medh honomfiydoe/ ochhanföU och ward« balt.
En annor Zttckar och qwider medh Propheten: Ohw

ibbbz rugr
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35? TolfftsSöndaO
I<r:§.,s ru ör Mlgh sa ondti hiereat/ mit hierlabullariKrop-

pen/ och vafwer lngenroo.huru mängen tlagaröfwer
fin förwrde Lunga/ och korta Andedracht Män-
gen kan höra/kan ther hoos intet zee: mängen kan see/
nientan intet höra; och behöfwer man intet
xempel har vppä indraga/iagh ar ther om försäkrad/
at ingen aff otz ar/ then och lcke/ sälom en Mennistia/
off Mennifflig swagheet ar worden delachtigh: Sa
at hwar och en affotz stal walhwar för ssg kanna/
hwarest stoonWmmer/antingenföretalde bräckeng-
heeter os pläga/ eUer och andra; ty omöyeligit wilblift
wa/ alt Mennifklones alende och dch otaligeSiwkdo,
mar och Krgnckhele» medb Munnen vthssra/ ener m?d
Pennan belkrifwa/om man icke med 3Esu Syrachz
Son wil alt sädant vthi en Klimp giuta / ock fäna;
E« vsel och jämmerltg ttng ckr medh alla MennW-
ers kefwerne/ ale lfrciu Moderlyfwel/ in ttlchch i
IsrVenne/ chen alleswärModerckr/begrafnewar-
da Medh el ord: säsom widDammen i Jerusalem /
jä liggia och har i werldenne hopetals Slwke/Blinde/
Halte/ Bottwijnaoe; etc: dochftljom them wid Bam-
men Bethesda hände ahrligen thrn wslgerningen/ en
Ängel tteg ned i Dammen pä en witz tijdh/och rörde
Watnet/ at then nu först steg nedh l Watnet/ fedanthet war rörtNian bleff helbregda/ ehwad Siwkdom
han hade: Sa ar o§ then godheeten hand/ at öfwer-önglarnas Herre och stapare / then stoore Förbund'zens Engelen, Freljaren ChristuslEsus/til otz nedsttl»gen ar/ och hafwer wtlst ftqh hafwa macht öfwtt alla
Siwkdomar/ /a och Mwa Döden/ otz til alsomstör-sta

Syr 4°»



ftatröst Under wsra hsröäöch otz mnckit twmgande
siwkdomar/ae van/jiisomlhennpperfteLäkiaren/l stnom
ttjdh stal och otz helbregda göra/ ehwadSiwkdomwij
hölst haswa/ eUer ännu fa kunna. Sä at fast ön
dm Jerosolymitanijke Dammennu inlet mera röres/
fast an wlj har intet hafwanägot Bethes»a,Himmelen
stal doch thet rotta Bechesda/eUkrßelehesda/och thel
sanfknUiga walwilligohetz rumet warda/therwijlfran
aua Kranckheeter och Siwtdomar stavigt stola hek
bregda blifwa.lmedlwoch aUan tt<dh/wtz medh För-
sambllam eachätze och b,die: Alt godt wy affllghaf-
we/ Omilde lEsu Mist / marsfaldig ckro eine
gäfwor/ tu vnner oh ltjffjene ttöst/medhsundheet/
Näring och lycko/ ale effeer ette goda lycke/ ky eac-
te wy tigh sörwlst. Ockndl oh ttn heligs andes
nade/st han mähooeoh boo/ZlyaohisränalstSns
«väde/gif ohenfiadlg eroo/bewaraoh hclr ilyf-
we/ och sedän oh Vimmelrtzkel Zlfwe/ 3 en ewig
Glädle och roo'. Säsom wij och förlösneEvangeli,
um i st matto wiliom beirachta/ hmu fördefwarenQielwulenhafwer alt illagwldt: Ochfördetanora/
hmu tzlelparen hafwer alt wäl bestcklt.
Medan wtz thetta täncklom otz til at vlföra och höra/
O Oerre hjelp/ O Yerre lät wäl g<i/

,/« »

' Crezor.
Qscgor.

Ki p, m.
6öo.

Himmel och lord war fuitomnad medh all
Haär/ Moinnat haoe sm wärck/

som han giordt hade/ sag Gud pä alt tvet hangiordl
hade/ och itz / «he< »<tt all gansts godt. War nu alt/som stapat war/gansta godt/sa war och 3)lenni<
» stian

«, Mssl/l.
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lkian/ <om ssapad war / sanjka god / effter och vppa
MenniMan iniet fans nägoe fee! eUer nägot lyte/eme-
dan hon war stapad effter Gusz beiäte/ uthi lanffyl-
lig heiigheet och rättfärdigheet/ hwarswllia ochltztfor-
mig war Gudz Willn / ae hon intet medh öronen H-
stundave annat höra an fin Skapare/ honom öfiun,
dade hon medh sm Munn lofwa/ och för all ttng vthl
fit! viertä wara SkaparenS Tempel och Kyrckta.
Hwadan/ mä man ty medhstial srZga/äreslhtt onds
kommlt?och swaras/ gensm Bieswulens sfwund tWizshtt,d.

«.»4.
lohs/44' hwilken hafwer wsut enMandrckpmeaffbegynnel-

sm. At sedän förSyndenes ssuldDödcn ör kommen
i Werldena/ och Dlefwulen then förderfwaren öfwer
Menistian then macht fätt/ at han tvet öga/ thet
Gudh hafwer giordt seenve/kan förblinda/ et höran-
de öra döfwa/ och en wäl talande Tungo binda/jöm-
wal aUa andw MennWones Lemmar fördttfwal
Säsom wij nogsampt Exempel haswom
lsndige Mannen/hwilken i delta helige Evangelio de-
ffriswes BSff; at ehuruwal han öron hade / the
doch woro tilstufne) at han mtet höra tunds. Et
stoort alende! ly lälunda war honom alt hopp affssu-
rit/ at Gudz ord lara/ ochthenChristliga Teoon be-
komma: M ttoon ckr aff predika«n/men ptedl-
tanen aff Gudz ord; OchvthanHörtzlm kan man n<l-
gotgemalntetlära/esstermäLaremästarens stama imee
kanförnimma.fförthelandrawar ban enDumbeMen
hwad tan nu airen jadan Mennifiia?
Sm äliggande Nödh kan han inttt vppenbawj
han kan jntet bidia sigd annat Folck til hlelp, vehi

moot^

Romeon?
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mootgang och olyckaran yan en Gudh medh sin mn-
ga anropa/ ey Heller i medgängen Gudhför sinä wäb
gerningar pchsa och lofwa. Sä ftlades honom the
twänne herlige Gafwor/ bade Hörfien och mählförel.
Genom Hörsien handlar Gudh medh oZ vthi Predi»
kanenl genom Möhlföret och talandet handlewtzmed
Gudd vtdi Bönen. Men nu woroj sä wal Tungan
som Oronen fä honom förstummode/ atmttt Gudh
medh honom/ ey Heller han medh Gudhnägot handia
kunoe. Men här medh war thet ännu intet bestalt;
hsr tll stZr ännu then tridle olyckan/ at han för lhet
trtdle/MrIZMTy i Greklste Texlen fiör/ thefsrde
Mr hKde Honom fram för lEsu/ ther aff nägre stu-
tawllla/athan hafwer intetkunnat ga. Ochär thetaft
wen ölende nog/ när en imet sta/ lntet gä kan/ vthan
msHeimmerfort höllä whd Sängen/ thensöledes sigh
sielff intet stöla elleransa kan/ blifwereyheBerastan°
Vr« alehdh sä Mt/ sösom detz älende bttarfwar:Men
then ssbrtte olnckan war för tvet fierd,/ ae Eiy. i
Ne war hsöom sstbMlsQ hwilket lhet Grekisse
ord Sfwen i Texten stör/intygar/ som icke aUenast en
Stum och Dumbe/ vthan och en ofsrstandig och dZ-
rachtigmenniMbetyder.Medd ftlmsnge/medhsä sto-
re bräckellgheeter war thenne ömkanwarde Mennisti-
an behafftad- sronenworo förstoppade/Tungan
bunden/Fötterna Lahme/och Hiertae oförfiändigt/
at han aldeles mehr M war et osörnufftigt Diwr/än
en medh förstönd och förnufft begsfwad Mennistia.
Och sä hafwer förderfwaren DiefwlM hoos honom
M ting illa giortzt.
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Men thet woro til at och mehr an önsta/
at thenneMennilkianaNena medhWevrackelighmer
«värit behasstad; Men Gudh bätre/ wy öre aUeiam<
man vchi saoannöd/iandelig matto/och lefwam vti
et fast önttanwärdt ttlltänd. Tv atwtlvthi letanilig
mätto icte are alleDöfwe/ Dumbe/Lahme/ och osör-
standige/haswomwtz auenast at tackaFrelsarens Chtt-
fti lEM gödhetDlefwulengsromkringlorden/ han
f<» alt landet omkrinK/ och begärar salls aUa Mennistior
sisom Hwete; han prolesterer m för Gudh vppä sm
rättigheet/ at han öfwer otz/ sasom Svndare wacht
hafwer: han äftundar at betala otz Gpndenee SM
lom sro aUehanda Kropjens brsckeligheeler/ochloten/
och omstzder sielswa Döden. Mm Gudz Son Frel-
faren Chkistus ZEstlS ftttmndes psGudzFadershö'
gra hand/ ochsörotzbidtandes/bewarar otzlfränwre,
den/han hafwer Ma Helige Wöchtare och Hnglar/
ftmlckgra fighom krktlschem sömfruchtahouö/ochbe-wara Dlefwulen eMr fin wllia mätun-
na tbem stada. Men sisM.M denne Frellarens
3Efu Christt stora nädewalgernmejintet wederbörtgl

Hwb. /- 7. !

l

W)4.K/ t

bettachtom/ wtz ehrtännom mm syndenes storlek/wtj
achtom inttt Gudz Wredes haffngheet/ wE softvom
vlplwsr säkerheet/ vch wy säledes aU wör Wälfärd
mistä ssuUe / om wij icke vthur sakerheetenes fömpn
vpwächtes: Therföre ftäner Gudh sädana älendige
Mennistior/ och allenastnZgtt otz för ögonentil Exem.pel/som medhsitälendestolagifwaotz tilkänna/hwad
Snnden wärckar/ hwad Gudz Wrede gör / och huruftor machtDiefwulen ta hafwe,/at wy icke wardom
satte/vthan medh böön ochäkallan ftadigt til Gudh

watom
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wakom. Ty thet en annan Mennistia l?andt är/ tan
och otz hanoa/ ty my örom och Mennistior/ och mä-
gom jalunda icke heUer nägot annat oin o§ tanckia
an thetMennisteligttär. Betrachtomwtzfördenikuldwar« MennifkeligeLefwerne/huru mangaoch obestr»f-
ligaKranckheterochbraclellgheeierar thet vnderkasiat?
LtM och ond <lrwär älendes llzdh sHwavhafwom
wij har annat at wänta/ön mödo och Mbett l om w
OM och bckr / eUer och ochi Mfft Blag.
Mn Moel ckr/ sH mättar «n <ä Dödenöty tigh/
och bar m, som synes helsosam wara/ doch boos tig
vlvi tn synyiga Kött et j 3 hastigt antendellgtt Fnöste/
thet i dagh, idmne stund/ och enar Gudh wil/aff
hwanevands Siwkdom begynna tan at brmnft. Ty

l.Mos. B.
47:,.

Pf.po.ios
5yr.42.4.

ale Kstt är hsö/ och all HH godheee/ som tt blom-
MpH Markeue. Hwad hafwer llönare och har-
ligare warit 6n Pamdys tustgsrd? Hn tä hafwer
Döden figy ttzt intlängt/ochhafwtttädanwsraförfta
Firäldrar vthdnfwit. S« hafwer
wulen alt illa giorot) och gö» hanan fin M atallting
kunna förderfwa/ ftat om wtzwljdarefortfarom/och
beseem Stälenes tilstand/thest alende och thetz firderff
öfwen liort ochbeklaseligit/ nien nZstan obelkrlsweli-
git är. Hrom wtz icke döfwe tiwthöraHErrans ord;
At ltjkasäsom Stjdenmatkar intet kunna höra Hstio»
dundree/ altsä och manga utaff otz mlet wilia San-
ningeneszord hörN; Ochhar til hielper then argliftige
Diefwulen/som wal weet/ hwad stoor nytta/ the sali»
ge Gudz ordz fttztige och ttogne tllhöranve medh sigh
hafwer/ och sördenstuld gsr et NonDöön för öronen

medh

Ef.4<>.t.
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lacAj/

medh Balchl Glaas/ Venerls «Viälltor/ och Mercnrii
3mä PennmgeKlockor;Oet Dönetzliwdhoch msngom
slmgae sä wal i öronen/ at the begareije/
Hgonens begm else/och etHögfärdigt Leftverne/ lsta fi-
na öron effter sm fördömeligelustars behag försyUas/
at the Gudz ord inm döra:Dumbararomwtz/ när
zvy stolom Gudz loss sörkunna/ nar wyfiolonlGndh
btdia/ nar wij stolom wilra Svnder bekänna i eM
hafwamsnga wälMunnen vppä stafflet/omthetdae
iil atKUwa ochTrata/Swätia ochßannae/ eller elliest
färhander hafwa löttfärdigt Munnbrut/ ts jkal nsgos
hwarsökia wara mastarejjKyrckian/ »Gudz Hwsfin-«er man themDumbar/ närP/almerfiungas/ochbö»
ner läsaSi men ttl Sqwaller och Kyrcklofnack ordrtzte.Dumbar öro the/näe Gudz ahra stal förfrämias/nar
thessolaUrlataochtala all godt omfinZämpn-Chri'
stna och Nssta: Men ta löpa orden hoopetals/när
twä sammankomma/ och then tridee strax msste och
medh löpa öfwer TungamOsH» ttmganenklmlM/
menkommer doch fioorling Hfiav/ sajom then'heW
Apostelen Jacob talar.- Gy/ söger han/ EnlUweld/
huru stvr ffog han uplander/ M ckr och?ungaw
sch en eld/en Werld full medh Stall. Mdh hen-ne pryft wtz Gudh och Fadren/ medh henne bsn-
nom och MelwlKorngv fom äro ssapatze effs
tee Gudz lMelse: Mamma Mun MrpM echbaunor. Sa arTunganidland wära lemmar/ssm
besmittar hela LeKmen/ och vMnder all wsrsm-
AMgelse/ la" zon ppfchd tir M VeWete. Lahme
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<effter 33^
aro maygf/ ocl, ondl hafwa the l Föttema/ när the
Ikola ga til Oudz Hws / thet gar ia trögt tt> Mm
eheras Fötter ckro snara eil ae vthgluea Blodh/ tl<
ler eliest göra thet ondl är; bar «het tilKrogochKäl-
lare/eller ther mannagot ockra och winna kan/Lä ö-
ro the sä Snabbfota/ thenne Werldenee barn the lö-
pa tä ratt kapp. wGudz ordörwordttthem lykasom
en Bsrda eller Tunga/ vnder hwllken the icke wstia
sin Hals gifwa. Eä are och manga oförstöndige,
och wandra vthl thetas Slnnes fäfangelighe«l; e-
medan eheu Nalmligs MnnistlanMlMMermttt
aff chee Gudz Anda tilhsrer: Och thet är mgeu
MennWa pck lordene/ fom Zodl gör och icke syn-
dan fsrty Mnmffwnes hlsrtans vpft'e är onde'
alt isrck, Vngdomen t och i wärtKstt boor meet,
godtt UhelfstewyochhelaWredenes barn affM- <
euren/ och medh « ord eller nsgre at jatjaSä
ärtzeU OufVudekKtankt/helaHlertatar fsrsmäch,
tgl; ifrän zooeabiMet vp ttl Hufwudet cktjer in- <
tttheltvppa: säar/swulnad och etterböw/
Mm Gudh sielffgenvm Propheten Esaiam kIZZa
mäste.

'Mmz-^'

I^!)^,

Ephes>4"7

l.'Cor<».l4

Preb.7:>l»

<^M-»^
Esa.,:z.6!B

Sä 6e themle alendigeMannen o§ en Spegel/hlvil-
ken otz wtzser/hurumedoslAndelig mätlo
haswex aFwit os finLag/thttlgenom wära synderblifwK
Zölebes FördöMtisen o§ för ögonen stalt/ps thelwtjM
lslnn boolychbsltling, driswasmage: Hartilhaswer
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Gudh och gifwit otz Evangeliun,/ vthi dwMt takia-
ren glfwes otz tillänna/ si at ehuruSiälel, «ofsynden
onda Dsdl - Sn« vthspringa/ lätiaren « gifwen/chen sam-
ma he«r lifwtt/ Chrifius «lt mebh sinPtzna/liswel fsrwckrsbe siua.
Hans Doop/ Vlattward meöh orten/litna osi h<lr pälordm/ch<n
H,lize And thtl samma/ osslär mtdh eroon «aamma. Fsr honom
iir lilgifwin syndw/ «ch oststsnckt lisivet- AffHimmelenwhvndfan»
ge/ Q GM hwaö gäfwor mäng<! Och «äledes hafwer Gud
lagat/ och affsin obestrifwellga Näde stickat / atla<
gen sa wäl zsm Evangeliuw stullefölMenn l,?lorPredtz«
ras/lom öron haswa/ och lckesörstummaStottaroch
Steenar. Men affNaturen wlliaMennlfiiolna hwar-
ken lagh eller Evangelium yöra/inttt wllia the estter
lagens innehölo ratta fit leftverne/ och iutetwiliatde

Psf^.s. effter Evangelii lora emoltaga Gudz Md. The O-
gudachltze ckro gfwige aff Moderlyfwee/ the rafa
fisom en Orm rajar / sasom eu DG Ouggorm/
then sit sra tilstoppar/athan lcke ssal höraKiusarens
»sst/ BeswärjarenS/ then wäl Beswälla kan. The
hafwa oomssorne Olerean och öron/ at theoch läaroUM-f''
förstoppaoe/ tycl lyen uore Guoz Mannen Moles/
sä wal som Propheten Esaias sä begynna nödgas:
Achter vpps IHimblar / och Isrden HSre mlns
Muns ord: hsrer I Dimblal/ och eu Isrd saeeat
medh sronen/ ly YEHren lalar l Sölom hansa-
na wille: hm/d hietper at ropa tll thetta hsrdnaclade
Folcktt/ tä doch ingen aff them höra wlll: snaeare
ltola Htmmel och lord höra wär röst/ an thetta dös-
wa Folcket. Och thettafeelet hafwer otz Dieswulens
ondfko schAdanlS fall sörorstlkat. Ty när Adam m

gäng
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Hang hade wändt fin öron«franGuoz ord tliSatans
lögn och bedrägery/ föooe han Barn <on, Hans Bclä-
te lijke woro/ the och fina öron Heller til Fabler och
iögn, än til Guoz ord wända. Och «her affkomnitt/
at then ledaFörderfwarenDiefwulennu bundit ss man-
gen Mennistios Bunga/ at the tllinttt annat löse
«n til Gudz Namps mGbrul/wär nastas förtaiande
och beliugande/ och hwad hä!st/fom Chtlstnom icke höf'
wes och wäl anfiar. Och stledes hafwa

Msnge Falssa tungor i cheraSVals; Enhals
och dubbla Tungor/ meoh hwilka «he Lä mästertigen
weta sig sticka/ as annat tala the meoh tig/annatmed
nngh/ effter lom the mena otz thet gerna wilia höra/
pa lhel the stleves hwar mans gunst och walbewb
genheet hafwa och behölwmsge. Söledes dräpamäw
ga fin lömpn-Cbristen n?edh Tungone/ fsjom lere-
miNÄHörare/chetder emot honom stamplade och sade-
Kommer/lckttr sD ga til radz emse leremis/kom-
mer och latttch fia honom chiälmedh lungone/och

Mick-Hi».

passg mtel vppa/ hwad han sckger. Söledeshaswa
mänge GudPoch dygd< tastandeTungor/ the imetän»
nat kunna an Swäria och Vannas/ och smlömpn-
Christne pä hwariehanda satt stäNa och stamma Sö-
ledes hafwa msnge omcht - fulle Tungor / the lber
stem ord/ Gäckertz och fadam stämlvlhöls/somlcke
hsftvesi SHledes hafwa msnga storordige Tungor/
thether Teälte i Hiettaw talamedhMunnenochfstzai
Wär Tungassal hafwa sswerhandma/ oh bsrea-
la/ boo <il wär ale thttta hörer/ seer

och
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och. weee HErren Gudh/: ?y sq/ lhet är lnlel ord
pa mine lunss/ sckgerthen yelige David / thee lu
YHrre lcke akwest. Hwatföre ochChristuslE-
fts sager- At föt hwan och lt Mngt ord/som
3NennWorns lala/ ssola the göra räkenffap pä
Domedagh t Och mäeck grant O Mennistia the
nästföiiande: Cy aff titt ord stal lu bllstva rcktfckr-
dlg/ och aff lin ord ssal tu bllfwaFördsmd. Wll-
lia icke Mennistiors Barn nu wachta figh/ <i mäste
the en gäng ssnderbtzta sinaTungor för wärckssul.
Och I mine alstellge/ som thetta hören/och dageligen
förmarkien/ duru tven lede förderfwaren Dieswulen/
thensnallelägaren/tyet hungrige
torWe Leysnet endastochaUenastsökerMennifiian
at flada förnemllgast; och tunnen ännu frtze wara i-
frän hsns snaror / ssa« I eder helsa och Sundheet /

ehuruwai offea anfächtad/ doch ännu effter Gudz be-
hag/ niuten- Tacken aff Hiertal Gudh therför?/ sch
ehckannen/At HErren Gudh lcke haswer gifwitoh
til Roffz vtöl wara zlendersh<indet:W<lrattop-
par och Slämr ckro vndkomne ftlsom en Fogel e«5
Fogelsangiares snaro.- snslM ckrsindwgängen/och
wst äro lsft. Lässm wäraMorgon-ochAffton 85-
ner aff och iblandthetmera otzmehr an nöd-
torfftigt ae/ Suckom/ Siungom/Talonl/Bidlom/och
sMom/ hwar för sigh- O Gudh/ Tm heliz< Hng<« bitte
han wljtt aldtig ftän mig! A«D«<fwulens lisl stter
dagelig/atkomma migh pä M HW ae han ey stada <y
Heller min Siäl strföra, idtnne hsr I<imi,m><,i' Therfsre,

" Mm
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Min Ande O >?Erre defalle? iagh tigh/ min Gulch/ min Gul»h
»ijk <y iftän mlFh/ haffmigh i lina händer; för lins Sons Dsl»
hielp migh aff nöd, iagh miz nu til tigh wcknder. Ock Min tropp/
.Min Sickl ock iifwel/ hws»<lhra/ Gooi och Garo/som eu mig has»
»er gifwit/ gifwer iaghi lin Ward/I lina Gudoms händer, bewa»
ea mizh llädeliAHiffmigh en Sallgh ända/ och lag mig sid/l lil ligh.^

3Het andm.
hielparen lEsus hafwer alt wsl befislt: a, nckrthehode
för honom m Böfwan/ then ther och en Bumbe w«r/

sch bäds honom, al han wille handena pä honom- saftlger
Hv«ngelisien« tä logh h«n honom affftdesvth iftan Folket/ och
satte fit Finger i Hans brsn/ och spotlade vch/ cher medh han log
pa Hans 7ungo;ock sag vp iHimmelen/ suckadeoch sade lil honom.'
Hepheehah/ lhelärsagdl/vplstligh. Och firap öpnades Hansöron
ech h«nsl«ngosband wardl lsst/ och han tälade redeliga. Hwarestwij icke vlhan «Nlomstörsta hugnad sörnimme Chris
Vi Mu hielprtzka himelag/ the oidm honom/at hanwille
läggia handena pil honom:säsomtheaUaredoaffChri-sti Vnderwsrct förmärckt/at hanmedhetord/ eUeroch
hönders pilläggiandeallalänwäl oboteligeSiukdomar
belade. Dl then borttagna sade han/ stal vp/ tag
eina Ockng/ och gack < lie Hws. 5>H stod vp
och gick heem. ropade och ja-
de-. O Dawidz Gon fölbarma ttgh sswer otz/

sade lil ttzem: Troon?/ al tag kaulhettagsm ider lTä sade the honom /ja YHne. ?H
eog han p<i theras ögon/ och sade:ffee jder effter
dra eroo. Och eheras sgon wordo öpnae. Ko-nungzmannen t Capernaum bad lEsun» / och saves
Kom «edh fsr<ln mm Gon dssr; lEsus sadetit

Ddd honom
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M
honom; gack lin Gon lefwer. Ta trodde Mannen
ordena/ som ZEsus sade til honom och gick. Och ithec
han gick neo/ mölte honom Hans tienare/och bedodads
honom / latzandes.- Son lefwer. Simons
swära bttwmgadesmedhstoro stelfwosoottMbo-
do the IHsum fsr henne. Och han erädde m M
henne/ och näpste Ekelfwone; och ffelfwangaff henne/ och hon stod lirax vp / och tiente thenl.
Sä bldia har the lEsum/ som meoh thenne älendlgs
Mannen ankomma/at lEsusochwiNehielpa honomZ
pch bör otz the Ceremonier och ord/ som Frelsarm
ChrMus ZEsus hördrukar/ samyckitnogare betrach-
ta/säsom thet meer an klars ör/atigenom hwilka me«
del thenne Döswe/ochDumbe/ochlahme/ochoförstän-
dige Mannen ä« worden hulpen/ wtzoch äfwen ige<
nom the lamma/vppa Andeligii WW ifränwsrAnde«Wa Swagheet helade wmoom. ChristuslEfus tog
honom affjijdes Vch Wn Folket/ icke ifränFolket/atFolket ickelägotbetMMirakel/vthanvth isran Folket/ther Cvristus lEsus M vppä theneneshdan vthialsFolketz asynalllyksalzgheetzkalla och ursprung/ochjäm-ee honom then Döfwe och Dumbe en tiar
Spegel til aUaMennMellg nöd iWerlden: Sä mästehwaroch en somaffChristowllhelbregdabzifwagiotd/
Mdra sigh ifrön Werlden. Intet kan man/ för önGudh wil/Ma figoch gä vthur thennaWerlden/dochmsstenmn fig ifrönWerldenes wasendesöndra;Paulus
fager: HMer jder lckeeffeer thenne Werwchei olan
ftlwsnyier ster mdz DM Mnes förnpelse/ ae Z

10h.4<'52.
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?ss
magen fsrfara/Hwad Gudz Me/behagellge/olh
fulkomblige Wille är. Johannes Evangellsten och
Apoftelen rZder. Hlsser icke Nerldena / lcke Heller
the ting/ ftm i Werldena ckro/ Cyhela werldenckr
stadd i ehet onda/ och alt ehei som är iWerldenne/
nembliga/ Kstzens begärelse/ och sgsnensbegckrel-
se/ochHsgfardigllefweme/cheeckr icke gff Fadre-
nom/ vchsnaff werldene: och werlden fsrM/och
henneS lufie t Dragerförthenstuldicke vthi ook med
ehe otrogna: Tv bwad hafwer Mtlfärdighelen be-
stalla medh Oröttsärdighelene? ellee hwad delachtig-
heet hafwer liusee medh Mörkret? ellerhuru förMa
MH Christus och Belial l Wer hwad deelhafwer then
trogna medh then otrogna?EUer hurukommerGudz

«-IH./.H

Tempel öfwerens med AffGudar?Therföre ZZör vthi-
frän tdem/ och stiliens ifrä them/löger HErreniWtz'
ksr/ wtzker/ drager vth eädan/ och kommer wijd imee
orent/ gär vtb ifrän chem: Mner jder j som HErrans
tyg bären-. Ty then som kommer wyd Tiäro/ ban be-
smittar figh ther aff: S« stilde sigh Noach ifrän then
första Werlden: Abraham gickvthu sitFädernesiand;'
Low vthur Sodom: Israeliterna
ter otz theras Exempel effterfölia/ och elakt Sälstap
förlsta/ Ctzristum lElumfölia/och vthiHans bod wan-
dra. Han vptager och vtförer otz besynne»ligen genom
Dopet/ och ordet/och Altarens Sacramente; hwilka
NädesuUe ting otz ifran werlden söndra/ cherföre wtz
och them sä bruka flolom/at wi<zäUademedhChristo/
isrän Werlden söndrade wardom.

Dddt Sedän
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Sedän lEfus bade tagit honom aWdes vth «frs
Folket/ satte han fit Fmget i Hans öron : at the som
bodolEsum laggia dandenapä thenDöswa ochDum»
de/stullelee lEsu walwilliogheet-then ickeaUenast röc-
ker vth sma hand til at hielpa/ vthan sätter ochfitfin»
Zer i örat/at thm dKfwe mätte fä fin Hbrjel.- S5
haswer Christus ZEsus et machtigt Finger/ GWV
then wärdige heligeAnda/sässm wij nogsamptassthen
Evangeliste Historia förnimme/nar thePharijeerför-
lmäda Thriftum/ och säm honom vthdrifwa Diefiar
medh beelzebub/ och Evangelisterne fkola Fmllarene
Christi ZEsu swar tilkennagiswa/ ta sögerLums.- ae
ITsus hafwer swarat/ figh vthdriswa Biefia, medh

Me./e. «2/
Maech. l».

Gudz finger; men Mattheus; medhGudz AttVa-
nst Frallaren lEsus medh detta stngret/ medh GudzAnda rörer wara hierlan/ sä wardom lvif he!ade och
helbregda. Thetta Chnsti fingee hafwer öpnae Petrb
Mörares hierean/ hwllka nar the Gudz ord hsrde/

' fingo ftpngthlerlat/ och sade ttlApoMrna/zwOV
ssole wy gsra Vmwände och DrotningCMdaces
Camererate/athan Philipps fwarade/ och sade.- lggh
lwsr 3«LsllmLhrlstum wamGudzSon:tti ha»
bleff Döpt/och fosr stdermera fin wckgh/schwar
gladh. Tdenne Gudz helige Anoa/ och Mdh thewhelige Anga övnade Pmpurkramerffans Lvdiae
M/ at hon gaff acht pa° ehel Paulus fads/ och M
figh DöpH/ sch M sts hwS. Sä offta fördenffulbsom Klockorna kaNa o§ tll Gudztiensten/ stolom wt§
strax lanckja; Stz nu vchsträcker Fmllaren lEsus ste

s: D
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fingcr/ al han mä röra mithierta/iagyMltomma/
g« mgh ms rötd och Ealigh warda. Tn aff Natu-
ren wil wsr gamble Adam icke gttna Gudz orddöra/
som och ther aff siutas kan/ a< <H msnga «ofwa uthi
Kytkian/ sittia ther medh ftemmande mnckar/eUer hug»
ga ellieft säfängtVqwaller^tättzemchden vnderPre-
VPan förläng warder. När man fitter ibland godt
Säilkap/ Lom nu maner Zr at eala/och man hörer lo-
iMärdekortwMoch putzestycken/kan man stdan dem
ord ifran
man affPreWan lardthafwer/stH the mähllöse/ haf-
wa mtet ord at framdraga/ »ijkaslsom the
awrig hördt hade/ at man om ftdana jaija mä: Al-
tOUras che/ochtunna doch aldrig komma iil san-
NlNgenesKundstgp. Mon thet icke wara angeläget/
at Gudz FingerjädanaMennistwrhörWenföländmr/
ps thet the lust mage ft tll HENrans ow/ och hwar
för sigh medh FörsamblMgen bldia: Sä beöer iagh aff
KierlMs grund/ l« ey ifran migh eager tit hel'g« Örd vlaff mm
Vkm/ ae min synd migh ep stadar/ fom « migh boor/lash thet
svckl troor/ chtt kan ey snnars wara/ än hoo li! tigh tan giswaM
han bllfwer vchan sara. T« ord fir mma Fstter <lr/ en bvmnan-
Ke iurerna/hoo thtt kan hafwa i Hiereal kär/chm rätta Morgon-
stiernsmedh all klarhtttbewysarsigh dm ädla
Andrsgere chttn/ som hopp til honsm hafwa!

Sa fätza Evangellsterna/hafwttChristuslEsus
spottat vth z ther medh o§ Flelzarm lEsus täta Wil-
le/ huru honom alt lvndigt wssense/ ochallaD<efww
lens warck högeligen mitzhaga/ och om Guoz ordz to-
steliga Sao staltunna vthi wäm htman rotas/ haK
ta mHe chem medh pnmuns Majeregn wfttna: Gs

Dddz M
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l.Csr.z.7

Ps. zs. lv,

Phil. 4» e>

al lnttt är jan som plantar / icke Heller han jsom
waman NhanGudhgifwerWeMn: Förbarma
tigh ta och öfwer otzO3Efu!görochwära httttanmed
einNsde-Dagg fruchtbara/ at wyilino LlwsellwSsee 3 la/ Mu och allan ttzdh/ bidie wij thtn Helig<And/on
en sannan lrss ock rätl al han ssr otz raöer i alla tijderF
hälsi vchi chee yttersta/ wij stolom hädän l«jda/ Kyri, Eleison. I
Mla i»ws M otz tilt.steen, lsrost lEsum Chriflum tänna altm
<u wij medh honomhDe/ochfasie tlifm/ochothsn osiarswelot i sins
VijkeSifwtr/Kyrie Sleison!

Mr thetta stedt wae/ at han hade tagie honom
affsgdes vty ifrön Folket/ och satt fit Finger i Hans s-
wn/ och spottat vth, wg han ochMr medhpähans
Tuugo; Och s« rörer ZEsus än idagh wär Tungg
förmedelft ordet/at wg Gudz wärck prtzsom/, Guvh
skaUom och bidiom/ och hwad ftnt ckr talom/hwsd
ährlisit <lr/ hwadräte / hwad Kvfft / hwad liu«
fiigtt/hwgbwAlyder; Sasom Apostelen Paulus
och räder: Skeer och thetlntet/ aiMenntstiorsbarn
befinna sigh 'H affEvangelio bewekeligen/ som afftagen
ther til härdelisen rerde / lä fbrorsakas Gudh röm
them medh alledanda wederwärdigheeter/ at the än»
teligen maste kunna och chrkanna Gudz Handwara
jwzr pä figh, och saleoes begynna thet walsörtlenle
Syndastraffe< hierteligen assdidia.

Sä säg3Esus vp i Yimmelen z D<h är thetta
en tsnckwardig stbaftva/ den Evangelisterna witna
Frelsaren lEsum offta brukat haswa/ ther medh och
lEsuswil otz tiltänna gifwa/huru honom ingenböön
aMgen warder/ nör han pn ögon vp til fin Him-

mel-

389 TolffttSsnbagl



melske Fader lyfftar. Msgefsithenstuld ow wtz/som
vthi aUehanda nöd fwäfwom/ vplpffta Wära ögol?
sil Hlmmelen/ tädan vtz hielj) tommee.- effter wjj och
otwsswelachteligenäromsörsäkrade om ennadigßöön-
hö«!je: thersöre otz lElus lardt hafwer amopa
KaderWär ssmDiHimblom: HwsrsHierea e.
nwt otz arbrinnande affKärlek/ och sör.Fttlsarens och
Medlarens Christi lEsu fkuU wtl giswa otz / hwad

i samma Frelsarens lESu nampn begma. W8
wij förthenstuld i hösfia Nsden fiä/ochwett mgen ,rsjl tilgg7
sch Menmstelig hielp sr fsrmttNtt fast wij Ssria bilijd och
ft<nl. Gä sr thetta wsr tröst alleen/ oe wij tilsammsns i gemeen/
eigh akalle O HHrre Gu>h/ eu hielper os aff nsden ueh. Ock
war Zgon wända lil IiZH medh bättring pchan Slard och swijt / a;
11l wärdss näd bewijsa/ och pä Geraffet gifwalijsa! ---. Pä th<3
wij aff Hima och mun tig tatka mäse alla stund.- altijd i werldm
prtzsa och lefwa sa Ewinnerlig!

Pfsl. !il.,'

lChrönW.

Mermera lucksde lEsus : Frelfären lEiu gick
st därdt tl! Hiettat/atthen lede fökderswarm

Dieiwulm ss sto? macht ssulle fädl haswa öfwee Men-
njstian/at hon O illa affHonom siuUe Handteradblifwaz
MennWan war stapat effter Gudz Beläte/ vthi m
SanstMg heeligheetoch MtGrdigheet; Och war
ttzel ädlaste Creatur pä Arven - Men hwad kunds
älendigare wam än thenne Dumbe/Döfw</ Lahme/
och oföriMdige Mannen? har öfwer suclarlEjus:
jamwäl öfwer Mennifkians Svnd/ och eher pä föli-
Wde älendejpämmnandesoffmedh dettafit suckande,
at wtj otz för snnden noga tags til wara. enledän wtz med
wä«a synder och förorsakomlEsum öfwer otz lucka;
OchotzlhettalEsusuckande sä aldranytllgastär/omoch
wtz wsra hiertäne Snsningarassärdom/ ochGudh

VW
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OM en NHdigbSyndernas sörlälelse bldiom: SHjsm
wlj och hwar för sigh medh Församblingen dagtligen
äijom: min Synö bekäuntt iazh e Gudh fsr tigh/ gact icke lil

«älts medh migh ! Min Synd betänner iagh för tigh, lu »efi
Niug m«t för Gudh) <lt thel »ifi angrarmigh, See til min
fuck/ en lil min stu»/ barmhemge Gul» och Fader huid!

Här pä fsller;l«lus sade til honom: Hephechahtthee
är sagdt/ vplät tighz och war. thetta et mächligt be,
ftwingz - ordh/ «her medh Christus lEsus öronen
strax öpnade/ och Hans Tungos band löste/ at han wiil
hölde/ talade redel!ga/och d>eff i alla motto Helbseg-
da. Sa föreffrlfwer icke lEsus s,ne Kowbörare ns-
gre dyre mtagningz drycler vthurUpoteken/hon bru«
kar mtetnUngaKlyddkr/ochötter/nardan otzhelawil.
Yans ord löper snatliga; om han ftger/ sä sseer
thet; om han biuder/sä är thtt siorde: srter eller
plaster helade lhemmlet/ dchantittotd
ftm alla helar/ hy tu hafwer wald sfwer l,ff och
Död/och förer neder tllt)elfwetes Porlar/ochvp igen,- Bekinner Salomo om Israelsßarn: Och

ps.lH?"//

Ps. zz:"/

Wijshet.b.

örom wy affGudz ord och m«ng Exempel larde/ at
au Creatur msste sts honom lydnona: Söger lEsus
et ord/ s<l msste Kranckheet och Siwkdom wtzla: Sä<
ger lesus et ord/ s<l mäste lhetchrusande Hafwet/ och
stvtmanoe wädren Ma sigh: stolom wllförthenstulo
Gudz ord högt wyrda/ ly ehel a'r Gudz kraffe»allsm them 11l saligheee jom erso: Ow sssom lesus
här Hephethah brukati l<i är thet och stjdermera brukeli,
git/ och jämwal vpps.otz Praetizerat/vthi alles war
Skapelst/ ts han och sijdernltta vehi wsr födelle fagt

He.
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Hepheehah/och dwgttost vthu Modelttfwel/
shet för otz öpnat/ at wy i thenne weridene kompneä<
rom: När wy fäledes aff Namren födde Wredenes

Wj. 71. s,

barn/ alMusoch en ewighsördömelsewärdigewarlt/
3afwe»lEfus vchithet HMaDopet sagdt/hephethah/
St Gudz Nädes Döt öpnad sr; wy ärom födde ps
nytt aff waln och Andanom/ Gudh chen helige Tre-
faldigheee hafwer medh otz förbund giordt/ och wtzäromSaWenwgängne tiiGudzFörsamblingz sie« le,
damöter:Sa hafwomwhwtjd tlltagandeälderochsieff-
wa förspordt lEsuOrdhephechah/När tvet Mde-
fullaOrdet/ thet helige Evangelium sr otz sörkunnat/
wärg hiertanäro öpnade/Ordet är emottaget oc gemt/

thtt frucht hara mä:Menfasem wtzäromMenni*
stior/ochwtzsäsomMennistiörsyndsm/ochfyndenigen-
jluter Gudz MdesDör/öpnarhan för otzGudz rött-

wtzlcke annors an
medh alsomstörsta försträckelse see kunna/ och wtz ss-
iebes tänyande och ehtkännande wZra Synder/ sn-
Zrandes themaffalt Hierta/fatta tilchem en styggelse
och fsoant Haat/ at wij medh Gudz hielp icke mehra
wiliom otz sa försynda/och »lj vthitroone psF«lsaren
lE/um ftyym til GudzNZdh och barmhkrllgheet/tZ
spöriom wij

machl thygifwenar/löserost
jftön wära synder / öpnar öttr igen för otz Gudz
nädes Dör/ hwatest then lmfwe Msten höres: war
wlid godnöst min Ssn/ min Dotter/tina SM
der aro tigh förlätne/ konmier och Kortz och bedröft
welse vppW sager w<lr Frelsare lEsus Hephe«hah/ ft
Msste Sorgen wtzka/ sch lyckan til oZ ftta , Gud tan ware älen<

Eee dewam
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595 Tolffte SsndHgh
de wcinda, alt til <n Salizh anda. Hr DödMS stttNl) för-
danden/ts är Chrissi lEsu Hepheihah hugnadfult/ Dö-
den blifwer wsr winning/Dödzens bandärovplöstc,
och wa» Siäl förd affHnglarna vthi Abmhanis fkö-
ie. Men vppä then vttersta dagen lärttChristllEju
Hephe«hah öfwerhelewetlden höras/ tt Gtiffterna sto-
w vpläeas/ the Böde stola vpstä ofsrgel,gelige/och
'the lom lefwa/ssole forwandlade watda/ men alle
Gudfruchtige sin troos ändalycht winna/ och sinaSiä-
lars Saligheet/tä themmedglädieHime?enSDörvpla-
ttS/och che Helige Hnglar «11/stola i Himmelshsgd/hzsasmedh
liud och staU/firtunna ftijd ock alt th« Gudh hafwer sta-
paei stal lä rckt glsdia och finfsrlofning hoppas/ echlchvaEwinnerlig!

G<i haiwer Frelftren lEsus alt wäl bestclt/
<y sösom honGudzSonvppenbaradeSsörthenssul/
at han stulle neberfiä Diefwuleus Gerningar/ siihaswer han ochhär ther affet hätligt proff giordt.atwy och i anseende til the Wölgerningar otzhsndeöro/msge lä«a:alt hafwer Frelsaren ZHfus wäl be-
stält. aron: kranke/ siwte och swage/ men wg
kunnom mtee ehttänna/ at wtz ärom Siwke/ kun-
nom och s<i icke Heller hoos honom anhaliaat
ge blifwa helade.- han företommer otz medh sin Nad/
icke aUenast vthwäiiandeS oft l figh sielfwomltl
ligheeeen / för an werldenes Grund lagder war
Vtyan och förordnandes o§ Wänner och Grannar/hwilka otz/ nar wy för äloeren intel hörde/mtet tala
tunde/ ey Heller nagot förstodo/ til honom förmedetst
otdetz tlenst drogo/at wy Ohrisio lEftttolofwade

blch
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bleftvom/ sajom en reen Jungfrwt Hwilken och sielff
icke allenast ost lil sigh kallar medh liuftige ord/ vthan
och them somkomma, wälwiliogen vptager/ ty han ör
then Mennlstloälstande OENren/ hwilken om figh
sielffsglunda lager: Och lii mgh watdervphsgd l-
fta lordeue: ftal iagh draga alla lil mig; Och sei-son, han sielff thet goda wä»ket vthi otz begynner/ lä
fulbordar han och thelsamma/tä han vthkallarotzi-
frän theondas hopp til finförsambling; Men wtlfit-
tlom sä gerna ned ibland ondtSelskap/ och wijgstom
elomofftafl otz vthnGudz Hws fiychtige/ta ZEius seer
vp/ och Suckar- Tv han sittiandesps Gudz Fadtts

llCet'. 11.5

Phil', s.

Alzmechtiges högra.Hand / manar nu intet minvre
gM fse otz/ an narhanvppäKorsensTrääochGal-
ga ropa monde: Faderfsrlälthem/ty the weea icke/
hwad the göra. Har tll lägger han icke nu meraspott/vlan
fit dyra Blsd/ ts effeer w«j äre sa dy« ttpee/ will han ineet/ at
Hans heliga «Hlod fir «st stal strgäftvesvthgulenwara. Therfsresr han igenom Ordet och Saclameneerna ftsnekle asshaus Vlol

Rsm.z.z4.

~Ptl?,,!iz>
~Cor.6:i9:

lrafftig och wärkande/ och spnar sronen/ ae wlj honom / safsm
«är i<lrm«lflare gerna hsrom/och effter Hans egitErempel finnoms
hörftmm< och lydige / säsom Hans oro om sigh sielff lyöa.- HCR-
REM HERren hafwe» gifwit migh en lärd Tungo/ ae iaghweet
»ala medh chem lröttal rsttom tijdh/han wäcker migh hwar Msr<
gon/ han wäcter migh örae/ae iaghhsrersasomenicknunge.HEr-
«n HErren hafwtr spnat migh Sronen/ oO iaghsr icke ohsrftm,
och gäckr icke lilbata. Säledes vplsser Frelfaren lEsus och wara
Tungos band/ icke allenast hoos Fölsamblingenes iärare/ at »he
drifleligen eala medh öpen Munn / och kunnoga gira E»a«gelii
hemligheel: vchan och Ähsrarenas iäppar, «e cheras Munn ma
sörtunua HHrranS Gudi Prijs.- Och ja wäl beställer Frelsaren
IHsus, a, wij ochM« mäge- all hafwer han wäl beMt: The

E eeZ >Dos<

Ephchs.,?
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3?s TolffseSsndagen
Däswa lscerhai, hsra/ och Dumbar eala. Menän ar
pa alt/lhet IHsuewal besicklt hafwer- Än fiar eilbatä/som Mare-
do och fagbt ä?/ at han lilwaraGmfwar/ochwaraKropMsOof.
»ekcnmar fäyandes warder.- Htphechah/thet är vpiälligh.- SH
ae fastm hanHntioixs Gon i Main vchtallaöe vthu ö«jkkistont/och
iazam» vthu Graswene/ sä han och ost alla vchu wsm Kprckis-
gärdar stal vehkalla; lFon, ffan sielff fsrvlh sagdt hafwer: Theis
fiund stai ?smn»a/ ihwilko alla the i Grifftemaäro/stola hsra Gudl
och Me«nistionesSvnsFrelsaren«elEsu Christi Aöfi/ock chelow
wal hafwa giordt/ stola sramga «l iiftms vpflandelse.- Mm thesom illa hafwa giordt 11l Domens Vpstanoelsti Pa the»

Ich ll 4;

IsZ. s.«z.

bagm st«U Gudh Swtpeklildeti cher «ll Fol<k medh be-
swäpttärooch tscktllädtt/ theralleHedningar medhbel<ckl< äro:
Ty Dsden stalpl«l vpfiuken wmdO) ochHErren HHrren stal «ff-
ew« l««na «ff all Ansichte/ och stal bor«aga sitts Folts Fsrsms'
velst sa» iänö. Hch nckr Flelsaren Christu, lEsus lhelm ale
wsl hoftver beficklt/ och i figh sielswan >pr<ltt« och i firra lagftic-
t« l>«dt thtt iHimmelm och pä lordmm sr; lä stal m«n «m i-

Esa.lj.7/3/

CH. l: »o.

zen mebh gKdie fä höta/ alt hafwer I<Msns »K lxstält'; och l«
. stota Gu>l heligö Andcs strfia glsl»i<<öch <ssttrSkapellen/
at Gulch!sHsalt thtt han giordt l)al»e/«ch fij/ lheewar alt sanst«
s"l»l/fultombliaen ock til Ewiga tHder btfia/ Gudl) se« alt ch<k
hm, gwrdt haswer/ochsii chet cke alt sansta godl. Imedlerchdh/
fii HERre fsr lm ckhra war «igh mistundeligh/ zwow lin So«
wäl HErra/binhsr mignäöelig/at lubtwarar wäl min ande/iW
sch laol/ och alla tancsar/ fsrsiäntz och M anfiog. Ty hwal»^

e.Mss.l.p,

nngh lxlr at göra/ eu Me cher tiss see/ at iagh icke ftrftlras vchl
min sihfie nöd/ min ingang och vtl/gHng i chenna daghftllang/mi»
Händel oK nm, wandel ftar alt i eine hand. Hwab mehlckratbe-

,finn«/ som iagh ey tanfsrsta/lst migh tin nade finna/ st thet t«n
w<ll tilgä/ tp iagh befaller ligh/i sanning min Psd/ minM
fie ända/ och min
sta nsdh' ftäls mig ftan Saehans snara/schfär en ond l»radsö! AO

HErre lOsu Chrifi min enoa lröst fsrtbifi lät misH famedligh Miss i alla Ewigheee. Amen.' Amm/
HErtt IHsA Weft!

- ,5. GM-



15. SöttdaM effter Irinirati§.
g Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thms

Helige Andes/. Amen/
Alige äro eine Män/ sch line
näre/ som aIWH föt tigh stä/ Och
hsra tm WOdowj Zro Drotnin-
genswaldettnÄttOrdassrtjka "Arabi-
en/tilKonung Salomo/da hansrftch-

lv. 8.

ie kom för henne/ochhonkomtillemsaiem ti! honom/
medh en gansta stor Skaw/ och medh Can;e!ee som
Specerh bäro/ och medh myckzt Guld ocvadlaSw
nar. Hwilken nar hon nu ssqi) all Salomons
WMom / och thet Hws/ som h«n dvgt hade / ech
Rätterna pä Hans bord/ och Hans Tienares
ningar / och Hans Tienares Ämbeter / och
Hans Skänkeswanner medh theras kläder / och
Hans Saal.ther man vpgick vth, HErrans Hws/och
hans Brännoffer / som han i HErrans HwS Of-
ftade/ kunde hon icke langre höNa sigh. Ocb hon sade
M Konungen: AltthetiaghlmiktLandvthafftitwä-
ftnde och afftin WMom hördi hafwer/thet ärWtt
Och iagh hafwer icke welat ttodt thet/ til thetz iaghar
kommen/ och hafwer thet medh min ögonM:och sij/
wigh ör icke helfftena lagdt: Tu hafwer mehr Wijtz-
dorn och Mkedomar/ an Rychtel ör/som iagh hördl
hafwer: salige clre tine Mcitt/ och ftllge lheffe ll-
»e Nenaee/ssm alWh ftä ssr eigh/och hs« ei
MMM. Ochyar thetwöl sant/at effterSalo»

Eee; M
3. ?.



mobeodesenböön aff F)Erren/ ochbad «ke om längc
M/ eller Rtikedomar/ eller om sinaFiendersSialar/
vthan om Förstsndtll at döma: Sä ssass och Guoh
honom ett wtzst och förstandlgt hierta/ sä at hansLy-

/KongV. ke lcke hafwer warit för honom/ och lcke Heller eff-
ler honom komma stal. Och saledes Drottningen af

rl»ee Arabien / eller DrommgenafSöderlanden,
som Frelsaren Christus ZEsus hennekallar, som kom
»franlordenes anda til athöraSalomoswtWom/wäl
hade Orsaak at beprizsa Salomos Män och Tienare/som fingo höra wtjtzdom. Men sasomFrelsaren Chri-
stus ZEsus om sigh säger: M/härärmeeränSa-
lomon: har ör then/ affhwilkenSalomo monde WM
dom betomma. har är then/ medh hwilkenEalomo
i alt tyee han hade lcke thet eingesta ltjknas kan/ här
är then / vlhi hwilkom fördolda liggia alla Wyh-
doms och fststaudz Yäfwor/ hwilken och fördenstul
i denne Söndaglens heligeEmangelio medh fast större
stääl kan beprtjsa sinä Apofilar och Lärjungar lallge/sasom han och dem lalige kauar: Salige/ ty the sögo
och hörde/thee msnga Konungar och Propheter ä,
Mmoadelee och höra/och fingo doch icke seet/ellerhsrat.
3a han ochstraxExempel giswer affsin WWdonl/nsr
han tll toen listige Lagtlokas Fräga swarade/ och lagen,
huru man stal alsta Gudd och sin Nästa medh en her,«g Wnelse om Samaritanen vthlydde/ ae then lag-
tlote med dlygd ey hade det hanemotsöya mera mötte.
Salige arom och Hustrur och Barn/ wä-
ra Tienäre och Tienarinnor/ low än i Dagh börom
FreWen ZEsum vthi Hans heliga och saliggörande

prd

Mat.il.42
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Ord; Hwarföre och wy/ at wy änmma aff samma
Saligheet möge bliswa deelachtige / anropom Gudh
tden wärdigeHeliqe Ande om oetznädige Närwarelse/
ochkrafttlge meowärkande/til Ordetz meod ftucht vth-
förande ochhörande/thetwtz görom medvFrelsarens
lElu Cbristl egen Böön/ affHiertat/ medh Mun,
nen / och i Troone lasanoes: Fader Wät stm äft
«Vimbiom/elc.

Evangelium suc. X. 2Z. 2l! ;8.

?tM/ sade til sinä Mjun-
gar: Galtge äw the ögon som see thel seen/

kp iagh jÄgereder: Mänge Proptzeler och Konun-
gar Dundade see thel 1 seen/och fingo dochickejeel/
och hsra thel jhsren/och fingodoch icke hsrat.Och
sij/ en Lagttok stod vp och ftestade honom/ Dan-
des: Mästar /hwad ssal iagh gsra/ at iagh ma fä
ewinnerllgit LM 5Tä sade han tll honöm: Owad
är strifwlt« Lagen / Hmu läs m ? Swarade
han och ftde: Tu stalt älsta lm O-ArreGudh aff
alt lit hierla/ affallo tina sial/ aff alla tina
kraffter/aff allomtinom hogh/ och lin nästa jom
ligh fielff. sade han til houom: Rälleliga
swarade lu/ gsr thel fä far lu lefwa. Tä Wille
han gsra figh sielfwan rattferdigän/ och sade til
lEjum: Ywilken ar la Min näste Ta swarade
lEsuS och Mi kn MN foor mdafflerujalem

til
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42"
m Zericho/ och kom l rsswarehänVer/ och lhettäds
de aff honom och fargade honom/och gmgo lädan/
och läeo honom liggiahalffdödan, Sahöndesigh/
at en Prest soor neder cklh ftmma w<igen/ tä han
fick fte honom/ glck han ftam om honom, Sam-
malunda oct en Levit/ lä han kom til lhee jamma
rummel/Oick han fram/ och M pä honom/ och
gick sedän ftam om honom. 5Wn en Sswchlttan
Wmsamma wsgen/och kom til honom. Ochnckr
Kan stlgh honom/ warknnnade han figh öftvee ho-
zwm/ och gick til/ och fsrbande Hans M och giöf
shetOlio och Mn tn/ och iaden p<i fin ösk/ och
fsrde honom til och ffötis houom.?hen
andra dsgen foorhan lädan/ och logh sram twck
Pmningar/ochgaffWärdenpm/och sade eil honom/
ssööe honom/ och hwad lu mera kostar pa honom/
wiliagh belala ltg/nariaghksmmerlgen. Hwilkm
sff lhejst eree chnes tigh nu hafwa »ane hansnck-
ste/ fom fsf Röfwarena kommenwar/ sade han?som bewWe honom sade
I HjuS M honom z Gack/ochgsr lu ftmmaledess.

/ och en Skrlfftlärd/soMttt Yimmmelrs-Wket lärd äl/ hsn <ir lhk envwsbonds/som aff
fin Faeabwr bckr fwm liyll och gammale z ärsFtel,
sarens Christi lEsuOrd tilLär)ungarna;effttr bwlle
w sig och «rogne Prediksnler ochLäwre Ma maste/

st

Mal.lz./»



effttt 'lrinirztie. 40,
at the som andra lära stola/ och föl nenibligast sallgdeo
eenes Wag/ the sielswa äwlärde «l Himmelrijkel/och
weta i tljdh framdragn af lm satabwr bädeNMoch
ganmlall. Thet Oanlbla kan man Lagen talla /

dwilken HErren Gudh the gamblaFäderne vthigam-
hla Testamentet vppenbarat: Men thetsa-
ilge Evangelium/ elleethetNna Testamentetz Förbund
medy Christlßlodh bekrafftat: la at saledes en lära-
re/elfterähörarenaSNödtorss</ nuGudz lag / nu E<
pangelium förtunna mä. Sasom och Propheten
Zacharias här vppä sxempel om figh indraser/ ochsa-
ger figh tilsig tagit hafwa twäStafwar / then ena!Zassr. u.

7.kallad Lust/ men tfen andtaWee: Med denStaf,
wen Lust propheterandes om then nödertlke Evange-
llz PreWan/ ther medhChristus fina Fähr b«aroch
eröstar/ lom ach the Gudftuchtige medDavid bettfta:
Uin Kckpp och Stsff erslw «O: Men n»ed then
Shlfwen Wee förftäendes then stränga Gudz Lagh/
emedan Gudh ickeannorledes medh otz handlar/ ön
«n Fader/som älsta, sil Barn/ och ehenfit Barnkäre
hafwer/ han häller ehee allestMS vndee REet/pH
thet hau framdeles ffal fck Glädie aff thy. The,fö.
re »ch HsNren Gudh/ när han fine Sändnlngabud
s FhristiSlad/Pleyikanter ochlararevtsander/ han
Zem theneFullmschten öftvkrglswer/at de/effterso nö»
digt wara kan/komma til fina Ähörare medh lust el-
zer och medh Weej lasom och Paulus til sine Corin-
sher lklifwer.- Gudz MI icke i Ordsm/ vean
lMrafft, ywad Vilien I/' ffal iaghkommamedhz sf Ms

Ps-1Z.4:

Syr.;s.i.

».Etzl.s.tl



Rys lil eder/ eller medh kärieek och sachlmodlgom
Anda? Sä tilglck/ nar Moses och Aaron för den o-
gudachtige Konunq Pharao i Egnpten framkommo/
och honom omGuoz wllia vnderrattade/mcdhthttas
Stassgiorde thestora tmder.Mennör mlelhielpa wll-
ie/ vthan han fortfoor l sin hardnackenheet/ lande
Gudd ändteligen mordängelen »th/ hwllken siog alc
förstfödt war vthi Egppten; Säsom ochPharao ön
yttermem mootstlöfwlg/ medh aU Nnhöhrdrunknao
be vthi thet röda hafwet, ther igenom doch Waels
bam/ effler HERrans ord/ gwgo torre. Sö möste
hwar och en Skrifttlärd, som til Himmelrtzket lard

40/

:».'2?/

,4: ;t/

är/ kunna affsin fatabwr srambära nytt och gam-
malt/doch altvthiwitzochther tlllienlig chd. En l<lkia-
»e msste sigh tunnig ssöra om tden tranckas Complexi-
on och Natur/ae han icke nägot honom ingtfwer /thet
honom n,eer liielpa an hielpa mä: Hfwen mafie en
trogen Sialasöriare noga göra sigh »nderrättad/ om
ime sigh ansörtrodde öhörares tilständ. Es ms den
blödige och bootsardige medh Lagen äu mera skracki»
as/vthan aff Evangelio tröstas; och etz mä den härd,
nackade Syndaren aff Ewangelio hugswalelle niuta/soran 3agen hafwer honom vpmött Hans Stenhter-
ta. Safom och wär FRelfare Ehristus lEsus/ meoh
Nt Erempel/otz alt sädantlarer: Hwilken Nieodemo/
Publicanen/ MariX Magdalena Petro/ och röswa-ren pä Kortzet/ enSmla-styrcklandelakie-drl>ckvchaff
Evangelio mglfwit hafwer: Menthe sakre ochOgud-
achtlge härdt vthass Lagen handterat/at the ifrön
sakerheee/ edenne Werldeneskälleek/högfärd och förma-
tenheet/ mälte renade blifwaj Och lä andeligen hel-

bregda.

Veter«s
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hrecM. EHom oui lhet samma vtlx föreläjne
helige Evanqelio-för ögonen staUes/ hwarest FRelsaren
lEsus ChristuS/medh lagm affstlnter thm Laqkioka
the Phariteers och skrifftlardas egenlagne ratlftldig,
hetz larva och Narrekappa/ och medh lagsens sulkom<
hligheet dest ofulkomdligheet wtjsar/ at han/ om han
rättänkl warit/matte Christi lEsu Mde - hnngng
ochSalighetztorfiigdllfwlt: Men för sine Apoftlar
och Lariungar haswer han thet Saliga Evangelium

aftbettaheligeEvangello/effler
lhch mnehsld/ höra och lära willom/ huru Frelsaren
Lhristus ZHsus beprtzsar sinä Mjungar saltga t
Och hwar vlhi then lätla Saligheelen bestär: fck-som och huru Frelsaren Mlstusisit sammal med

lagklM indrager om Samarttanen/
och huw den s<lll bsr fsrM. Imedler ltzdh wtz
thetta tönkiom at göra / bidiom wtz/ O OHRre
hielp/OOERreläewckga!

Fglelzaren Christus hafwer f<ltt tilfäNe at be,
Vprt<sa sinä Lörjungar Sallga/ förmaler Evan,
gelisten ther om salunda: At Mus hade stMt vth
andra ftutljo/förvthan the tolff sinä Apoftlar/ och vt-
sändt them försig/ tws ochtwz/iaUaEtäder ochrum/
tijt han komma wlUe/ at the Evangelium lära / men
Inwanarena them höra stul!e;och the Siwttlo kom-
mo igen medhgladie och del ättade ordetz lnckeliga fram,
gäng/ t<« lEsus frögdat stgh i Andanom/ wandt sigh
til sin Himmelste Fader medh och sagdt:
Jagh pryfar tigh och Jordenes

al lu hsfwer thetta söwowt för the Wtzsa
F ff' och
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DettondeOsndäA
ochKloota/ock hafwerHel vppenbarat för lhe Mm-
niM la/ Zader / eyft hafwerwaril bchaseliDs
för iigh. Sedän hafwer han wändt sigh on, iil si<
na iarjungar affstjdes / ock sagt - Oattge äro the s-
gon/ som fte thel 3 sten; iagh fckger eder/man-
gaPropzeeerochKonungar astundades« lhet)feen/
och fingo doch lcke ftee/ och höra ehtt) HSren/sH
fingo doch «ckeMat. ?ä Frelsaren lEsus jömpw
Mr lärjungarnas tilstönd i thetNva Tefiamentet/medd ProphettmasochKonungarnasvlhi lhetGam-bla» hwilkas östundan wor mehrön brinnande /at
vtlofwade Werldenes Messias mälte komma/ och theFrelsaren lEjum fätt see vchi köttet/ och höra Hans

Ml^lzf.

Nadefulla ord; sssom wär första Modee Eva/ straxt
, hon födde sin första Son/ idetze glödie orden Vtbrast:
IM hafwer fä« Man. lamech
WUade sin Son Noach/och <ade: VhennewarveloD
ttöstandes l wsra msdo och albeee p<i lordene,
lhen Vallen fstbannal hafwet. Patriaichen la-
eob lög pä sinSottesöng/ och sade: YErre tagwän-
esr effttr lme hälso. David önssade; Ach/aIHMpm affZionöfwel Israel tommo/sch YHtren fij
FMgnazolck Jacob glad wara/
och Waelsrsgda fig. Ejaias Prophelen: Oatw
wllle lata Olmmelevnmpna/och tufolohytnedtt/
dryperi Olmblsr ofwan effm/ochssyyn regue Rätt«
fildWel/ Jordey 6pne sigh sch bcke OMghm/

3y
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effttt LrinlcsuZ. 4Es
Tn the längtade effter at Rättserbigheotenes Goo3
ssulle dpgä/ochsaligljeet vnder hennes Mingar?
Men fingo doch icke seet medh sine lekamlige ögon/el»
Zer hörat medh sine lekamlige Sron. Ty elllest witnar
Freilarm ZEsus om Abraham/ tä han disputtrar
medh the Skrifftlärde- AbtahamEdelzaderflsgda,
des/at han Mle ft fte min dag / hai, sag honow
och wsrdt glad i Thettöre och FrelsarenlEjus sinsMmngar Salige beprtjsar/och läger: Sa!ige öro
He ögon/jom jee thee) seen: Salige arenl/somlef,wm en altsä öfweronsstlisctzdh/I hören then himmei-stä wMeelen/somhela wcrlden förborgad warit: Z
s?en theallsomstörsta och Himmelffa vnderwärck/som
dageligen assmigh göras. I leenmigh vthi min a-
nammade Mandom: I hören mit hugnadfuUa E-
VangeliumzSaligeörosötthetlffuldthe sgon/som seelhetlseen /

M^M

leh.z.';<h

Och fä jänwnförttChristusZEsusLarjunMna,sa wal nu medh themsammattzdsamman leffoe/lssom och medlherosgamblä fötfader/Vudsruchtige KonunZaroch Propdeler/somlsngtför
them lefwat hafwa; ifrön hwilkabaageiarjungarna
nu medb nägot särdeles stilde fig. Ifrönludmna,
fom nu medh chem sammanlefde/ stilde the s,gh i ss
matto/ at the wal medh lhem sögoZesum medh sins
zekamblige öqon/ men the ther hoos / thet ludomenfelaoes/ansago bonom medh troones ögon/ thersörethe aff Cdristo beprtzlos Salige. Prophemna och
the trognavthl thet gambla Testamentti öfwttginZs
the i sa mstto/ at the nu?ned fine lttamblige sgon sä'Fff4 gO



4<2s TrmsndeGsudagen
Bgo lesum/den the andra astunoaoe see/och fingo doch
lckeZee/hwilkeläskodande allenadoch intetgiordt nagon
i thelta lifwet Salig- doch när med thet vlwärtes och
lekamblige astodandet thet andeligeäl sammankom-
met/är otwlfwelachtigt/atjwtheMennlstwräro sali-
ge wordne. Och jsledeskan et astodande kaUas lekam-
ligil/ som fleer medh lekambllge ögon / thet vthi sigh
intet gör nägon Salig / mm mHbtUket hsrdeligare
fördömer: Sslom lEsUM sago Hannas/ Caiphas/
Herodes/Pilatus/och ehen Dlefwulen/ thetfsrlorade barnet/ludas Marioth; hvllkonl thet le-
tamlige ästodandet til sä mycklt större fördömelje lay,
der/ löfom theras sgon walie fsrbljndade/ ae the
mtet sedtmeohfineogon/ eller hötdt med fineöron/
eller ftrstädlmed fie Yierea/ och ommiindl fig/och
tvordee salige. It annat sfiädandewaraandellgit
ftyter och hör aff/ effter thet l?eer med troones ögon/
och kan allena lalighgöra: Sädant som Abraham
hade/ och alla Gudfruchtige/ som med troones ögon
seem »är Frelsare lE/um/vphafwom wära hiertans
ögon til Christtlm/ och Hans dyraförtienst medhsann
sbrtröstan lämpatroom at hanär en sannGuh
och en sann MenniM/ WerldenesFrelsare. Ockom
thelta sskadandet talar Christus til Tooman, : Eff»
ter lu s<sg mig Moma/ eroor tu; ftlige äro the som
lcke see/ och doch lroo. Tbet tridie är icke aUenast
andellglt>Vthan och lekamligit/hwiiket Eallgheeten v-
th«Mennll?ian förökar/ och Masasomfördubbiar/ nar
nian hade med eroones och lekamlige ögon CbriNum
lEsum Oädar och anseer.- och om thetta ästtdan-

det ta«

10h.5-70.
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det talar nu Cdrittus lEjus ti! Larjungarna/ inty-

Handes/ detwaraen stoor GudzNZde<Walgerning/
at lariungama/ förvthan det de sägo lEsum med
sine lekamlige ögon l och hade andellga ögon/ med
hwilka thehonomsögo waraGudzSonocddenvtlo
wadeWetlvenesMessiam.SäjomPettustUetaUmen
bekände/ Och sade: ast KhtlstuS Lefwsnde
Gudz Oon i och lEsus swaraoe/ och sade t
hononl.' Oallgh astu Glmon Jona Gon/ ty köl
och bloo hafwer tigh ehel icke vpenbaral/ viha
mm Fader/ som ckr i At the och/ förvta
fin lekamblige hörsiel hade andelzga öron/ och/hl
eände honom hafwa ewiga lUzenS Ord / lason
sammä Apostel Petms och bctanner : Ta Christu
lElus/ wid tWUeI / at msnge aff Hans LarMgar
gingo til roggla/ och wandrade ineet langer med ho-
nom / fragade the toiff/ icke wlllten I och
hononl lwaradeSimon
le M hafwer ewlga Uzens ord:ochwy lroo/
och haswefsrnummlt/aetu D Mistus Lefwan-
VeS GudzSM. Ochthetta wae Apostlarnas/och
the fteres ps then ttzden Chnsti larjungars/besynner,
lige förmohn/at the ja mcd mmärtes troones<lkadan-
de/ som vthwärtes Krop<ensöZon/kunl»e Christum
lElum see/ nledh fin öron hörai stsom och then H.Evangelisten och Apostlen Johannes här om talar:
Thet som waraffbegynneW/tjel wtz haswe hördt/
thel wg tzafwe M medh wär ögon/thetwqhafwe
bestadae/ och Mrs Händel jandttrathafws/ thee

wtt-
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40S VeettondeGöMgh
wlinom wy/ och eungslomEderthelEwlgaltfwttö
hwad WH haftve HSrdt och sedt/thee förkunnomwH
Eder,- pa thet I och stolen hafwa ftlstap med os/
och wätt.selffap ftal wara medh Fadrenom och
Hans Son ZHsuMisto. OchehettaFrlfwewy
Eder/ pa thet Idor gkkdie stsl wara fullwwmen.

lärom sötdenffuld här aff/ pä hwad sött och
medh hwilka medel Gud the mhwalda sörer tllSalig»
heeten. Intee gör han ehet medh nögot wäldiampt
ryckiände/ ey heUer haswer han thet höga Salighee-
tenes Warck wsr frhla wilias kraffter ansörlrodtl v-
than aff Ewigheeten haswer han bestut giordt, M
thet faldna MenmstiLftachttt igenom sm Son A-
«erlölaren vprätta / och sigh til ewiga ttzder
Salige göra aua them/ <om vppä honom troo.Thet-
ta bestutel haswer han vppenbarat genom Esanges
lii ord/ lä vtbi chetGambla Testamenletgenom Pro-
pheterna / lom hä thet yttersta l theste dagar/ ge-
nom stelfwsSanen. Thet otz ssatta bör för dm al-
draftörtta statt, och högsta Nadegöswa otz aff Gudtz
gjfwenör.Ty igenom toetls medltt allenavpwäckes«
otz troon/ly trosnsr afpredlkanen/ menpredikauey
afGudzord/dttolgängltätlllwerldelzessndar.Ss
at om nägor lhennaGudz gäfwa lyedwyrdnad bru-
M, och aff troona hungrar och tststar effeer rckt-
fsrdtgheeeena/ Gudh ow allom them gifwer/ at the
pthi hanskundstap «lwaxa/ och vp>ylts wardawed
Hans wjMklmdstap vchlsllAndellgWOdsW och

lIoh.l.'!/
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sffttt?NMtZt!«. 40P
DsstäNd. At ltze wckröa faste/owyMge och Rhke
macht bewaras genom ersna 11l Galigheee. Tll
des the fll Mones cknyazpchl/OltzismsS Oalis.

, P«ri«/,.
5.

heee.
Vch wid thelta tilsöllet wardom »qpsminte/

hwar vchi doch ehen rätta Saligtzeeeen b,st<ir?
AUe hafwom wtlaffNaturen en fardeles lust nl lycks««
ligheet/ey Heller kan thetMennisteliga finnetforrtryg-
Olas/eUertllfrldzbllfwa/föranMennWan lhen effter-
langcade lycksallgheeten bekonzmer. Harllfföro
och här om ibland Werloenes larare öthstillige
meningar vplomne ; Sä öthMige , sllom fiels-we Personernefighifrönhwavannan stlliachttgegiort/
genomfine äthstlUigelustar ochbegärelser.Penhafwer
Hällit Wöllusten för thet yppersta goda /en annaM
Godz, Hgvdelar/ och stoora En anna»
höfwer förment, thet högsta gooabestä vthl hög lär-
Dom» Och äter igenhaswa andra thetsamma goda
ZlUsgnat them/ som Dogden iswat/ eller och elliest »-

ih< myndigdeet och hsgt anseende för Werldenne öro°
Psalmlstey Konung David inwgar/ at the i Hans
M hafwa och kallat wetfoke Eoligt/hwtleo «ltiä gsr/
M cheras sönervpwHacherasVnsbomfäsomplall-
ssr/och eherasDsetral säjom beprydde Gwglar/
fastm PalsK. ych eheras Wlsthws full sw/ lhs
sher spMing vthgisws kemyO/ lhm em effeer then
andrs: Äl theras
de JusenM derssAfMlssärdsl/ezeeOSOxarmyc<

Ggg tllar<



410 Kttwnde Ssndagh
Psal. »44>
,2/ lz/14/IZ/

' kit arbete gsra; och at mgeu stada/ ingen slycka/
' ingen tlsgan pä lherss Gawr är. Menizannmg
fä ar thetta alt zHfängfllgheeK Fafäugia: emedan
Vch the/ som stnlMaligheet ideVeflychtige och t,mmes
lige ting satt haswa/ haswa omsider sielftveertönl

fissh affGanningen felat. Hy ickemliste nögotför then
rätta lyctsaligheeten hsllas, som ickekan ens Menni-
stias linne sä vthi alt M sredz stölla/ sil at hon des
fbrvtban intet begör. Men ehet tan intet,alt thet
Werlden häller för tdet högsta goda/östadkomma/ e-
hwad HW thet nu bar är omtall/ eller elliest förbB«
gsnget. Therfbre lsre» och i detta helige Evangelio/
then affHtmmelen vtropad är sörWerldenesLörare/
<hen rätta Gtiligheeten iclesöttas stolaidetzefösönga
och ftychligil ting/ Hwilka/Nar Werlden förgös stal/
och med werlden fsrgä: vthan lhenallenalbkiassso-
«a/ vthi thet Andeliga Chr,sti lEsu äftodande/thet ör,
then lanna GudzschFrelsarensChriftilElukundsiap.
Sä wtz/er han asslörjungarnassrempel/Saligewa-
ra/ icle them, som haswa msnga Guld-och Silfwer-
högar/ icke Heller them som lefwa vthi stoor wärdig»
heetz mvckit mindre then,/ som siagit sigh lilwöUust:
»than aUena them/ <om medh täriungarna haswa ö-
gon seendes Christum lEjum/och bonom för werlde.
ms Orelsare ettännandes. ry tden som S«nen tan-
ner/ han tanner och Fadren. Och thenne tundsta-pen är grundwglen til all lMaligheet/ och thet är E-
wintmliglt lyff/ at che ttnna ligh allena sannM
Gudj/sch then eu sändl haswet3«OfuwFzllstuM.
K<l«la Gud/ <ir a, Membllg MMgzm / eH

wlts

Ioh.»?/ z?



effM 4/t
AMb's;»ett tin<machl/<lr en Root nl ewtgc ktzff. Hwar,

före emedan icke alt ar Guw/ som blänker/icke Heller
Werloenes lyefsaligheet thenrattaSaligheetenioch ln-
gen tan Sallg blifwa/som sigh icke om denne Ealtg,
heeten befttjtar/ vihi och aff hwilken en allenast tan
Salig bilfwa: sä !<ltoM och wara den fötfte och störste
wsr shoga, atwtz som nuseegenomenOpegel vchi
ee mstckt eaal /Wili sinom tydhmäsefäseelEsum/
stsomhMilr/Ansichte emoot Ansichte. Euckomfsr<
denfiuld och fiungom meoh Församblingen: San<
ningenes ande bew«a«st nu/I lrosn< blifwa til Hnda/alwij tun'
de bädc mcdh Hierls och Munn Wäee sinne isrän Vewene
wändc»' och bliftvs hoos Chnstum wär Frelserman/ som <lr wäe
Gudh ock HMrre/ befittia wedh honom wärt F<löeeneslan>/ thersr sä lustigl ae«««. ioff/ Hra ware Gudh i Hwisheee/förfi»
Gudomelig Näde/ theMest hon, Sen i ewig lyd, som off haswer
f«l<l ueaff wäl>a/ «hm heligaAnd lijta ja> lh« bidie <v, allesam.
«an / se han wil troligs «edh ost siä/ wij Siunge ass
3men!

Wet andra Gtpcket.
s»<r nuthenLagtlote medhförundranaffhördtFrels

taal tilsinalarjungar/ at han
them beprtjsade stod han vp/ han lMe
emot ZEsum/ föresätter honom en ftHga, then ivöl i
orden lyder/ men hartommer aff et arge
eer han mgalunda frägar/ Mestare/lwsdlkaliagh
gsra/ae mg tildenändan/
ai han den rätla Saligheten fkuue kunna bekomma/

vthan
«,»«,«,'//« ts

"H
H«« ,/>.

«,^/,«

C!,emnlr.



IH^l».

Z. MHbs: f.
Z. Mofid

vthan/sonl Ewangellsten lageriL)anftestade honym/
fchande: Mstsre/hwad ssal lagh gsra/aeiagtz mH
ft HlvMlMligttLstff t Tn han sörmodar siqhkunnE
ee läöattt fwar vlvllcka / som motte wara Mofis
särdom emoot/ tä han ochHerren lejum snartzom-ma kVndevthi thenärwarandee haatochaswunV Ty
afChnstilezu taal liltärjungalua/ stuter han jalun-
ha - Tu lEsu/ ft» str <n Mäfiare vchaff all man h««es/ tallar tina
särjnngar Saliga/och s<lg<r thiras nampn i HnnmeKn streft»« waras
btrfire/ at che s« och hsra tigh/ chee <lr/ the nyttia «in iär>omsKun»
stzp' Men iÄB schmWt Mtddröder wtj Mom ock ch« Z«vinnerli-za iijfwet / Ntzhaf-wm ecb Mofis iagh/ hwiltm Gudh fielf oD gis-
wil pachtt han eher izmom oDWsgen wijsa stulle/ huw wij then ge-
wmFallet ft<rlorsd« Salighetlen?Md<anr igen winna/ cch sä SÄi-
g<»ards. EyheLttlV!fibMwlich<rvpp«/atnärwyWKrckezigM
gsrom hwad i ftmma Gu»i ät /«, j« <lt« war«
«nampn sro och iHim«eKn fileftie-Eilermon l» tanlckacst nazo»V?y/ bäetre och §enare Wägh/ lil at bttomma Ewinnerligit iijft

Cstristus lEsuS/ssm wäl wifte afhwao hlertMgh
Benne ftäga flamkom, zämwäl medh hwädh alfwatz
chen lagkloke thennehögtangelägne sröga ftamstslte/swamr hsnom/ och jZger: iif sstifwtt e 3a-
gsnchMU läs tu /Ty Aonl han med görandeWille fä
wwn3?!lZtt wUkrokFreliarenCdrtKuS/honomtN
Lagen/Ltnar hanLagstns mnehäldvpiaserafMosis böc-
ler/ gillm Ehrzstus ZEfus denne hansför?lartngpK
fin fröW/men gifwer honsm dochicke annorasiöNMlK/sn thenne/ RäeeezzgH fwamds wz gsr etzes/sä W
W lefVH. Tu frZZar hwKd M M göla/ at tu lnä O
Eminnerllgtt Ltzf/ w kan wäl Hagen/ m weth M) dch
AKchW/ gör l«r m lchMz psgös«We vtvgHr

trägaw
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sragan / vthi gbrande stadnar swaret: Tv/ hwilkell
Mennhstia sa göl/ h«n ffai thet igenom lefwa.

Göwm och Wtz eZ medh Kohl thet/ at wtz och lZta
otz rhel wara angeläget/huru »Hifinomttzdh mä B
EwlnnerligltW emedan ale deiidenna wetldeneär/zcle
annat ar sn ssföngeligheet/och w<i« lsffvälordene

z Mbsis h.
«3:;,

Hlhbs.z.?.
ckt en SKIM. taeom och här chmte/ at efter Lagen/
som lhen Lagttoofe bekande/fordrar, Tu, ehoom ast/
stgl Hlsta tm Yerra Guch/gf aje t,t haikea/sch af
«ilo «neOiäl och sf alla lina ?raffter/och afgilom
smom yogh/ och ein nästg som Mfielf; Om oO
»lj här igenom ms fä ewmnerligit lys. ?het sordrak
Lsgen af otz/ at wtz stolom Ma Gubh/lcke medh
parna och munnen/ tcte mehh tungona och blottaors
dm vthan af hletts/ochthet icke hazfsdeelt/kiufwzkeUer
ftVeekfutt/ vthan afW hterea/vprichtlgt ow fuztomli-
gtt. At wh lhee mage göra, ssolsm wtz vthan ster-
wändobelänkza Gudz ssom och outhsaWgaGodhet
emool heela MnnWosteOtet/ och the olalise wälger-
Nmgar/ hwlika han otz dageUgen ttt trop ech MhewG
for. När wtz them betfachla mZge wtz den gode Gtl«
den/fZsomdm oidri.bäste wölWälserntngzman/afalk
Klertaäista iä at wtj lzttetvtlKärleken honem ftiefätkis/
intet näK9t mmdre ltzta med honomvtan
hhnsm allena iör och öfwec allTmg af Himat äijka s
Och om wH nagm detz vthan karl hafwa, wtz thet dcchZörom för Hans stuw/ och efter Hans wcha. Eedazz
ffozdm w« sM tMwW af cklhogh/ a? wtzWlzdhVtds
MMgr och stnnm Oet hafwow/ som otz GhMs M-

4«3effeetLnmtatlK



stande kan vpwackia: at wtzvthl alla wsragernmgar
vppä honomallena eönctlom/affGudialtbegynnom/
i Gudi alt stutom/ alttzd förandes dtz til finnes Hans
befalningae, tagandesotzlil waea/atwtz tdem ickeför,
Me/ vthan Hans lag betrachtomDag och Natt. Gä
ssolom wlj ölsta honom aff all Gl<ll/ at wy medfitjt
effterstääm at sulgöra/bwadwy förnimmom honom
«vara täckt och tacknembligit/ at w<z beredde iirom fö»
Hans stuld/icteatlenast chettimmellgagoda/pthanoch
fielswa lifwet/om nöden safordrar/lempna oe läta; men
<eer igen stadigt ftyym oc hatom/hwadwljwelom Hans
heliga wllm waraemoot/ iä at wy intet lstom nsgot
otz sä härot til Hiertatgä/som thet/nör wst förnim-
mom/ antingen otz etler och andrahans heliga Budh
emootbryta. Och lä ssolom wsochäMaGudhaffal.
la Kraffcer / jaalt framgeent/ at ingen nöd/inge olycto/in-
«t hooe stal Mia o§ ifrän Gudz Kärleki vthan w« otz
ombeMom/at alla Smlenes kraffeer/alla sinnen,
sNakropsenstemmak/ hwarefftttfinare/ otzvthlGudz
Kärleet betiena. ögonen beskada the unoerligaGuoz
Wsrck/ Himblarna/ Golett/ Mänen/Stiernorna/lom
och Hans bageliga Donlar/ ther medy hanwerlvenes
Synver straffar: Vronen ellhöra medbandacht Her-
mnS Gudz Oro.- Munnen bekanna/ pttjsa/ tacla/ lot-
wa och äkalla GUdh sm Gtapare/Frelsare och Salig«
görare: Handerna wärcka ehet godt är; fötterna fär,
dlga al löpaHEManS Gudz wägar.- Och alla sin-
nen jw meer och meer ifrön the jordiffa tingz begärelse
ochstrstilwe himmelltasXärleekwälijas mäge.
före och then Mdfruchttze AuguMlS sagt b«f»er:

Hooar

414 TtttMdeOstldasm



Zfm I>jnlt,ris, 415
Hooar wgh Herre/ai lu defaller tigh af nngh Fllkas/
ochat tu miz medhmyckttalendehoolar/omiagh thtt
icke gör 3 Hr ta «het et ringg älmde/ om iagh ineee al<
starttgdk Gannerllga <kal then ingawnda hillas för
nägonMennistia delachtig af wilr'Natur/ vthan för it
wivunder Mennifflan aldeeles oW/lomtigh lckeafale
hierta älssar. Säsom och Apostelen Paulus säger:
Owtlten HCRran lEsum Fhtistum icke tzafwet
M/han«vare Ansch ems MOtan Acha. Ma som
han jaHa wil: honom stal HERren uthi sm derligg
tilkommelse tllbsrligen strassa.

, »s»«/

' »,/ /<"

' />« i«»
»,»

e/7 «/^

/!//'<« »o»

H?<i/«^

/,/,/e, /,</

/s om»i»

/e
<s<?^^/,
«o» /e/s
e/Ko,ele

Ujtt sndrackr ehesso IhMMffalt sljka ein Wstasom liafielfz ocpci lw dovenKevger al! oc
PtopMchs: Hw Frölfarms Cbristii lEsu
Hwlllen wsrMfta sr/lärerohstraxsölliande ?2rgbel.
Ut ther med icke allmast fbrstss grannar/ nsgrannar
ftnldmäu/ frander/ wsnner och betandte / vthan alla
Menmssjor/ashwadb wilkor, stönd/ kön och landstsp
the Holstwara milge/hwilka GUdhochlyckan/somman
stl,a plägar/otz förbrlnga/ochthe som wsr vielpbehZs-
»a/ fremlnande/ okände/ ja och fielfwa Owännen. Hu,
ru wtzssola <hennaw<ir Nisto älsta/AifwaGudzOrd

la kiarl
l. Q»«'»,H <l. «H«l Os«,'»«, „e«</) liic

»ponitur per Ut r« >pl, Kcet v«c«l»u/« ncin le-
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415 TttttSllds OSndäM
D klart witz handen/ae wq lntet bevöfwom til detzför''
stand annat/Hn gä tll otz sselfwa/ «der tilfee/ huru wtz
otz fielswa älsta/ och om w<« fi wär Mfta ölsta. Or-
denäwklarat älssa tinMstaWmligh
fiejf: Wä! wllzom wq otz stelfwa, efttr aU wär macht
OfwKriom wh thee onda/wy lröllasmttt wid otz stelf-
wa/ot eliuru wälwtzfinnommängeseelochlnten hooS
otz/ datom wtl doch ineee otz fielfwa/;Sä bör och 08
sljka wärNäsialä mnckitgörligtt ör/stolom wtjWnom
fssom s§ fielfwa i alla malto wäl wiija/ h»sr han be«
höfwer/hielpa/thet onda tfran honom afwärza/hOns
fte! och lyten medv sachtmodlgheet an ora, och n?edh
Mlekens Kappa öfwerstyta/ och honom ale godt göry,
tckeizZwär/ vthan Hans egen Nma och Vpkomst. Ty/
Kärleken ckwlW och Mld/kckrleksn afwundasm-
ttt.kärlcken ssslkaS «Mt/ han vpbläses icke: YaV
stlckar sigh icke ohsfweliga/ han jster lcke fit/hazZ
fsttsrnas <cke/ han eäncker imee srge/ han Mhz ie-
ke sfwer yrseferdtzhett; sch Kckietm sswelssylsk
B sfwerttadelft.

ThttM ärLsgsms innehäld/cherföre och 3<3<US swa-
s/ 4/ 7/

e.Pt!3.4H°
rar: Ackttllga swgrade M: Men här til följa dese
ordenz Gsr shet jä fsr M Kfwa. Ty thel Zrlckenog/
st wem Lagen/ thet fsrdms och/M lagen fulgörs-
Hwarföre gch HZAren lEsus, enär han
dress/ hum mennljswrs Bam mä sä ewmnerligtt
Noga acht gafvppshurudana HyKrare han hade/ ta
han och them efter deras äWtKnad ps sthMzgt sät
lsxhe. The wm afsim synyerskWUyswwow heoeök-



ejfket 4l^
wade och sngerfuUe och begara med alswar wemSa-
«gheetenes Wäg/ then whsse han och themvlhtrycke'
ligen; jölom the» vppä mänge Exempei finnas / och
therom Gudz Ord herligen lyda- At thenthelvppa
Mristum lEsum troor/ stalicke fsrgäs/ vchanfs
Ewlnnerltgltltzff: theras troostal frelftthem.Gom
och Aposslarna/effter Cheisti ZEsu herliga Himmels-
färd/aftven det sammagöra/ochFängawachtarenvth»
i Philippis medh ftera bewitnar. Men framkom»
mo sädana adörare/ som wovo Sktymtore/högfärdi-
ge/ wille fresta ZEsum /och göra sigh sielswa rätt-

5<4.5».4c>.
Mtltt.?2»
Msrl./.;4
Apestlag.

ferdiga/ säjom thenne iagkloke/wtzste han them <il La-
An: icke sä förstöendes/ som Chnstus lEsus jäledes
meraän enwäg tNSaligheeten wUa stuue/vthan han
här med wiUesina tarjungar och Ttenare w«sa bruket
MAudzLagz sadana nntto/som denwarkelvthidem/som flola rättferbiga blifwa ; thet är/ föra Menni-
stioma lil fit älendes och osulkomligbeetzKännedom/
M the erkänna tsttferdigheeten vthom fig zökias sso-
la. Tv thet wetewy/athwarochen Munn stal
lilstoppaS/ all Werlden ffa! for GudtbrotMwa-
ra/lherföre at ineetttttkan aff Lagsens germngar,
warda rältferdigl för honom: ?y aff kän-
ner manSyndena.Skuue förthenstuldnägon fräga,
hwad stal läLagenf jwartls: han är ksmmen för öf-
wertradelfen ffulo, warTuchtemästare tilOjristllm/
p<l thet wtz stole rättftrdlge wsrda aff ttoone. Ty
3i?gen är Andelig/ men wtz <lrs kötzllge/ sälde vn-
yer Synden t Hwarsöre och thm Kbtzliga Lagkw'

Hhy ta «den
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4w TrettMeGsndaM
ka then Andelige tagen bleff emotjalt/ at hon affdetz
rotta bruk skuue sin Swagheet erkänna / sigh waral
stöftgd ochsargad/ och sördenskuld behöswa täkmrem
iom Hans SZhr sörbinda och hela / och in för Gndh
förswara tunde/thee intet lagen/vthan then ratteSa»
mgritanen/srelsaren Lhristus lEsus/förrsltar.

Säledes fölier then förmodeligen wälbekante
zPnelse om Samaritanen / medh hwilken lEIM för-
nembligast wlUe lara Karleken tll wär lampn-Chri-
sten/esster thenLagkloke/som willesöra sigftelf«an rätt-
ferdigan/ frägnde: hwilken är tä min Wsie/ochFrel-faren Christus sslunda fwarar: En Man foor nedj
aff Jerusalem lil Jericho. En Jude/ <om tänctte
vpköpa «Ztticho Valsam och andra Kräseligheeter/fä-
dana i ZErulalem imet/ vthani lericho funnes/effter
G«dh sä för faUez stuld behagat/ atnu tyen ena
Gtaden ehen andra, thet ens landet thee «ndra sial
handen tgckia/ och theras wahror med eöp eUer bvte

man intet kan chär hafwa thet
annorliädes waxer/ ey tzeUer annorftades thet dochhär finnes ipmmgheet. eUer och för hwarichanda anor
destälnillg han denwagennuresamanoe/kom tätllden

fsrvonl och annu nampukunnigeßöfwarekulanAdS-
Mln/ hwarest the klädde aff honom/ the fiogo och
ftrgade 'honom / the gingo tädan/ och lato honom
llgM haffdsdgn. Thesse Röswares waldsamme
gernmg lörer ingenrätlänckt kaNaKärlch ellerbarmher-
tlgheelz wärek/ säsom man ey Heller stya kan oem alstch
sin Nasta/ dwilka ehuruwäl the ineee siä eller larga/
doch itzkwäl/ nar the nsgor siagen eller Sargad fee /

the
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the tä glädiandes fig öfwer fin Nastas olyclaochjka-

öfwer Honom/Sä/ Gä/ tbee seewh gerna:
hwarföre och ChrMus lEsuS gZr lavana förby, och
indrager pttsten och 3svllen/ hwilka bägge til thet
rummet tomma/ ther then sargade lag. Nog wOe
chetzeLagens innehäld, then enelärde/ then anorahör,

Pstl7o.s.
de dagellgen thet bodet/ tu ffalt älsta «in Nösta som
«g fielff; doch göra nn ingenthera chcr effter. Sldst
tommerenSamaritan/ den och wälkunnat hitta mön,
ga vrsächttr/ och mänga orsaker/ hwtz och han medh
ftal hade möst sördtzgi: han hade kunnat tanckta/ här
liggee en Jude/ en mm Fiende/ iagh aren fremmande/
hwadan han är weet iagh intet ihafwa Hans Landz-man g<tt honom förbtz/ms och iag lsta lisgiahonoml
hoo weee om icke han för fin mGgerntngärszworde»
handterat? Ther«l, om mgh ön ssu«e gs til och HM
pa honom/ är iag vthi fremmande Fiendtligtt land/
migh mHtle antingen Hans Landzman öfwerkomma/
och göla misb fkyldlslll hansVlänader ochSaär/ eller
matteochlagliöfwarelrässa/som ls msttesiö oO sarga
migh lom thenne. Alt chetta achta» han intet/ mm
tll at lempna msnge hsrlige bewljs ti! en vprichtig tarleek/
gict ha honom inlttförbT vthan tom 11l honomzochnarhankom til honom/war chetintetnog/ atdanjögtz
honom/sä«t han dermed som the anora glckfin wäg/oe
lempnade honom/ vthan hanwarkunmde stg öfwerhonom/gick 11l honom ännunärmare/fttbandl HansSahr/och när han haVe gMOlio och Wqn thervchi/ lsde han honom pck MM/hsnfsrde honow11l pch Mte honom/ st länge han fielff

Hbb« thee



ther öfwer Natten war; Then audredagen/narhau
fosr tckdan/ togh han ännu fram lwäPennmggr/
och gaff WtirdenoN/ och sade M honom: GM
honom/ochhwad lu mehrtostar p<i honom/wil iagj
bet»la tigh/ nät iag kommer lgen. När Freljaren
lEfusläledes thenneklara lyknel<e tilandafördt/wön-
de han sightil then Lagklooka medh sit taal/cmedan
han frssade/ hwilken äreä mm Mste? och lZeerhos
nom/förmedelst dennegensragajhwlikeN affdche lres
synes tigh nu hafwa watit Hans Wste / som för
Nsfwatena kStNmenwar/sielffvppH sit förra Spörtz-
msl idetta swara/ atdan mätteeffte, Samwetet sötja

sombewW jonombsrmhetligheet.Aldrig fiulle
den ffcymtaren detlaftvarat/omffrelsarenChristus Is-zus genast haoe srägat honom/ hwllken synes tlg wa,
ra tm Mste/ en Jude eUer Samarilan? Emedandel
war en algemeenludarnasochPhariseernasmenilig/
ludama sigh emeUan wara hwars annars Näste/
och tdem wara loWswit Sanlaritaner och alla Hed«
niugarat haea. Mennar Hannu sö swara nödga»
des/at ochSamarttayen warludensNasta/och twärt
om luden Gamarttanens Nästa/dönwe han figsielff/
at han then andrataftans buoord «ntet hade fulgiort/
och afwen ey Heller ehenförstas. Ttzerföte stuterChw
stus helasamtalet i tp/ at han jade eil honom tgack
och gsr tu sammaledss ,- At ehwem tu seerludeel-
le» Samaritan/ eller nsgon annan Hednmg/ som tin
hzeip behöfwer/ at tu ihugkommer den wara tin Na-
fta/ och effter han tin Mstaär/ttztz döraMa honom
Oom tigh fielff. EUiest

420 CmwndeGsnhsgen.
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EMest ar vli oenne ltzknelje war. ChrMendoms

innchöld mächta waclerl för ögonen stalt. Ty Men-
niskianwar affGudz godheet til denandanlsapad/at
Von aff den ewiga Galigheeten och lyclsaligheetenstul.
le meoh Gudh delachtig blifwa/ tä och Menntstian v-
thi alsomstsrsta sulkombligheel stnpad war / hwilken
sulkomoligheet wtz nu inttt kunna begrtzpa / ey Heller
vthtala; Och är sä thet en deel affwart
eerff/ atwy hwarten wetaeUerförstä/huru mycklt wtj
areförderfwade/ vlhanwijannubehagaos sielfwom/
WkajÄsom wtj och annu alt gode worom. Hwalföre
Lagen är vthgifwen/at han mä wtjza otz/hurudana
tben förlorade fulkomligheelen warll.' At wtj nembli
gen tilförende jadana Värit/ at wij haftvom kunnat
Gudh alsta aff alt hiet m / och war Nästa fäsom otz
fielfwa Then Sanff.)lllge Nattferdigheelenbepryd'

/«»,. /i/s»

de t<lMenmfkian medh Himmeljk nöd och Gudi de
hageliga dygder / ther tgenom hennes Siäl war Gudi
tactoch älstellg/lämwälwlUlg/warkandeoch Mig/v-
-zhtaUa dvgde' gttllingar, ta hon affGudz herligheet
delachtig Gudzbeläte vthi fighmedh stadlg dngda«öf-
ning Zyrade. Och nar Adam vthi thenne sulkomli
hltt fast ständande war/war han ileruftlem/war
han tzrldz Synena/ ochiaisomstörstalycklaliMt/
frqför ali nöd o<l)älende/ ochSiukdom och dödellghet.
Men docknör han nu i dennaherlighet stadderwar/ dlef
han aff den Gamble Onnen bedragen/ öftverlräddesz
Gudz bud / och bottmiste tillika mes olkyldigheeten

Hhhl den
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4^
den Rättferdlgheet och Nädh, som han bekommit
tzade. Och hsnde säAdam, sisomdem/
Menheet wandra: The anftaUa fina Resor/ at the
mäge sremnlandeSeder bestäda/ och räkä Mtetbattre
vth/ an at the falla ißöfwarensnder/ och lver öfwee
mistä sit Lijff/ halst om the begifwa si<O ibland elakt
Selstap. Sä seUade figh Adam medh Diefwulen/ochsoor medd honom nedh aff Jerusalem til lericho / v-
thur fulkonlligdetenes Ständ til olyckelig ombntelig-
heet. Han Wille bllfwa Gudi lijk/ men see/ hanbliswer
Dieswulen ltzk/ Gudz Fiende och Hawre. 3y fieltwa
Dleftarna woro theßbfwme/ som siöfiade «srän A-
dam och alla Hans efftttkommande nödenes Goda f
och sargade honom Hans namrs goda. Sä at thet
aldrig nogh betlagelige Adams FaU war etaltfötjäm-
nittltgit Skepzbrott/ ther lgenoni thedyrbartoch toste,
lige Himmeljka gsfwors Wahror med hela Mennistio-
siaOtetz alsomstörsta Skada/blefwo förlorade.- När
Adam tilförendsßattferdig/ bleff nuOröttferdGföre
WA/blef nu Oförständig; förr Säll ochlycksolig/blef
Nu älende och olyckelig jför? odödellg/ blefnu dödenom
kilßoofz. Thtt Otetta/ sager Församblmgen medh
sllomstörsta Eköl, mä bnsta/ somthelwlste/ hwad
Glädie Adam ta miste. Thettakunnomwtzmtetbe-
grijpa/ mtee första wg thm förlorade Fultomligvelem
etz Heller erkännom wg ratt thet otz öswer Hufwuoet
dragne Firderfwee. Derföre är Lagen otz giswen/at
han wijsa otzoch vtaffoWulkomnshetenafordw stal-Ty
när wh lntet göre, thetLagen fordrar/ kommerLagen
wredeWd/ochemnägon HMr zelaLagen/ och

H>»>.t7.«.
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syndar pck et/ han <ir saker tll alt. Berföre the
geGudz Budh essmofftast möste tagasvlhiHanoen/
och effter dem wärt leswetne sörhöras/ at sä
ge lära förstä wär fbrderswade Natur/ och kunna sö-
fta Lakimen; wtz sä msge lara timna Oudz Wrede/
och tunna jökta Medlaren: wtz lä msge lara/o§ afthe
Velswetes Mftvare hör i denne Sorgedalen freman-
de frä wört jadernesland lempnade halffdöde. Men
hwad är wara halffdöd? Döde nembligen ärom wij
til tvet Goda / men til thet Ondameer än lefHvande;
som och GVDb klagar genom Propheten : Whfe
nog äro the tll ae göra thet ondt ckr/ men at gsls.
thelgodt är/ wilia the icke lckra.

/e^4.«.

Men effcer wtz gt?iaturen l< ärom förderswade/
och wh Lagen ineet kunnon, Ma/ hwad Zr otz t«
ett rsda/ at wft och den förloraoe Saligheeten mägom
igenbekomma.' Ifrän laqen maste wtj gä til Evangeli-
um, vthi hwllket Christus lElus kaUar sigh Sa-
Maritani silom han wiUe: I kalladen mtgh icke
iängesedan en Samaritan/ men om intet thenne Sa«
marican hlelperEder/lludar/ stolen lewmnerliga
sörgas. Hy lingem androm ärOallgheet/ och är
icke Heller nagoe annae Nampn vnder Yimmelen
Menmffwmen sifwle/zhwtlkO wgssole fallgewar-
da/ ön allena lEju Nampn. ?henne lEsus Gudz e.
wigeSon/haswer af osätzelig Varmhertigdeet bewekt/
öfwergifwa welat til en ttjdh thet Himmellka Jerusa-
lem/ocv vthi thenne ossadlge och fötgängelige Werl-
dm komma. Sä hafwer h«n nalkats otz / och komitos

ApeDz.
4 >l.
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454 Trettönbe GöndaM
424 dtz nartnare in bide Prösten och Leviten/ som medh

tagen och thevsbudne Offrcn intet tnndeost vielpa/
tä han pppä figh tog wärt Kött/ och Mandomenför,
medelst thet perjonlige Bandel vphögye tilGudomens
gemenljap ; Tä han vtdi Mandomen först des Kör-
derff aswögen brachle/ och medh Gudomelige Gäfs
wor och förmohner beprydde/Ndel mera lHda wwe/och
för heela thet Mennisklige tötzens zörderfftllsyllestaö<
ra/ och la otz genom Troona vptagne sler igen vpl 3t,
ta. Enar nu thenne stoora Gudz Sons Wälgerning
förkunnas ost vthi Evangelio/ och wH med trogetHie-
rta den emooltaga/ m aro theOron som Höra
thet wtz hörom, och salige the Agon som thenne Gudz
Son/vthsand af Fadrenom för werldenes Frelfare/sce
och emoottags: emedan han ärHhen / som later stt
ttldandeoch Dödh gagna otz tilSaligheet< hanaroen/som wära Sähr sördlnder och lieelar/ och giutervehi
denl WW och Olio. Igenom Wijnet kan Lage» för-
stäs, hwars Bltterheet Vthtwsttar «het onda Köttec /

och mplantar vthi thet sama en hälsoiaw GuozFruch,
tan: Oltan ar Evangelij Nädh / som ar en Krafft
tilSaligheet aUom lhem <om trooochvpwäckee osta-
ter igen til Gudz Karleek: Vanden/der medh w« för-
bindaS/öro the tzeltgeSacramenterne/förmedelst hwll<
kalEsu Chrtsti ltjdandes och förtienstsKrafftotz «Uä-
gnas och wsraSiälars Snnda-Sähräterigen lilho-
pa gä. Sedän lägger han o§ vvpä sin öhk/ Mian,
des medh Kt Warsta wärt Bästa.- Tn igenom Hans
Gsdr arom wii förmedelst fina Band
hafwer han wara vplöstt Förmedelst sinä Hugg och

Slaz



Slag haswer han wära lkulderaffbetalac: Medhfm
mödo och arbete haswer han 08 ewigh roo förwers-
w«tt; medh sit blodz wörde löst otz iftan Diefwulens
Fängelsei medh sin ödmmkhet vphögl oV til Himmeli?
Häriigheet l och medd Kortzens strassotz Oimmelrtl<
set förwerfwat. När wan nu alt thetta belrachtar/ms thet ta icke wara sielff stliga ntto off Höken / och
löggiathen Stwka ther vppä? Sä förer han otz
Yelbetgel / nembligaFörsamblmaeu/ ther och in för'os gifne öl o lwenne Pennmgar/ thet gambla sä'
«pälsomdet NnaTestamenter/der afzrörtrooma ssyr-
tias/och wij »äkre warda/ at sörmedelst then sani-
ma janna lefwande troon pa Cbrlsium örom vthi
thetta lifwet Röttferdtgade/ och stolom effter thet Lis,
wet then ewiga Saligheetens Arfwingar warda.
Wälden och genom honom affmHlgde Gudz OrdzTienarejkola haswa filjtig ähuga om thesargade/som
dem äroanföltrodde/och icke Heller twifia der vppö, at
them pthi Himmelen jwen godWedergällnmgarsör-
warad. Ty the ther wölttena/ ftrwelfwafig tt
Zedl vpsteg/ och myckm eröst l troone/ som <ir i
Lhnsto ZHsu. Sane sr det/ the twä Penningar
göm aldeles nog at staffa themSargadom sm hältzo;
Voch om en FörsamblingensLmale vtht Gudzorbzvft
zydande nyttigt nägot tiUagger/ thet effter lMernas
sch FörsamblmgKrnasWMroch TiMndlända kan
til vpbvgselle/ wil och Frezsaren Chtissus lElus thet?aMa«nastplalpftWmVlm-

I l i me
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Van.», z melens steen/ ach the jom mänga vuderwlzta lil
Vicktserdlgheet/sillom G«ernst l Ewigl)ett.

Pa thetta sätlet hafwer thenHimmelstaSama-
titan then
Eiynden förlorad fsrnyat/ then sargade affRöfwaw
na helat: Intet at han här effter stuUe bäras vtaff
dragare/ Heller at Wärden skullestadigtgifwa honom
Maat i Munnen/ vthan m han sielff stune «ter igen
begnnnagää/ochMmen hälsosam Mennifkia fina
Hmbttes Wärck och Sytzlor troligen förrätta. Sä
gjfwes och them Rättserdigadom förnychens Anda/
at then nya lydnan/ ehuru hsn är osultomlig/ doch
lhkwalbegynnes. Therföre siuter HZrlEsus/och sagerz
gack 3 thel är/Mr m genom lrona sr
gad/ fikom ihog/ at stlom <u hafwer barmherttgheet
bekommit aff Gudl/Sä tu och afwen öfwar barm-
hertigheet emot tin Msta. Och är wal wsrdt / at
hwaeoch en i iroget hterta gömer/ thtt HErren Zsms
twa göngor sager tll chen Lagkloka/göt/vthi alde-
les ötlkiUls mening. Först/ nar then Lagklota affPdarlsaistmbillning ineagen fötmeneefighvthi Lsgen
kunna sinna Gudz Mttferdigtzeet och Sallgbeet/ sa-
de lEsus «il honom : gsr thel/sa fae lu Leftvs :

Wlliandes der medh wtzsa honom fin stora ofulkom*
llghet/ at han in«t kunde alffa Gudh aff alt Hierta/
och ey Heller stn Nästa säsom sigh sielff/ effter han sn,
nueywiste/hwadmedh thet ordet Nästa woro för-
staendes. Men sedän nar thenne lagkloke ehrkande /

Samaritan rattare hafwa fuigiordt tätleken lil ssn
M-
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Msta/an PräNen och ievtten, lhersager lEjus ä-
M lgen.gsl lu sammaledeS. Lärandes honom ther
medh/artve Rättferdigads ickestolavpdlchta figd npp
Gudztlenst vthom ordet/vthan weta thet waraGudz
wiUm/ at the lydnona begynna esster Gudzßud. Och
churuwäl aNg nödgas om thenna lvdnonq bekanna/
<tt Anden iir wllzog/ menKslletar
wal hwar och en medh Paulo hafwerorlakae jäW
lagh tieuar nMudz Lag medh hogen; Mn medj
Ksllet lienar iag Syndenes Lagh. lagh hafwer
lust M Gudz Lagh effterthen tnwlittesMennlfklo-
na, Men tagh jeer en annor Lag i mma?emmar/

' Marc. ,4.
3«-

som KrMreOse thenDaghsM l ylin
Skolom wy doch icte thetz mindre ombefttztg otz ge-
nom Gudz then helige Andes dgstönd / st wtz effier
Gudz hefalning ftWevlhur wäraOwckmers hand
molte hoiiom tienä i Hchghet pch Rätlferdigjeet i
alla w<ira kGdagar; At wt< jsleoes medb god E-
xempel föregäsm wär Nasta/och honom mgen sörar-
gelse giswa:at wt<j anseende til oV sielftpa wijza wär
troo medd gernjngarna Sösom fördenffuld siuttt
affthet hellga Evangelio är/gack och gsrtu sammale/
des/ sä warer och i mlne allkellgesanwt och lynnerli-
gen förmante vppä Frelsarens Chnsti lEsu wagnar/
att I och gään och gören stmmaledes. thet
ksmmer then dagh och är harot nckr/then ängest bclr
illlom M ftgMa ftrsträckia/och tlfe haswatrodt

I/j- ssr-
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förwisi pä ligh OHRRH 3Es« shrist/ lheras
Skalckheer ffallu vpläckla/och firaffa fibckde sto-
raoch smä ; Tllewigh ltzdh O OERRC blyd

wärdes mlg til LtzsVel vpwäckla / Med lro-
Ne kommer Gudz Anve god/som ostpä nyo föder/han

< oh ilt annat modh/ochkstzsens ondstooö-
dar/ sci komma goda gernlnM fram/ det war ey
snnat än synd ochstam/hwad wtztilsörennegiorde«
VthanKärleken lroon aldng <lr/lhen henneMM
pryft / sa fa wh tä wä» Wsta tiir / at wy honom
godt der medh warder Gudz kag vpsyll/
wy liene hwar annan ofsrstylt/ M Oheistus otz
sient hafwer. Kärleken Mr ingen lsön/doch wele
wy then lilstunda/ wq stttie den vtht Gudzfföön/
ech ewifte mgalunda/ at wy stole then wGrIM
D/Hans fastg lsffte wy haftve cher vppH/ doch aff
Hans niidh allena. G<i stär altsammaus vehi Gudz
nckdh/al wy ssoleOallge blijwa/ och är vthi Hans
Ewtga hwem han del ttlclles giftva. Wy
zafwe ey annatän ströpkgheet/ i Gudh stckr a!l w<i»

ftligheet/ honom steepriM och Hra/ Amen/

IHsu Amen! Amm/

!4. GsN-
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14. Söndagen effter Irinjraris.
Z Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thms

Helige Andes / Amen
förachlaicke thella/ V-

than bed OSnen/ fä gsr han ttgh hel-WlWl bregda. M aff Gyndene/ och M tina
htlnder ostraffeiigs/ ochrentza til hierla lflän a!l mlh-
Aerning. Sedän lck Läkimen lil 110/ ly HErren
hafwer stapalhonom/ och lät honom icke ifranlig/
effter lu doch siund kankom-
ma/a« them krMaallena genom hWa holpetwar-
der. Närthe bidia HEnan/ae medh honom mä
bätM warda/ och han fär helso til at !sng« leswa.
O et gbdtrsdhwch mschm nyttigt/om man det lä »iste
ät tM när manthetdehöswammtt; emedan törSvw
denes stuldDödzens Senningadoddwariehsudasiuk-
Vomar och krankdem esom »fftast til otz affardas/och w<z
tt medh then samma lEju SyrachzSon kunnom
Mtyga/ atDöden är bättre än el kranckl Lejwsnde/
elleren stadig Kanckheel: wara ftlst och Hel«
bregda ärbätlre/änGuld/ och en jelbreKda klopp
<lr bckre ckn myckll gooz.- Och ingen Rytedom är
syknandes w«d en helbregda Ktop. Then Pesten/
at en stal bestckla om sie hws / then on, siuwomar
ochKranckheeter mänga päminner/ttycker tsrarna vht

Zi» , Kgo-

jss.'l//,s,
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ögonen/ och gör Kmderna wsla/ta msngenmed then
effterthetta teognalEsu Syrachz

Sons wandec stg til HCrran/ beder honom/ at
han mä görahonom helbregda/ atdttmswardäbät-
ere medh honom /och han mötte s<z sin tzeltzo tilat
lsngre lefwa. YM hwilken böön giord aff bootfär-
digt hierm/ at man Snndena hufwudorsaken tll all
Slukdsm känner/ bekänner/ angrar och bfwergifwer;
icke Heller förbudit är Lskiaren tilfigh kalla/thex man
hehöfwee honom/ effler HErren haswex hononl ska«
pot/ochdageligaförfarendeeten witnar nisnga genom
Försanlbljngenes böönochlökiare färdigheet finaSmk-
domarbswerwunnit/ tä Gudh oem til fin förxiga helsp
hulpit hafwer/och helhregda glordt. Och ar och thetkun,
nigt/ at then Miare som pthi sin Konst är fardigh
och lyckelig/ han isrän msnga orter/
blifwer beftvärad/ the ther alla aff honom wll,a hul-
pne bllfwa / ehuruwäl han thet offta lcke förmi/ ttj
emiiloe DsdzeniL machl finnes mteeWdom llor-

' defka Kryddgärdar; Ss sr then pattent pct/Gudz
KorDärareiyckellgast/som anfökerdenyppeessaLsk,a-
een/ Frelsaren lEsum Christum/ som biloepäSiäi
lenes och KropsenS Wignap os kan helhregda görä ?

Sasom tver om otzmeer an nogfampt vnhmZttatbe
wange mänge kranke och siuke/ som aff honom aUe-
nast medh el ord aro boeade/ och wtz jämwal affom<ne Söndagzens Evangelio genom Gudz nso hhrgm
des wardom/ at ttzo Spettlsse Män äw aff honom
reene giorde,- Men förän wtz os närmare här M
förfogom / erkännom wtz i förstone wär egen swag-
heetoch oförmögenhettiwtz wiliom och btdia HER-

MtöndeSöMsen



effttt I>lUl'tZNB. 45k
ren »ardeles nu om ttzensMige Andes nadige När.
warande/ «het wtjgörom medhFrelsarensegenßöön/
aff hiertat medh Munnen l trone lölandes: Fader
MrssMlistiHlmblom.

Evangetium l.ue. v. n. »el tv^

NMh thet begafsigh/ tä lEsuS foor til 3"U-
M/salem/ soor han mitgenom Samarian, oeh
EMeam. Och eä han kom vchi en Bvy / mötte
KonomttzoSpeeelffe Män/thestods lclngtistä/och
Vphsgde finaröst/ Wandes: lEsuMDare war-
kunniltigh Sftver otz/ Mr han ehem ftlgh/ sadehan
ttl them: Gäär/och wyser everHresterna.Dch hän-
Ve figh/ widh the gtngs/wordo the reene. Mu en
aff ehem / ls han figh / at han war reen worden/
kom jaaigen/ vch pryftde Gndh medh hsga röst/
sch M pa fitt Nnfichte fsr Hans Fstter/ tsckandes
honomz Och war en Samaril. Tä stvarade
IHjus och <ade:Woro<cke ttzsreene giorde/ hwar
cko eä the uyo! Ingen ar funnen somtom igen 11l
at prtzfa Gudh/vlhanthennezremlwgen. Och han
igdeetthonom:Seat vp/gack/ tmtrooHafwttftelst
M.
53llEsum affNazarelh hafwetGudhsmordtmedTHthen Helge Anda ochkraffe/hwlltenwandrade
omtrlng/gsrandeswäl och hielpsndes allom / som

beftk-
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dejatte woro meblj Dieftar: Guch war medh
honoml Hro the markelige Ord/ som finnas i then
berlige Predtzkan/ som Petrus höle i ther
F,elsaren lEfu gifwes thet ffoldigste Lofford/ at han
smord af Gudh medhden helige Anda och Krafft/haf-
wer vtdi sin tötz Dagar wanorat omknng/ och watit
en högNälgerningzman/i tdv han haswer hulpit alia,
fom i hwariehanda Nödh/ Smkoom/ och Kranckheet
warit/ jamwöl och oem/ som be»atteworo medh D"s-
lar: Tv Gudh war med honom: At han war mach,
tigh bäde i Gernmgar och Ord/ för Gudl och allo
Folckena. Mächtlg i Orden/ ae Folckee warde
sträckt öjwer Hans Lärdom/ty han predtjkade wäl-
deliW och icke som the Gkrlfftlärda. Machtigh j
Gernmgar/ effter han giorde jsdana herllg Mttatel
VchVndetwmk/ hwilkaworo af sioan bestaffenheett
at och en Man as the Phariseer benemd Ntcodemus
mäste belanna/ al lngen kundegöra the Cekn / so«
han giorde/ vehan Gudh war»edh hsnom. Och
desse Aelsarens lelu Tekn och Vnderwacckfinom wtz vti
den hela Evangeliffa Historia/ at Issusen Mestarety
at hispa, hafwer warll aliom godh/ och fsrbarmae
sig ofwer all ssnWärck/Meles/ lck nu eczdeu sulbor-
dat war/ae han ffulle hädän eagen warda/ochhan
wiwde fit Aufichle M gt resg tU ler«sskm3 fore-
sätter han denne fin Resa ickegenaste Magen/ och «ge«
nonlSamarien aUenast/ och Galileam/ vehan och til
the andra omkrlngliggiande Landzstaper/hwalksthan
slWende wgrle/ ochtyet heliga EpangelmmPredWt/

jämwal
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zamwäl medbherljgeMirakel betröfftat / pä thet hanOr fin Död Hdenne sin ssdste resa til Jerusalem förhö-ra mötte themsomEvangelium medh glädie anam-
wat, och them cknyttermera thervth» fiadsöstaTher-
före ocklä han fäledes wandrandes omkring / giorde
»äl emot mönga/ och bewyste ftora Mirakel och vn,
der/ at alla see mötte/Gudhwarmedh honom. Nar
han gick vehaff Zencho/ saeo ewä blinde wyd »ck-
gen/hwllta nckr,he hörde/ae lEsus glcktherfram
ropade/och sade; YErreDavldz Oon/Ach YEr-
re Davwz Son/ förbarMa ttgh öfwer oh. ?<i
lEjuS stadnade och sade: hwad w«tm )/ at «agh
ssal göra w«/ MM 5 HHrrr/ae Mr ögon
»Hlte öpnaS z warwnnade M lEsus öfwer
them/ och wgpä cherasögonochfilaxfingo ejefina
Syyn /och fölgdehonom. När han glck genom
Zericho/ war en Man benemdZacheus/ han wa» en
Ofwerste fir the Publlcaner/ och war IW/ och sttte
effter/athanstulle fäsee Islum/boohanwarMen
han lom icte ther w«<d sörFolcket ssuA/tn han warlAsen til wöpt. SäKp han sramfhre/ och sseg vp vth«
et Mulbärttii, pä thet han stullefH seehonom/ly haw
stulle gö ther fram. Och koni til then plats
zen/ säs han vp/ och ficksee honom/och laoe. Zachee/
stllg jnarliganey/ ly i dagh möste iagh gästa «tts
HM- Zacheus steg stmrksa ned/ och vndfick hs-
nom mOh glädle/ wardt omwand/bekänds sigh/
3ch ftde z helffeen aff mms ägydelar OjMes

Match.«H.
V/l?,



«agh the faltlga/ och om tagh hafwer nckgon bedra-
gil/ehetglfwerlagh syradubbell igen.At ochZEsuS
sade lil honom- I bagh <lr theffo huse sallgheel we-
delfaren.Lazalum/som död war/ och luchtadeanare-
da> ?y han dafwer warie död i fyra dygn/ vpwäctte
IHsus sölunda,- At nör the hade tagit S«enen bort
aff rumet ther «yen dboe lagder wa,/ hafwer lEsus
vthi solketz närwaro/som omtringhstodh/eopatmed
höga rötz: Lazare/kow vthz och han ,om död war/tom vlh / bunden om händeroch föeeer medh swe-
pettäde/och Hans Anfichte «varfsttilcht medh en
Gwepeduk. Och 3EMsade til lhem: löfer ho-
nom/ och lckeer honom gck. När han nu ikulle gä
in vtyi Staden Btthanifn/ochthethungradehonom/
fick han see ie fytoualick »qd »<lgen/ och gickther
<«/ och fann ineet ther vppH/ vehan allenast Löffz
Och sade til theti Waxe aldtig hsr effler ftuche
pckttgh: Och Mnalriid bleff stral tott. Til desi»
je och fiere stora mttotel och underwörk/ tomma och
the t«jo mirakel otz vthi the ttzo spttällta off dagsens
heligeEvangelzoför ögonen stäUas/hwilka wiji sö mot-
to medh Gudz btjstönd willom betwchta / at wtz aff-höra / hulu thelyoSpetälsteMänbidia ZEsum/och warda alle rene/men ickemer <ln en Fremling
lacham:Eösom och/omthen andeligaOpetölssan/som sr synden/oG hwaruthinnan the medh hwaeannay Myknas tunna. Imedler ttzdh wy thetw

tön-
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töncliom at göra/ btdlom wtz/ O /)ERre hlelp /

O OER« ltle wäl gä!
«vAr ssledes Islus nu war pä fin sidsta rejatil

Jerusalem och han foor mlt igenom Gamanam
och Galileam/ och han tom vehi enßyV/mötteho-
nom tyo Gpeeälsse mckn/ the fiodo länge lftcky.
Ty sä hade Gudh genom Mosen förordnar at the
Speiällka jtuue boo allena/ och theras boningar
stulze wara vthom lHgret: Ss »ardt Mlltcm
Mssis Systee/nckr honSpetälsswardl/lNnelpche
Stu daggr vlhom lägree: Sä och Kouung
Wfia/ nar HMren hade siagtt honom niedh Spetel-
sso vthi et fritt hws.- ty intee wil Gudh/ at thesom
haswa smtttosamma fiukdomar,stota jammanboomed
andra/ och them besmitta. Tv thet Sr emoot then
ChristMa Karletemoch the lom orene öro fiolaiftön
the rena figh ltllm/ at the «cke «bland them samma

46/
4Mollu«
»Crsn.»s:

somma, «cke medh them öta/e«j heUer them an-
Zm. Hherföre stodo och thesse löngl ifrän / och vp-

hsgde fina röst/ sckyanvest 3-Äsu Mästare
kunna llgh sftver oh: The Gpetelste äro eliest oeese/
menthessas hterteliga förlröstnlng lilFrelsaren lEfum
giorde them gäleropande: Fast an theras vphögda
röst mera betyder en ödmiuk böön an stem
Msti och medh thenna fina ödmmta röst ehrkanna the
icke aUenast lElum för en Mästare för och ölwel sigh/
vthan ochen sädan Mästare/ som mäcktig woro al»
la siukdomar/ och iönmälthems Spetelfkoat befala/
at lye effter Hans ord w«ka. Vch akenast bcgarathe

Kkl» «henne
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toenne Mettarens lEsu wattunsamheet ö/wer sigh/
effter the doch intet haoe/ ther medh thefighsielfwa
hoos honom kunde befordra. Och ther medv lnlyga
the fin sörtrbstan vppä Christum: ty thettaartrones
««/ at hon til ryggia tastar au werdzlighhielp/ och
finr allenast nl bloela Gudz Barmherltgheer. S«
ftrmoda och förhoppas och thesse tijo Spttelsta/ at
om Christus allenast anleer/vthi hwad allsbrälendigt
Mäno the leswa moste/ som woro lefwande ltzkasom
döde/ fi stullehanoch sisinhielprytayandehem fotderlp
gast rockia. Och ör hör grant at achta/ tbtt vthien
lyten ftäct, en thoSpeealska finnas/ «her aff ftu-
tas tan/ at Spetalsta hos ludarna war«t en wsl-
tunnig siuta/ ochwölbekandt syndastraff. Och kundt
kan handa här lil och Naturlige orsake»glfwaS:At
österländerna örowarmare/ och blöden ther lötteltgm
förbrannes: Men hos GudzKolck Israelilerne war
thetta aldeles besonnirligit/ at wtz om them lösom/at
hos them icke allenast Mennistior/vthan och hwsen
och tläderna äroaffSpetillftan förtärde/ ta vppä mu»
ren/ Waggen / Kladerne / Linne / Warp / Wäfftt /

Skinn/ och mera ssdant/ nostot sädant hafwer syntz
som Spetalsko lyknelsen hafft/ at then jom i hufet
bodde, eller tlädema vppö fightogo/ blefwether «ffbe-

, smiltat; Therföre hujen äro och ödelagde / eller för-
störde, men Naderne förbrände. Och strlfwa ludar-na slelswa/ at thetz ltzke icke sunnin öribland nägorfollt
öfwer hela Werlden. vthl Syrten haftva ochwöl wa«
rit Spetälsta Menniskwr/ men om Huus-och tläde-
Spelslsta finnom wy inler: Och tunnom wij eyHeller
Zma hurudana thm SpetöWnwftrtthafwtt.Men

tdtt
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thet wetom wq/ och rätt forwitzo vlhaff lhen heligO
Skr»ss</ at Spetälstan ör et stoott Svndaftraff. Ta
straxinkomnm denftäga, Mludarna GudzFolck
tyer aff äro mer plcigade/ än annorFolck? )<im-
Wäl/ hwti Hoos them nägot besynnerligtt äl/ lhtt
hoos annor folck tnttt finnes / Och swaras:
den <lr/ at Domen fkalbegvnnaspäGudzYwss.

och afwen hooS the Christna Iyndernavtaff
Gudh härdare och snarate straffasan hoosTurtar
och Tartare. Owarsöre i Föm ehen Tienaren /

som weet sins Herres Wilie/ och lckegör effter Hans
wilia/ han ssal lyda myckin O«gg< Ty eniedan the

~Mtt.4.»7.

<U<.zk.47<

hafwa Gudz Ord/ stola the och nogare erkänna/ och
Migareöfwerwaga/ huru myckit ondtSynden ästad
lonuner: än sasom the/ the af Gudz Ord mtet weta.
Dersöre gckffGudh fit Folct en Mmnesbeta vthi de«
ras Hws, Kläoer, och ps sielfwa Kroppen/ at the icle
twifta ssulle / thet jwls snart the trädde ifrsn Hansocv ss fnart them ffuUe alt bliswa orent/ Blom
all llng <lroreen/ them som rene öro. Sösom och
Hswen alla Sondestraff/ der medh wij hemzötle war-
tza/ lkole wara otz nnttige lagzoredikanter/ at w«mäs
ge erkanna/ huru myctit wär?tatue fbrmedelst Syn-
den är förderfwad / och wH sä mycktt fiijtigare then
alzmachnge latlalen/ den hielprljte Mästaren Frelza-ren lEsum iökia.

M,.,,.

Des vthan seem wy och afdesse t«o Speeelste/ as
hwilla Mo woro ludar/ och then tttonde en Sama»
rtt/ huru Xors och Siutdom och thnas Spetälsta ja
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myckit vthrsttade/at tye nu vlhi en bpy til lamman bod-
de/ the nu endröchteliga sammanleffde/ somelliefifigh
emellan lngen Händel hafwamäe«e/sa längepsbagge
fijdor alt wöl tilstod» Tä Spetalstan them ltzka s<oe«
de/ ssmdes the och wäl vthl en lilten hndda/ the eilsö-
«nde «ijo hws til d«ringesta stulle behöfft. S«l gör
«het här i Werldene tll/ lven ene kan offta thenandra
lnlet lijda/ och nsr alt wal «ilstär/stär thenförmögna/
re then mächtigare/thenstarkarethereffter/huru then
fattige och älenoe icke mä göra honon» nsgon stam
eUer nesa. w inletwil ehet ansts/atthen som si«t«a tan pH
rödt hnend/ stalvndraga tunna ensla»wog tazarum/
han ftr wöl ltgMvthom dören: inltt tunna the som
tlädde äro i tosteliga Linkla der lijkawara/och lyta göra
figh dem/ zom i grofft Walmar och blaggarn tlädde
öro: En kunna Heller sammanlämias/then som rädh
hafwer sigh medh auehanda träleligheecatpläga,och
ehen som Gudh tackar, han för sigh och sinä hafwer
hältatan och watn begaren: Men när Gudh beha-
gar stdant högmod medh smittosamma Viutdomar/
medh Eldh och Brandhemsökia/elc. tä fämlasthe sä
wäl vnoer et tat tilsamman/ the elliest aldrlg Mlle
hafwa kunnatiammänsämias. Wachte sigh föroen-
stuld hwar sch en för Guoz straff/och itmgtommeal-
tijdh/ Gudh hafwer sä wöl then samga gMdt som
then rM/ och stilr thetännu iGudzmachl/ alvth, en
handwändning/ vthl ee ignableck / gsra then salliga
eljkan/ och then Mka fattig/ göra then siuta helbrege
da/ och then helbregda siuk» ther hoos och tty sslön
siycke <iro/ som bäde Gudi och Mennlstlomwälbe-

haggz
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hOga: Mr Brsder öfwerens öro/ och grannar
älssa sigh/ och Man och Vwinna wäl begä figh
medtz hwaraunan. BröderoHSyfirararo wij alle,
och Sq/ hurugodeocklustlgtät thet/atßrövttboo
endrächlellgen «lsammans: Cher sammastlldeS lof-
war HH9wn WWgnelse och lyffnl elvigh tyd.

TdetijoSpetalssasßöön/IHsuMästareVar-

Syr.»f.?/e

Ps.,«l,„z.

kunna tlgh ölwer oh ! gifweroy thesse herlige p<l-
mmnelser: at ftsom the mehr med suctande änmed
lalande/ mera meoy grst ön sieltwa orden / förehöUo
Cyristo s»n nöd/ och zade/ZHsuMcistale wartun-
ua ligh sfwer ost/ The doch sa myckit ther meoy
soija welae- Tu äst jw lEsus; sä hafwertlghHnge'

nämt/ lätu ännu vtiModerlifwttwariwarock otz
«nZEsuSochFreljare/efftertualle beängstadeoch högt-
bedröswade htertan lä lmfiiaen tll tig tallar; wt»ärom
zil tlg i denna wär stora növ kompne; wy sickppomttg ,Moszl»t
iutet sölän/ och med mindre luwWgnarah. I^
fu Mästare watkunnallghöswerotz: lempnandes
otz säleoes thet herllga sremplet/ at och wij vthi all
nödh anropom wär lEsum, fsrlätom otz vpps Hans
hielprllkehanv/ vansVarmherxigheet/ hans almacht,
tv wZe lElus, war Gudh t Yimmelelen/ han
tan göra hwad han lvi!. Wy en Gud
then ther hielper, och OERran OERlan lhen
iftän döden ftelsar; MDare «l at hielpa. Lä-

ZHsu MDare warkunna
ltzh sswer oh l Orden ör korea, men lyctelige ärom

P5a1.68.,/
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wlj /om wij the to«a orden rätttligen kunnon, vihfö-
ra/ sisomoch otzFörzamblingen lärer: Fsrbarma ttgsswer ost o YHRre/ och wat oh Barmhereig!
Ware tm barmhertlgheel Sfweroh/ ftfom wy pH
ktzh hoppeS ! Pä tlgh HoppeS »y o HENte/O
HERre lEsu/o OHRre GudhtuheligeAnde/
Ue os aldrigh tomma pä ssam t«l ewlgtyd /

The Speläljka haswa nu sin böön Mestaren ZE-
ju öfwttgifwil/ han böönhörer tdem doct

/ och fulbordar Hn sä fit lyffte, Ttzet ssal stee/ förckn
Heropa/ wsl ttgh swara/ «edan the snnu eala /

Wiliagh hsra: ock warMras Böön sälnckelig/at
hon fbrmötte göra Röttferdlgheelenes Sool stillastö-
ende/ ock bewette Frelsaren lEium/ at van ssg vpps
chem. Mär Hans isttdande /Hans vpficht attyd hel-
fosam/ och beweker honom/ at han mä bewijsa barm-
hertigheet/ wara wattunsam/och önstelig walgelning
göraz Doch näe han nu fis chem/ och han them
htlbregda görastulle/ kom han meet nä»mare tll oem/
han tog intee pa dem/ han jade mtet/ warer Reene°
han sade tilehem/Mr/sch sch wyfer eder prsfter-
m: Ock i< gsr han dem intee strap helbregda/vtatz
händefigh/wyv the gingo/wljdpatz tiwgu mhl.wsr-
do the R«ne. Och theeta them fielswom, som och
sllom lii en hiertans tröft/ hwilka Akalla Gudh «ns-

i denes ttzdh/demochHEßren Gudh hafwer lofwat at
hielpa' Nu Mtom wy msngen som hasyep wartt

Esansa
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Vt< nöd/wgwetomocv/.han hawelGudäkaUa,/ wh we-
wmochathan pH del eller ttt jottetofftavnderligen och
emootförmodan ör hulpen. Vwrökom wij ock vlht
nidh/Vlj ötallom oct Gudh;men efflee Oudv ineet
stroxoch pö jamma satt hlelperdtz/somandrwsimom
Lvtz ftrap hoos otz/ wöra böner hafwa warit fsfönge/
och Mläiom mmbönhörde-Lörom sördenstulafdetta
Epempel/ Gud imee pä et och ale famma sö« höra allas
böner/ och them effter theras böner HMpa/ vthan eff>
«er fin srtza wilia: Thersöre wh och vthi Hans behag
bäoe sattee och tilden til at hielpa, lempna stolom.
Thetta tan igenom delta Exempelbllfwa tlaramVtä»
ZEsus g,ck effeer hslden Preotzkan nedet aff bergel/
komder enSpetelffman/ockttlbsdjonom/sckDe;
YErre/ wiltu/sttan eugsra migh rena»; W»sck-
se lEftsvth finahaud/fttzandesz Zagh ZM/wae
eee». Afftbetta Exempletinfinnasighochthesse

Mach».».

Hr<eeonde

tyo/förvoppandes figh och aff södana näd stolablif-wa delachtige: Men hwad hönderiChristus wil wäl
«cd thehe helbregoa göra / som vtgsngenwtzste, mm
dschps fastannatlätt: TyhansHger aUenali til them°-
gckr/och wyftr eber Ptesterna. 3her aff w« leem/
st fätttt doos Gudhat hielpa st öthMigt. Hade
theZe etzo ftl warit O finzZes, fisom Naaman then Sy-
riste Haärhöfwitzman/ som bless ther Lswer w?ed,ae
Propheten EWus idtet ksm VchM honom/ och gick
Uam/och MUKVe HErmnS Ws Mdz Nampn/Gch
medh fine hand wg pä rumek/ sch sä bolade SPttel-,
stong: «hwllle förthenstnld wsnda MM/ sm icke
tzans Tisnare hOZs det jöger VKn/och
MZetYsSpsttM thsröswerfKrlörnas/ a3Fre!s<zrsw

H.Kotl<ch<
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44» FlottotldeSsud<zsen
ZEsus icke glck lii lhem/ togpä tderas Sptttlfio, och
giorde them stmx reena i effter che stodo länglifrön/
och ödnliukeligen icke allenast bodo honom/ vthan ochVphögde sinä röst/och sade/ lEsu Mastare/ wattun-
natig öfwerotz.' Men HErrenlEsuswljltl demaue-
»ast tllPrefternaTs the hade kunatsagdt. hwad stole
wtzSpetälffehoosPtesterne göra/chehafwaen gang
dömt otzSpeeellka/ thelära intet andra sin mening/
och leem sielfwa vppa otz Svetelskan/
henne- wysändes Ofangt til Presterna/effter onnu
imet behöswes theras omdöme/eyhellee renselse Offer/
emedan wtz an intet arom rene. Om the stdana wa-
rit hade/ hade the och effter allas wär otwiswelach-
sige domb wärde wartt/ hwilkom Lrelsaren Christus
ZEsus intet stolctt hielpa. Men thee göra the intet/
men medtolamodafwachta tdeChrMlElu stundoch
ttjma/vppä hwilken honom behagadethemhelhregoa
göra. Larom och wez göra thel samma/ at wär

- Gudb iniet föressrifwa/ vlhan fisom eienarenas S»
gon vppä theras Yerrars bänder see/fisom Viens.
»innoneS ögon vppck fin FrwS hilnver/allfi lätom
ochwckr ögon see vppä HZranwärGudj/tillhest
han otz nädeligh warder. Och afwachtom toleliga
HErrans stnnd/ emedan thee i««t gagnar läggia

. Herranom lydh och dagh ftre/nckr han effter wört
eller jdarl finne hielpa stal: ehet nenar icke til
at fslwärfwa n<idh/vthanmyckiesnararewredeoch
Ogunst. Effterföliiom thetze Spetelstas Exenlpel;
effter Christl lEm ord gingo lhe> at the lkulle wtzsa

Pgh
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figd Presterna/ och wtzd the onnu gingo/wordo the
rene. NaUom lEsum vthi wör sliggtande nsd /s-
-tallom honom framgeent och stadigt/ när som w<
Minft tänckiom/wardom wtj bönhörde: 3v «l>rAß«
iagl) nägon <n aff Gubh »ara firgalm/ st» «l l)onsm hafwtr
fte, fin fsrtrifimng Dagh och M«t. Hwtz »il «ta sruf»a tl's
O minSiäl sä bitttrligh/medant» en sadan »Hn/hasi»er vliHimelm.
Wtz waldom och fände m Prefterfiapee/ lom ordet
och Sacramemerne vthi Försanibllngen om hän der
hafwa; at säsom thetze aro rene giorve / medan the
gingo/och lElu otd lndigeworo : öfwenvch Frel-
ftlren IVlus wil otzwiira Synder förläta/ otz helbreg-
da göra, at wtj vthl thetHimmelstalerusalem stolvm
sramkomma rene för Gudh; allenast wtzvthiFörsam-
blmgen hsrom ord«/ brukom aftbsningen ochthehög-
wärdlge socramenteme. David Sondade swsrlb
ga/ och «ar heelj Kranct, til honom fiindes Prophe-
ten Nathan/ som aff Guoz ord Hans synd
och honom til bättring aterkallar i När HErrm
I«sus wille Saulum /somG«djFörsambling förfölgde/
helbregda göra/ hade han kunnat honom hanSHler-
tK sö»andra/och pä hwariehanda sttt rädföra, mm
til honom föger ZEjus: gack in i staden/ ther staltlg
sagdlwarda/hwad tu göra stal; Och sedän sändes ltl
honomlhentäejungen Ananias /som honom döptt.
Och thetta ar orsaken/ hws man sa högtdrifwer den
löran,at man Wtg wara stal tilGudz ordz hörande/
och the heliga Sacramenternas bruk. Tv förmedelst
chetta medlec wll lEzus otz aff Svnderna rena, och
«het förvlhan kunnom »q lntet war Eiäls Saligheet
bekomma. Vplnfft nu tln ögon O MennilMkring
werlden/ och marck grant/ huru nu tilgar/ och huru
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Menmstiors Barn aro smnade Msngeönssa bWwa eme och helbregda/ ropa och therom medh ängz-
Aw at Gudhmä Me»
när Gudh jager / gösr/ och wyser tde» Prestemg /

Zr Preditoämbettt them förachteligit: the wiw
M höra wöra Predltningar / the lnnas för
Zh<m altförgemena/ the försumma then helige N<m-
warden/ ly hurufiulle«hennaWttldeneslunkareo<h
Höga Kaxar tunna göra sighltzta medhfattlgeTorpa-
re/ Bönder/och sattige ensaldlge / som wäl effter the-
tas menmg möge ordttz vthtydning behöftva/och vtt
Hrsambljngen träda ftam tilDuten/the tunna dochpH
Ätetanatlätt ordetochSacram<neernehafwa:willade
smdla hafwaPreditan/eUer ochgss tUHGrraus NM-
«Vardör intttafnöden/ atdegö och wysa stgdVresttt-
HMzlheesrjwredaallgement/ Presterna msste kockaoch
WUa fig ehem/ochtommer icke «hen ena/sä tommertvA
then andra- Ms törthenssuld ey Heller nögotvndeV
Wara/a«tdetzelcke aUenafivth, fina Svnder förhliftM/
«than och oagh ifrän dagh sörwerrade blifwaz Ineeewhser os HErren lEsuS til vthem W
Presterna/ ochdetbodel han blnvel ttg/ckl eig ickefsr-
doldt/ ey Heller förfierlsn; ringa ar thetj han «Mpälägger/oEyndare/ tu stalt wUatWPrestsrna/ then»
hafwer han bfweranbtwOrdat HlMmelrGens Nne<
«ar/ at hwad the bmda pä lordene / thet stalwam
bundit i Himmelen/ hwad the och pä lordene lösa,
det stal och i Himmelen löst wara: S« at ehuru rins
ga det ru stalt wtzfa ttg Presterna / der pä
söljer doch en olällelig Nvttaz To lAus som otz det-zg Vodse gifwu hsswer/ sr en «lzmschng Gudh/hwll-
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ken/effler han del befalt hafwer/ vtaff och igmom del-
ta ringa/vnderllga Tinggöra tan. Och länder hen-
na lEsu Befalning allom Hhörarom ti! effltträtteW
st tyePredYkoömdetet först och för all ting/ waresig
«O höge och förmögne the wara wilia/ all Hyra och
wyrdnad bewijsa/emedan theäroGudz Sendninga-
hudb i Christi lEsu stadh; och ChriNuS lEsus fielff
witnar, hwilten eder jsre?/ han hsrer wtgh/
Hen eder fSrachear/ hau fstachtar wigz oerfbreoch
Paulus rävert WareredraLärarelpdige/ ech fs-
wrthem; Tythewaka sfwer Edra Olälar/ fi-
ftM the ther rökenssap göra stola, pä det the mäg<
§sra thet medh Frögd/ och icke med suckan/ iy thet
MHder mtee nyttigt; och lhe prester som WÄ fs'
refiä/ ffal man wara dubbell Heder wörda/
möft the/ somarbelai Ordel och Lärdomen.
nöft och Hhörarena har medh psmmnas om tderas
ssyldiga wölwiliogheet emoot Peesterna och Siblasö-
riare/ at ehen som vnderwyfte warder Mdh Or-
Vom/ han delar alt godt medh honom/ som honom
vnderwHsar: Tv hoo tienar til Ktigz pä sm egen sold
nägon Ttldh? Hoovlanterar en Wijngärd/och ickeä«
ter affhans Frucht? ENee hoo wachtar en Hiotd/och
icke ater asHiotdzens Mlölct? Mon iagh tala sadans
esster Mennifklosött? Säger och icke Lagen del sam»
mal Ty vthi Mofis lag Zr lkriswiti
da Munnen lil?ä Oxen/ som tröstar; Mon GVdi
wara omsoeg om Oxar ? Söger han det icke alt fö>
wsm stul? Ty ftr wsra stular theestttM< Atden
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som plöyer/ han ffal plöW pa en zörhopning/och denson, tröstar/ han ssal «rösta pä en Förhopning/aehan
ma at sie Hopp delachlig warda. Haftve wh nu <sot
thc« Andeligit är / spnes eder det mncllt wara/ at w<
vpstara edor lekamliga ting? Weten Z icke/ at the
jomoffra/ the haswa sin Nällng af Offret, och thesom stöta Alraret / the warda och Altaree ätniutan-
des? Ss hafwer och HErren stickac, at «he som för-
kunna Evangsllum/ stola och hafwa fin Nöring aff
Evangelis. Emedan en Arbelare ckr MldfinOaak
och Lsön,

s.Mof. B.
».Cor. 9.-7/

Malch.io.

Nar the Opeleista nu ssgofigreena wordne/hielp
HErre Gudh/ huru olgka tachamheet hoosdemsans/
fom doch tilförende ltjka wow mvi Bsnen/ lyka »oro
vthi föttröstanp< lEzum: Ty nörtheäunu orenewo-
ro/ huru hierteligen jökte the effter/at the niötte blif-wa helbregda/ huru wäl tsnctte the tä/ huru the rene
frulle Gudi tacksamme finnas? Huru beweteligen vp-
högde ehe tä sinä Mst: och sade: lEsu Mästare/warkunnH llgh öfwer etz! Mennarthenu stefigh
rena giorde/ förgäta the fit förra Hlende/ the förgäta
sm kare Wälgerningzman. Hn aff them allenast/ tck
han sag/ at han war Reen worden/ kom lgen/ ochprtzsade Gudh medh höga Röst: och fsll med all-
somstörsta Hrewyldnad päfit Anfichee jör Hans
Jottet/ tackandes honom ödmlutellgen. Och han
war/ ther öswer tu mera tigh ms förvndra / en Sa-
marit. Hwad stole wu wal om the Nqoludarannat
runna tänckia och satza / an them arga och otacksam-
NlssSkalckar warit/ och wälweirde/ hwilta medh tyo

gangor



gängor wärre Spetelsto ater zgen pa nylt stolat blif-
wit stwffade: Men tagom otz effter lEsu
manmg ändteligen tilwara/at icke ftem grandtt
vthl andras ögou/och ftem doch inletßlelckanvcht M<uch.7>i
wäre egn.e. Tn hwad är nu gemenligate / at wy
vnder korsens Bötdo ropom medh öngzlan: Narbe-
dröfwelse ör pä ftrde/ YErre ta Mr man ligh/
och när lu wchear them/ f<i ropa the medh ängzlan:
Ta tilbiudom wy otz/ at wy otz battta stolom; Tä vt-
lofwom wij itt uytl teswttne/ om HErren otz ifran den
eller den siukan/ nädeligen Wille förhielpa; och aro msn-
ge/ som delta medh alt alfwar sigh föresättw/ the fiul-
legärna gifwa Löfftesman för ligh / Heller och sin lof-
wen medhßreffochEegelbetröffta Men
ga öro the/ som ehenna fin loswen halla / nar the äro
helwegda wordne? Thetz vtan är och thet brukellgit/
at hela Etader/ Lanozlkaper/ och hela Konungarijten
figh jammansättta/när Hunger och dvr Ttldh / Pe-stllentm och smittosamma Siutdomar/ Kryg och Or-
lig dem vppäkomma / at the tä ropa / och göra Gudi
Löffte: OmGudhhielpcr otz ifrsn dennaNöden/ sto,
lom wh the och the iaster och Svnder straffa och än,
dra/ wtl ikolom wära Vnderjätare effter Gudz Ord
och bestrefwen tagRätt och redeligen handhafwa. X.
Och oeras Vpsat är vthi sigh sielfft godt och be-
römwardt. Men när Straffet ar förbU t<l blifwa
största delen warre seoan än förr. Men hwad sager
chrlstus här Noghwiste han/atyansWälger<
ning/ det alla blefwo renegiorde/ och alla Tt»c
Zthnölo/ oansedt en auenast medh hiertans Tacham.

heel
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h«t densamma Wölgerntngen ehrtande. Hwarfbre
straffar han och först the Nhos otacksamheet/ och se-
dän berömmer han Samaritens tacksamheet. Ts
fwarade ZEsus och sade: Woro icke tyo tens
siorde / Owar lleo t 5 the Nt?o t Zngen <ir fun»en/so» kSN lgen til ae prysa Gudh/vlan deuneFrem-
ingeni lEsus frägar här, icke/ at han inletwiste/ V-
ttn/ at han pä dttta sätlet stulle derasotachamheet
straffa/ och androm kungira. Sälom han saliawzl-
le: noghör del wlst, at alla tsto haswa den Wälger»
ning äthnulit/ ae the aro «ne wordne, och doch tom-
mer intet meer af the tijo igen / vthan allena denna
Fremlingen. Mon icke en sädan olacksamheee wara
hsrdt Straff wärdkSs msge och,) nnne allke»
lige / tönckia / at Frelsaren lEjus ön l denna Dagh
gör/derhan sitter pö GVdz Faders högra F)and «

Himmeten/ han seer medv sine alllngieende ögon alt
omkring i Werlden/ han seer inter öfwer nsgon/ meu
han mörker granneliga / hWilka för vndföngne Wäl»
gerningar äro honom tacksamme/ h»llka sedän sitLef-
werne bättra; jamwäl och hwilta Gudi omcksamme

Z,^,/s,«
"^"l"»l
<" "?'/"
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finnas/ och Gudi lykasälom til trotz/ ee «rgare Lefwer«
ne sedän an förr föra. När lElus dem seer / tlagar
HON dem an sör finom Himmelste Zader/ hum han
den eller den MenniDiKn hulptt hafWee ifrän den eller
dm Nöden/ denMer tzm Siukdomm, hum van iden
Staden, l det Landffapel /«det lä msnga m,
ftnde Man/Qwinwr och Barn frgat hafwer ssrsn
Pestllentia/ och smttesfOMma SMkdomar/ ?c, Och
hsch lngen Lyem m M HKZ WsigeenmZ medh Tack«
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samheet ertanner/ ingen aff them stt lefwerne böt-
trar. Thenna klagomöl höra 2lnglarna/ ocb mä nu
hwar och en til figh fielff gö/ och rätteligen efftertän-
tia/ huru ssamröde wh maste finnas inför then ratt-
färdlge Guoen/ som sä skamlige och otachamme ä-
rom/ ochickelätom vansgudheel/ hansmeeran mön,
ga manga walgerningal, locka otz til böttring. I
fanning hade thet warit bättre för the ntzoSpetelssa/
at we meot) ehen smkdomen plagade hade kunnat st,
na iynder erkänna / G«dh om en nädigsörlstelsebi-
dm/ och ss i sinom MH SMige bl,swlt,an the til fin
kropp reene giorde/ för stn otacksamhel til ewigaTA
der plichm mäste. Tv aff Tmens Ord ar klart/ at
«heisrän fin Letamliga, men intee andellga Speeelsta
iiro rene wordne/ effeer Frellaren lEius til Oarnart-
«n allena/ som igenkom/ fögerz TIN Troo hafwer
ftelst llgh. Sä at ehuruwäl the NYo hade Troones
begynnelse/ och fördenstulo äro til Kroppen helade
wordne / doch effter der vppä ingen Balttina vthan
sätert Lefwerne fölgde/ hafwa the widh Troona ltfdie
Stepzbrott/ och aro fördentkuld förgängne.

Slutet af Evangelio ar: lEsus sade til Saman-
tsnen: Otat vp/ gack/tin Troo hafwer frelst tlg.
Stat vp/ och gact säter/ at denna min Näde wälger-
nmg stal ttgh mt«/ la länge tu lefwer/ Troo
hafwer frelst «M tin Troo has»er giordt tig helbreg-
da. Herlige och öfwermätlon tröstryke Ord / hwlika
HEMen lEsus vtyi sit Evangelio offw brutat haf-
wer! En Qwinna/ som hade lljdit Blodgang i tolff
Hhr/ glck baak effter honom/ och kom wldh Hans Kla-

Mmm dasall
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daM: ?y hon sade wloh figo sielf; matte iag aUenast
komma widy Hans Kiade/ sä bleftve tagh helbregda.
Ts wände lEsus stgh om/ och sonl han jsgh henne,

b""' goda Tröst/ Dotter/ «n
hafwer ftelst «Oh! Och Qwmnan wardt helbregda
< iamma Stund. Twä blinde kommo och/ och sölgde
honom, och ropade/ och sade; D Davldz Son/för-barma oh! . . Tä togh hänpä deras

edereffeer eder Troo: Och
deras ögon wordo bpnat. Til den BlindewlohAri-
cho/ sade lEsus, haf linaSuvn/ tiu hafwer
ftelst tigh. Ty Frelsaren Christus hade thcn sedwcknia, at nsr
han preditade/ och han dref nagon angelckgen iära/ den han wille
vchi sine ähörares Hierean inplanterae / hafwer han chen »thi en
herlig Senttny Heller nagra torlamufiigaOrdinsiUtil/ dem han se-
dän offta hafwer repeterat. wij och om desse Orden länttiäftolom. Men incee ealar Christushir omehen vthwärles HelsanKch WMrden. Ty af den woro och the andra Mo deelachtige;
Men han talar om den ewiga Salighelen/ ly Troon giorde icke
Ällenast Keilne SamaritanensKlopp renade och HansSi<ll/ at hanheel och Men reen worden är. Ock stuUenunä-

Mae,3 l,

Se lhm
mv Söness.
""''"

gor Ensaldlg sätja: hafwer länett/ Gudh al-
lena otz Oallga göra/ och Lhnstum HLsum wara
wär Frelsare; ta man ju sätla fiuue/ Fhrtstus haf-wer frelst tlgh/ och lcke; Troo hafwer frelst
«g: stal man tsga denna ckhran lfrän GVdhochFrelsaren Lhrlsto/ och otz/ eller war ?roo lilssrif-wa / Ta swaras- Nch ingalunda Tn om Samar,tas
nen NZr vtvtrnckellgt hanM pci sit Anfichle för HansFötter/ fi gas han Gudi och Chl isto IHsu ährona/

tttaw«
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erkände sin egen Owärdtgheet / och dtt han Reen och
Helbreqda wotden war, tilägnar han endass Gudi al-
lena. Sä magewij ochvthi war laligheetz WärckGu-
di au Hhra lempna, och intee Kött beröma figh för
Gudl/ menlhen som berömmer figh/ han beröme
fight Men hwarföre sager tä Cdri-
ftus/ tin Troo hafwer ftelst tigh? Swaras: Otz bör
achta/ at den helige Skllfft brutar bagge ordasälten:
först/ at wq warda lättserdige vthanFörstpllanaf
Gudz Niidh/ genom denzörlotzmng/som t Khrtsto
JM ssedd ar.- m sshnstuS a'r ohafGu-
dl giord tll rättserdlgheet; at Gudy otz hielper/och
YErren OErren otz ifränDöden frelsar; at Gud/
efflerfina Barmhertlgheet/ hafwer giordl otz Oall-

Rom.;.?4>

Ps 68. il
Tie; f.
R0m,.25/
Ga1,.,6/

ga.- Soni och för de« andra/ at wtz afTroona Rätt-
serdige och Salige warda. Men det steer medh stoor
«thstlldnad. Gudi tllstriswes w<lr Sallgheet/ fssom
den dee allena wärcker / ochwyhoos honom alle-
na/ och mtet annorstades wörSaligheet zökiastololtt.
Men rroon ar vpps wär fijda et Medel/ hwar medh
den anbudne Sallgheeen af Gudh / emoottages af
Mennisttan. Tn här stal man granl taga fig tll wg?
ra/ at man icke täncker; Troon waraet ss herligitoch
profitterliglt Warck, det Sallgheeen mä förtiena. Ty
otz aUom tan i wagen kastas/oetCH«stus sade tiltär-
jungarna: O IKientrogne. Alla mäste wg/hwar
för sigh bekanna: laghtroor/ menhlelp m
HErre )Eju mma Two. Emedan jä är/ som och
«Sanningar/stazingenässin Trooberöma s,g vtan

Mmm» pwar
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hwar och en »ederdörlgt erlanna henne allenast wa-
ra et Medel/ hwar man Salighelen emootta-
ger; ochlätedettaSpröket ttnTloohaiwerfrelfitig;
sig til en ftnn och lefwande rroo vpwäckia. Tn intet
felar Gudh ä finfijda/ som Salighelen Mennistiomm
gifwer.- Men offta felar Mennistiomenmyckit och off-
ta finnas inttt the, som oen af Gudh gifne Saltghe-
ten emoltaga. Gudh hafwer otz fin wilmomwarSa,
ltgheet i Ordtt kungiordt/ och sin Nädh öfwer otz ge-
nom Ordet och Sacramenterna vthgifwit: Troonör
det llUa Kärillet/ vthi hwiiket Salighelen ingiutes/och
vtvi hwllket Saligheren förwaras. At fördenstuld
mängom af the Hinimellke Näoestattar llitee gifwes/
ar ingen annan Orsat/ än deras Troo felar/ som in-
tet emoottager. Derföre och HErren Gudh söger
til sit Folck: Lät «n Munn wydt vp/ Ue migh vp-
fylla honom. Thes vthan wil och lEsus medh detta
Spräktt: lin Troo hafwer ftelstllgh.- tryggia wört
Hierea enloot the frestelser/ som inkomma kunna om
wiir salighetz witzheet. Tn nör Gudh vtaff Nöde/ ge,
nom Ordet/ anbiuder och lofwarotzSallgheel/ tä fat<
tar hiertat vtaff Ordetz hörande nögon Troo. Men
strax lägger figh det sörderfwadeKötttt emellan nled
sine tanclar til twifwelsmäol benägne: Hwem weet/
om Gudh wil/at tu stal Salig blijwa? Kan hända/
tu äst intet Salighelen wäro? Gudh är wäl Barm-
herlig/ men aUenast dem vlhwaldom: Men huru
west tu/ at eu ast ibland the mhwaldas Taal/ tömsn-
ge aro kaNade/ men fä vthwalde: Och den Wägen
örßred/ som länder til förderfwet, och mänge aro the/som löpa pä honom. 3Aen narChristue lElus söeer:

tin
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Tm Troo hafwer frelst ttg; Wil han dermedstad»
fasta wilrt viertä om wär salighetzWHheet. Salon,
han säya wille: oisputer» lu mlet om vlhkoiellen/
men ransaka dit viertä/ om tu haswer Troona: Kin-
ner tu Troona i dit Hierta/ twifta sedän intet w«da-
ntn läsom tu troor / st stal tigv skee. Men Köttee
hafwer ännu meer at iäya:TmTroo srmachtaswag,
hwad wN den vthi salighetenes Wärck vthratta?
Christus Issus swarar: tin Two hafwer frelst lig.
tät ss wara/ tm Troo ör Swag/ doch är den swaga
Troon och Troo/ och Troon omfattor Christum/ om
han änintee större woreän ie Oenapzkom/ hwilken
Starck och Mächttgsr otzSwaga at vnderhielpaoch
bara; och Gudh den wärdige Helige Ande hielper
wära Okröpllgheet/ at när wy lcke wele/ hwadh
wy stolom bldla/ sisom thee bsr sig/ fielswer An-
dsn manar gode för otz medh ouesäyeligh Suckan.
Twifte föroenstulo msenvppäfinSaligheet/somTro,
na vppä Chrifium ZEium hafwer. Men huru <u
weta stal /om tu haswer Troona, gifwer Apostelen
Paulus äfwen anledmng: Försöker Ider fichwa/
om I ilren < Troona/ bepröfwer iderfielfwa. Hl-
ler kännen jEder lcke sielswa/ ae lEsus Ohristus
är vthi Hder/' Vean sa tunde wara/ ae 3 oduge-
lige ären. Hwarfbre och, at detta Profwel des rich-
tigare stee ms, at wtz mäge wara i Troona / och at
wai Troomä frelsa otz/wy med Församblingen bidie:
Ö helige And u»ar«ifia«Frem/ som oD <ll S«nnins lck«r/ hielp at
»n bliflve widh tin iärdom/ GudhFaber/ Gon och tig <lhr<! beMm
«si ifran DttfwuleuS salstg iijl/ hi<lp «Vtz lroopll H«l«M Chr<fi/b<l-
»enuochallijdhlHmtvl

>iue.,7 s.
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THet andra Stpcket

<?" Hen andeliga Spetelstan och Snnden hwad an,
och hwarvtdinnan tde förltjknas kunna;

är allom kunnigt/ Spelelstan wara en Förglftlg och
grulwelig befmtttelig Siuka/ som igenom Menmsteliss
hlelp intet helas tan; fördenlkuld Konungen i Israel
sade/ nar han fick Konungens Brest i GyrienfirNa-
emän / at han mstte renas ifran sm Spetelsto - Är
iagh lä Gudh/ at mg stuile kunna dsda och gtfwa

thenna Mannen ftq ifrckn stn Spettlffo. Owa-
rest han ju klarligen tllkänna gifwer / afwen ss swärl
wara / gbra en Spelellk renan/ som en dödan tef<
wandes. Sä at och vthi desse Spetelste otz för ögo-
nen stäues den stoora Hammer, icte «Uenast pä
tropsens wägnarförSnndenes stuUarovnderkaftade/
ther en Vsell och MmerUg ting <ir medh alla mm-
Nlstiors Lefwerne/ alt ifrck Moderlifwet/ in «Ides
thellordena/ denalles wär Moder är/begrasne
wardat Vtan och pa Sialeneswägnar. Ty detSpe»
telstan är i timelig matto / det är Snnden i Andettgtz
m<ltto Spetelffan är ibland alla Siukdomar den al.

.

'

« „

drastörlia: Pessllentz/Slag/ Gwinn-och faUandeSm-
ka aro swära Krankheter: Men antingenäro theicke
langwarige/ Heller stilies icte den kranke sör deras lkul
lftän MenniskwrS vmgange: Sä ör Gudh battre/
Sonden/ den Argifftige Svnden, bland alt ondl det
aldrastörsta. Fattlgdom/ Siukdomar/ och
sielfwa Döden/äro mennWors barns Plaga; Boch

tan



3an lykwal Mennlltmn lsrsn alt sädant frtj bllfwa/
eUer och blifwa the yenne andan vppa alt ondt Snw
den/ Snnden warar ifrän aftelM m tilwär fidsta
Änoalycht/ ar alt det andra talda ondas Hufwudor-
sak och Urfprung/ och hafwer alt ondt medhsiO i zel«
stap: derföre wy och lcte ringastolonl statla Snnden/
Vtan yenne fiy och fiy fäsom en Orm/ sa ta rt otz ör
det timeliM jamwal det ewiga onda vndwijka. Nr
Spereljkan wederstyggelig/ och gör Mennifflorna we-
delstnggellge; Skelfwa / Meslingen / och Kopporna/
föranora mänga MennWors Stapnad/ sä ae thesom föt Stukdomen woro afNaturen detjellge/sijder-
mera st o af arr och annat fin fZrra Fägringqwitttt
Men fast mera gör Sveteljkan Mennijkiorna weder-
stoggelige/ sa at ingen wi! boo och wissas ibland den»/
och the mäste förffyla fin Munn Sä gör Svn-
den Mennlskian sä ftygg och leoh för Gudh/ at intet
Aas/ intet sä stngt kan vpdichtas/ ae doch icke Snn-
den är stnggare: hwilken och Mennijkian/ det aldra-
deUligaste ibland aU Creatuebeprnddmedh GVdz
Beläte/ sä hafwer v?hi Himat och Wilian förderfwat
och ifrän Gudh wändt/ at hon ar worden Gu-
di wederstyggelig/ och alla des Gerningar af Snnden
besmittade/ Guoiwordneengmfwelst; Synden
ffliler otzoch war Gudh lfrck, hwar andra (z) är
Speteljtan miichta bestnilleltg / och detföre jkuUe the
Spetelste boo afffijdes/och skilde wara ifrän annat
Folckz omgangei Sä ar och Snnden mächtabesmtt-
teljg/ sä at aldrlg stal Tunder och wrr Wedv sä snart
Elden til sig raga och ifrän sig gifwa / som MennW/
Vtne sf den föroerfwaoe Namren iättellgen genoni an«

dlas
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dras Exempel föeargas och bewekas,at oen e er den
Snnden bedrifwa. Adams Snno Haswer hesmtttat
heela thtt Menniskellga Könetl Wärcksnndenwarder
ech lqknae widh enGwrdegh / som fsrjyrer heela
Degen: wldh ttclro/ ae hwilken som therwldhkom-
mer/ han bejmittar sigh ther af. G« Eeobuker ls,
rer mänga lwHrm. En Fyllehunder lärermsnga drlcs
ka: En Hoorkarl lärer mänga voora pch bola- En
Dufflärer mänga sttäla: ic. och woro önjkanoes/at
Me bleswofkiloe ifrän Gudftuchttge ochähcltge,en-
faldlge och menlöse Menni»k«ors Vmgänge; Tp onda

~Cor.s.s»

Efempel fsrfsra och ssrderfwa enomeheegoda/och
lhen onda begärelsen sörwänder lt offyldlgt O<er-
ea. Mn/Guohbättte/helaWerldeniisstaddldet
onda; och är hele Werlden im imet anna« änetSpe-
tal, Spettlstas Medbröderskap och Siukestuswu. /4)
Är <he Spetelskas andedrächt altförswär/ ehuruwäl
the sielfwe ther af intet förnlmma kunna.- Sä föror-
fatar Svnden för GVdh och Englar en beswärligh
Stanct/ehuruwäl whsiefwe wane widhSonden/den
icte kännom. Thcrföre och Gudhklaga mäste/ theras
Otrupe <lr en spen Graff: At Uom vthur Griff-
lerna/ ther förrotnade M liggia, en farltgh Stanck
vpkommer: altss och vtaffden MenniM/ vthi hwil-
ken Siälen för Svndenes »kull dödh är. Och huru
mnckin Stanck/ tunnen I wäl tänctia/ Gudhnidgas
Dageligen och Stunoeligen emootlaga: T« en deel
af MelWiorna lata vtaffsinMun intet anatchöras,
ön horachligeoch kätliefullaHlstoriek/wtjsor/Pusseroch
Ttldfördchff- sn deel kunna imet övna sin Munn/

VNI
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om Me Gudz hellsa Nampll stal mGbrukas. En deel
tala mttt annat/ vthan lögn och olanning; TZ ge,
nom theras strupe vthaf hlertae/ vthur munnen vlj-
gä Mord/Ooor/ Skörleffnad, Tius-
»«!)/ falst Wltne/Hcldelse; Ochlädantmeratthet
HErren Gudh aldrig förmä ltzda. Och säledes ingen
vthläczakan/vuru mycklt onds thenna andeiiga Gpe»
tälstanäftadkommer. Men annu/ ehuru «hetta kun-
de nog wara,komer och har SpetelstaMew
Nlstian vlhi et Lefwanoes Aassötbnter/ hon förstum-

Malt.lj.ls

mar öronen/ vpftöter ögonen/ Nasan och alle lem-
mar förderfwar, och Kötttl bortfräter; säsom Aaron
för lmSnstetMtriam bldlandeshoosMosen/med desse
srden tiltenna gifwer: Ach/min YHne/l<lgg lcke
shenna Syndena p<i oh/«thee wy hafwe owysttzm
glorde/ochsyndat/aeehenneickebllfwersom iedsos
ttng/ som komwer vthaffModerlifwee/thel hafwer
allaredo boreftHllt helffeena aff henneS lstt. Ss
förtager och Synden«andeligb matto Menniffianall
detz täntzel- Oronenförstoppar hon/ at En mtetGudz
oro höra kamvgonen förbllndar hon/atMennistlor-
na Mttt kunna see sit alendes storleek/ imet betänctia
tden tilstunoande Dödsens sahra / ey Heller figh för
ögonen och sinnen sättiä Gudz Doms stlängheet i
Tungan förderfwar hon/ at hon veller lafiar och för,
fmäder/ an hon thet talar/ lom landa kan Gudz
Nampn til äora/ sigh och sinom lömpnchl lsten lii
Vpbyggelse: Hiertat beeager hon/at thet alt argttän-
stt / och nledh all nlachl söker wartellgen sulborda.
HanMna gör Synden ll öga lil at göra thet godlax

4554fftttl>lnirztls,



OH Fötterne langzamme til at wnndra Gudz befal,
ningars wögar. Och säsom medh then Mennifkiasr aldrawälst/ som fielf lntet sinä sater förstär/ och
wil ey hetltt andra förständigas räd och förmaningar
höra: ss ar thee medh aUom them bessaffat/ sommed
then andelige Spetelffan, then földömellge Synden/
öw behäfftade. Mä förthenstuld hwar och en medh
Förjambltngensucka: Ack Gudh och HHrr/Mn Synb/tp
»ärr/beewingar Sicll och sinne, Sl<ll ingen man/ som hielpa lan,
är i chenna werld ae finna. Sär iagh sn wijdt/ hijt eller tiil/
Ia längft bort lil werldenes Hnda/ Slät ingen wrs iaghfinna mä/
som min sngllan tan afwsnda. Firdenst«!d / O Vudh / hwem
ssal iagh tlsga/ min Synd Hr swclr och fioor/ vndfängenäriägh i
»ee ock p!<!ga/och w<ln«r then swalta Joro; iagh kan mighickebe-
Wna/ vchon Gudh han hielper migh; O Gudh spaar migh mu
lefwerne, iagh »il migh bätlra moo, tigh/ Til ChrlstUM ZE-
I/UM lät otz tä fty/ han iir then yppersta Lakiaren, jom
läker til lljff och Siöl. Silsom och Gudh fietff sagerz
lagh OErrenärttn Ltlklare: Hwilken genom sin
dödz förttenst Svnden försonat/ och öfwertscker nu
medh sin rättferdigheet all wär styggheet/ til detz han
otz heel och hillona isrön denne Snndenes Spetelsto,
genom döven ochvpstsndelsen/renar. Til honomwä»
Frelfare ZEsum/ lät otz komma medh ödmiut bäe-
tring/meoh lefwande troo/ och andachtige bbnee/at
3Esus och mä wara wär lEius/ och nnjrunda sigh
ofwer otz.' Men han wilser otz til PreNerna/ icke ia-som ordetz och SacramentemaS Tienäre af sigh stul-
le otz renai vthanderförewljser otzlEsus tildem/esster
the aro wttnen/ och lMsäzom Gudz Hand/ genom
hwilken Guoh til otz lampar the wedel/ sonl til wär
renlelse tienllge äro. Nar nsgon Spetelst vtht gam-

bla
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vla Testamentti rensas stulle/ haoe Gudh lher om
glfwiten sardeleSLag. den/ säsom aU annorGuozLag/
full ärmedh hemllgheter/ ochotz bör wid «Isalle weder,
börlge betrachta/ och til andeliglt bruk föra. Vthi
sammalag cm then Spetelskas renseltze/war honom/som rensas stulle/ pabudit/ at han ftulle offra twä
Lefwande Foglar/ jom tenä woro: af hwllka then
ena ssulle fiachlas/ then andra leswande doppas
vthi then fiacheade Foglens bloo/ och sedän fiäp-
pas/ st ftyga l srya matkna. Thesse twänne Fo»
glar beteknade Mennistiones Kropp och Slöl/ Heller
hennes Köte och Ande. Kroppen stal Gudi oAaS.-
Anoan lkal frtj vpföre vthftyga / til Gudd och
melen. S<l dödel nu ldra lemmar/ som p<l Ior«
deueäro,- RäderApostelen Paulus. Somochhantil

sälunda talar.» G<i förmanar tagh nu
eder/ widh Guoz Barmherttgheel/ at) vlhgtfwen
eder lemmen ttlee offer/ som är Leswandt/ helige/
och Gudl wäibehageltglt: Hwilkee dödande steer/
när wt, afstörom och hmorom tötet detz onda begä,
relser/ bolery/orenllgheel/lusta/ ondbegärelst/
girigheee/ och ftere sädana tötzenS gerningar. Then
andra Fogelenwär Slal/ Heller och wär anda/ stal
vthftyga vpföre medh bönens wingar/ och heliga
betrachteljer: OmGudzNäde-Wälgerningar/omden
Himelzka ähran och herligye<en/omFrelsarenSChristi
och the saligas/ Malzestet/ herltghet och gläole. Ty om
I nu ären vpstiindne medh Lhrlsto/ sä soker ehee
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oswan tiläl/ ther Lhrlstus är siltiandes pä Gudz
högra hand/ och farer effterthet/ som ofwan eil^r.
Och maste then ena Fogelen vthi then andras blvdh
doppas, essler sädant icke vthan kors och bedröfwelse
kan förrättas. Tdetta tan synas mängom altför-
hardti dochhafwomwtzvthiberörderenselselag anme-
ra / hwilket / nör wq wärdellgen betrachta / ssal
thetta kotsens dödande otz lattare göra. Tv then Fo-
geien' jom stachtas stulle/ stuUe stacheas vthl et leer-
länlle widh ltnnande watn: hwllket icke annat be-
tvder/ an Mennistian/ som sit Költ dödastal, böra be>
tanckia delta lifwetz Blöckeligheet och Korthett. Ty
wärtLtlfär brackellgit salom et GlaaS/ellerKrukotä-
ll6e/ och deg Lopp/ saiom rinnande Watn: At thet
Hierta mötte wara hsrdt/ lomför Christi Ähra stul/
och fin egen ewiga Sallgheet, icke stulle wilia döda sit
Kött/ när doch Mennistlan i alt hwad hon elllest gör/
ör dödeligheeten och sörgängeligheelen vndertastad.
Then andra FoMm som stulle fichpas at fiyga l frqa
Markene/ bcmarckel siälenes Förlotzning/hwilkenreen
giord genom lEsu Christi Blodh/ som haswer sigh
fielff obcsmiltat genomthenhelige Ande Gudtofftat/och renat wara Samwelen as the döoa Germn,
gar/ til at ltena lefwandes Gudh/ Lefwande lil
Himmelen vlhftyger til GVdz barnas Läger/ och
warder i the hcllgas Arfwedeel i Lluset.Men Knlppan otaff Kedertrck/ wsenfargo Vilen
och Wv giord/markerPredttkoämhetet/och detztienstvlhl Oroetoch SacrKMenlerna/vthjhwilkomchenye.

H<bl.p.'4
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llge Anda ör kraffttg/ och stäncker oh medh Lhristt..
Blodh/ jom lenar oh af alla wckra Gynder: ther
om och GVDZ Försambling medh David beder z
Seänck migh medh Yysop Herre min/ s<i warder'
tagh Gnöhwyt och reen! Och stjom den rensade
stulle twck fin Ki<lder / och raka ale fie Y<ijr aff/
och dadafigh < Walne/ )c. Ocft Hären/ son, man
weet/wHxaafwötssansöfwerfiödlgheet: Sä stal och
hwar och en/ som isrän Svnden renas wil/ ffran sigh
fiaffa aU werlozligh öfwerftödlgheet / och ingalunda
siä fit Hierta ther til. Men sssom begärelsen ther til
oansedi den dampasen och annan gäng/ doch sä snare
igenkommer/ som Härenwöxa; stal man framgeent
befttjta figh at kunna den oni»a Begöreljen vtrata och
vthrota: Man stal tws figh/ ochthen nya Mennl-
stian figh ikltida / och wandra vthiee nytt Leswer-
ne/tanckia thet Gudibehagetlglt är, och göra dee godt
ör. Tv til then andan arom och wtz ifrsn wsr Sve-
seista vthi Dopec twagne och renave/ göngne til chen
strtidande Förjamblingens gemenstap: Men i döden/
ea delta fslsiinseltga mDe Mda figh oförgänge-
ligheel/och delta döoellga maste Mada figh odSde-
ligheel/ tö sto e wtz aldeles til Kroppen och renadewan
da. Ty medh Trcone tommer Gudz Ande godh/
fom oh pci nvo föder / han wärctar i oh et annae
Modh / och Kstzens onsso dödar: O<i tomma
godaGernmM ftam:lhelware«anyal<inspnd
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ochSlam/ hwad wq tilsörende glorde. Vtan ttr-
leken Doon aldrlg <lr / ehen henne plägar prqsa:
Sä ft wq tä wär Näfte ttl/ at wy honom godt be-
wqsa/ eher medh wardetGudz Lagh vpfyle/wylie-
ne hwarannan oftrssott, som AhttstuS oh etene
hafwer. Källeten föker ingenLshn, voch weee wy
Henttlstunda; Wy sHllia ehen vtht Gudz stön/och
lwlfie <ngalunda/ae wy stole ehen wisserllgafck/havS
fasta Löffee wy hafwe lher dppck/ doch af Hans
Wdhallena. Sästckr ale<amans vehlGudzNäd/
atwy stoleSalige bllfwa/ och <ll vthi Hans ewlga
Rädh/ hwemhanthttlckckeSglfwaiwy hafwomey aunae ckn sslspligheee/l Guoh stFrall wär

Sallgjeee/ honom stee plys
och Hra/

Amen/HErre Mu Amen' Amenl

l§.Gönh<l»
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15. Göndagen effter Irinitariz.
V Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Hellge Andes/ Amen/
Asta tina omsorg vppä
han stal fsllsna ligz örodenhe-
llge ock höatvplpste Xonungensoch
ProphelensDavidz Ord/dem han/
eyuruwäl icte Ord ifränOrd, doch
hwad theras egentliqemnehöldan'

'

belangar/ esomofftast vprepeterar: sä at hwad han
här kallar/kasta omstrgvppaKiErran/ han annot-,
siaoes kallar/ hafwa Oopp M yErran/ hafwa sinä
Lust i VErranom: Befalla HHnanom sin Wäg,
och hoppas pppä honom. Ther medh han hör the
Gudftuchliga ttöstar/ atVEneustal försöliathem/
Vchtnder han sidermera Mnda: han stal wäl gsrat.
Och stulle nsgor Christrogen Sial ästa/ hwad HEr-
ren skal qöra/ eUer huru han stal görat/ swarar then
helige David- han stal glfwa ttgh hwad llt Viertäönstar. Man wil intel gä tilbaka lil the stora Vn-
der, som längt för Davidz ttidh skedde aro/ vthan lä,
ta Davld sielf om sigh och sm Ttjdh tala/ den »denne
Psalm witnar/ taghaswer Vng wallt/ och <ie gam-
ma! worden/ och hafwer ännu aldrlgsedtdenßäl-
ftrdiga sörlckeen/ eller Hans Sädheffm Blöd gck.
Effler honom träder Hans Son Salomon til Rege-

wentet/
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mentee/ han brukar och nästan samma Ord/ therhan
fHger: befalla YERlanom em Wärct/ sägH tiu
Ansiagh ftam. Mrmare t« the förft namde Ko-
nung Davldz Ott)/ tommer then helige Petrus; then
ther aUa Gudsruchtiga < gemen, läsom David hwar
och en i synnerheet tlttalar/ och söger: alla <dra Vm-
sorg taster pä HHrren Gudh/ ey han hafwer om-
forg om l0el; Säledes otz sammanrödandes /os
medh wsr Omsorg mtet annat jtaffa än en onödigh
Byrda/ then wtj doch icke förmä draga/ emedan sorg
l OlsllanakrHnker; Gorg drcher manga Mmnt-
sswl/ochllenar dochtngeustäoes lil: Och elliestmeer
än nogjantt tunn<gt är, at om HErren tcte bygger
Ousee/sä arotta ehefäfänge/ som ehervppä byggm;
omHErren lckefsrwamr Staden/sckwata Wäch-
earena säftnge, och desär ftftngl a« l blteczda vpstän/
och seene gään tll hwW/ och Mn tdare Brödh
medhGorg; Ty HERren glswer det fina Weu-
ner/ wtdh ehe soswa. laMngtoOemsysiHrwij
bitttjöa vpiia/ belada medh Msda; wär Rädh gä hwastm eil h<l«
ler frä/ vthan Gudh sielf gecr grsda.- ckndoch atBrsdh medh Sorg
ochNödh i Arb«t mä sörwerfwas; Mr Gudh eij wil signa cher
Mwart arbtte Ml sörderswas. Therfört M«N och icke Vtan
meoh Vnder-lhye mH astoda the dirachtlge/ och obe,
tänkte Mennlskior/ som medh aU MaMHMoslM»ra/NäpaochdraMae themä här thet timeliga ihoop,
lambla/ ehethergsrafighmyckin onyllig 0100/och
ftmka lilhoopa/och wem icke hoo theeft stalt The
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der medh sm owjorg tanctm stgd alt tunna vtyratla/
och icke «ns wilia fin omsorg vppä HErran kasta:
3het them lcke aNmast Chrisius lEsus iärer vthi fin
helige Böön / ftt wtj affw«r Fader/ sont är i H,m«
bwm,ftolomb<h<a wärti dageliga Bröd: vthan och/ i
WennaSöndagzensEvangelio/sädana herlisa lärdo,
mar / sädana hugnadfulle iösslMDch tröster otz före-
stäUer/ at WY NU icke stolom haswa emserg/ - 4 wab
stolom wtz «lta/ ell<r/ hwad stole» wij dricka/ <L<r/ hwab
stulle wi, Md« öst «chhl Ty aie sadam sötis Hedningarna: Och
»är HimmelsteZader w<tlw<ll/alalt sädant g.sre«st bchoof, M<b
«nera/ som wtz nu genvw Gudz b«ftsnd hörandes
wardom- Men förränwllotz närmare ther lil for-
fogow' i förstone erkannandes wyr egen otörmögen»
heee/ Hidlom wij otz Gudh chm helige ande til hielp
L«l Orde, medb ftucht vthftrande och hörande/ thes
Sv« görom medh Krelsarens lEsu Christl egen böön/
a? hierrät medh munnen och i trosne lasandes;
der wär/som öst l Yimblom/ ett.

Evangelium <. 24. ,äK«»

Then Ttjden/ ftdl, lll sins 3<lr/un-
gar: Hngmkan tienä emä YEnar/ ly at

hanantlngen staihaea itzen ena/ och chen andraäl-
M.- HNer hau sigh m lil then ena/ och dm
swdm fsrachtar han. 3 eunnen M tlena Gudi
Sch Mammon. Nttfsre ftger iagh edert Gs-
net icke för edett LE/hwadjstolen M och vncka/
Och icke för edar Kropp/ hwad j ssoleN kläda eder
medtz. icke LlzlVcl meer änMasttN^ochKrop-

Oso M
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pen mehr <in Klädens Oeer vppäzoglsrna vnder
Himmelen/ the M lneet / och inter Ma the Hel-ler vp/ och förftmbla imee iLadorna/ och edet
Himmelste Fader fsder them, Hren i tcke mycktt
mehränehe; Hwilken iblaudederär/ som medKM Vmsorg förmä silttiä en Aln ett fina Längd /

Och för hwar stul sörM < för Klliden / Okoder
Mowa pä Mmkeya/jmu che wals/ the arbeea
<ntet/ ey Heller spinna. Doch ftger iagh ederz ae
icke Salomoa i all fin Verligheee war sil Nädd
ftm en aff them. Klckder nu Gudh fi Gräsee pH
Marlene/ hVilketdochilOaghM/ ochiWor-gon rastas i Vgnen/ ssulle han icke myckee mehragöra thee eder/ O j Neentrogne / Oä stolm /nu
tcke hafwa Vmsorg/ säyandes: Hwad Me wtzäea/ eller hwad Mom wy dricka/eller hwad sso-«omwy klädaotzmedh/ ?yalt sädane Mayednin-
garna. Sder Viwmelste Hader weee wck/ ae ale
ehettg gsrs eder behooss. Öster först effeer GudzNyke och Hans 9Mferdlgheee / ftftller eder
ale Hella ett. Oör/er icke fsrdenffu) för Mor-
Mdagen: N Morgondagen hafwer fielff finaVmftrg medh M. Thee är yosh/ ae jn>ar
Dagh hafwer fin egey plsgp.

ffsttig-



och »tzkedom glf mtzh icke/ meulckt
Vl2MszminafMdgdeelafspllFfä!HrenGu-
di behagelig Böön / then hwar Menni-

O^^s

ffia/sä wäl then mnom «som vthom Hchtastsnder les-
lver/ dageligen bruka mä: Emeoan machta sahrligit
sr/ hwiltenthera öf»erhanden tager. MalMMom
wöxeribfwermodh/ vtaf Armod förorlakas esomoff-
tastFörtwifian. The MkeförachtatheFaMge/the
FattigabedtagatheMkai ellerhönderochdetoffta/
en watder ale ftrmätt/ och lckger tck < ft Olma:
hoo är YHrren? «Ktler warder en attföefalligh/
han tä fsrwger fig päsinS Gndz Nampn, sörden-
stuld en mslieiV förmögentzm ar den aldraböste/ och
vthi thet Mennistlige teswernet fatt nödwändigh.
Then är en hlelp och befordran lil Dygd/ at den de-
komma; När man dygden wunntt hafwer /sr hon
des prnvnad; fom och äftven ee Medel at wUa st»
Kätleet och godwilligheet emoot fin lämpnchrlftna
ochNästa. TynärmanwDmrMMomMdratta/
när man

ochfiAochthegna
til loftia vvtomst, lämwal fin Ismpnchristna lil bielp
och vnderM/ är iödant intet emoot Gudz Ord / eller
och oem Gudfruchtlgomförbudil. Therföre och then
H. David läger: Mer Ederßykedom lii/ ftläg-
g«r tcke hiereat eher pck: Intet nekar hanthem Guo,
fruchtigomllUedom/lyMedomHrenGubzGafwa/
och HErrans wälsignelse gsrrqk vlan Möoa/ och
yigkedom och pmnogzese M watg vlzi Hens fto-

Pf.6z.u.

effttt TnnltÄtlK.



U.»1.1/,/
<lr wäl godh/Mman bmk«n honom Atzan Swd?
Men säsom Medelwögen ör machta ond at tröffa/ms man i godt Mnnegöma Agm lake Sons Ord/
Fslttgdom sch Rtzkedom giff miglcke/ O Gudh/men Ut mig min ajstllda deel aff Spijs ft/ De<
Hr/ som hwar och en Gudfruchtigh Sial atttzdh mä
zzdis.- Tu Ting HErre iagh bel»i af tigt) / at lU wil them th «eta
mish j thel ena HErre lcle mlg fa / ch« anbra l«gh tu migh ifts.»Falst i«lr» och Afguderq/ medh issn/ lcke mizh tij komma i; Armod
migh ieke Plage fafi/ och «ijtedo» eij gör« iast! Bchan giff
migh befteddan Beel/ ae mil Hwshäldey MerFeel/ al iagh min
Hufiru fsd« tan/ och minaßam »chan all Stam. .

. Wälfigna
i«HC»»e mie Gmnd/ och min Händel lii Nam och ianl»; mi»
HUflru/ Barn/ och alemtt Hwshäld/bmoor iagh i linGtledolns
Wäld! tä och bwa» och en/ som Gudz Wälstgnelfe
wil äthniuta/ mäste sig och ttta nöjja med sinMilda
Deelz En lgten Wälsignelse mä ey törachtas/ emedan
ltzten WWgnelzeäroch WWgnelse; Namren och
fielför medv Htet förnögd. Men det äe nu en annor
Werld an l Salomos tt<dh war; ochhafva mönganu
fast annat Sinne an Agur Jäte Son/ the denna Bö-
nen wäl willia bidia/ ow the fs bldia henne, effter jom
thet deras Hierta lyka kamFrsn Falligdom bewara osi milbe
H«r« Gudh; Men Rijkedom fsrliina oK kalla wara iDdagar/
«chläl Rijkcdem w<lr ofstilda beel «vara! Tl) stirsta dtlM o^
thenna werldenes Barn/ stulle/u gema medh Mida
önssa, at hwao halst the röra kunde/ mstte vlhiGuld
fbrwcmdlat wardei: To Ml tHeras Tanckm/ all thkLra s Nödo/att Oergs ther vth vpps,

Nlöge tilfamman sambla; stae-
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la ligd och t« för iylksalige MenMior/ nar deras K<-
stor aro fulla med Penningar/ ochderaSLshmr fulla
medh SpannemZhl. the ssrlata sig pasinaßtj-
kedmnar/ sittia Guld li! fin Ttsst / och sa'ya ett
Guldkilmpen/ tu öst mit Hopp. He thet mttl alt
Guld / lä är thet GuldS wätde; ock m meer tvet ltl-
der til Werldmes önde/ m meee taaer Buksoraen oW
deraffsröMäde gieigheten öftverhanden. Therföre
oO en af the gamdlK fagt haDer: Maiafier fsMras/
mm Mma girigheliN blifwer yngre. Hch ffMensgot tdem

konmm the strar vthl
intetkunna troo den

gode Gudenom gods/ KthanwlliämwäldetasKropp
och lekamlige ltjffvppehalla. Ochtä höles intet then
Bonm; Fattigdom och Rijtedom gif mig ick</ mm läc mM miti
«fst!ldadeclafSpllsf«! Blsnsammanrop.is asdem:
le wij sta!_ hwad stolewij dricks 3 sck hwad otz medh?

fafanga Sorg/ ochonytllga peningagnro/
Frellaren lEsuS otz i närwOrandes Evangelio medh
alfwar warnar. Han hade sigh wäl bckandt/ st wtz V»
förständlgeärom/ ickeaUenast vihlandelige saker/ vtan
jämwalilhe llmelige. Therföre hofwer han och icke aUe<
naft lardt och predtzkat om then nytliga och högnödi<
ga Släla'SorZm/ vtha» och hör om lekaMZig Sorg
för Kropsens vppehalle och vnderhäld/ tZ han hafwe,
whst os loftige sätt och wedel/ tilat Mwäl thet le-
kamliga Goda sambla. Ss stal man för aN ttng sö-
tia eifter GBdl Riite fsrst/ och chtst Ackltfttdighett / och Mn
ssal chet letamliga tilfalla / om icke Steppetals/ Voch
SkedelalSi och bltfwer ehtt tntet för aliomsä Felt/kan

Oooz thsz
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thei doch bliftva jil hetl. Tn en Gudsruchttgh Slsl ör
aldeles medh fin afstilda Deel tilftldz/ Emedan hon
weet Gudh then ttogne Sptlsmästaeen ingalunda ssg
förglöma. Therföre och lEsusaUa Gudftuchtlgatrö-
star/ och iöger: Eder Himmelffe Fader «v«« w<il/
at ale sädant gSrS Eder behoof. Och saledes delas
detta heliga Evangelium < figh sielfft/ attilthetförsta
fslbiudes otz all ftfckng och onyttig tzorg för chet
Letamliga/ me» fördee andra bludes oh Ma GuvzRijke och dch RtlttferdGeet. Hsrom williom wE
och/ effter thet heliga Evangeljj anledning/nägol wff-
dare handla. Imedlercydh w« thetta tanckiom os at
gsra/ OYHrre htelp/ O HErre lät lväl gä»
SIT Frelsaren Chnstus lEfus lkal wmna Mennl,

Barn ifrän then fäfänga och onyltlga Sor-
gen fö» det Letamliga, brukar han sthstilligebewekeli-
ge Stäl. Thetförstalydersslunda; Ale chee som drsger
Mennistiau iftan Gudh sch chee ewiga iijfwee/ mafie hwar ochen
sir «ll ling A- Men Mammone eienfi drager Mennistian ifran
Gudft ochchee ewigaiiswec;
fien ssr all ting fiy mafie. Therföre läger 3EI«Si Ingen
kan tienä lwä HEnar / ly anttngen stal han hsla
lhen ena/ och elska lhen andra; Eller stalhan häl-
la fig lil ehen ena/qch lhen andrasörachla. H tun-
nen lcke liena GVdi och Mammon. Wammon
ör et sremmande Otd/ och föra störsia delen detz vr-sprung ifrän thet Hebrailke Ordet Hamon: Hwllketbttvder en Myckenheet/ och en tingz öjwerftKdlgheel.-
ehuruwal thet vedet Mammona meoh M vchi begyn-

nelsen
7^ li»««>
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nelsen inttt warder vtht thet Hebraiste Sprsket sun-
net i Vthan «het Svrista haswer af Hamon giordt
33iammon och widh ändan A tillagdt / at thet et de,
jynnerllgitOrd hafwa matte/ ther medh thet MeVo»
mar och Skattar.kunoe bestriswa - sa at söledes mcd
thet Ordet Mammona Heller Mammon/ sörstäs Of-
werftödlgheet/ Myckenheet / och en stoor hoop ägodc-
lar. Och föreställer siiedes lEsus twenne OM och
meer an Oltzka Herrar/ the octsä emoot hwat annan
öro/ när vtafsgodelars myckenheet bllfwergiriqheel/
och girigheet Afgudadyrckan / som Eld och Wam /

Swart och Hwitt/ Höger och Wänster/ at <he lwert
emooe hwarannan befalla. Gudh wil hafwa/ at wtz
houom af ale hima/ af all Sial/ af all af)
alls Kraffter liug Ma stolsm. Uher e.
moot säger Mamon och Kiftguden: Den bästa Gu<
dm ör/ Mlhafwer vthi Pungen: feäga man med Iu»
da Ischarioth/ hwadh willen I gifwa mighl Tu
stalt Nrax swar fs. Alt tzwad tu l Werlden älffar/
wil tagh gifwa tig/ om lu faller neder/ och eilbeder
Mg. Gudh wll hafwa /ae »y stolom älsta wckr
Nästa/ sifom otz stelswe. Nel,/ sciger Mammon:
Hwad gär tigh tin Nasta an? Tu agMMMtnar-,
mast/Hwst och en mii föria fbe stgh/ mm GudWr stz

ällä.
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aUa. Gudh wil hafwa/ hwsr vch en stal figh och the
sinä ährligen närä och föda. Och altngenMttMe,

inägonOandel. Derföre sm
ger och Gudh: ssalt lcke hsfwa twchgehan»s
WMiMom säck/större och mmdn: jMen lnttl
olqka tztindla/ medh aln/ medj wicht/wedh mättz
rckl wckgh/ latt pund/ rält steppg/ rätt kanna ffal

z.Mos.B.
Z.Mvs. B.
15 j),;e.

wma nör eher, Men om Moses och Prophelerna/
och al!a Gwangellster Wille sädant en Mammonstte-
näre öfwertala/ mötte the doch inm hoos honomvth-
ratta: TY hoos honom gäUer ltzka/om det ör stultt el,
!er rö/wat/ eller pä hwtttiehanda fätt örNWnM
först han det fär. Gudhwil haftva, at wtz lhet time<
liga goda attsä bruka lkolom, at wlj lher medh wär
Nafta betiena/ och then Fattige hieipa: Men Mam-
mon tilstuter Hiertat/ och wänder RnMnölh then
Torffllga / ac han förr lster honom döo och förderf,
was/ förän han hielpee honom. Gudh wit hafwa/ at
en Mennistia gör sigh sielf godt/ och fordkar Kötet/
doch icke til kätila» Mm en Mammonstienaregsr
lhet intet/ sö at om han wiste sigh kunna ratta sit lU
Nledh sinä Penningin/ han doch icke giotdet.- iom om
Ncrwocrate ar at läsa/ tä han WOrdi ttanckv giorde
han räknittg, huru myckie af Hans goda mätte ofwer-
blifwa/ när han tatiare och Apothetare wordo beta-
landes/ och fann sH justen Penning öfwer effter ssn
Näknmg. Tä haswer han laM:n?tz/ battreärdöö/sa aro

M«ln>l;.l4

er tranck
»sr/ nm»
ch« er sei»
ne lX«cb'
nung, wie

»«nftinem Gue »urde übtrbl«ibe/»en erbicÄttze und Apocheter bciahlen wurde/
«nd fand gerad/eincnGreschcnubrig/nack scmerRechnung Da fprach cr/nM!
es ist bcjstr gestsrbm/denn so.vicl zeldes utnbrachc/undfiach also.
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Znfä mpttitPennlNgarförlola/ och döddealtlä. OG
KltfZ örGudh och Mammon emot hwar annan/ at
Mammon aweles förwänder «Ho G«dz dufth. Emooe
shel sörsta/ dnfwer Mammon en til affguoadnrctan;
emoot thet andw/ t»l etzer och meneoery / tv hwad
Ochtar en Mammonlst at faista eder swarla/ först
han medh them nägot kan wlnna: Emoot thet er«-
die/ at eouruwä! the gs medh hopen i Knrkian och
höra oroet/ the doch äter gs ther ifrän och gä bort/
sch wmds fslqwafde af vmsorg/ ochßMomar/
Sch ItWW w«lilu»t/ och btlra mgen ftucht. Emot
thet semte/ ar m Mammonist obarmherllgh: emoot
thet sittte/ oöhrligh: emooc thet stunde och ottonde/
bensgen t«l bedrägertz cch lögn; och emoot thet Mon-
de och Tyonde/ begörlg til alt thet han medh ögonen
zeer/ och medh öronen hörer. Söger fökdenstuld
lEsus medh stial.- Zngen kan tienä lwäYHtrarz
Ikunnen icke ttena Gudi och Mammon. Betän-
ker föroenstulo wäl thellä I girige/ som asal«edart
hlerta ästunden Mammon tienä, the» ör/ Mke war-
da,MyMt g»oz fömZr/wa/ förräd mssaffa/ och stora
Penningarbaakom ederläWa; I/om alla edra ean-
kar ther hän läten aM au

at Z mMt winna mögen/
schnar lhetta ebert anstag Hr lyckeligtt/ I ta af
hiettat frögden eder/ ochäeen wäl til modz-. Ingen
kan eiena tw<i HEfsar/ 3 kunnen lcke zlena Gudi
sch Mammon. I stolen lhst i zannlng weta/ i kun-
mn wttt nenä GuvV; I äisten intet Gudh/ Z häl<

Ppp len
Mlers Nch? Seme HäOe HabiK? Kls»en/Onn Hertz P

Mamene-
Kopffifili.
sitSer als

Hopf/auf
«lle kru«s
Grtisse «b >

gerichtetl
Seine Au«
g<nfinb
sckarffe

gen/ S<i«
NaseistW
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50.

len eder intet tll honom/ vthan I Halen Gudh och
förachten honom t Penningar och Godz äro Eder
Gudh/ haswen I theras fult vp/ ls sättien I der til
Eder förtröstan/ och menen/ i <ä mätto kan Eder ju
imet fela: haswen I intet esster Eder wilia Godz och
Penningar nogh/ sa wardenlklenmodige/och begyn-
nen til at lwifta / och warden sörsagde. OHledeS ält
Giligheel en Root til ale Ondt: ly hwod gagna-
de thel Mennistione/ om hon wunno heela Werlden/
och leoo doch Skada til lm S«al) 3het ar en alt för-
farlig ochförsträceeligWinning/ för hwilken Kwppoch
Siäl i Helfwetit plichla stola. Dochft«l«,«nchsal<lne-
tia hckr/ a< Nijtedsm strtafios/ ty Nytedom en Gudz Gäft»« sr/
och bsr äs ingom laM.' M<n chtt <r synl>/ <tz bruta then rslt/
the» Möbh iir m<dh »är Nasta/ fir honvm stal o« «vara ale M
espardl/ och tilhone bäfia. Och förbiuder intet Chtistue ä-
ga sgodelar/men han förbiuder tienäthem; ty detör
meer än stoor öthMdnademeUan/ wara Ryt/ ochliena Ntzkedomar. Abraham/ Lolh/ Davld/ Job,
Nicodemus / Joseph as Arnnathia, Zacheus/ Mat-
theus/ Lazarus och hansSystrar, woro rhka/ochwo,
ro Guoz Wänner/ och af Gudh walssgnave: Men
om Mammons Tralar lom intet göra sigh/ell Heller
och mnckie nnndre en annan godt/talar har srelsattn
lesus:lngenkanlieuaew<zyettari I kunnen lcke
tienä Gudt och Mammon. Skola ocksö alle andre
Syndare/ til hwad Svno hälst the begifne wara kune
na/ komma ihog desse Frelsarens Chrlstl lElu Ordz
ingen kan ti«a t«ä O«rar. Exempel /
Hoorkarlar och Skötior/ stamlösa schllar och siunor/

tl»
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eil ywilka Gudz Andevlhi Lagen sagbt.- ssaltlcke
gsraHoor, ocheUiestlEoangelloräder: Flyrßo-
lery. AUOvnd/jomMennissian gsr/ äe ochan
Kroppen: Mu han som bedrtfwer Bolerlf/ han
lyndar pä sin egen Kropp. Eller weeen I lck/
aeevarKroppckrthenshettgsNndeSCempel/ OchZFtelsarens Christt lEiu lemmar? HwH göra IthemlöM lMolemmarl I kunnen lclellena Gudioch

l.Csr.s.,z?
«3.

ederstKrachllgheee. syllhunoar och Suputhar/ som
om Morgonen bittsda vppe äro/ til at beMa fig
om dryct/ och fiteta m ltl nallena/at the afWlzn/6öl/ Lura och Brenwyn hele warda Me/ ochseeiNtet vppck VEllanS wällf; The som görabuken
t« sinGuoh/tll themkanman sätja:l tunnen icke tienä
Gudh och bukeni 3 kunnen »cke tienä Gudh och Kan-
nan. Aldrig kunnon, w<z bllfwa Gudz trogne tienä-
re/ föriln w<z aslöhon» werlden och ale hwadi werl<
den föegengeligit ör ifrän otz, och wh otz heel och hal-
len gifwom Gudi 11l tlenst, at om wtz lefwom/ wy
lefwon YHRrano»/ om wy döö/wy döö YEr-
ranom/ och siledes/ ehwad wy leiwe eller dss/
wy doch tzora HHltanom til.

Tyee andra stal/ hwar medh Aellaren ZEsusall fHfäng och onyttig Sorgomehee lekanibliga för-
biuoer/ inftuter han i ftliande orden: Therfsee s<g«
iagh edtr: Ssrier ilte ftr edare lijf/l)wa> I stolen äea ock drie-
ta/ och icke fsr <l»a» tropp/ h»«d IMm tläda eder medh.är
icte lifwee m«r äu maren, och Kreppen m«r än tl<ll»en l The
kleentrogne och mitztröstande girige sbria för sit ltzff/Ppp» ochtla<

Eft.L«/iH

Rem.l4!»/
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bch klaga figh: hwao lkole wtj am/ tz»ad ltole wtzdric-
ka/ hwad lkole wij tlada otz medhl Frelsaren ZElus
fwarar oem /och förestäUer dem detta SpörsmW/
sm the kunna troo Gudv ther om/ at han som haf-
wer gffwit them thet mera ar/ ran och gifwa them
thet mindre är? lemnarlävthi theras egnamogna
omdömen/om iekeLifwet är lneerön Maat ochDric-
la/ och om «cke Kroppen är meer än Klaoerna: Hwil-
let tä hwar och en anteligen mäste bejaka / strax
ech gifwes detta Elutet: hafwe» Gudh gifwit det me-
ra är/ Llfwet och Kroppen/ sä gifwer han och det nnn-
dre är/Malen och Kladerna- hsr vppö föller/ at gif-
wer nu Gudh Maten ock Kladerna/hwtt lörier tä tu/
O Menniskia/ för tit Lhf Ta Chrlstus Zslus stger;
Gölier icke för ldsll LG/ «. haswom wil har at
grant märckia/ Sorgen wara twaggehanda/ Hmbe-
sesSorgm lofiig / men Bwklorgen oloftlg. Thew
förre hwad anbelangar/ sörbiuder Cvristus den intet/
Dthan anbefallar otz hennev nar han säger.- Mor«
gondagen haftver sinä Omsorg med fig/ och hwsr
Dagh hafwer fin egeu plägo. Vthi fh<t andelW
Gtöndet kauas lrogne Predikanter och Lärare Siä-
lajörjars; Mm ocd Paulus zager om figh/ at han
dage!igen wawe öswerlupen/ sch bar Vmsorg M
ZsrsaMblingKkm; Ow therföreberömmer hä sinLär-
zunge Tinwtheum/ at han Kierleliga Omsorg hade
för the Philippe Vthi tdtt werldzliga Mändet haftws och 3Ke/ som tegem/ Da Omftrg. Wthi Huus-
hsjWZNM htter Het sä: Ywgr nu NsM stna/

H.Csrinch.
Phil. ».»«3.
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besynnelliga fil zcke fslssrier/ then Haf-
wer förfakat Troona/och ckr argare ckn en Hednmg.
Och thetta alt fölbiuder intet Chrisius. Mm then o-
lofiige BwkSorgen förbiuder han / a< en Mennistia
öngzllg och sorgfätllg förier för den Dag' hon aldrig/
kan hända/ seer/ och för det Mahl / hon alorig aler.

Derföre ochDaulue rader: Hafwer mgen OmsorZ/
edaee begclr ware kunmgl m för Gudh medh

~P'M./>s.

Mi. 4>
all Bsn/ akallan och Ock at Frelza-
ren lElus mä winnaotz här til/förer han oZ t«l Ca-
lechezen / och paminncr otz then första Artikeien om
SkapePn: laZH ttoor/ ae Gudh tzsfwel wlg sta-
Mf/ och allLieslur/ glfwit mtz Kropp ochSiäl/
sgsn/ sron/ och alla Lemmar / Jörnuffe och aU
Sinne/ och at han thet cknnu tzäller widtz mgchl. )e.

Och har af wil Frelsaren lEsus/ atwij stuta stolom;
Om icke Kroppen är meer an Klädttna / och lifwetmeer an Maten/ O Mennissm / hwad war tu för
io. zo. 40. eller ock 60. Hhr sedän? Ta wastu in«t t
men vtan wsr Omsorg/ hafwer Gudh kallat/ at del
ssullewara/sommtet war. NärWworomafiave/
hurudan war tä wär lägenheet 3 Wtj bodde vthi ttjo
Mänader vthi et sadant Hws/thet wij nu icke vtan
förstrackclje stulle kunna öftoda; emeUan all
heet war wär Hwylokammari och altförvnderlig/om
icke gifftfull/ war war Maat och Dryck: Men vtan
wZr Omsorg hofwa Gudz Yllnde? fiyteliga gwldl
ch/ och ailejammmsbereltt otz/ och i Moderlifwet

Pvv; sänckt

Rom.4-,?.
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sanckt oh,- han hafwer »olkat otz ftlsom Wölck/
och lätitotzvstas säsomOost. Han hafwer klädeotz
vehi O«dh och Kstt / med Been och Oenor haf-wer han sammanfogae otz / Lljf och Wälsernlus
hafwer han gwrdl otz. Huru fnart hade thet want
med otz vthi Moderlifwet bestälttEt FaU/ etSprsng/
en kaU Drock/hade snart kunnat dräpa otz/ och Ms-
södzel strorsaka.- Men vthan wär Omsorg hafwer
Gudh dragit otz vthu w<ir< Moderslyff, och sä är
vppä otz lämwöl sannat.- Vs snar, ldm Mennistion gswel
fär/ firaxe hennes este redo ftar/i henn«s Moderslyff sirftnn, ae
hon sigh cher «f fsba ckndoch ch<t en ringa Spijs är/ lqtwöll
felas ime» cher, lil ch,s hon fibes i Merlden h<lr. När WY a-
rom födde/ huru star thet tä 11l medy otz? En tamb»
zmge tan Nrax löpo/ En Xycklmg tan strar lokia ess-
ter födansinz men etlteet Barn/om thet ssulle lemnas
för sigh fielftt/ stulle thet vlhl sin egel» orenligheee om-
lsmma. Men vtan wär Omsorg hafwer Gudh/ ige,
nom fina heliga Hnglar/bewaratotz/ och säledes wär
Skröpligheee wäl föresedt. Wära förNaHhrhafwom
«ij vthan wär Omsorg medh Sömpn och Barnle,
kar förnölt / och hafwa es the Gamble om otz sagdl/
fom wij nu söhom om the smä- Then eller tben lbrter
inlel för Morgonoagen. Hthi Vngdomen örom wy
hiildne til at lara n<igot/ och ther om hafwa andra
«M soria/ae wtj och vthan wär Omsorg igenomGudz
Wälfignelte ätom tomne tll wär manliga slder, ochmängaafotzgs vppä grafwenes Bradd. Kan förden<
fluP och bar srsgas/hwllket I tancten wara lättare/
gifwa thet lneec war/yeUer halla widhMacht th«nu

ör?wif-
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är? WlsserllgenärSkapeljen swarattj hafwer föroen-
stuld Gudh gtfwit tigh ata och drlcka / och hwad m
hafwer behöfft/ när tu intee tunde eala/ när tu intet
wlsse eller kunoe söria, när tu etj Heller kunde arbeta/
när lu eh Heller wiste hwad Gudh war. Wisserligen
lsrer och then gode Guden nu glfwa tigh hwad tu be>
höfwer / när tu tä nner honom / tu kan bidia / lu
tan arbeta/ och kan tit bästa sielffföresee; allenast tu
lroor Gudh ther om/ och sägcr.- Tn Gudh som mig he-
warae hsr nckr iagh lt Barn och Vnglwg war/ bewara lu mig och
nu mä/,y iash vchgamm«l «lroch GrZ/ Skal och tit Hlktta
fast tryggare blifwa/ om tu och tin äterlösniliss ihug«
tommer. Ty hafwer Gudh vthi Christo vthwaldt tig
til ewinnetllgtt Lijs/ wlsserligm larer han ochdragabe-
tymber om tigh i thetta Lifwet: Eptzsar han tigmed
fit H. Ord och Sacramenterne / wtsserliqen warder
han giswandes tigh Maat och Dncka: Drager hanvppä tigh salighetenes Kior«l och Chrifti lEsu sör-
werswade rätserdigheetz Klädnad/ wisserligen lörer han
och glfwa tin Kropp Klaoer. Hr icke thet ewmnerliaa
lifwet och Saligheeen fast myckit mera an thetta le»
kamliga lifwet? Ssrier fsri,enfiuid icke fir el»«tiijf/hwad I
fiolen äea ochdtieka/ och ickeför eoer Kropp/ hwad Iftolen tläda
eder medh.» sr «te Hfwee meer Hn Maten/ ochHroppen meer sn
Klckoen!

Sä fölier tdet tridie Sköltt: Seer »ppaFoglarnavn<
><r Himmeten/ the saä ine«/ och in«< stära the heLer vp/ och sir»
fambla inettiiaoorna/ och eoerHimmelsteFaherfsoerdem- srenl
iete mpckie meer sn lhel At Gudh är then/ som föderffo-
glarna vnver Himmelen/ kan ingen neka: men hafwer
nu Gudh sä stoot Onisorg om them/ hnru mvltit me-
ra stal doch Gudh wör Himmelsse Fader giswa otz/

hway



4so FenMldeGsndägen
bwad wtt behöswa. Ty ia förer otz vth» Guoz
Rtike och outöselige Spqskammar / pämmandes os/
«t stsom en Hwssader vthl sit H»s drager bekvmber
om fineFoglaroch annor/CeeaturiMen han doch sast
större försorg vafwer on, sineK.Barn: öfweGudh wör
Himmelsse Fader/ som föder Foglarna vnder Fjim«
melen/ »om äro ffapade för Mennistiones ssuU/'fast
mera föder Menniffian/ som är stapad effter GVdz
Beläte. Intel M the/ intet Mm che vp/ och etz
Heller ssrjambla the nägol i Ladorna: SädaneMe-
del ock vthwaga» hafwa the intet «il sit Vppehalde /

som Mennistioma: Hwadan monde the tä fä stn fö«
do/ Eder Hlmmelske Fader fsder them. Tn om
alla Konungar pa lordene stulie tunna vtan Mm-
Mkians fiada sammanstä thems Förmago, för,
mätte the doch intet en A)ag Wsa <de oeallga Foglar
vnder Himmeten, och lhe oraknellge Diur vppä Mar,
kene; at man om Fistae och the ftere store och smarre
Dim vthlHaaf/ Siöar/Flodee ochHar/inttttaiamö.
Ty aUssMas sgon wäneaefftsr HErran/och han
gifwst s§em sin Gptzs i finom U<?dh. Hsn vplälee
fina Hand/ och vpfyilsr aie ehet.jsm lefVer medh
Behas. Han gifwer Bossapenom sie Foder/ och
them vnga Korpomen jomropa M honom. Och
mäste wäl alla gtrige och Mtztrogne här blyas/ när
oMlige Dm? ps Markene/ och Foglarna ssola bllfwa
cheras Lärewöstare, Frssa/sögerHiob/Diuren/ehs
stola lckkgt elg/ sch FoZlarna vnder Ammelen/ shs
stela MM thet meerär/ Frelsarenlesus

wqfep

«s.
Ps. ,47 ,
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wtzserstzMttttilNechtergalen/Steglltzor ochandre sa-
dane angenehme Foglar/vthan tilKorpar ochSparft
war: Seer pa Korparna/ ey the M intee/ ey Hel-
ler vpssära/ the hafwa hwarken kellare eller lado/
och Gudh föder thewt Vmu mpcktt ärenI bckre
än Koglarnai Och ssrifwa «he Naturtunnige/ at
när Korparna /ä see fina vngar/ och the me icke them
t,l fargan lyka/ «l öftverglftva the them z och waeda
she doch antingen afHlwmell? dagg/ eUer smä ma«-
?ar/ som waxa i theras Nästen/ vnZerhslone. Om
Sparfwarna finnom wu stledes: Sälias lcke llr<i
Sparswar för en sterffl Och en af them faller

inc ,».14/

v«ssl.< A^

icke pä Hvldena / edar Fader förvthan. On, aw
dm HMlmelens Foglartalas eiest igemeen/ a» tdelos>
wa vthan sorg/ och näe the vpwakna, the ts fiyga vp/
tziungaudes Gudi <ll öhro pä Qwlstarna; finga,
ftdan nedh/ och tt fin figbesteddadeel. Föder nu Guh
fartjteligensäledesenonylligSparff/ lhen roefochtl<
ge Korpen/ then stlnckande wtdyoppan/ och lhenotack-samme Göken: huru mpltit mera stal Gudh otz för-
Orm, Mda och nöra/ som ciremycktt meer/och myM
bättreänKoglarna?

Mal.,o^,

Ps.lo4.lZi

Thet fierde Skalet ör thettaz Hwilkenärv sow medh fin Omsorg förmä ftttm
en Alu M fin LgsMgd Ty thet fom intek
länder til Gudz Nampns Ähra / til wär Nastas
nytea/ wsrt egtt gagn/ eller nsgoc Creatur ttl godoi
tll hwad snda wil man saoant efftersta k Emedcm
thet och wil omöheligen l<lta figh göm. Sösonl eil E«
xempel, ssf en ltllen Zacheus stulle gerna Mia til ssn
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wäxt bliftva längre / Mon han thetstuue tunna göm
medh fin omsorg? Ingalunda/ wii Zrelsaren lEzuSMa : at faft ön öfwerdsdige MennWor tunna Masom knorra emool Gudh/at the imet aro blessne rees-
ligare/ the doch ther medh inlet vthratta. Hr «ckelhet
ibland Gudz stoora vndttwärck a« rakna/ at ibland silmwg tusend tusend gsngor tusendMennistior h»ar
och en doch stal hafwa fft ansichte/ och fin besynner-
liga stapnad ? fö,mä nägon gsra el hahr pä fit
hufwud hVitt eller sware i Hwad wilm ochtäMen»
nistiors barn tonttia sigh medh sin omsorg vihratta
kunna/ i anseende tll des födoochtlader? Wonthe
medh sin omlorg kunna godh och tienlig wäderleet
ftamkonima läta ? Mon the kunna arla ow serla
regn förstaffa? Mon the kunna owader hindra t
Mon ehe kunna wapten gifwa 3 Hr tcke thetta them
alt omötzeligit / Svnda fördenstuld alla the/ Om
Gudh vthi sm wsrtt mönstra wilia/ och lUa som ee-
formera/ lom ioid detta tilfallee hwar af them stulle
sin lexa belomma/ som antmgm tanckia sigh wara
alt förmagra/ ftnala/eUet/ som thet nu heter/ spmeo-
ta/ therföre the lattia Trötza pa Trötza / och Klortel
pä Kioltel; ellee mena sigh wara alt för tiocka/ tä the
lnöra sch lifwet pä sigh/ a« tbet_brakar vtdl mdbenen:
Eller eänckia sigh wara alt föt korta/ och wilia jom
lEWShar saget/gernasöttia nagol til fin längd:kun-
na the mtet sama til pä hufwud och sötter, sö nlätte
lPwäl Hattmakare och Skomakaee hielpa <henl til he-
ders medh splstige Hatlar och högklaclota Skoor/ at
the gZ/stackaw tWMmpa styltor. Eller och de som

tänM

Ma,i.f:;6/

E« mschtt
ihntn d«
hertzbtndel
trachm.
Siewolttn
den Sache
sernmit

Kohen schu<hm z»nd
hueenhelsse



tonttia sigd <cke waw wackra nog/ lä «heMMM>/«ch pä dwatlehanda jattwliia lykasaM, ändra Gudz
dehag meohoch vpps sigh: Hwad kunna wöl lsdane
gnnat <aal as Frelsaren Chrifio ZEsu wönta än/I
tunnen icke lima Gudi och eder fafangio. Annorleoes haf^wer Gudh stapat «tgh/ och annorledes wll tu sielff
flapa/eller röttare sagdt/ wanjkapa tigh. Menarm
Gudh larer kanna «gen eigh/ effeer lu hafwer sta<
pat digh om/ och hofwer icke »or,r nöqd med Hans
wälge»nlng? Then Gudfruchttge David/ som Hel-
ler hafwer warit samnctttstoor tll wört/ fiunger Her-
ranon, Gudi hierteligen: lag taetar tlg delssts st
iag vnderligen gtord <K; vnderltg äro ttn W<ltck:
Och thet besinnsr min Oläl wst. Säijom och ws
stmmaledes. O eu aldraberimlizaste «iim<schtigafie Skapare, hu-
ru stal iag chöras min Kropp annorlunda stapa/ <ln tu honom sta-
pal hafwer! Sä hafwer cu welae mig wara/ iagh »il firdenstulb
icke annorledes »ara/ iaghbefaller tigh min K«pp ochSläl, iagl)
beftller tigh min ttngl» och Widd/ tigh sswergifwer iagh mln ft«-
pnad och »<lxt/ tu stalt girat/mstalewäl göran TvFrelsarenS
Chttsti lEsu Ord öro sanna/Ittgenfslmä «edh fiss
Omsorg säiliä en Aln ttl fin Mlsngd.

Thet semte Stähletärthetta: OÄ fsr bwad stulMm
I fsr Kläderne! Sloder iiliorna pH Marlene/ huru the wex«/chs
«rbeca imet/ eij Heller splnna. Boch ssger iazhEder, ae iete Sa-
lomon i all fin H«li«heel war sii klsdd/ som en «s them. Kl<ldern»
Gudh <5 BrFee paMarkene/ hwilker doch i Dag fisr/ och i Mor-
gon kastae i Vgnen/ stulle han icte myctitmeer gsra bce eder/ S
iKleemtvgne? Emeoan Menn«stiorna betymbm siE
icke allenast om Maat och Drtcla / vthan ochhwar
meoh the stsle klada ochwarma figh; S« ttöftar och

Qqgz ZreW.

Ps',>.l4.
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Srelsaren ZEsus otz lhttemoot, och sörer otz nu vchz
fins himn,ch?e Faders Tyg-och ochwff<
ftr otz h»ad för stöne och herligeSmycten der inne Z,
rvi och huru otaliga ötstiUiga klädningar Gudh ther
vthur ährllgen vtdela behagar. Han wUer otzimet til
Köpmäns Bodar och Stldenkrämare/ vean vth vppä
frw Fsltet/ och ooch icke Heller der til the högaCeder-
och PalN!<TrZön/ eller the storaEetar: Vthan tiiti-
«o, p< Marlene, Oraset/ och andra Blomster. The
mbeta iylee/ ssger Frelsaren Isjus/ thet Mänfolck
böör tanckia föt sin lkul ttlsate: Och the splnna ey hel-
le»/ hwilket tMagdt arM Qwinfolcketz stul: Pä thee
Christus filedes bsde Män och Qwinnor medh detta

»s» p/»c/t

«pemplet hugna och ttista mä. Hwar <r nägonKonunM-
li< Putpur/ h»«r finne<nägst Sidenlyg/ so« mediilisrochVlo».
fier ms ftrlijtnas l H»«d «lr saröl»,) som en lXoo< l Hw«d «r ss
Hwllt ftm en iil«; Dersöre ochFörjamblingen otzChrt-
stt 3Esu Ord paminner / och säger. See Liliorna
(intet vtd< tinaLust.ochKryddeMdar/) vthan/ iti-
nä Ängiar/ huru herliga che ther fiä l »he be«la itte med Pennin-
gar lhen herligheel som the fa: Salomon i alt che, han hade/ war
iote lyt eno blade, som stmma iiller bära. Nogh war Salo-mons dens aldmherljgasteKonungz Herllgheet ftoor/
«t och Drotningen as rtzka Arabien icke vthan Mom>
största förvndran mätte dm astoda och berömma;
och bekänner Salomon sielfom Mhz Ale eh« mm ögon
instade/ läl «aHh ehem sä / och fireogh «mo Hierea lngen Gllldiei
sä ae thee gläddes af slt «ie Arbeee: lazh gloroe fioor tinq/ iagh
bygde Hws planleraoe Wtjngärtar. lagh giorde migh örttgär»
dar och TrHgordar/ ock ploneerade ther vthi allahanda frucktsam

laO migh Vammar til «e woena Skogen af chsgrsns Träii. Isgh hade Hienne < tzienorinner/ «h Timfiefollk .°

'.Ksnsb.
l<3«



lag hadc fiörre Hgodelar i F<lä och FHr/än alla tht /som fsrmig
wero i Jerusalem. lagh fsrsamblaoe migh ochSilfwer och Gnld/
»ch enStatl af Konungom och iand«m. I«g besiätte M!sSän<
«are ochSängerster/ och Mennistiors Wällufi/ allehanda Glrän-
giaspel/ Ock ftltostade miz sfweralls the som fsr migh warit hade
j ItruKlcm. Noch lhtw<ll war Salomo i all sin Herlighee,/ nsr
han vppä thelalHraherligaste Klädd war / icke an«K sa
klädd/ som tiliorne och Blomstren pH Marckene: G>
meoan sielfwa Naturen/ widt öfwergär KonstentOck
en stosr äthstildnad ar emellan den Naturlige / Mr
och den der effter gioroe Fargan- Then Mturlige ör
Lefwande: Then sökia wöl Konstnärer at effttlfölia/
men icke wljdare an the kunna och mä. Doch ehuru
herliga imor och Blomster pä Martene öro/ haswa
ttze icke strax the vprlnna/ stdana Fsgring/ vthan be«
lomma the then sin ttzdh: När och the then bekmnit
hafwa/ niuta the icke Heller dm ltöna Vnder.fagrim
gen förän ehen förlrampas aswära Fötter/ el»
ttr gär Aan der öfwer, och blifwa the kastade i Vgn
eUer Lada; ) Vgnen at der afällMige Watn dittll'
leras/och ätiklUlge. Pulwer beredas: i Ladan/ at 80,
ssapen ther as öswer Winteren mä hatwa sin föda.
Kläder nn Gudh saßrsset pa Marten,, hwilttt doch iDag
sch iMorzsn tastas ißgnen/ stulle han iekemyctitmeer görs de«
«e»/ OlKl<e«rosnc? Tvet är sant/ intet Creatur tom-
mer is Blott och Natot «il Werlden som Menniiklan/
shen doch emoolKöld och Frost tläder <om bäst behöf-
wer. Et lamb hafwer. sm VU medh figh/Rafwen fit
Foder/Wargen sin Pels/ Hunden/ Kalswen/ etc. fin
Häär/ Swtlnel fin Vorst/ Kocklingar och GäSvngar
etc. sin Klun Mennijkian tommer allena naken ttt
Verlyen: Menklöder Gudh <s Grösetpä Marlene/

Qqqz Mm
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MderNaturen sa au annor Dmr/huru myckit mera
stal Gudh göra tyet eder/ then och eder 81l ock lijn gis-
wer/ cher medh I eder blpgd msgen belsetia, I Kleenlrogne?
Tn tunnen < nu imet anförtroo Gudh eder Kropp/ tt
Idoch fte för ögonen, huru GudhEreaturen vppehsl-
ler/ huru Gudh kläder Lilior och Blomster pä Mar-
lene/ the ther witnen aro/ at G«dz Hand är mtetför-
korlad; Huruwillenl doch en gsng wldh Slueet af e-
der tUzt«dh befaUa HErranom Gudh edar Sial I
Kleentrogne<Kieentrogne/ zom icketroo kunna Gudh/som är en Gudh/ ehen icke liugakan: Och heelaWerl-
den/ lom nogsampt mtygar Gudh wara den aUena/
som all Tmg vvpehaUer; Wa Menniskior/ aUaDmr
vnder Himmelen/ ps lorden, och i Hafwet behagell»
Zen tläder och föder; O Mennistia, Werlden som ligh monde
dara/ lhen haswer eu ttr sa swära/ men Gudh hafwer tustrglsml:
See Dmren pä lordenne kräka/ huru Gudh försölier dem/sce ock
hwad Foglama sea/ the haftva sin fsdo ochHeem, Korpvngarna
vthi cheras tte/ the hasi«a sin dsgeliga f<lds,- GBdh leiler ingen
fwällH ihiäl. Til HTrran sck ty titHopp ock iejt/ fsrsumma eijgode
aegöra/ m lorff etz wijka the/ tin Saat stal Gudh wckl
vchsira. Vthi tie iand eu blifoch Bo«/ cher br»k<» ligh ien rätl
Trol>/ lher stal ha» lig Väl fsda.

Thee siette Skalet är detta: Sä stolen jl nu iele hufwa
OmKrg/ h»ad stole wij äea/ hwad sto/e»ndricka/elltrhwad
stolc tlädl» off medh! Ty alt lädan? sskia Hedningarna. Ock
lärer Chrlstus lEfus o§ har medh/ huru Ma dlt wll
lhe Cdristna ansts/ at the medh hednistOmsmg och
Mitzttöstan omgäs. ?y Hedttmgarna wiste intet af
then sanna Guden/ therföre the och elj Heller wlste af
Hans Barmherligheet/ Sanning/ Godheet/ Wzmöch,
tigyeee/ och faderlM Förforg/ vthan the hade Buken

tör
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för jm Gudh; The tunde »cke Mckia/ at GUdh nä-
gon Omsorg hafwer om Menmlkiorna / the meente
Gudh intet wew af wär Nsdh/ och mtet höra wär
Bon; Hwarsöre the Athenienler och wllade fin Gud
then Mnde Guben/hwilken the mm könde / och ft>m Apsjll./?.t
dhe meenre/lcke Heller kande them: Och vthaf säoant
Hednijkl Oförständ föigde / at öntelizen mstte wara
«f Nöden/ tvet hwar och enmsfte sielf sitbästa föresee.-
Och säsom Hednmgarna mtet wlfte/ at effter thelta
LlftVet ee annat äterstodo / siötte the allenast thetta
Jorvista och Lekamliga/ och hwad som tienä kundetll
at äta/ dricka/ och tlöda sigh medh/ lher effter stodo
the medd all Macht/ wunno the tbet/ st gladdes tde
af Hiertat; Miste the ssdant/sZ blefwo the högellgm
hedröswade.- Och sä giordeHedningama/nar the än-
nu vnder Sathans Rtzke höwe / och ther vehi stadoe
wow. Men hwad anstör theChristnal Uthi m fann
Two och barnslig Tilförsicht vthas Gudh alt iadant
förmoda; Troon ochßönen äro lheChristnaSEpijS-
kammar/ och rUa Men mHtröstans Om-sorg troor imet Gudh/ ey Heller Hans Förjorg, komer
Mtet ihogh Gudz Barmhertigheet och Godheet/ och
förwäxlar säleoes e,v sadan Butsorg en Christen vlhl
en Hedning/ at en sadan Mennistla icke meer är then
Christeliga wrckiones ledamot / effter hon «i! sinSiäl
ock Samwet dödeligen sargad ör/ som the Oambla
marckeligen tMhafwa:
Ock Thel och
theragNagänsuNaOrdttlkenna gifwa/ hwilka tu och
ftr höra af msngen wldh venna ctlden: Hwad stole wy
sla/ hwad fiole wij dricka/ hwad stele wii kläda rst medh? vlogh
xäder m/ «isgftaltrooVlldl)/ och inl« soria lawyckil/menhwa-
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.dan stal thet tomma/ thst taghftal cka? H»ar medh stas i«g miz
och lh<mint fsda? Hwatan stal iagh K<äder ock Hwsgeradh di-
lemma! Säller mlt tilGubh miss flyssa «nlsHttl
Ma SparfnM i Wunnm l Hr icke alt thetta ätfftafHed-
ningalna/som asOudh inttt weta/ och lil Gudh m-
gen förtrösta» sättiäkunna? At Gudti bat« ckland
otz Cdristne/gä en stoor hoop Edristnade Hedningar/
som icte blyas widh at neka och försata wär Christen-
doms och Troos begynnelse/ tlier wtz doch medMun,
nen/ och gifwe Gudh af Fziertat bekannom otz Troo
vvpz Gudh/ vppä Gudh Fader/ vppä Gudh Fader
Alzmächtigan, vppä Gud Fader AlzmachtiganHjm<
meiens och lordenes Skapare och VnderhöUare.Sög
fördenstuld godh Chlisten Sml medh Förlamblmgen:
M» Hierea h«»j grsmer <u eig/ för Werldlen< gobi js sorgelig,som
sr doch timeliK? Til Gudh sätt m tit Hepp ock som haf»«
«llaälerlifi- Han wil ochtan ngh hielpa wiD af all Pödh/ tp han
yeel lin Brlst Hans är Httnmel «H Joro!

Tn och «het siunde Skälet sä liuftigen lyder.- Edar
Himmtlste Fader »e« wäl/ ae alt lhetta gsr< eder behos.- Intt«
kunna Bamen mitztrösta pä Föröldrarnas Godheet/
intet bekymbra helle? Barnen sigh «her om/huruFör-
öldrarna them söoa och kläda wilia: the lemna thet
alt i sine kare Föraldras Nehagh: The Christne äro
Gudz wär Faders Barn, som ar l Himblom/ mage
lhe sördenstul en fast säker förtröstan fattia pä denne
sinHimmelffe Fader/ som icke aUenast weet/ ot alt
thetta gKrSotzbehoof: W^Mwmimet lefwaafWaöer.»
Wy tW,omeijhe«srgzn<kne:Tden öchickeäuenast zZdäyt
weetsUger man/vtan wiloch kan och gifwa otz hwad
wtj behöfwe: WMug/ Pracht ock Präl/ dei
chcnne werldenes Bsrn Aersiaz vihan hwad then naturllge

MdtorP
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Nödtorfiten sordrar: Och therföre bidiom wtj effler
Ehritti lEsu besalning dageligen.- Fader wär fomsst iyimblom/ Troor tu lntee Gudd wara ttnFa-
der/ hwad onropar tu tä honom sssom et barn/ son»
dochäst enwansiächting oachta/ ochjordlfismnad/men
han Hr i Himblom? Troor tu och Gudd wam tinFa-
der, sö wet han wöl st tigh hons kare barn alt thel-sa görs behoff/ och han gifwer tigh, dagh tit dage-
Uga brbd l Ty som fisb en Faber ftrbarmar/ och tznnsens lirot
firgältr sna«/ sagirGulch mtöost arma/sem lijea til Hans Faderli-
ga «rt. Och tunde boch en Mot>« hsr firgsta fin barn sä tckr
Stal doch Gudh til Ewig tijd/ Min fiäl ey firgäla ligh / Gudh
ster wär nöoh/ Gudh hörer wär böön/ och willighär
han til at hielpaotz/och gifwa os hwad wijbehöffwa:
3a w«< sö mnckit och meea warda lysade ifrsn wsL
Sorg/ som Gudh drager om os bekymber/ ae han
mildeligen wil otz gifwa/hwad wq behbfws? Och wtz
sä myckit/och mindre stola sötia effter thet jordista/eme-
dan wtz sielfwe intet weta/ h»ad otz gagneligit Zr/ och
hwad wy behöfwa/menGudh »et wal gifwa og hwatz
wg behöfwa.Ocharfördenjkuldstlltet afflheeea helige
Evangello ' Ssrier itke ftrdenstuld fsr Morgondagen - Tf
M«lgon>agen hafwer fielf fina omsorg mcdh si«h. lh« <lr nogh
st hw«r>agh hasiver fin<<tn plage. Thetla SyneS lcks
wara nägot tröstrijke/ at h»ar dagdhafiver sin egen
plsgo/ stlom thetta beswaret och fö» wndenes ssull
MennlMn är öfwertom mlt: tn lii Hanna de Gudh
Adam i trwie finn: ty eu ey ftlte budenmin/men mera tin
Hwinnse ordom/ genom lilt wärct/ ru achta ochmärck/strbannae
Ware lorden. I all ehen stund cu leftva «ä / stal l« aff lor-
hen Aistel fä/ i ein siveee stal tu tigh fsda/ ,in hullru och bam nleb
Mg och h«m/ lilchel) I blifwen dsdeldochlZtsäwaravwalk

Ps»o;lz.
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Dag hafwer fin egenplsZo/sz haswe? och hwar dagh
medh figh Gudz Nsde: ty HErran, Mildhett <tr «nnu icke
vche/ hans Barmhtrtlgheet haswer snnu icke euda:
och hwar Morgou nyy. GVdd/ sast ön han i Hlmmelen
fitter/ weet wäl/huru mänga Mennistior p« loroene
lefwa, jämwäl huru myckit the til kläder och födo de-
höfwa. Ingen Fader motte det tohla/ at Hans Barn
och Tienare stulle honom förestrifwa, ehe, och,het behös.
weriagh/hwadan staliaghlagae' Huruwilienltlädamighl Ochwy mena/Gudh ltal thee lyda/ och nMe thet lijda.
Beweken Eder dochl Mennlstiors Barn i En Sonstal ju hedra sin Faber/ och en Tlenare fin Herra.
Hr tagh nu Fader/ hwar är min Yeder l Hr iagh
Oerre/ hwar fruchtar man migh/ Hr Gudh wär
Fader/ huru fiulie hän icke söria för otz fin Barn.' Hr
han wär Fader/ huru stulle han icke slsta osis Hr
han i Himmeten/ eller w<lr Himmelste Fader / hurussulle han icke kunna giswa otz hwad w<z behöfwa?Weet han wör Mdh/ huru fkulle yan icke sigh öswerVtz förbarma? Hwarföre siola wg tä «litztrösta/ ochWta then leoe Vuksorgen plägaotz? Intet lunnomw« lwifia om GudzFörmägo, effttt hanärAlzmöch-
sig: Intet kunnom wil twifta om Gudz WalwlUiog-
heet emoot 08/ effter han ör wär Fader: Ilttee kun-nom w« Heller twifta om Gudz lörsorg, effter hanweet alt hwad wh behöswa. Ss frampt tu förden-ssuld O MennWa wil wara ibland Gudz Barnas
taal/ ss troo detza Frelfarens Christi lEsu Ord sTherfsre sckgeriag Eder: fsrier icke fsr edan Lyf/
Kwad IMn cka och dricka/ech ickefsr eomKrop/

Klagowij-
sones,,»,.

Ma! ~6.
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hwad I stoten Näda eder medh;är lcte Llfwet meer
ckn Maeen / och Kroppen meer än Kläden Sck
stoleoHnu ickehafwa Omsorg/ sätjlandes: Hwad
stole wy «lea/eller hwadMe wy drtcka/eller hwad
stole wy Nilda oh medh i Ider hlmmelffe Fader
weelVäl/ataltlhettagölSjderbehofft Oörier icke
fsrlhenfful för Morgondagen: ?y Morgondagen
zafwer sieiffinavmjorgmedfig Thelär nog/ae hwar
daghafwerstnegenMga. Kasta O Menntstia tin
Omforg vppä HERran/ han skal sörstria tigh: Och
säg medh Försambllngent Meban,u mm Gudhoch Fad<r
iir/lin Barn m<fie eu hafwa tckr, af Fadcrlig Gedh«t-ty O Gud
tu äfi ännu fä Nqs som lu hafwer warie H»innerlig/ mil Hopp
stär altlll ligh/ l<ltmin Si<ll attqdh richta sigh/sähafw« iaz nogh
E»»'nnerlish /

andra Stpcket
Christus otz bluder/ se thetta - Oöker fstst
Gudz Nyke öch dch 3Mfeldtgheet/ fi

ftller eder all thelta eil/
wil otz sämvckit lam: lagh tanner Eder wäl / at 3
immerfort sörien/och alchd lätenEoernögotanaM
get wara: Effter nu <ä medh Eder bestaffat är /ls
«öter doch thet basta och ldet aldranödigastewaraEder
angeläget. 3 willienrhte warda / 3 mlien aff Gudh
fä thet3stolen öta/ thetl stolendncka/ thet I skolen
tliida Eder med/här öfwer Sörien där Effter söri-
m I/ doch tunnen 3 medh Eder fsfanga och onytti-

Rrrl. gasorg
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ga sorg Mlet Uthriitta/derföre wlloch iagv glswa eder
el sildant räd/ huru I doch stolen winna hwad lästen°
I« är Nödtorfftigl. Söter först effeer Gudzßtzke
och detz Asttferdigheet / sä faller ider alt thetta til s
Warerfir alt tingh ther om betymbrade/ huru I vtd«
shetta förgängeliga lifwet förlonade,uedh Gudh isi,
nom W msgetomma til then Triumphelandeförsams
bllngen i Gudz herligheey At I omwände i-
ftän msrckret och til liwset/ isrän Salhans machl
eil Gudh/ fä i thetta Gudz Mderyte Oyndernas
förlcklelse/ ochkott ibland them som helgade äroge-
nom ttona päLhristum- Sbker ther efftw och lö-
rler therföre/ at Z bätlren eder nu/och wänder edet
on,/ pHHeI edraSyndermägeafflkrapade warda/
och Wederqweckelstns lyd tä kommer fsr YER-«ns Anfichle/ n<lr han silndandes warder/ ehey
Ider tilfsrende nupredtjkadar/ICfumLhrifium,
Söter ther est«r/ at Gudz Ande/ Gudh then wärdi-
ge Helige Ande mä regera Eder: sucker och beder af
Hiertae medh David- Okapa l mig Gudh et reene
Hierta/ och gis mig en nyy NH Anda/ förkaftamiKicke ifrckn l« Anfichle/ och tagh icketin helige Ande
ifrcknmigh. och
then frsmodige Anden vppehälle mig: M miggs-
ea effter lit Behag/ ey tu <ist min Gudh/ «nMeAnde före migh p<i en jämpn Wäg! Göker der eff-
ter/ at Gudh sit heligaOrdzNädeltus immerfortvthi

edra

4ue. »0.40.
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Edraochalleswärviertan wille lysaoch fflna lata/
och beder medh Församblingen - Gli beder iagh aff
hlertans Grund/ ?u ey zftan migh tagertitthellga
ord veaff min mun/ at minsynd mig eyffader/som
i mtgh boor.- )agh zhet wck troor/ thet kan ep an-
nars wam/<iy hoo 11l ligh kan glswafigh/ han blif-
wer vthan fara:Meordfslminafotter ärenbrm-
nande 3ucerna/hso thetkan hafwa i hiereal ttr/thm
«ättaMorgonstterna medh allklarheeebewqlarfis
ehen ödla Gudz gäfwa : Gudz hellga And regere
them söm hopp tll honomhafwa! Söker thereffler
Kl I en rätt brinnande och
mägen fövrötta/ atl medh sadan eder ödmiuta/ on-
dächtiga och botfärdiga Böön thet wmnen,som then
GudfruchtigePatrlarchenlalob/hwilkenförr enGud
ftäpte/förran Gudh Wälsignade honom. SSker
tyer effler/ at Gudh för lilkommande Svnder m« e-
dee bewara/ at I lckededrSfwen GlldzhellgaAnda/
eher med F beseglade ären tll zörlohningeueS dag.
Söker med all fttzt der effter/hum Imagenkuna läggia
bort ifrän eder then gambleMenmstian/ eher i sor-
ea medh omglugen/ hwilken genom lusta l wllfarel-
se figh fsrderfwar. Och fsrnyer eder i edor fin-
nes anda/ och lkläder «der then nya Menvisttan /

then effler Gudz belälestapae är/lsanstyllisarHtt-
ftrdlgheel och hettgheet. Affkiilder jderthen gam-
bla MnniMn/ medh Hans germngan Och lklä-

"

"")"4/
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der jder ltzen nya/ lhen ther förnyas l«l Hans kun-
stap och belcile/som hsnom ffopat haswer. Söker
der effter at Gudhalla otzöftverhufwudet hängiande
Svndastraff märdigas lindra: och om HErlen Willesom han haswer orsakaenepsa otz, han doch Wille med
mätteligheee ncpft oh: Sucke sioch laije hwar förfig.-

Cel;.?iV.

Ittlol4.

Ach VErre straffa «cke migh vlhi em stota Wre-
de/ och neps mtg tcke grymmellg/föl mma synder
lede:vehan war nckdeltgh/ ly lag är swag/
heela eu mlgh/ min been Hro fötssröckte. Skal nu
fi ssee/at straff och wee/ päsynden mckste falla: sä
tW HHr/ochlqft eher/och migh ttl bättrmg kalla!
Sökerdereffter/ hurul thet hellga GudzOrd med the
högwardiga Saerannntememäge edraefftertomman,
der lempna rene och oförfaltkaoe/sasom <l)et aff edra
förfäderhafwen betommlt Söker dereffeer/ huru) E-
dell timmeM LYff Christellgen mäge besiuta/ och et
gladiespräng vthur denne Sorgedalen göra til den
HimellkaFrögdesalen; Söter för all ltng der essttt/at
Z ta medh Simeon farcn i frt<d/ medhStephanoan-
befallen HErrnnom sdar Siäl och Anoa/ och medh
Röswaren pö then Dagen intommeni ParadtjS:
Söken I först effter GudzMkeoch des Rätferdig-
heet isä mätto, sä ffal Eder och alt annat tllfalla:
S<i faller eder/ sägerFrelsatenlslus/ aledetta ltl:
Nembltgen alt/ alt/ hwad wy til Födo och tläder/ ochtheltalefwernetzVppehälle behöswom. Ttietta alt/haf,
wehwad Mmpn thet hafwa tan, och wh dristom oss

in för

3».
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in för Gudhnampna/ angifwa och bcgara/wilHEr,
«n Gudh tillaggia/ säZom vppä töpet/ lom w«
plaga, om wH för st sökie Gndz Vlgke/ och detz Rätfer-
digheet. Bägge fattar harFrellaren ChristuslEfus
tilsammans/ ändamählet / thet otz först bör efftersö-
tm/ Gudz Rhke; jamwal medlet/ dwar medh wtj sto-
lom winna thet / nör tvy sikiä effter thet/ nembllgen
Gudz vlätferdigheet/ som kommer af )Eju Lhtlstl -
Vroo M alla och öfwer alla lhemsomeroo/ dem ell- zräknad som eroo- Tder vppä denna beliningen stal
warachemsaker/atGudhälwlUlgochberedd/themsom
för au ting sötta effter thtt Hmmielssa / icle aUenast
thet Himmeljfa gifrva/ th« the Ma och ftola lötia/ v-
lhan och thet linleliga/ effter hwillet the icle mZge so-
tia/ effter thet skal öntä effter GVoz Behag tilfaNa:
Och är oet wäl och sant/ the som Ma fötst effterGudz
sttzke och Nätserdigheet/ the hafwa intet sä store Skat-
tar och Ägooelar/ son, the/ lom sökia först effter detta
timellga/ och medh Rält och Oratt nu taga altfiält/
medan thekunna Godzet fänga: Lefwa dochtheGuo-
ftuchtige förnögde medh sm aMlda Deel:the haswa
godt och rollgitSamwete/lomar et stort styckeafden
MdifieLyckfaliahetenllhettaLlfweti TvenS
nlstios Ltjf mlet ttzer p<l/ ae hon mänga <l-
godelar hafwer: Hwarföre och en Gudfruchtig Siäl
sig fielf trossar/ när hon tbrft effter Gudz ollzleochoetzNätserdlgveel sött haswer/ om henne icke s« mnckit af
det Joroista tilsalle,/ och säger: Alt hwad pä thenns
Wtllden sr / Guld /Eölf/ Mllust/ och ännae

meer/

Aom.j.».
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meer/ Nqeedo» och stäleligheet / thel wawr en s<i
lyeen Tqdh/ och hielper eq tllewtge Lyf. Tv hwad
eimeligtt är/ iagh fsrachta mä/allenast euOGudh
»Me läea mtz fck/eu enchfallgheel/lhenFhrlstus jaf-
Mr migh berede/ genom finPyno och ödmmtheett
och hwad eheu ewlge alzmHcheise Gudh/ hafwer otz
sllftgdt genom fin Budh/ Hee »il han wifferllgen
hcklla: han hielpe otz tfrän all Farllgheet/ honom sseeprys i EMgheee/ then wq oh nu och allan lq>

beftlle ilCsu Nampn genom then
heltgeAndal

Nmen! yk?lre)Esu Amen/ Amen/

rs.Ssnda-
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16. Söndagen effter Irinitatis.
3 Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thms

Helige Anoes/ Amen/

ckr fsrelagl en Mg Dss:
MMM sro torle Ord/ som doch mycklt hafwa m-

nebära. Mennifiiomen/ säger Apostelen /

Hr liltlagt w gsngDbi; Tyandock alla the andre
ostäligeDiuren aro dKdellge/ ae lykwiil döden themin-
ttt förelagd af Gndl säson» en tag, eUer Snoff sir
nögon lagzOftverträvellestuld, sifomdan Mennlffio,
men kbrelagd är: EY Heller hafwer G"dh giswit ns-
M Dlur förvtan Mmnistlan jödantBudd/ at tder
the gwrde thet ellee «het/ s 3 stulle the döö j Vtan han
haf»er latttblifwa them ithen dödellgeNaeuren/oer,
Vthinnan the en göng ssapade woro Hwarsöre och
«he andra Dtmen eq mistä nsgot af lin Fultomltg-
heee, när the döö/ vtan warda l fin Död och Vnder-
gängfast mera fultomlige / sörty the tomnm lnerige-
nom til thet mähl och önda/ ther til «he af Guoi sta<
Päde aro. Mennistiomen är döoen förelagd för Lag-
zens öfwertridelse/sässm etStraff: Derfire ochMem
nlstian msste pä Kropsene wagnar en gang Döö -

Gmtdan Dagen han sr «ldtiz si lang, wy mastt,u Hfflonmw/n-
-ea; iifweechet sndas m<»h l>sl»ien< T»sng, hoo lhce tan rält
M«tia- w«j blif»§ »chburm/ och Grafwm gire Tra'ng, ftlier

Seem wy icke dagellgen nostan/ the
tefwande gä ln/ the Dödabäras vth: Sane är thet/
alla Menmstwr stola en gZng Döö - En göng stola
MM wZra SM, mörcke ward«: En gsng sioladesse

Sss wftw
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nam Aron förstämde warda: En Mg lkola desse wä.'
ra Tungor tystna- Mälet ltal swäfwa ochföriwinna:
Anden förtagas och blifwa kort: Ow nar Händema
iniet mera kunna mga, Fötterna inlet mera M och
thec kara Hierlat sbnderbriffer/ tä stalSiälen
fii lElu Dag rywma den »ordiska />nodo, och then
Kropp/ WH nu omföra/Andalös blifwa kistiagd/vldi
lordena föms/ ock tll lord warda. Och kunde sä för
otz oödelige MennWor intet nyttigare wara/ och
mtet nödigare ar/ an offea tanckiapH lhen gäWM /
och then Stunden/ nar wst icke läsom Faä/ vtsn sonl
MeANlstior döö stolom: Tn sihka Dödztanctar mstte
otz lara/ hwad wtj nu ärom, och hwao wtz i framtgs
den blifwa stolom; Kunoe och vnderrätta otz /at wffoffea ock alchchbeesncktt/ « wij eugang döö mclfie- thtt ma-
fie en gäng fäm «lnda medh «st/ ecb wärt lyf <e M«hl haswa/ a<
»h hclöan msste. Sä a« en Mmnijtia aldrig tan bättre
Gernmg göra/ änhon elomofftaft ihugtommer/ figh
wara förelaglx en gäng döö. Sssom och otz ther om
pannnner thenna Sönoagzens heliga Evanselmm /
hwllket om Hnckiones döde Gon i Nain handlar. Ta
och wy otz päminnom 3E<u SvrachzGons bewekelt-

, ge Ord- Tänck pHhonom/ Mm han är dödh blifwen/ fI miiste m
och döö: Han winkar medh Handen äth tlg och Mig;
I gär borde Mig, iDagttg: Ty Mennijtiomen, allaMe-n är fbrelagt en gäng döö. Sösom och lhe«a«edh mera wtj/ genomGudz Näd/nu hörandes war-dom. Men i förstone/ före än wg otznärmare bärtil
förfogom / erkennom wtz wär Swagheet, ochwör oförmögendeet: therföre wtz och bidlom GUDbchen wardige heligc Anda o§ til hlelp/ tllHrdee medhFrucht

Pspo.l»

Ps.zz.6
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Frucht vthförande och hörande/ thet wh göron» mcd
Frelsarens lEs« 3hr,st< egen Böön/ medh

och i Troone lssandes: Jader wäl somH
< Vlmblom/ elt.

Evangelium l<ncV vi,, v.». ,3.

tyven/ gick 3«Lsus vlhilhen Gttdm
tallas Nam / och medh honom glngo

wcknga Hans Lärjunsar/ och mycktt Folck. han
nu tomttl Gtadzpotten/ sij/eäbarsder vthenDs-
der/ fim Msders enda Gon: ochhon war enEnc-
tta. Och en stoorhoep Folck af Oeaden med henne.

HErre» sög hene/ han fig öfwer hen-
ne, ot sadettlhene: Grät lcke Och hang»ckt,l/och eog
paßärena:Och the/fom böro/siadnade. Uä sade hanz
lag säger tig/ vnger Man/ stal pp. Och then Ds-
deftttefigh dp/ och begynte eala/ och han fict HO-
-Hans Moder, Och en rckddhoge kom öswer al-
la/och the prysade GVdh/ ftiqanoesl Hn stoor
Propheteckt opkowmen »blaud och Gudh haf-
wer sött sit Jolck- Och thetta rycheet om honom
vthgick sfwer all ludesta Landet/ och ali the Lany
eher omtring.

it sr s«fängeligh«l sal»e Predltsrm/ alt ck> Mngelighttt; Ty
Stoffe«maste smkommatil lordigm/sasomchetwarithas'

tilGudhigen/ then honom g!f»it hafwer: Ta«
lar then herlige Predlkaren maeckeligeni Sä «killandes,
then odödellga Siälen isränden dödelige Kroppcn/och

S ss» hwa?-

Prebitareb



hwartyera as dem detta psmmnandes: A< edurusant
chtt är;all Hstt ckr Hss/ Ock all,h<s Gsdhe« säsem Blomster pL
Marlene/ Hssz torckas bore/ VlomSree förwitznar/ ey HCrrane
Ande bläscher in- Ia Fylekee Hr Hss; Hsee lor«eaLsere, hlom-
flree fsrm§nar.- Doch Däden/den naturltgeDöoen< somjkllier wälKwpp oe Sial ifränhwarannan/tcke stal tuna
drapaGiälena/jom ar
dödelig: Icke Heller ma tunnagöraKropven lUinlet/ef-
tertioftermäste äter koma tillordigen/lssom thelwatit
haftver, doch tcke lsngre/ än tildes then fanlma SiHl
medh samma Kropp stal «ter igen tlllammanfogas/
wldh ttzen fidste och allmanne Vpständelsedagen.Der-
töre och fförsamblmgen fig thet widd Thrlsteliga )or-
dafördel och Begrasningar paminner/ ch« Kroppcn n»sr »tanAnda/ tommer ho»sm til ingen »ända, Han stol honcm

H5a,40.7/,.

l<«s /l^/»5.

igenbttommo melch siirre Ährooch Feemma. Eiiean Heller a»na«
belyda/ thee »ij Begrafningar pryda, <ln »i, »ar, Hopp sä be»iiMthe dibe thee sofwe medh lijft. - - « Hch ia« fig ingenfirfelra,
lhenna lerd ftal fiee mer« Hhra... Gä »ele »ii och zenom yud»
Ord/ « Mennistian/soln tommer til I»rt»/stal vchi herlighe« »pfta,
och medgrsgd i iift»elingz.Säsomochthettanärwaranbe
Gvangelilka Historia bekräfftar/ som föger/Hnckones
SoniNain barsvth om Stadzporcen tilatbegraft
was/ hwiltet»at el>ögonlkeenligitßewtzs ther 111/ as
han ju tilförende mstle dbdh wartt / emedan wtz icke
«he tefwande begraftra. Men ehumwöl han hafwerdödh warit/ ltzkwZl ar ingen deel af denne döde Man-nen/h»arlenS<älellerKroppblifivent,l intet/ vthazz
the äro bide af lEsu tilsammans sörenade. Sö OK
then tilfirende döde/ ar öte» igen lefwonde bliswen 3
fZlom ych ther til ee fullkomligit Bwlzs waritot thm

Mrew
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lilförende dödy war/ och kuude sin Tunga mtet rora/
haswer stdernleralefwande medh tde närwarande ta«
lat. Och theeea alt ör en Afmslnlng 11l tyen alln anne
vpttändelse < Dagen/ täoUe thevthlGriffierns/ elttrellest
til Stofft woedne äro, stola hwar fä stn Släl och
Kropp igm / emedan igenon» thm naturlige Döden
allenast lhtt Band vplöses / hwilket ellest är emellan
Kropven och Sialen. Ty thet as Stofft giordt äraf
Stofft kommtt ör, thet Stoff« ör / mafie ck« towm«til
lord igm, safom<het»aril hafivtr. Och at den förstaMew
nistlones Nampn Uoam/ hwilttt i Hufwudspräket de-
märcter m llimp röd lord/ lasom och lamma Adam,
blefafGudh öfweltläddmed Bt«nn oc hudsöiom andre
Creamr/oc dömd tillorden/thenat bruka och «dta th«
medhzu Gudh wiUe/ at Hans Nampn/ Klaoer ochbe.
stälning/stulle wara honom en stadlgwarandepHmin,
nelse/ at han war I,rl>/ «flsrd/ ochmaste ti! lord attr «ar»
da. Alt hwad l Werlden ar/ wgser os sielfwe Wttls
denes och wsr Fafangeligheet och Flychtigheet Hwae
och en Dag giftver otz widh Slutet the Tanckar / at
säjom wtj otz nidtz at soswa 11l Morgo-
n«, wij och en gsng jkolom, Graswen nederlagde
warda vnoer lordenes Skiul/atder hwtzla ttl den sid»
ste ZEsu Chrlssi Domedag. Ty mm lqs är doch ss
lälM thet ju icke stal fiutasmedh Döden: IntetLtzfss lustlgl/ d« ju Döden icke stal sörtura detzLust. Hwlz
lefwa eä Adams Barn/ och the ogudachnge Menni-
stiorsä säkre för Döden/som dochcherasStofft/lheraS
dödeligeKropparwlllloroenlaga/ theäroltjkasomthe
hafwa <<wrds föround m<bl)Did<n,och sirwtlal sig meöh Htlswt-
«ti ID«S är man.Gladl) och mar sullwsl/ I Morg«» <lr ber,«

~Mss B»
»7.
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b<lde Wett och StÄ, itzswet msste Döt»en wtzta. Inlee <Zr »is.
sare/än Stofftet miiste öter tomma tii lord,gen/ sä-som thet warit hafwer: intttär owissare/ an narAn-
den ssal gä til Gudh igen/ then hvnom giswlt hafwer.
Mä man tö icle önssa medh Moft? O atMenmstioma

woro/ och the mae« brsinna/ hwal» them ftamdcles iswergH
stal Ty medan ma», leswer iWerldcn Säll/fkal man besinna och
«chca fnllwckl/ ac döden wii esi fttsta,- Hans tiltommelse clr os wisi/
m<n Tydcn och Scunben sr ost han wil sH wGrligen gsstal
OlEfu/ O lEsu hielp ost ae tänctia wireMa! OnsklMl wH
thetta / sa vnderwUar otz och om sadant Frel,aren
lEsus vthi söreialde Evanqelw / af hw,lket w« then
herlige Historien om then Dsde/och as IHsu vp-
wäckte/ Hnckwms Gon i Nam/ afhöla wtllom: I
medler ttwh wij thetta täncklom otz at göra/O HEA-
lehleip/ O HErre lal w<ll gä!

f.Mos G.
zz. 2?.

begaf thel sig/ säger Evangelistm/ stdan han gick vthi On
. som tallas Main/ ock med h<nom g»ngo msnge hal><

och myckil Felck / the vthi Capernaum haoe
- hördt Frelsaren lElum predcka/ och jämwöl cdl hm
ru then Dödzsiuke höfViyniannens rlenare btef hel»
bregda, Ock l<? hau nu kom tilScadlpotten.D t«l bars lher vch <n
Döoer: Emedan Slälen allaredo faligen waryädaw
iktw/ och Kroppen inttt tienzigare/ ön/effter landzens
Brudnä cn heoetltgßegraffmng. Saledesbarshans
andelösaKropp nu vchomGtaden/ salom «cle allenast«räin.
vehi thee gambla Teftamentet/ vtan zamwäl än» dag,
mängestaoes ar brukelisit, ther KyrckiogZrdarne och
the sallgen aftedlws Hwiilorum aro vtdom Sraden
belagne. Och är Cdrlsteligit och loftiqlt/at tzederliqen
vch wal effter Ständ och Wyrde beswfwa sinä Dö'

da/som
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da/ som thel och < GVdz Ord päbum är/ at man
the didas Kropp stal fwcpa effeer lilbörlighftt/ och laea honom
toulma chrligm til Graftva. Hwilkkl och Tobias then Äl«
dre/af sin Son tven Pngwibland annat fordrade/at
när Gudh t«go Hans Siai bort/stulle han begrafwa Hans iekatncn.'

5y1?.;:.16.

T0b,43»
Mm a« bruka ther hoos onödlg Ofwerftödlghect och
Pl«acht/ ar icke allenast onyttigt/vmnoch oloftmit. 3y
chet ör wal en tvcka/ och et ftycke af «het tlmeliga Go-
da/ at ens tekamen tan effttr Döden ätzrligen blffwa
begrafwen; Doch ärthet hwarcken Lpcka eUer Olycka
för Slälen/ om Kroppen blifwerPlächtigt begrafwen/
eller dortwrakt och liggiande hwar han kan/anttngen
öfwer eller vnderZo?den/antmgeniSiöen eUerpäian»»
det. lhet ffadde lazarl S«äl mlet at Hans Kwpp icke
blef sa prächtigt begrafwen/ som then Nnke Manens;
Hans Slöl war äntö wäl förwarad/ m hon hwtjladei
Abrahams Sttee. Intet hafwer Heller hindrot Gudz he>
ligas och Hans dm-e Mareyrers Saligheet/ at Fozlar-
na Himmeien äes thsras och Diurcn pa Marteue
theras Kstt. The<fö?e/ lä liZtet som en gemeen eller in-
gen Begrasning ftadar Klälen til fördömelse/ fs lt»,
let oielper och en prächtig Begrafning Siäien til Sa-
ligheet. SkuUe ja stee / at Kroppen eli bieftvo kistlagd
ech begrafwen/ som offta banoer; ar the< nogh/
len sr i Htmmelen sörwal ad. Men ther man tan en
Chrifielig Begrafnlng anrätta/ fasom cher medhinttt
skeer thenDöda mera tll godo/ ön allena/at han bars
vch/ säger Evangelisten: Kunnom w« ts/ säsom nu
«vidh tilfälle pämmna ost/ tll hwiltensnda ssdanaCe-
remomer förnemhiigast ikee/ som wid the Dödas Klst,
Mngar och lolvasrödtt öfwm hooSotzöw «Brut.

iuc,6. ,5.
Sce ftrsta
Söndagm
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s«4 EeMude Esndchgen
(») Hwältae 4ijkm tder medh wn wllnom/ at lhen C yrt<
steligellleswatyafwer och nu laltgen blif»erDöd/örv»i
thtt heliga Dopet twagen affi»a Spnder «<l»h Ghrifti Vlo>-
(») SwepaS och sfwertlHdas the gemeenligen H»y,a/ eller «tliefi
meöh <n Mrttlädmng, at «der medh lilkenna gifwa Rät-
ferdighelenes Kioreel, hwilten Chrlstus lElllS them sali-
gen Dödom förtient ochvpdragitl lamwäl ochther
medh at afmäla wär Ndsta Medom/ ty »y hafwom m-
«l flrdl in < Werldenai lhelfsre är ch« tlarl/ ae «? icte Heller
tunna nazoe fsra här vlh. Gäjom och Job om fig säger:
lagh <l» natcn kammen af mine Med<rsltz7: Naken stasiog äl»
sara lijt. s,) PH Husivude, scltlies Chrono eller Crantz/ eller an-
nst i desi Me; Ty Mm MenmMn «lthöh »ärsi sirijö
p<l lordene/och the salzgen döde hafjva Gegeat/ärdem
för»mad Rätlftleighelenes Chrona, eller lifzens Chrono; son, lck«
allenaftEvangelisten och Apostelm Johannes lntygar
Frelsaren ZEs»m henne ka Na/ vlan och Apostelen Ia»
cob vltryckeligen henne jZledesnämner. che i
Kissan; Tn vppH Trää snndade wära första Föräl-
dror/ vppä Traä lkuUe wlj ock belalat: Men Chri-
stue lEjus lom hafwer ltzdlt Vppä torlens Träö han
hafwer giordt gott för otz/ och yaswsl förwändt wär
LWsta vthi et nMörwarat Skrtjn ocb Natlsda/v-
-lhur hwilken icke et Been / ja icke en Tand förloras
ikal.Thelfsre ochFöriamblmyen sager.- Minftommaoch
fsrtrogna Gudh/ all minä Been bemarar t»/ ae icke « ftän H?op«
pen min stoort eller lijeet nagonfin stal meer fkrlorae blifwa.
Sckecee Varen vlanfsr Dsrm. Tn toe saligeDöde hafwa
«vandrat här »ftan/ theras Slä! är aUaredo i Hlme«
Kn, och Kroppen stal nu affärdas til sit best<ilte'Hwi«sorum. TM lärer och tomma then Stund, al fär
WZrst Döwr lstttS och jamma mstte för wär fful,

Wpp<nb.

?.v

«Wppenbor
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Ty wij hafwom här icte nagon warachelg Sladh,-
När wij en ttldh hafwom warltGasser iwerldene/sso.
lom wij wärt boostalle siyltia/ och i Himmelenblifwa
Inwänare. (s) Klackorna/ och ringe< til och str iytel:
At afwen lom wtd andre förnähme Processer lkeer;
Man ringer när Brudsolck wijas/ och Bruden fölier
Vrudgummen til Kyrckia: sö rmges och Siälaring-

H,br.«.«4

ningar/som mankaUar/at lhermedkunnigtgöra/thetz
Heller wen Gudsruchtige Mennlikian haswa eagltaf-
sseed ifrä fina lordlska hws och waningar/ ochgä nu
fin Htmmelita Brudgummeesster. När vnHore, och

göraStö«ngesöswenmedhKlockorna: Och
fs rmges och för the Döva / the vthithen HMlmelsta
hög Scholan til alsomstörsta ähra vphözas. Medh
Klockor »ammantaUas wij eil Gud) oroz hörande«
Ss föliom wij och/Masom medh waraKlockor/thedö-
de til tyen Triumpherande Församblingen. Svnes
och thetta Klockornas klang ochbombandepöminna
otz toe Apostoliste orden ? Ae sielswer YErren M
styga ned af Himmeten/ med ochöfwer-
Engels tsst/och med Guo; Bafwn /lä ehe döde s
KKristo ffola vpstck/ ther effler wq som lefwe ochi-
genblijwe/wardom ttllqka medh them boreagnei^
siyeu emooe YErrau i wtidret/ sch sii ffolewyblif-
wa nsr OsNNanom alliM c7)W<lrsMct vlh/och
ftliH d<t Stpldmän/ Gr«nnar/ pch Wäuntr/ icte allmast / at
«vq Mlige jsrtamedh dessrtcmde/ vthan at wij och
otz ther medd wsr dödeligheet mäge paminna til hwil»
km anda wlj trampom lorden. Mt gsr euer bärs

?tt förvttz

4/»6.»7.
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zanwMeSöudasmzos
förvth, wij folion, tyet effter/ som lefwom! ep wystolom
och effler lhen döde Dss och lil Grafwen siliä; Sm«e Heller och
snarare styndom wij allesammans HHdanga.- Bsden eageralle-
sammans bore.- Sä stolom wij gä/ la stolen I za/ sä ftola.chegä.

' Thersbre och then alorawysatte Konung Salomo sä,
ger v,hi'l,n Predikare: BHltte tlrgH lGorgehwS/
lln i GDebonzYwSi Vthi lhet ena är alia Mn-

In cc)Nl«-^

Ic» in exe».

»^«/^«»

Predijt 7-

ntssiors Enda ycht/ och lhen Lefwande lägger lhet
Mbälere än lee/ ly genom

Gor,, warder Oierlal och lhe wysas
Ylerta är i Sorgahwsel. Ther thenDöde thenLef-
wande lyta säjom tiltalar: pH mlgh/ jäftm
iagh är dSdh blifwen/ sä mäste lu och dss/ I Gär
borde Mlg/ l Dag ligh: lagh haftver waril/ the, eu Hr;
lu stalt warda chetiagh är; I sren, I stolen ineee »ara, ingen
är odsdelig.» Och beeänck thetta wioh min Graff huru mochgan-
sta bräctelig iir - Döden är wiff/ Tilden mackto kori / iifwet allintee.
neml-ge. At och wij ftlledes/nätwtlßegrasnmgar begä/
ochwar ändalycht otz paminna/ tagom otz til wara
för Synder, fardeles tben lede och Gudi wederstygge,
liga Högförden- ?y sajom wy af lorden ärom/ och
lorden icke annat an Stofft och Damb/ Stofft och
Damb är intet / och wy tyer medh som ärom lord/
örom och intet/ wy tä siföngt yswas och högfardas.
Hwarföre och den trogne Hwslärarm säger: Hwad
Dsgmodas tu gnnK-Mull~och Som dochMMnaM/M
nu leMr. Ehwad lu gör/ sä länck oppii ändan/



fi gsr tu aldrtg llla. Thes vtan wtz och/ wldh wöre
Chrilieliga ssyrckiom wärt Hvpp af
then ttlkommande almenne Vpstandelseni thersöre wtz
och sä hederllgen begrafwom the wära Sal.Vöda Ty
iindochKroppen fsrromar har> lcf»er deckSiälen Sudi när/som
henne frälsi< af all Msdh/gmom fin Sons Pijno och Vöd. Siälen
leftver i Wdi Vchag/ Kroppen ftftver til Domedag;lä stalGudl)
honom firtlara/ Hans Glädie stal ewig wara Ock chetta alt tallar
Skriffttn, bewysa Walgerningar pii the Döda / «cte ia,
ta the grörande vtan Tröst/ vtan sörla med thesörian-
be. («> iägges jyt« nidb i Kyrctian eller och Kyrckiogärden l

Ther medh the Cyristne bewlz<a/ sig wäl förmedelst dö«
den «frän alt sll jordifkaGoda fillias/ men doch i sielft
wa Döden/ ja ocheffter Döden/icte isrön G«dz För-
sambiing stlloa wara wiKa/ thersöre the nu dödehwA
w/ antingen inne jKvrckian/eller sirax vthom. Sajom
och Föl-samblmgen witnar.' Vchilin ietamenen iem iagh
är, lher widh trsfiar fis min Anda; lagh stilies eij ftsn ligh min
Gudh fä ksr/vchi dödzens Pijno och Wsnda: Näriag «ln boör sä
»öör iag tigh/«ewigt i«»ff hafwer lu migh medh linom Dsdh sir-
««Frfwat. (?) lordas Wet Nlkdh dertllwanligeOrdasatl:

37-;»-

2lf lord <istu tommen/ och lord stal lu bllfwa i-
gen/ lEsus Aristus «n Fretsare ssal <ig vpwäc-
tta pä then yttersta Dagen. Icke aUenast otz om
Kroppens dödelizveet/ then af lord tagen är, och til
lorowara stal/ lher medo pamlnnandes/vthanjam,
wäl otz med then frögoefulla VMndelsen tröstandes.
Therföte och ts siungeS; Ty lag nu lord wid dennaKropp/.
fom wij här nederlägge medh Hopp/ lcke honom i tigh hafwa roo/
gsm wäl hwad wy ligh här beeroo. .. Bewara nu hwad här är
inntlagt/ snart tommer HErrensom hafwer sagl/ lhcn pä miglroor

Tl e» honom
V'/,F^«»'»<l ,„</e. l« </,/s//«n» i<>Fe »g» ,««,,«
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50S GeMbe SsndsM
honom stal iagh vpwcksia pH lhen sidste Dazh. Tä moste lu fäho-
nom igm Hans dsde bsde Qwinnor och cheu glswer han M-
lomliLiite ewigt iqf vthifillMe- («o) Hsms Predik.'
ningar/Vsner echMänger.- Ther Mtdh W«j itke aUenast
Gudh tacta för den oödas säliga Hädanfärd/vthatt
ochtröstathe söriande illerblefne/ och zämwal i an-
seende tilotz sielfwa bihia Gudh om en Saligandalychlz
sl wij hwari fin fiadh mä«e sächen <ller lhen Begpafningmbegä,
ac «ij chtt altijdh i Slnnee hafwa/ huru och wij ftolom tommatil
lord igen/ och märcka chet granneliga iware Hierta/ atwHithet-
<a Mnda iefwerne iete hafwa nägon warachtigh Sradh: eec. Ts
och the döda för stt wal eUer iUa förda leswerne berö-
mas stuUe/och ftraffas sigh och sinom til Heder eller
Stam/ och androm til warnagel. Twsrt emoot n»
steer/ enledal» annu aldrigh nagon dödh bliftven är/
then lcke tauad worden örSalig,- Och mänW/ ehu>ru iUa ehe har lefwat hafwa/ fä doch thtt beröm/ thet
them allena borde/som harßa«ferdel,gen/ Gudellgen
och Tuchteligen lefwat hafwa. (n) Vplöttiasöfwer
Grifflerna Grafstl iffter och öthlMige Sorg. och,?»ö«
stedichter/ the til minne silliä och blifwa/huru den eller
den ifrän denne Werldenne stild är / och wy l finom
sydh samma Wag gä Mästez Ty wsra W<lnn<r fallaoffiftä/oD m Spegtl then samma Wägen mäsie wygs/sma"
ka didm härda j Hoo ckr Fatllg/ hoo är Rijt! wij ckre fast hwae«nnon !izk/ !äI»D lher om wärda: Kyrit «Kison/ Chrifie «leison.Hwij tsncktr man eij ther mil i döden wij hckrgä.- Kprie E«
Kison. <„) VchdelasAimosor, At Wlj mägom göra 08WMner af then orcktta Mammon/ och
the fattigas Witnesbyrd ä den sidste Dagen/förChtz,
fiilElu stul/af nadetä intagas Vthlewmelllgayyl>
dor. HwaGwZ dödelige VKnnistior/ hälft 3 som

dafwm
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InnitZn,. 50?
hafwen rädh nogl) tilat lätä edra Kroppar prachtlgt
vthbäras / och herligen bcgrafwas/ lager förnembli-
gast om edra Smla?/ at nar edra Kroppar i lordew
nes Grass komma til förrotnelsen / doch edra Siälar
Me tomma mage i helfwetes Grass til Fördömelse.

Har om paminnoms wlj wHdare af then döde
Onckiones Son i Nam/ hwilken Evangellsten wydatt

sälunda belfrifwer: S<j/ när lEsuS kom til Stadz-
Mten/ läbarScher vchenDöder/ sineModersendaSon/ och hon
«bar enHnckia. Sä hafwer Döoen vthi den lustlge och
stöna Staden Nain röfwat en Son/ then annu vths
fin blomstrande Ähr en Vng Son/ vthl sst Dvgdelef-
werne en from Son/ vthi tamilien en endaSon/och
vthi Smden en Ilnckias Son war: Sä at hwilken
HM then qwarlatne högtbedröfwade ModrenS Nbd
rätteligen anseer/ honom jnart Kindema stola wöta
bllswa. Ty hennes Son/ then hennes Hws lyta lom
ey Velare sigh nu berodde / och igenom hwilken detz
Slächt til effterkonlmaNderna ssulle fortplanteraS /

war nu Dödh: Dödh vthi fin basta Ader/ nar han
nu gaf alt godt Hopp on, sigh/ at blifwa fin wörm
lösaModers önstade Tröst och Glädie: Dödh/ nar
han doch/effter Mennistiojätt ae tala/ wärdwar fast
löngre at leswa/ effter han war vtan all twifwel en
from Son/ och Frelsaren lEsus eUiest/ om han have
waritOgudachtig/ochisinOgudachtlgheetbllfwltdöd/
ocklä til helfwetes faren/ aldrig hade giordt med ho-
nom etsä ttort Vnderwarck: De§ vtan smModersends
Son/ then hon medh ssoorpljna födt hade /medstör-
re mödo vpfödt/ och war hennes Bthtorade/hennes iijsiSom
bennes instade Gon. Zcte vtan hög Orjat lagger E-

TttS vangeli-



vangellsten desse Orden til; a« then döde warsin.Moder,
<ndaSon. Ty thet gör ju Föraldrarna ondt/ när et v-
thaflheras mänga Barndöö/ och the dochbagge/ b«-
de Fader och Moder an aro i Lifwel: Sä msste thet
fast mera kränctta thet moderltga Hiertat / när enda
Sonen afgar. När all Karleek tilsamanslöperps en/
aitFöräldrarnasHoppochGladielefwerochdöörien/
och den enda bliswergenomDsden bortrnckt/atoch tä
n,H wal wara dnyrt köppä trafflig Tröst för enfähögt
bedröfwad Moder. Ty ther msnge L»us öro lysande i
et HwS/ ther ät icke lä stoor aftaknad/ on,« vthftock-nar: men är ther allenast et/ och thet siöckes vlh/ sä
blifwer heela hwset Mörkt. Och om nagon Gorgbe<
höfwer Ttöst/ sorgen öswer enda Sonen veybsVeral,
dramätt: Säsom och Guoz O»d offvthtwcreligenlä-
rer/ hwarest then aldraswäraste bedröfwelse ltzknas wid
tderas Hngest/ som enda Sonen beklaga. Säförma-nar Jeremias GudzFolck til hierllig Snndaängermed
samnla ltzknelse- O tu mlnS Folckz Dotter/ dtag
en säck vppä/ och lckgg tigh i Asso/ haff sorgHka

enda Sonen/ och bekIaMMMMHe
Samma L«knelse

«ndrager Propheten Amos/ när van ho,
«aoe Israel medh et gansta SorgeligitTilstsndt lag/
fager Gudh^stalMa lhem ena jom

Patri-aMen wal mängebarn/
men effler Hans taraste Rachel war Beniamm enda
Ssnenfedan Joseph som ingen än annat wiste, för<wmmen war« tyersöre wllle han intet wsga honom

pä
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pH nägon onödigh Melo/ iayandes nl theandra:
Min Gon ssa! icke fara med eder / <v HansBlodersr dödh/ och han <ir allena igen bltfwen / om ho,
nom wederfars nckgoe ondt z wckgen/lherlreeste/
wordo j driswandes miu gräli HHr medh sorg ne^
der l grafwene, T<bi« Moder smatade och «f dtnne sorgen

när han icke pä förelagda»» lydh heemtom / och hou greet sä
swarliga, alhon inctt Wille lata hugswala sigh/ vtan tlagar - Acd
min Aou/ wär enda Glädie/ war enda Tröst i war Hlder/ wari
Hierea, ech wär Arswinze. Och sa haftver chet wisserligen waril
<n h«lrd Hierletnyck sir lhenna hsglbcdrsfwade Modeen/ at lhen
döde war hennes enda Son. Men chtt stär ännu <l tilbasa/ som
wisserligen lade Stenpä Byrdan/ aldenna smkanwclrda Modrenisom sin Son/ sin vuga Son/sin ftomma Son/ sin enda Sonhade
boremist/ war och en Hnckia- Del gsr ey Heller Budi Andefsrbtz/
hwacföre och i Texten st<lr - Sy/ cher bars ta vch e» Dider< fine
Moders enda Son/ hon war en Änckta. Orden äro fil/ bok»
fiäfwerna äro inlee manga/ snart är <agt/ enEnckia/ men thervn»
der ligger en ovtMtlelig stoor Sorg styld ock färborgad; lher «m
mänga GudlKucktige Hnetior fafi bstlre stela kunna än
iagh. Enckian i N.nnär Hxempel/ el fsralla/ honärnu worden
Manlös/ BarnlsS/ och saledesTr<Ms Ock älendigt och ömtan-
wärdt är Enekionas iilftand.- The Ogudachtige äro them hädste/
ech säija: iät oö öfwerfalla then Fattlga iXcltftrdiga/ och stona
ingen/ hwarken Änckio eller gammal Man. Om en Hnctia h«f<
»er nagon Saat medh sin Trätobroder/ somHnckiorna fä mc'n-
ga af them/ <lr mangen Vomarc ännu/ som imet ftuchear GVdh/
och eij hell« hafwer fsrsyn för nägon Mennistio. Naemiimygar
«m sigh/ signu bsra tallas Mara/ ly then Alzmächtige hadeswar-
liga bedriswal henne. ochhennes Man Elmelech wardöd.Hwad
kan «vara so? gcligare <ln sGnckians Taa! af Sarepla; Sa sanesom HENren «n Gudh lefwer/ lagh hafwer intee

Bröd/

~Wos. W.
4».;»-

Tob.la-4'

Wijshel.b.
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SttlöndeGsndckMm
Brsd/ vean en hand full af Mlöl vthi Gkeppone/
och IMI Olio l erukone;Ochsij/tagh haswer hclm-
tai et?lä ellellw/ochgär bo«at «da thetttlmtg
Hch MtN EON/ at Wy Miige ilta och Vös. HurU tlazeli-
gen gifwer ock ben Qwinnan »thaf che Prophclers Ssners HU-
strur Eliscre tiltänna; ?lenare/mm Man/ tlr dödh
blefwen ; sasom hon Ma Wille/ iagh icte nogh tlaga Vthi
hwad Mödh iagh nu räkad är/sH lsnge min Man lesde, wiste i„«
ineee af nägra Gäldnsrer, men nu / nu när tin iienart min Ma»
«lrdsdh bltfwtn/ nu kommer then hanssyldlg war/ och

».Kongb.
»7»»»

««Kongb.

wil eaga bckda mlne Ssner ttl Triilar. S<l gsr thee
ön i Dagh: Ty detz vthan en Enckia/ om hon gammaj äri
warder hon och smom eqnom föttretellgh/ the therger-
na önsta lifwet vthur henne; sr hon Bng< aro msn-
ga som gildra effter hennes knstheet / och star sa hen<
ms goda Nampn ock Rychte vthi Fahra: hon
Rijt, fistia msnga effeee hennes IWeoomar/

,s la sigh in hoos henne/ finnas henne «l tienstoch hälla
henne käl/ nembligen vppä then pa hwllkenhonsm penningepung hänger: Hr hon Famgh/ öflvergif-
wes lion as aua; Hasiver hon Varn, as thetz Sorg
och Omsorg Nörre: Nr hon vthan Barn, otas hennes
ensligheet/hennes Sorg: Warder hon oM/ tagcr hen-
nes inkomst dagellgen af/ och intet lagges til: Giffter
hon sigd andragangen / Mr och ther pä hennes til,
komande Lncka/ haswer hon tilsörende hafft en from
Man/ hoo weet/ om hon an en from bekomma kam
och kan hända/ han kunde wara From emoot henne/
toroe han doch dssswa eiac? emoot hennes Barnz haft
wer hon tiOrende hasse en hard Man/ ör hon Man

ifruchs

Man tzal
fie lieb/
mmlichaui
der Seit,
öaihr die
Taschen
hcngc»
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i fruchtan, on, och ltte thenne sa biifwa mä. Sö ,ua
ör en Enckia/ ehwart hon fig wönder, vtstält: Thet
och v«hi alla Spräken nogsampe tllkmnagifwes. Vthi
thet Hebraista Sprötet benlörter en Enckia ja myc-
ktt/säwm thenther bunden ochnoghsiagenar/men
tan fig intettheremool förswara/vlhan mösteml?cken
oratt medh Wattjgande ochTolamod lyda. Hoos/,
the Gretsr hafwer hon wäl fätt nampn af Glädie:
men lom wh säija plagom/ miftom nzenar iag/ eme-
dan hon nu au Glädie, aU luftochallförnötlelsebort<
mist/ The latiner Kafwa med bennes nampn
Mennagifwa then härda stilsmessa/som steeremellan
the twäEchtapessonerförmedelst dödew som tllfilende
Hchlenstapzbandel tll et giordt hafwer. Thttföre och
Poeten iögee: Eij ftsr«S«rg wist wara ma/ än nckr som öö.
öen en «f tw<l bortrycttr/ ch< i Härleet r«n/ « sammanleftvat v-
lhan m«n. Hoos the Tysta hafwer hon Nampn af fit
Vora och wtzda Wee, Mm och mängen fatlig Hne-
tm N< wtzda Wee int« stulle tunna öfwerlee/ om hon
än vppä war Domkyrctios Heller Sloytorn i Högden
stodo. En Ug Gärozgäro tliswer Man snart öfwer/
och en ensam wärnlösQwmna gör man snareoreite.
Men eröste sigh alla Gudfruchtlge Enckior tyerwidh/
HErren Gudh hafwer «ardat omtring them/ at fast
m, the här warda föracheade as them/ lom stulle äh-
ra them / vndettrnckteafthem/ som jkulle bestydda
Oem/ bedröfwade af them lom stulle ttösta them z
HErren Gudh i finom tydh alt snarllga stal hamnas:
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5/4 GeMttde OötMM
The fiola ä lychlone haswa orsat at Wa: Effter
Owckder Ueerlu/O GulH/äter Solen ssyna/och
effeer lämmer och grcke begäswar lu oh rtzkeliga
medh Glädtt i TmoNampn waleEwinnetllgallz-
laochkoff/eulslaelsGudK!

AebzH,.»>

Lörom sil af denna ömtanwärda snckiones döde
Son i Nain: at stsom han bars vth tll Gwswen/ wtz
och/ lomallaredo sagt ar/stolom en gsng then ene eff-
ter then andra tillordena vthbäras och begraswas.
Döden hafwer intet anseende tll Petlonen/ han haswerintit medlijdande is»er Faltigdsm/ han wyrdar inltt HZodelar/
han stonar imet Wijsdom/ ine« hsfiigaOeder/ <tz Heller nagonsl-
der/ vchan nckrchem Gamblom sr han j Dsren, och dem Vngre i
ftrsäl. Alla kastar han otz ibland hwar andra neder <

Grafwene / ther liggia ws lilhopa väde smä och floora:
Tienaren och then som ifrsn sin Herra frij sr.KonungarochlXad-
h<rrar pä lordena/som bpsgia chelsde elr; Isrstar som Gull haf-
wa/ och sin H»- full med Silfwer. Och MsstkthM Mktt ön
Klook wara/ som stal kunna Hthffllla then rtlke Man-nens Been iftän then ssattigas. Och sä wist ar thee/
at wh en gsng döö stolom / sä wist th« är, at wy en
gäng htjt födde äromi Then mätteman icke Maför
Klook/ som ther om twiftade / om han en gäng hitt
fLdd wore; Och icse HeBer battte äl then / lom lwlftatan om han och en gsng döö stal. Och kunna wäl
mänge finnas/ som lUwäl ss lefwa/ som ehe aldrlgh
stulle döö: ?he ther medh sie syndige och läkreLefwer-ne bewysa/ at the intet troo/thet the en gsng Ma döö:
Hwarföre «he ochickeens bereda sish emoot Döden»tä säledes en beecknckt blifwer a lychtone <lla gior>t. Nogseem wlz dage!,gen dags/ at dbda bäws tll Gmfwa/

och

»»«/>/«,

LernK.
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efftttlnmtgtK, z,5
och för wöl ts msngen en ltzten rädhoga och Fruch-
tan/ nsr han förnimmer then eller then af sinä Wän-
ner och Selskapzbröder wara hödanryckt.Thörs och
tä mängen/om then döde meerbekymbrad anom sig/
lstz<i: HErre Gudh/ intee hade han eller hon tönckt/
dödenftulle l< snart tomma; Sätter och cher hoos sig
vthi sinne,/at cher effrer/om han rattänttar/Christe-
ltgenlefwa / och sigh emoo« döden bereda: 3Hen sZ
snart fom Kissan ssyler then dödeKroppen/ och Gmf-
wen Wkiftan/ glömmer möngen es altsammans/ och
täncker intet mera ps döden, vthan leswer sedän öf-
lven fom tllförende, och fä gör thee alt sort, in tildes
omjOer af osalla lcke en sr meer tllbaka. Och thet
wöuer al« denledeSialamördarenDieftvulen/hwllken/
st myckil honom tilstsr/söker huru han kan Menni-
st,an lhe lallge Dödztanckarifräntaga/ Hellercchtil
det ringaste/obe«ddedöda.ryhanweetnogsamt thee/
<lt lher Mennistian skulle bereda sigh emoot Döden/lärde mängen öfwersifwa Hans Tienst, fördbmaSvn-
den, och laggia sis Wmning om/ atwal lefwa/ och sa,
ligen Döö. Therföre i<lrer Mennistior alla gsra bckterins i
Hijdh/ « näe Gudh eder tallar/ han mä ea finnasßchöh/ enmO
«ch nadigGudh/ och til silttizte föra/ Mm fin e<lr« Brud!

THct andra Stpcket
anbelangar, blef HnckioneS i Nain dsbt Gon «m igen

Vifrän the döda af IHsu vpwäcsl/ ther om sä-
lunbatalar- Tä HEnen sag henne/wartunnapehansig
öfwer henne/ och sade til henne: Grät icke Sasom E.
vangelisien l<lija willeiänctionesHierta tunde icke ««ra label>röf>
wst sfwer enda Sonens dödh, at ietc mera bcdriftvae war I«>s» «vatsundsamma Hierla, i chet han säg Hnltioms Nölch

Uuu» och



fis OiMNds OsMM
och bittra Tärar. Inttl kunde cht» Sorgbundne <nctian lyffl»
fin ögon vp sirGrät och at hon halx kunnat ste I«sum z
I«fus seer doch htnne/ ochiblanb sä myckl, Fol«k/ som i iijkprotts.
ftn fslglx, ftg I«s«s allena nu lil ht«n< -Och säg han henn< ick< al«
!!<nast/ vchan han wartunnade stgh och öf»er henne afhierlstt och tlsstade h«nn< mldh Ordm, och sade ,il henn<: Gräe
«cte/ Ingalunda ss firstsendts, Mm Fr,lsa«n lesus hs» stulle
förbiud»/ at man aliinttt stal stris och grsla sfwtr sm« Wän<re
»ch betamas Dsdh/ och ehenna snsian/ so« sä rstmaligh Sorg
hadt at Ma ss»« fin Måns Döoh/ iämwäl nu ösw«r fin <no«
Sou< Bor,gän«/ stull« meöh Gräl och Sorg aldeles vppehälla:
essen ITsus CMus.weee wäl,wyhas«om Kitt «ck Blodh/ «ch
h«n jsmwck w,dh tazari Graaf, och öfwer Ljerujalems
Stadd Grstit; Mhsn w!l hanmebh deffe Ordeursda hmm,
«e hsn grelo m«tti!>ga. Sässm hon Ma wille: Gr<ll ey n« sr
shen Stunö n<irwa»ande bch fsrhanden/ehen m«aGlsdie<ln«org
mebh ftg hgfwa liirtt j S«»l är lhtt/ tu hafwer rstmsleliga O»
ftker nsg «t grä,a/ men N<llm<l«lizar< <ro the snnu/ftm tig öen-
ne Sorz sirl»iuda, emedan lu stal rät nu ingen Orsat hafw« «

gr«ts.- iag stal wänba linSorg lilGls>ie,chennebedröfwell«eiijt<
ppeeeSvthi hugnaösull Fsdelsehsgchdh/ rärarna stal iag aff»
tws af tit Ansichte/ och döden stal platt vpsiukenwar-
da l Grae icse ftrdcnstull» öfwer then Döda/ then tu rätt nu stalse< vpfiä; Sr« icse/ ,y m stal, firar blifwa huglwalal». Och det-
,a mize allaGul>fruch<i«e ock fsrlame äGnctior taga fis iii Tröjk/
«tlEsus mel>h fine mistundsamme ögon seer j»ppäthem/ fajl sn
Werlöcn wsnder sin ögen iftan chem- At lEsuHierta »artun»
nar fig öfwer ehem/ ftft c?n Wirlden fer«chf<r ochbedröftVar>enuAel«sus wil hielpa/ faft än Werlöen »il flielpa; A< lEsus stalwisscrligen en gang afftorta che T<lrar/ som Werlden här tommer
thew sa sfwerMgl och offls eil «t fsUa - Tp han är Gnckl'o-
- rätta Fader och Domare; Och han förachtaricke
Nncktona nar honbeklagarfig; snckiones Tärar fty-
ta neder äthMobenet/ men «he ropa vp sth öf-

Ich.».;f.
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effttt "lrinitstis. f^7
wer honom/ som them vthträngr hafwer; the rrangia
figh igenoni Styvn/ och wända icke igen / M til thetz
then Högsteseer ther tll.

Ock han gick til, och .'«g pH Bärena/ ock the som baro fiod°
ls sade han? lagh s<lser tigh/ vnger Man / iläl vp.'

högtbedlöfwade Enttian och detz G»annar gs Mer
Met, sajom dödzens Fängar/ hwllka vthi sinomTW
alla mäste och döoenom tllßoofzwarda.- Men Frel-
jarenChristus lEsus gär frijmodeligen döden emoot/
ly han hafwer Mcktlarna lilHelftvelet och Döden/ och ftulle blis'
wa döden « Zörgiffl/ och vpswälia döden vthi Segren. tzberförs
gär han Manligen til/ M sösom lhesse Orden fällan-
des: en Hetde lycter eno jeijone twa Fstltt eller et sipc-
te af et öra vchu Munnenom. Altjä stal thennePnglMgeN

Gyr.;f. lB'

Hos l). »4»

Hmosz.u»
dövenon» lfränrycke warda: och ther medh glck han til/
och tog pä Bären. Thet war wäl ludarna fördudit
röra wldh the Döda / doch gsr lElus til/och tager
pä Bären sörnemdllgast för effterföliande Orfaker:
s/) At han stulle Wtlsa sigh wara tagzcns och Sabbachens
Herre: (2) Wille han gifwa otz Exempel af sin Od-
miutheel/ ty em han rörer widh the Döda / som är thet ewiga iif«
wett hwarförc stole wijMuldsäckiar och Mattamaat fruchta est «t rö-
«a the Dsöa / lhem twätta ock begrafwa; Kan hllnda the som

' ~Mos. B.

Matt.«.z«

e/?. »s/

/?^«»<^<

ftuchla sir at röra the Böda/ sormena sizh wara odsdelige. (z)
WiUe han sörklara then Moiaiske iagens ratta För-
stand/ dwilken förbiuder röra widh «de Döda : then
nembligen böra andellgen förstas/ och ther medh du»
dll wara/ halla vppe och tilbaka ifran Snnderna/som
af Apoftelen Paulo tallas döoaGcrniugor. (4) Wille och
Christus lElus medh thet han tog pä Bsrena/witna
W) lntet fruchta för Döden och Grafwen / allenast

Uuu, han
»e» i»s«>«?«F, ~/o,<»,</<«/««,/«,/.



han os Lsffförstaffa mslte; ty han «ogh icke
medh sinä Hand i Grafwena/vtan gick ttlt nedhmed
heela Kroppen/ at han otz döda stullelefwandes göra/
och in vthi Himmelen föra. ls) Wille och Cvristus
lEius taga pä Bärena/ at han stulle «ta see silota-
gne Kbtt af then Personliga föreningensKrafft wara
heligt och ltzfgörande: ty alla Vnder giorde han vthi
KitttMwebelstKsttt/ochmed Ksltt. Och thenna Krafftentänä the/fom bäro/hwarföretheoch twänftadnade/
medlängtandechoosöstundftdesat <ee/dwadFrelsaren
lelus nu göra wille.'The< wiste the wal/ atnär den dö-
de Manen/ lom blef kastad i Prophetens Eltscei Graaf/

wldh Prophtte«s Been/ eä wardt han lefwande; Men om
pätagande ehei lamma stulle förmä, wille thegernasee/effle? sädant isränberördeEliKei tljd/nu nättan

Voo ähr/lnttt iFmel händt hade: Och the wal wiste/
Chnstum lEjum tunna obotellga Siukdomar heela,
säsom Rychtee ther om gick omkrmg all land; Men
snnuhaseChristus mtetnägredödevpwackt: Therföre
gär Mus icke allenast til/och tager ps Viren/ vthansager tlUqka tll den Döde: iagh sager lig »nger Man/ siat vp.
Ther med Christus lEsus wtzste ssg lnm allenast all,
weeande/ effeer han st wal wiste/ hwem thenwar/fom
i then lgenflutne Kistan innelsg/ then han säjom siah
aldeles wäl bekant tiltalar / ändoch han med fine ö-
gon hononl aldrig sedt: Vran och AlzmachNg effter
han kunde then döde befalla; iagsägerligh, vngerMan, siatvp. Ty ftörre ärminMyndlgheet/jom befaller llg vp,
stä/ än dödzens/som biudertig liggia. Och effterranc,
eeligen sade ZEsus/ iagh l<lserT<sh: ?y om han «cke thet

Tig haoe lillagt/ och säledes tildenne dödevnge
Mannen
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Mannen allena lätit thenna sin Röst aM sasomhan
och giorde widhLazarl Graaf/ t!M han lcke zöger/ tu
Döde/ vmn tazare tom har vth; hade zMgffwarkns<
Röst fig wOars Vtsträckt/ och fiere döde til
wäckt. Sä kwsstigl är Frelsarens lEsu Ehristi Ord/
starpare än nagot twetlgsiatSwerl,.- när han <äger / kom hät^
Vth/ tommer Lazarus ftam lefwande/ som allaredo
hade syra Dvgn legat dödiGwfwen: När han sa-
ger/ war reen/ wmdt then Speeeljka helblegda 3 När
han föger Ephata / talade Dumben: Mr har ja-
de » TW och war fiiua / Sachtade Wädret fig/ och wmdt
st siiUa Lugn. Tröstom otz har widh / thrt machlige.
ChrW lesußefalningzord haswomwtjotzlilhugnad:
The som mcd tsrar Saa, stola medh Glädie vpffära: Wtz
wära Wänner «ch Zrcknder fara meoh Sorg och Gräe/ men Gudh'
ftalgifwa chem och ostchcm igen med Glädie och Zrsgd ewigliga.
En gäng marder Christus satzandes: Stär »p z Dsde,
ssmmer igenlMennistiors B«rn/ wakervplsom soswen i Isrdena
X. Och tä stola alle the i Grisstcrna aro / och höra
Gudz Sons Röst/ medMomstörsta hastzgheet vpstä.
Gubh snne
sr Gudi Gäfwa/ ther medh Wy ma besta /

Ock den öide satte sigh i»p/ och begyme eala/och han fick ho<
3,0 m hm,s Moser. Hans Sial/som til thetta warlt stild
ffrän Kroppen/ och iomSkrlffeen talar/want i Gudz
Hand/ kom nu til stt gambla Herberge igen / begynte
öter a< röra och beweka Kroppen/ sZ at then dödefat<
« sigh vp iKistan. Och at lngen stulle «nbiNa Ng/ det
mstte allenast wara en phantasie/ sa begynte then vp
wächte Mannen at tala- Sa med sittiandetz/som ta-
laudetz Krafft bewUandes sigh sanfärdeligen nu vp,,

wäckt
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Mzckl ifrän deßöda/ icte mera ibland che Böda wara/ vcan ibland
zhe leswande. Och sa fict Frelsiiren lEfts honom Hans Moder:
Til chttls hal»e nu lhen »»ize Mannen warit dödlens Träl, mm i-
genom Chrlstum bleff han ifrän Döden rycht, s« at la-
ledes han icke wijdare war Modrens? vlhan lEsu/ som honem
ftälsie/ och chenne som sigh medh aUo rätt lchsrde/ fsr ee gif»irFrel-sarsn lEsus Hans Moder igen. Mä iete Enctian nu igenfa»
Ehtifti lEsu lrslirhke Ord/ gräe icke; ochhwilten mä tunnawir-
dellga vthtala eller btstrifwa ehenfiora Glädie/ lhen strr bedröfwa,
deModren «f fin dsde Son/ nu äeer huznadsnll af fin vpwäcktt
Son betomma mälle. Af tn Hnctia bleffhon haftige «, zlaft Mo«
ber, l»<n medh stäl Ma tunde: Tu hafwer/ OHErreZEsu,
förwcmdlat migh mm klagan vtd» Frögd» tu hafwer
afdragit mig mm SZck/ och omgiorda« mig med Glö»
die. Medh hwabtlasrßöftstulle lhen »p»äckte vnsa Mannen «f

Pf.)», i».

H»flz.l4. Hi<rl«sigfrsgdatochFrelsarmlEsum pryfte- tU Dödh hwar
ar nn Udd/ tu Helfwele hwarältin Seger? Dödzens
Übd ärSynden/ syndenes Kwffl är tagen:men Gu«
di wari tack/ fom otz Segren gjswit hafwtt, genom
wZr Frelsare Christum lEsum! Ty,huruw«l icke jKif,
Wit är/ hwadhan hafwer lalae/ ckr doch lhtt han hittttli-
gtn Gudi ta«ka« sir ehec han ifrän the Dsda war vpwckekt. Han
haöe knnttoe med David sagt: tofwa HErron mm Sial/
och ale thet vthi migd ar/ hansheligaNampn Lofwa
HErran min Si<ll/ och förgäl icke hwad godt han tig
giordt haiwer: Then tlt tM förlöser ifrän Förderff/
och kröner tlg medh NZde och Barmhertigheet. Om
HErren icke hade hulpet migh/ ss hade mm Sial ful!-nsr legat vlhi thee stwa: Men tu drog m,g vchu dm
grufwellga Kuloneoch vthu Träcken, och satte minO
Fötter vpps et Helleberg /js at iagh wift gä kan: El-
ler och andre strifftenes Sprak brukae Gudi «l TaltsMlfe,
Ds lil Trsjl / och che NlirMd<lnde eil ickdom och Mmamng.

'

Mm
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Men see/ hwad hälst han talte/ kom en reddhoga
sfwer alla/ och the prtjsade Gudh /Dandes z En
Soor Prophete är vpkommen lbland otz/ och Gudh
hafwer essee fitNsdtgalbffte nu sstt fil folet. Och
ehetts »pchttl om honom vegtck siwee att ludesta
Landet/ och all the land theZ omkrlng.

s.Msf. ,5

Och iH hafwomwtz/I mine älstellge/vthithetta
hela heliga Evangelio/en iftvermätton herlig affmal»
ning «l then lwetsta Wetldenes dag/ och Frelsarens
Ehlistl lEsu Domedag. OMedt och emot alles för,
modan tom (») Fr<lsH«n lEsus eil fiaden Nain.' Sä war»
der dan och WO den fidste Werldenes anda denstUndsgenkommandes/när man honom minst sörwanearz
han warder lommandes jcksom en snara sfwee alla
fom boo pH Jordenne. Chnstus tom här s»)
jl<lff>thi synlig mällo: Sästalhanoch den sidste dagen syn,
«gen igeneommaochftikomma/jssom hävpfallthaf,
veri Dlwmelen/och all ögon ssola jeehonom/ jäm.
Wäl och the honomstungtt hafwa. Chnstus«r har

mebh storl selftap och ftlie tilsiädes hsss lhe Mainiter,: Sä
fihl och YErren komma pH ehen dagmmebh mäng
tuftnd Oelgon til at sima Dom öfwer alla z och
straffa tdem lom Ogudachtige äro / sör alla theras
Ogudachtige gerningar/ medh hwilka the hafwa illa
AiorZt/ocd för alt thet hörda som the Ogudachtige
SMdare emot honom talat hafwa. Christus nal-
kades här (4) til Stadiporten / hwarch fordom rällm hand»
Kafdes/oOßomarnt affsadesi Ss stal ochHErtwlEjUss

iue.«. Zs°
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SeMnde GöndsM
den fsnsatte dagett lgenkoNma/ och osma lorde-nes Kretz medh RHttferdighfel: lp äe thenman
j hwllkomGudh Het bessmet hafwer. Christus fin,
ner här/5) <n gfZealdt sörianoe MedMe/och heela
Geaden näflan sigh Sa «ärerochFrellarenChw
ftus wO den sidste önda fil,na manga oe<dröfwade Hierlan och mänga grätanoe ögon: Ty tä
ffal warda en sieor wedttwödo/ft alhon icke wa-
rtthafwe» ftdanaifräywetldenesbesynnelse. Cb»i-
stUS finner här (6) bsde iefivande och lhen Döbe: St
stal och Frelsaren lEzus a then fidste dagen icke fin-na alla Mennilkior döda/ vthan som Apostelen talar:
Glz/iagh silger lderena hemjlgheee/wy ffole tckeal-
le sofwa/ men alle wäste wy fsewandlade waeda vehien pum/ vehi ee sgnablet/medhyeeetsta Basunen:
Och the döde i Lhlisio ssola vpstck, förflone: The»effler wysomlefwe/sch
eilkommelse wardom tillHka medh ehem borttagne
i ffhvnemoe bltfw«
N<lr HHNranomaMd. Chnssus vpräeear här
(7) Hnckian / och lrifiar henn< / stlijandes grae icke« Ss stal
Van och wtzd den sidste Werldenes Enda sfflorkaat'la lärar aff de Gudsruchligas ögon: och afftwH

affall Aystchte.Christus vpwäcktehär (8)
ben enga Mannen medh O beftlningi ord .-lagh s<lger lish/vn.
zer Man/ fta, »p.- SZ stola och päthen fidste Dagen thedsde hsrs Gudz Splls rsst/ och henne hsra/

the

Apostlager.
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ezessola Lefwa. Christus tager hsr (9) pa Vö<
«n, «ch theKm baro, fiadnabs Sä stal och Freljaren lE-sus vppenbarligen whsa Diefwulens wöriolöle neder-
lag, och Barare- smoetee tkalvphäf»
«vltwardai Mennlstiorna stola ickemera döö/ icke Hel-
ler beg»afwas/och the fyra Dödzens Tienare stola
stadna SyndtN / Bieswulm och Helfweeetl
sölom ffrifwit sr: Mn mch wll fstloha them VM
Velswete/ och hielpa them zfrändsden t Dss/tsg
stal wars tigh ee zsrglft.- Helsweee iagh stal wa-
ta eigh en p!ägs. Christus kännee här / (w) dm
Vnze Mauncn, ock nsmner ho»om essl<r sin slder/ then han H-
»«g ftdl hade.- Sä stola och the Salige wqd then fidste
WerloeneS anda hwarannan igenkanna: säsom A-
dam saoe om Eva: Vhelta är doch been sff «mo«

Ich./:Hf.

Beenom/ och Kstt aff minoKste/ hon fful heets
Mannat cherfsre/ at hon är vtaff MMNmom.»
Säsom Petrus lgenttnde Moftn och Hlmm wtzd
Christl zörklarinft: och JohameS Dsparen änuu
i sins Moders ltzfffördold tgeMnde Fhristuw/den
Knnu mlet södder war- och lZjom thenßtzteMslz-

~Mf>zH
M«ch.»7.z.'

<< 2l«
YM lgmkckwe Abraham / detthan aldrlg ti.förm.
de jedt hade. Christus borttager här (») chm Bnge
MannisSiutiighttl/echhansätttr fish hclbregda vp: S<l ftal
och ä then swste dagen olt thet ölerwända/ som h«r
itheneWerldenne wsraKroppar bräck«a/ ochknäctia/oc
wederstyggettge göra kan: Tychel säot waedel i s?W.
pughstt och Mpligtzm/stal vpstti <!)elllgheel och'

krgfft
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524 Oextönde SsMgen
Krafft: ?<l Frelfalen lEjus stal wär ffrspllga
Lekamen sörklara. Then Vnge vpwäckee Mannen
här destrifwes (,») calande. st lkola och w<l vpwackte
talaom HErrans ftoora Nsdewalgerningar/ochvs
chanäterwändotilstifftes fiunga: Vellg/yelig/HelG
ar HHRrenlebaoch: MawanGudjiYsgdenel
3ä stal wär Munn fuU medh löye warda / och wär
Tunga full medh frögd.- Tä stolom wlj säna: HEr-

PM.j.2O.

Esai«6F.

Ps.;z<.i.»>
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NN hafwer giordt stor ting medh otz, lheh ilro wy
hiertans glade. Thenne vnge Mannen/ som död
war/ och insiuten vthi Lhttistan/ bleff (')) älerlefivanlie i

Sä ftole och wyd then fidsteWerldenes ändathesam-
me wära Kroppät/ som w« nu omföra / ehuru the i
Grafwen lagde warda/ doch wäsenteligen vpsts; fs-
fom Hiob om sigh witnar; emedsn Hetta fötgän-
gellga mäste ikläda M oförgengeligheet/ echchetts

mckste ltlädO fiO odödeltgheee. ChrMuslfick
(4) honom han, Moder.- Sä warder och then sidste ds-
gen en igenlefwereringz dag / tä Föräldrarna igenfH
sine barn / och barnen Zöröldrarna/ttc/ och Tu lorb
msfie fä GuH is<n/ Hans dsoe bäoe Iwinnor och Mä». Ehrt-
siuS införer här
benlustigaech stinafialxn Nain: S<i stal och ä then sidsse
dagen wckr Gorg wckndas i Mdie/ nör HERrm
IVsuS warder os insörandes vthi thet iuftige och
Kfwer aUa motto stöne himmeistä Nain och Jeru-
salem.- Ther/ säsonl the vthi Nain (,<5) prijsade m
Keel Gudh; och endeei blefwo affbenvpwächtt ssde rclode och fsr-sfwm theGudfruchtige til ewiga ssola lsf-

»s.
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wa/ och prtzsa och ähra Gudh/och sät<a: Amen/ toff
Vchchra/ och wysheet/och eack/och prys/sch traffe/
och starckhett ware wärem Gudtz «ftän ewighett
eil Hwlgheet Amen/ Men the Ogudachtige/ fom
förma ey bomen braaa/ nsr ch« warb« them aggande/ huru eh«
,efwm hafwa. hurufbrsträcltellaratheta blifwa?Ohwl<-
ten osätzeljgrädhogalärertä drabba ochtomma öswee
then,/ nsr domsens Baswn begynnar gsz När Giä,
lm kommcr för Donien at ftä/ hon fruchtar fullftvä-
m huru huru tä wll gs i hon stälswer och nstav
figh jwära: hon jeerfina gernmgar för sig sta/ M wll
«a gemawara lZngt ther ifrä / hon faller sö mönga

MenniMj O Menistia/ hwad mltu tin
« Gudh swara? laghkan imet finna nägot starkare
ssal etler nsgot dewekeligare/ ther iagh medh m<l vp-
wäckia tighisrsn Snndenes olsöterheetenesSömpn/än
tin oförmodelige dödzstund / «hm witza olmenneVp-
ständche- och och thet ewlgt
drmnade Heljwttet/ som ollom Ogudachtigon» medh
Dieflarna theras plägare ör tilredt: Tänck wyo tig
fielff/ OMenmstia/om eu nu thetta ögnableck stulle
dbö/ om tu nu strax stulle tomma för Gudz Dom-
ftool/ stulle tuwilia at then Rättferdige Domaren
stulle finna tigh i then eUer then synden/som tilSam-
wete tigh wäl ifwertygark; stulle m wilm / ae Gudh
ther effeer stulle döma och fördöma tin Slaltil Ewin-
nerlig Eld? Om nsgon Christelig bloozoroppa«tigh
ör/ za röree och förflräckes tit Hierta här wljd: och
Gudh lste H)omsens VaswnSliud affmlnom Munn
yu lättiä en lsdan sträct vti m hima/ at tuvpwöcke

lipfMF^s



tsrän Snnden/ Sam, boot och bätmng göra mottt/
Och M lama förffräckelseochtädddogatrogei ochtröget
bldia tig Gudh lil hlelp/ at lu doch i tdenna Werlde-
«e Ehristeligen mstte eunna lefwa/ Saligen döö/ och
ttdermera i finom ttzdh gladeligen Vpftä» Ty lhet
kommee chen dagh / och <lr hardt «Hl/ cheu äugest
b<lr/ sllom som figh löta fsrsträckla / och lcke haf-
VsttM fslwtst/pätigh HHRreLhttst/ ejems
ffalckheee stsl lu vpeäcklg/ ochMffasä hHye fis,

rs ech lm<l Mewig eydh: O YE9W bl«dz/
ty wäldes otz M Llzfwtt

VPWIIM!
Ämen l H«m Mu Amm l Amm/

l/. Eötts
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!7. Söndagen ejfter Iriniraril.

3 Nampn GUdz Fsders/ och Sons/ och thms
Helige Anoes/ Amen/

eu Mr migh gladeligeu siunga om
MMI tin werck/ochtggh betömmer ltna
VHH/- dcrs Werck; YErre / hmu cke line
Wnck ja <iosr / Hro thens helige Prophetens och
Konunqens Davidz oro/ them han icke auenast med
Mennistltg röst/vldanoch wälklingande Instrumme
förefiunga lät Gudi til loffvppö then hellgeSadbatz-
dagem Toiasomthet är en tostelig tingat tackaHEr,
ranom/lckeallenastlhiertat/Vthanochvppenbarligabe-

Gudz stora Nädewärck / vnder och Wölgar-
ningar/pä ttzoStränger/ ochPsaltareochmedspelan»
landepa Harpo: Och mani betrachtande til the tam-
ma Noora Nädewcrck / billigt ma af et gladt Hierta
med flögdesuU Tunga Gudi lofsiunga: gifwtt han och
sä myckit klarligare orsat til en jadan hiettelia Gladie:
Tu H«rr</sHgerhan/ lä«r mig gladeligtn siunga om tinWtrck/och
iag berömer tina henders Werck- och bestär sielfwa berbm-
mel vthien vprichtig betannelse/ ingen Mennistiakun-
na HERranS Handels Werck nogsampt vthgeunda;
Therföre och thenne sräga/ HErrc/huru <lr» tina W<rck s<«
fioor ? Blifwer swa?lös : om man icke the nästsöli-
andeOrden thereilbruka ma/tmeTan<kar äre st's»ckra l»m-
-pe: At sisom hafwet är diupt, och «tjtasom vthan
Botn; allla aro och HEMans Tanckar / HEAmnS
Rsdsiag, HErrans Werck och Gerningar, Mm och

Aposte-
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Apostelens Pauli Vthrop thei summa bekrafftar: O
hwilkei, biuphtee afden Rijtebom/som är bäde VchiGudiWijsdom
ech Kundstap: hans Domar/ «choransate-
lige hans Wckgarl Ty ho» hafwer tendt HäGrrans Sinne? Eller
hoo hasiver warit Hans radgifware! Hller hoo hsf»er ziswit ho-
nom nagsl lilsirende/ chee honom stal beealat warda? Ty af hs.

Rsm «.A > nom/och igenom honem/ ock i honom ckro all ting/honom ware Ora
j ewighcet! Amm. Sä<om förthenstulo thet är et rött
och Gudi behageligit Sabbatzarbete / tacka HErran/
och loffiunga Hans Nampn: sä gifwe och söriöne och
otz thel at wy af gladt Hierta medh frögdefull
Tunga kunde Gudi loffiunga.' tn wtz hafwe och
Mgladeligm smnga om HErwnsWerck:wtzhafwoM
orsak at berömnla Hans handers Werck.- w« msge
och wal sätja .' HHrre/ hmu äw lin Werck sä stoor! Huru
wderligH ärs tina GsminZar/ tinom Fiendom mäfte fela för tina fio-
raMacht! Thet och otztyenne Sabbatzdagzens helige
Evangelium pZminner-. hwilket otz vnoerrättar/huru
Frelsalens lEsuFlendrr thewachtade pä honom: The
PyarOer sötteeffler at fs nagott therföre the matte
lEsum bestyllaj men Chrtstus lEsus gsswer otz or<
fOi?t ti! at gZadeliga siunga om sm slora Nädewerck;
the Phariseer mäste ttzga för honom med Skamwen:
ÄhenWamsschtlga gwrde han heibregdaz han
Och herliga gästebodz Mglor vlhgaf; SZssnl wij om
ehetta medh mehra genom Gudz bWsnd hörandes
OMdym; men förän wtz stznärmare hör til förfogom/
ehrksnnom wtz iförstonne wZr egen ofirmögenheet/ och
bidiom sZ Gudh dm wardlgeHelige Ande otz tll htelp
tilOrdetz med Fruche vthförandeoch hörande/ thetwtz
Zbrom med Frelfarens JM Christi ege» af
Hiereat med Munnmoch i Trsone iassndes l FMrwar som D i YlNblom/ ett. Evan/

PKss.Z.
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Evangelium l.uc» x,v. v. >. ,«< >«.

ttzden HHudesigh/allEMkomvehi
en ManS huuS / som »ar en <sswerste ssr

she Phmlseee/omen Oabbalh/ ttl st fa sig maat/
sch che wachtadepH houom. Och fij/ en Wam-
sichtighMennlstiawar lher ssr honom. ?ä sws-
radelEM/och sade M theLagkleka ochphsllfter.
Mämann<igonhel« Och ttzettlgde.
Men han eog hono» ttl figh/och glorde honomhel-
bregda/ och lät s<iäu. Och han swarade/ fätzM,-
des t,l them: Owlltens edersOxe «ller Hstne sal-
ier vlhl bruune»/ och gär han lcke ssrax etl at dta-
ga honom och em Gabbachs dagenl och thekunde
«ntel s»«rs honsm eher tll. T<i ftde han ttl ehem
som budne woro,n llzknelse/ märckiaudes h«lu the
sskle effeer st Mia frsmfi/ schandes nl lhem- Mt
tu bliswel buVen af nägrom ttl Btöllop / sa sckt
zigh icte j främsta rummet/at lckettl äfwenlyrsnck-
gor lommer/ som budin är as houom/ och «khlliga-
reckllin tu/ochtä lvwmerhan/somvädetlghschho-
Vom dublt hafwer/ och Mr ttl tlgh: Glf thenng
eum/ochtä möltetu medhblygd bcMna Ma mvh
bälre. Vthan Heller ncir lu warder budtn/ gsckoch
M tlgh t yttetsta rummen At tä hankommsr/som
sWbMt hafMl/ mä han ftlya tll tlgh: Mn wän/

ZYP Dpp
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sm dp bckttre/ och lä ffeer «lgh heder/ fsr themsom ehe» medh ttgh «l Bordz filtis. hwar
och en somvphöyer figh/han skal wcuda fsrnedrae/
ech lhen sigh fsrnedrat/zan stal warda vphsgd.

Otdel/ hält vpp<i/ i tyd och i otO/
straffa/ eruga/ förmana/medh all Gachlmo-

dlgheet ochLäroomt ÄrdenApostol,ff<3örmaning/
ester hwilkenrlmotheus ochhwat ocen rättsinigLärare
rättstalvtdelaSanningenesord.3herföreochS.Pau«
lus/nckrnu lyde<ilstundade/al za ssullesstltas hädän/
belygar för Gudi/ och YEltanomlEsuLhrtsto/
then thet dsma ssallefwandeSoch dödslfin tilkom-
melle och i llt Ryke/ At en Evangelift PredWres
smbete/ icke allenatt ör P«bi,e<»Otdet/ vthan och as
donom fordras ensärdeles waksamheee- Ty lhsstrifftm lära

's'st«l mästeinltt annat arbece stsca/olb inlel annat hafwa ae gsra »

och lälom han intetannat arbeee stöta mäste/ sä msste
han och thetta ena medh all fiqt sköta, HHlla vppck <

tydh och < Wdh / och sa preoyta Ordet,atfalffLa-
ra och ogudachtigt lefwerne warder straffat/Hhöra-
rma medh godo och medhtrugh förmante/ochiSachl-
modigheet lärde/ huru the meer och meer vthi Gud-
llchtigheetenee bfning mä Maga - emedan och all
Stlfft af Gudl vegtfweu/ <lr nytttgellMdam/11l
straff/til bätttiug/tiltuchtan i Rlitlfttdtsheee-ize
en Gudz Mnnlssia ffal wara sulbordad / lil alla
goda gernlngar fflckellg. Förmaningae och Lördo-
mar maste medföra/ jämwal och trug och

firaf-
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ftraffände, TMhirarenaa»o/Gudhbättre/en ftoor
deel (ochGudh gifwe/ den icfe woro den Nörsta!) tde
tnga sörmaningar/ etz Heller nagra lärdomar achta.
NarLagsens Trug röret theras öron/qwlcknar
lberasH«rta: thersöre och en trogenSialasörzaremä-
st< vnderltzden taga pä sigh ottzdlgheetenes ffmd och
i <«d och i ochd Predijta orttt/ men lher hooe firassa/ truga o«h
ftrmana Intel hlelpee en reoelig prastmanat lian och
nu/Gud» tlaaat !och kan hända/ af then, bltfwer ha-
llad och fKrfölqd, lcm dochhonom borde sörlwara/enör
han pttdntar Ordee-haUer vppä i lijdh och i omd/ firaffar/ lruzar/
sirmanar;han mäfie ock PredHla o» del, halla vppa/ i tyd och is.
<ljl»,flraffa/ eruga och fsrmana/doch medh Chltsteligbestede-
ligdeet Heller som Apostelen säaer, medh «n Sachl«odig.

h«l ech i<lsdom. lagd/för min Person min HErres och
alles wär FreXates Mu Christ, owärdigaffe Tlenare/
eager igenom G«dz Andas tllstyndan thesse hellgeord
tlllsns/ eedvchan nsgon lämpnförelje löger medhPau-
lo: Zagworo Heller döbh, ckl ae nägor ffulle Ml»
berswelse em lNtet göra: Cy ae iagh förtunnort-
vangellum/thch eorff lag Kte berömma mig: Ty
lag mäste thee göra / ych wee wlg/ om iagh lhtt
icke sörkunnar. Gör «agh chee gema/ ja wardel
wig l<sae: Men gsr lag ehel nödtge/ sickrmlg
doch thet älnbeltt befalt. En rattsinnig Predlkanl
haswer »cke auenast lhenne Apostolille befalnmg / at
man jkcilpredijta Ordtt «ch i lijdöch iVttjd siraffa/ttUga och firma-
na- ty man hmwer och förvlhan alt annat här vppa
Freljarens Cdrlfti lesu Exempel/ den och lhet Sali<
ga Ordel wäldeiM hafwee och vthl nne
" " hellge
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helige PreoiMngar auan thoh inspadt/effttr A
hörarenas wilfor/ lärdomar/ förmaningar/ stroffan-
de/och vndettijden h«dl trug. Mnckit stuile thenne
wesldenes bam säledes hafot vthi Mästaren mevtz
thenlilrda lungan aetadla/ om theras otgdigheetmH
bllswa ChrW ZElu gerningars rattefnöre: Intet
mätle thet i rattan t<ld af Fttlsaren khnsto giords
wara/ at han then Qwlnnan/ som hade warlt e»
Synderssa i staden/ medan han faee eli bordz/ afls«
ste ifrä flns synder l Doch ar thet behageligen och
oförgrtjpeljgen stedt- och wälotz/atthetstedtar.'Och
behöfwom wtz icke Heller st längt bort Exempel jö?«a;
TagomEvangelli boken ihandm/oc seem pH denneSön-
dagsens wanlige vugnadfulleText. Cheistus lEsus satt
och här vthi en öfwerstes hws för the Phariseer atsa sigh maat; war thet tyd Heller vtijd för Hans mga
vpwachtare the Phariseer/ kommer doch then märkes
«ga Frsga sram. M<i man nägon hela omSabbF-
ehen ? sher vppä lElus < god ttjd gaf wärkejjgee
Swan Öan log lhenWalufichtlga lil sig/och giorbs
honom helbregoa/ och lckt Mn. I god ttzd psmin-
te han/fastan öfwerMälttzden/ the öfwersittiare/althe
Gudz Gastebodz Regel mäl« i acht taga Hwarföre
wtz och medhChliilelig andacht wiiliom afhsra/ hum
FrelsarenlHsus gsr om Sabbaeen denWawfich-
siga helbregda; jäwwäldeln/fom buduewow/
ligm vnderrckttar/ huw man fig st<illa stal/as ma»
NN wederbsttKl blifws vphsgy. I medlel ttzd M

HettG
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M
thetta tanÄlom atgöra/bldiomwtz/
OOHtlettlwlllgä!
Q>3lr Evangelisten nu wll tilkännagifwa / huru Frcl«

lEsus M <»m Sabbachen chen Watusichtlgahelbrez<
da, tommet honom wäliminnetthet oförlqteKge haat/
jom the «pharijeer öswade emot Christum/ hwilka ale
thet ThnstllS lärde och gioroe/ til thet wärsta gärna
vthtydde. VthlnästföregäendeCapilel berältarLucas*.
Th« waren Hwinna/ som hade haffl krÄnctheetenes anda iader-
»en ähr/ och war trumpen, ock förmätce icke vplyffla Hufwudel.
Dck när IHsus sag henne, kaltade han henne til sigh / ock sade
eil henne: Öwinna/ war ftij af tine tranckheet. Ock han lads
fma hänber pa henne.- Ock firax resie hon sigh vp/ och prijsade Gudh.
Tä sivarade öfwerfien fsr Synagogan, ock watdt wred/at I«Gsus
helade pä Sabbachen/ och sade til Follfel- Gex
«lsgen arbeta pä / tommen pa them och läter hela «der/ icke pä
Sabbachen. Tä swarade HHrren honom, och Me.- Tu strym-
eare, lsser icke hwar ock <u af eder om Sabbalhen fin Ora eller
Hsin«isrHn Krubbone/och leder bort at wama? M<il« mantäickc
lssa «f thetta bandel pa Sabbsthen thenna Abrahams Doleer /

hwilken Sachan bundel hafwer/ S«j/ nu i Aoerlon ahr? Ock ls
han chetta jade: ftsmde sigh alle / som honom emelstandet hade.»
eordes boch inlet fsl folckec stuld brifia vlh medh den bitttrheee
ehe fsrdolbe/emidan olt folkitgladdesigh aflhehcrligagerningar, sotn
giordes aff ITs». Hwarföre emedan the vppendarllgen
i Synagogan insetsagosigh vttatta tunna/ vptäuctia
the sighemelian thetta/ the wllle fammanstiuta / och
göra en Mälttzd/ och ther til biuoaFrelsarenlEsum/
«a the öndleiigen mätte wachta pä Hans ord och Hans
gerninsar: Och sä M>e thel M säger Eyange'isten/
at wid vtgsngen af Synagogan / bluder honom en
sä osörnlärcft til Mällyd/ och lEsu- tom i«k< vti nä<
gon rilM lnäns HWS/ vthan <n M«nehws/s«m icke ats

Yyyz lmast



lenast warcnPdartsee/vthan «n öfwerfie fsr lh<Pharist«,
ochlhetilrepznägonßöchnedag/vlhan sm enSsbwh/11l
«l fä sish maar/ och the »«chlabe p« honom. Och at therta
theras sörsiag icke mslte lhen, fela / H / en Wa»
lusichtig Menni!?ia war lh« sir hanem/ HWiltM antingen af
tdePhariseertijtkallad war/a< sir Hans stuld/som the
kunnat lEfum vthl et ondt
Rvchtei eUeroch as fin egen nödh/ andras Stwws
Vxempel, och Christi lEsu gsdheet öfwettalt/ fielf sigh
lher lnfunnit, then och the Phariseer nu tllföUe gls-
w», at lalundawackta pä lEsum. Antingen stulZenu lEiUs vppä Sabbaehen heela honom, eUer «ntet
heela honom: Heladehan honom/mstle han zw stwp
Vthropas sör en Habbatzbrytal-e; Helade han honom
inlet/ haoe <ä lElus drutlt eznot karlekens Lagh eme,
dan thet lckeannatanstoor grnmheet och obarmbemgs
tzeet wara wätle/ inlet hielpa tden som hielp behöfwer/när man thet kan. Och om Wsus mm thee gioroe /
hade the och kunnat sagdt/Mlum mlet kunna ochförmsthetgöra: sä at/ ehuruwalhanandra smatranck-heeeer bota fundk/han doch tnmWatUsotten sch aw

. ora sädana bota kunde. At hwilket Chnstus giorde/
doch mtel lhera stulle wara mälgiordl: bomde han/

. woro han Sabbaybrylare / bolaoe han imet/ »ero han obarncher»tig> eller tuni>e han intt,. Christus lEsus leer Gleoes/lcke allenast the arga tanckar lägo vthj Pharlseerneshiertan/vthanoch lhen Wstufichtigas hemltge Hlene-luckningarj Munnen och tungan röra figh wal intet/
, n,en hzertat tlllar. T<l swara>e ICsus/ ych saz,t»l ,h< iaz.tlota och P.).,ri!eer; Ma man tUson hela «mSabbachm ? Ochwar tyenne Frsga lcke ftrsta gängm nu framme/

efftex

F,' ,«/<« ,

5«,

Giuttoude Ssndazen554



esster Tnnir. zxz
effter thePharljeer äthstlllige gangor warit ther e-
moot/ fom sees tan asthen Evangeliste Historia: När
lEsus gick en gäng gmomSädh pa Sabbachen / woro Hans i<lr-
iungar hungrige/ och begynee vpryckia 2x at ckla. Nck lhe Pha-
riseer thee sägo/ sade lhe til Sy, eine iäriungar göra lheesom icke lofiigit sr göra ps Sabbachm. Mr lOsus gick fram
bätlre/ och tom i ch<r«s Synagogo.- Sh/ lher war en Man/ som
hade en bortwisnada hand. Och che PlMiseer spnbe honomsä-
yandel - Ma man och heela om Sabachen ? Tll hwad ända
frägade the? pa thet che malle betlaga honom. Nät then
mannen/ ssm hade warit siut i otta och tretttzo ähr/
blef widh then dammen Bethesda i Jerusalem hel,
bregda giord/ och han tog sin sang och gick/ och thet
war pä enSabathsdaq: Ta sadeZwdarna tilsom war woroen helbregda/ ckrSabbach t<g <ir icke
lofiigit bara Sängena. Mr then mannen/som warblind
södd/ fick stna Syyn/ och the hade honom til the
Pyariseer/ och thet war pä en Sabbath/nar lEsus
giordeTracken/ och öpnade Hans ögon: Ta lade nä-
grc af the Pharlseer:Thmne Manen är icke af Guoi/ esstcr
hanhäller ickeSabbachen. Nu förestaUerZEsus attr sam-
maFrsga: Ma man nazon hela om Snbbachen: Och the lijgde.
Hade the sagt loffgifwtt waraomSadbathenhela/ha,
de lEjuS sragat/ hwarsöreehe tt säoffta honomther,
söre straffat? Hade the nekat / strafwade thet vppen,
barligen emoot lagen , den Gudh gifwit ha-
de, och siellwa Naeuren samlycker. HörwarKonsi ocd
ondt effterNZdpä godtSwar/hwarföre the Heller med
stammen tttga/ än tala; the wilia Heller Mttt säija/an
medh sine egneOrdsiäfigh sielfwa. Therföre emedan
the ttzga/ och medhsit thgandesynaS famtyckia/ loffgif-
wit wara om Sabbathen heela/ logh han hono» li< sigh och

«iorde
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ziordehonom helbrtgdaoch ls, M,. Han logh honeM tllfig/
vch wlb han rörde honom/ i samma jiunden wardt
han helblegda. Christus hadewöl medh härda ord ku»,
nat aswtlsayonom/sälomthen/ hwilken fig sielflsdana
Kranckheet men effterhanseer chen
Wamsichtigashlerta, affiukdomen förtrossat och öd-
mtukat/fa sörstiuter han ineet honom i fin nödh/ han
zager honom til figh/ han ycelar honom/ ocy lä«r ho-
nom sedän ga : ther medh zw Frelsaren ZEius
fin godbeet bewUar / at han fom kunde/ wtlle vch
vthan drsgzel en isdan wälgerningzman wara/
och honom boota Christus lEfus wllle es Heller he-
Ma honom hoos ftgh/ sigh til styldig tiens / vchan
han lae gä honom. Och at ingen af Hans fiender
mätte hafwa rätmätlg o?sak/ «henne hsns högft
wölgerning at tadia/förjwarar han figh/ och sV«a>e
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' sielf ps sin förestckte srögg, eff,erchetijsde/ ftiyanöce ch
'chemt Hwilkens edarWne elltr Oxe f«ö<r vchj brunnen, eck g«r
bal, icke strax til ac draga hsnom vch om Sabbaehe, dagen l Ty
fösom lhe Ptzarljeers dummOMnehllfwuden wllle mä<
straFlelsaten lEsum/framdrages fir detze Hsnorom
Orar och Äznor et öfweemälton tteuligit Exempeijvch
hwad ären Watusichtigv annat, an et hiur vthtwgtn
diupt insäntt/ Ochen säoanat belbregda göra hwad
ärthetannal/anVthoragahonomvthuwatn/jomhono
nastan qwäfwia? Wll fördenstuldFreisa,en lEsus,ä
mnckit Ma: Om I Poaeiseer tomma Edee ösna elier
OW til hielp om Gadbathen/ tä Hgna eller Ope om
Sabbathen äro vtdi lUzfam/ huru myckit mera mst-
te thet wma tomma m MennMa til htelp
om hyn omßabdatyenar stadd i Nödk

eme-
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smedan han medh oroen intet vthlryckla ms/ huru wtjda
Menniffiawsom effterGudz bejäte stapad ör/ medh
Gudz Sonsaldlaheligastebloo renad ochaterlöft/och
Gf then nelige Ande kaUad / vplnst och helgad/ andra
bstslige Dnvr mötte öfwergä; och altförortlmligltwil
bl,f«vadältrewilkorHsneoch Ore gtfwa än Menni»
Dan/ för hwMns ssuld alla äsnor och Opar stapa-
de äro:Och che tunve intee s»«ra henom cher eil. The som
wachtade vppä honom/funno nu mm medh hononu
3he Högiarde Pdariseer hafwa nu intet ord/äro nu
dumbar ockmähllöse/ och mtpga med sit intet swaran,
de/stgh af lE<u mästerllgen wara öfwerwundne.

ickrom s« hclr af/ ae hwao the Pharister giordl hasnx» af «

«rgl vpsae och haatfnlt hierlelag emot Frelsnren IHsum/ och siZH
til stam och neft»/ »lj HppH el Gudi behageligit sätt/ och esi lil gob»
nu och allijdh görow j at w? och wsrlEsuw biudom til osi vchi
«vara hiereans Hws/ och wij then hsgeGäfien medh lefwande tros
»ch Christeligit lefwerne flhtigt vpwachtom. Saligt är thet hws/
fom Frelsareu lEfum vndfar , 3y han hafwer medh figh Rhk
Wedergälillng / och mycten Himmelst Wälsignclse. Abraham
kan tdetwttna/fonlböd HEtran ZEsunl lilfig/och sade:
HErre/ hafwer iagh funnet nat»h fsr tin sgen/sagackicteframom
tm Timare: ock bles liWa medh fin Hws FrwGarai
walfigtlad Tll Bröliopet < Cana i Gallleen »arot och
chcMiS lEsue buben och täWijnetbegnntefa«as/wän-
de han wam tll wäismakanoe och Kosteltgit Wyn.
Matlheus vnsick lEsum / sa at han san wio Bord i Hans hws/
och)EsuskaUade honom,frän3ullen tllApoftlaämdltet.
saiarus af Bclhanien lag Smk / och hgnSSystrar M«lla
och Martha stjckade bod tll lEsum : fsrsn lEsus
Wmmer/ pör tazarus/och han luchmderedo / ty han
hHye Mrit Död.i fpm dygn; doch tommer lEsus/
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533 Gmttonde SsVdagn,
och när hanz kommer vpwöcter yan honom. Zachcus
vndsick IZsum giadeliga/ och närlEfus wari Hans hws/

, fäger lEsUs: I daghircheDohuuseSalighoet wedcrfarrn.
I detta heligeEvangello biuoeslEjus affenöfwerste sbr
the Phariseer/ och then Waluslchtlga wardt helbreg-
da.Lat ts/ godkhristenSiäl/iätpp tmaportarwhdt/Ehlflftum
biut> hem li! eigh/ han achtar hoostiggafia/tinSaliKheel til bäfia.
Sä liuda Christi lEsu egna ord- Stz/ iagh stär firdsre.
na/ ock klappar; Then ther hsrer minä rsfi/ och vpläler direna/

' tjl honom fialiag inga/ och hallaN«ttward medh honom och han med
migh. Biud fördenstuld <hen wälsignade tig wälsig.
nanoelEsumtll tig/med theEmaunliss?Lärjungarnas

Afflonen nu lilstundar wist/ blijf när osi, HErre IHiu
Christ. Tin sanningj llws och Helga «rd lcke lysa för och altydh
bliswa Vrukathertil den Timmeliga Börjam,
bllngenes böön/ lhermedd wtzZGsumhwarSön-och
Helge-dag/lamwäl och fiere tffver til otz biudom/lärdeles
när thee helige och högwardigeAltarens Sacramete
ör vtdelatl O elstelige lEsu/ bliff Niir o 5 / ly wij giswe ost i
tina händsr och strlaeom off ps ligh/ ae wij mägom blifw« <w,n-
nerliga medh tish' eller och/ fssom Gudz Kvrctia effter-tänckeligen och märkeligen siunger och beder: Ach hir
migh Ikfu Christ/ gsr tig en Mg vchi mit brssi/ vchb
mie hierta bliff och boo» s<i hafwer iagl) «Sst och ewig roo!

Sä är och icke Heller förbudit/näst thet man hasiwer bntzttZEsum/ jämwÄochbiudaandra/afSlacht/
Gnnnare / WännLr, fremmande och fattige/ sasom
Frelsarens lEfu fsrmanmg är/strax effter stulet aff
thetta heliga EVangetwl jom och om Sadbatzdagen
loftigen stee kunde om affconen/ seoan a!l Gudztienft
Christeligen woro sörrättat och stuten.- st/om hoos
Mdarna war i brul/och an hoos Gudsruchlige Chri-
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Kne/ enleoaii det lkal för en dch)nnel
n«ngochwälNgnelse z?astas/athw"s ka» biuda chen andra/vn<
der fit Nyneröllock vnder sitFijtonaträ Tobias hadk pä HEr^rans Högthd tllredt en derl,g m<Mijd l sit hws/ och sa-
de tll sin Son .- KM vch och biud che Gudfrttchtiga aff wära
Slächl/« the magemedh oD<lea. Neyemias glfwer otzochet
Erempel/ när tagbottn vthi lErujalem igensunnen
wardt/och delösoder vti klarllga och förstandenga;O<h
foletel hadeförftändet orden/ <om man them förkun,
nat hade/the täeffterNchelmeräd/ gmgobontilatätaoch
hricka/ocb deel s<mda/och siorde sig en fioor Hwarföre och
Salomon löger/ )ntet bättre wara/anvthi HER-
rans sruchtan sla och dricta/ och gsra sinä Slckl Ma dagar
isit arbete; Ty chet at<äledes enChrl<
sten och Gudfruchtlg Mennlssm / när man hafwer
om Sön<och Helgeoagm warit vth, Gudz v»s och
Knrctla/ och lher troget ochandächtM affhördtGubz

Zach././o/

Tobia.»?,/

Mehl-z/,»

Pred! »^4

vrd/ Gudh tacka« och äkaliat/ och laledes ther medh
sptzlatochwederqwickestn SM/ iamwal sedän och mä
gs bore ock <lta sit »röd medh frögb / och dricka sit W<jn medh
god, mod/ ry Hans «<lrck laekiaß Gudi. Men lhemählttzder/som medh vppenbara Sabbayens ohelgande eilredas/
i»ro Gud» och aytbar< solck nntzhagelige/ och säteoes
icke Heller wfiige l Säsom och nu gemenllgen ttlgar/
at Barddutandeen sadan prydnad, GästernaS nid-
söltiande sädana Ceremonier / och sielfwa n,älG
dens pästäande en sä läng M fordmr/at lhetlwekan
eliest imet beqwemligen steekan / när man/ som
thenne werloenes bam tanckia / mätte ftil sigy
pa winstochocker; menSön - och Helgeoagen mttt äk
o« göm vppä/ hwarfbre och tä Gastebod/ Graafööl/
zharnsööl och alla Mälttzder n,äge förrsttas; at sä
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ware Sönoagar bllswaSvndeoagar/ och ware Hel«<
gedagar Swelgedagar. Thet Gud biuder/ at Sab-
bathsdagen fkal helgas med Gudz ordz hörande/
böneplalmer/ Andeligelosslänger och bettachtelser/och
tt ware eliest afGuobefalttKaUelses wark
fördiuder/ steerttl then ändan/at the icle then inwärtes
Sinnens och roo och anoacht mätte hin,
draMen huru vthtydes och vptages delta af thenna
werldenes barn? En deel komma wäl vp om Sön<

,dagen iKyrkian/ men den Mga Guditimfien förlumma
the/och then wederbörigeandachlenuthfiackia themed
fremmande tanckar/och Ogudachtige Sammal om
sädana tlng/ ther medh the fin Sabbatzdag wiliaför-
nöta: Balchi bröderssap/ hwarest the mäge pä et wO

rent vthsagt / pä dentller den Krogen och
KeUaren sammankomma:Owtnfolken sqwalra tilsam-mans om myclit som intet doger/ och thet spatzeran-
de Systerstapet sammanräder / hwarest the msge
hoos then eNer then Barnsängz hustrun räeas sch
wslplägasiew

Rom.»:,/

Spegle sigh ochidetze Phatiseer/ sombiudamed
Munnen och Lapparna lEsum ti! Gast/ men, hier-
tal wachla vppa honom/ alle wöra store strymtal-e/
«he SocttthafwalMunnen/ochgalla iHiertat:hwilkas
munn är hglare än smör/ och haswa doch öhrlig t
finnett hwllkasördärolenarean Olio/ ochtlw doch
baar Därd. To sisom the lanttia alienast ttl
kta nägon, sa wlnläggla the sigh om lsgn/ glfwO
god ord/ men i htereat bauus the. Tag tlg/godChw
sten Slal för Mana MW röswarwöl til wam/ ow
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gif tigd och tilfredz / fast mänDavidz wysa om
them siUNga wätte: Ach migh ae mgdochmälte boo/i werlden
bland sä mänga/the ther vehan aU rasi och roo cffler min stada
a lychlone blifwa wäl theras hiereans fiwi siyggeller menize
Man vppenbarade/ tä tu hierleligen ftal Gudd tacka och
Ma.- Men HErre Gudh iagh plysar tigh/ som mighss wsl be<
warar/ for som sa beMafiah at komma migh pa stada:prys
ware tigh lEsu Chrifi och sä/sampt medh then helige Anoa/lom
hielper migh igenomga/Ehwadhälst därs til handa!

Then Waeusichtige i dma helige «tzvanZelio omlalas/
sch en assmalning til alla Spndare / och cssler alla synda / hela
Mennistiostäckttl: Tp sasom Walufttten förerftkas gemecnligen
«f oordentelig dieet; Sa ckr och Synden i Nerldcn kowmcn af
ware fsrfie Fsräldrars/Adam ock Mvas/oeWge och oordentelige
lyfimclte/ ta wij fidermera alle vchi Adamsyndae ochärom
nu stygge och onde/ och dllckom Orättfardigheetena
fäsom watN . Waeusotten sl) bcswärar helaMemustian/stlff.
kar och fsrbyler desi sägrmg vthi Wanstaplighe<t/nc,
dan li! swäller Krsppen/ ofwan ti! twijnar och tortas han bort;

Hwar «f ock tommet chet ordft»ratet / chet en watllsicheig är en
Zäng worden lilfragad/ hwad han doch giorVe ? Ock hanswarat-
Sig med then borttorckade handen ?ifwa den vpswul?
ne Foten. Sa hafwer och Synden hela Mennistian fsrbytl ock
strderfmac/ Synden hafiver vchplänat Gudj Bcinle/ och op
sammans sawederfipgzelige giordt, gt Vthl wärt Kött bovr
Mtet godt. Ock oansedtWaeusotten sitNampn hafwer af
chet Wam, som hcla Kroppen vpsyller/ plagas bech the Waeusich'
tige af stadigwarande Torst/ och gar chem/fomman eliefisclffaplägar.-
Iu mecr manWatn dricker/jumeer man effletWaln
eorstar.- S« gar thec och mcdh Syndare/ til Hxempel/ en til Gi-
righee» begifwen/ /umetrhan hafwer/ jumeer bezclrer hau/ och sä
mycku tilwäxer hsos honom kärleet til Penningar/ sa myckit pen-
nmgehogen tilwäxet. En Dryckesbulter tan sigh swarligen halla i-
frsn KMMW/ han mDe städze haswa sin lefnlld vthl
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och aff thet wZla/ säsom anden. HlU)s.Moi«ch< jw meer
han hedras/ iw mcra s3t« han lilfcklle at »ydare ähra betomma/
«e Watusotten <lr
strer omfijdermco sigdsden» Saärvch snndenes löhn diden/
och omsijder <wi«,h Mosmelse / om int« helbregoa war
Frelsare och iätiare lEsus. Doch säsom Watufichlige
(f) gsrs heibrcgda/ ss »arba och alla Syndare helbregda, om the
a S'bbacht« »«sasigh Lhrifto I3sll, hwstla iftan Synden/ och
emsol »Mdenes Förglffl och dctz vpswällande toligt vthdricka thet
bittra tor»'<ns Stop/ om the fiijlige ga i Kyrctian/ ehrtänna siale-
nes Slukdom/ och de« in för shrifio I«su meöh lrogtt Strisster-
«al btkenna/ ochafflöfinng il>miut<llgaft ock anöFchtigt af Hier-
e«t begära/ och ia wärdigt ga til HErransGud< Vord/ och sider-mera fiq hsttra/ och iftän alla Siäladödanlx Synder »achea

Mäsckiom wtz ty ocksa hör/ hwadman ä Sabba-
then göra mä / och hwad man stal loftigit haUa ä
Vaddathen at göra; At säsom Cbriftus vppä Sah»
hatzdagen Inglck vthi Gynagosan,- Tu och sa ä
Söndagen gsr vthi Gudz Hws och Tempel. Tden
Rattferdige foUer siu resor om Dagen/ huru mnckit
offtare menar tu tig falla om Mekan/' jknnoa t,g för»
lhenstulo til Gudz Hws/ at tu ther mätinaSnnder
bekenna / och as Evangelw betomma Tröst och hu«
gnadfuU Aftötznmg Och föregar og ehen H.David
medy sit Exempel/ Then ther Sorgse och Bedröfwadsager: JagMlle getna gämedh hopenom/
och med them wundra ett Gudz Dws/med G><ldie
och Cackschelft lbiHnhchen hopen/ftmHöMhhal,
la. Ywad bedröfVar M tlgh mm Glckl/ och är j<l
owlig tmig / /)oppas vppa Gndh.- Cv «agh ffal
ännu lacka honom / ae han hlelpn mlgh medh sis

Anfich^
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Ansichee/ och at han min Gudh äri Men stderme,
ra medethugnadfultHiertHläler yanvlafen sin Wtjso
vthi högreChoren vtblösasoch fiungas: Zag gläoes
t theeea mlg jage är/ at wy ffola gck in vthi HEkrans Yws/ och at wära Fsller ssola stä l ttnom
poreom Jerusalem: OErrans Boningar och
Gckdar äro luftlge/ och en dag. vthi them ärbältre
än elltes tusende. Christus far sigh (») maat / och
tom vthi Phariseens hws/effter grundspräket/ til at'
cka Bröd: Nu leswer icke Menniffian allenastwidh
Brsd/ vtan wldh hwart och et Ord som gckr vtaf

Ps.,«. ,/t/
i/i/»,.

5 MosB.).

Gudz MIM; Ht fördenffuld om tin Söndagh
HErrans Bröd, och wederqweck tina Sial sörnem-
ltgast mebh HErrans vögwardiga Natwaro. Chri-
stus botar (;) den Walusichtiga om Sbabathe«;Sä
laga och tu/ at lu lfrän tin andeliga syndenes Wam-
lott warder pH tin Försoningzdaa. helbregda/ och
vppehalt lfrän alt lralachtigt Arbete om Eabbathen/
iag menar Snnden; ly lhen som Gyndeua gör/ hanöl syndeneS Trck. Then Watufichtige gick om Sad'
bachen til Christum: Gack och tu iammaledes om
Söndagen til Latiaren Christum/ st staltu helbregda
warda: Sasom och Lydia pmpmkrämerstan om
Gabbalhen är omwand. Christus hafwer (4) om
Sabdachen warit en Walgerningsman emoot then,
na Watusichtige/och mangemsnge andre: Bewtjs
och tu sammaledes vppä tin Söndag barmhertighe-
«nes Werck/ ly tu brpter lnlel Gabbathen/ «iir tu

gör
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»s» M thet tu gsra ffal: Bryt them hungroga t«
BlsZ/ och. the som älende äro / haf vlhi ett Hwst
om eu ster en Natm/ jä Md honow/ och drag lig
lcte vndan för tttKölt/ ett. Ga stal thet talws
en lustlg Sabbath/11l ae Helga och prysaHErran,
Therföre och Paulus sine Oorinlher/och Fsrftm-
bttngarnÄ vthl Galsliabefalt hafwer/ at samman-
stott z?ee stulle om Sabbathen til tveFatllga. Chw
stus förlustar sig (s) om Sabbathen mesd Guoellgtt
Sanuaal -. Gör och tu det famma pö lm Söndag!
Läter otz bldla / Bldelm Uja/ GVDd lofstunga / at
Gudz Ord mä rcMga boo vkhlotz: Och säsomwsr
Söndag (6) ar wär Sabbath/ stolom wH och tä o§
paminna om det ewiga Llswetz Sabbath Ty salom

'l'

~C«.i6.1.

Gol^is.

wtz om Söndagen Vragom vppä otz renare Kläder/
och afkläoa wara hwardagzklädee: Sa stolom wtz
<yer afklada then ssamdia Mennisttan/ och iklöda den
Mä/ sonl effler Gudd fkapad ör: Och hwar ocd m
afhelgonen sta! glswit wstdaaekläda fig vetzl ttem
vch stinande Silckel Ther ftola »ij aileftmman str GVl»j
Thton »thsn twang fiunga wtdh och Gammsn/ <n nyp och
herligh Sang: Gul»h Fad<r och h<ns S<>» tär</ fampt och then
Hellgt Ano/ffe«ewig Prys sch ähre/ alttzdh vchiall iand!
'

Beerachtom och lä har mcd at dmeär orsaten, hwij sH
ickeaUe den ewiga Beahhathensbnsseligarooätniutan-
des wardO/emZan största velen sa lgtee wsrda fig em
sin egen och the sinas Sialczrs SsllZheet.Tderförethe
gamdla mgyt hafwa l Fuller Man / strax är cheV

. som henne vphtklper;Mm stlZäS /och MM äV

,? s.
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som lhel betrachtar. The Phar,zeer Hollo lofilglt
vpd'elpaHtznan,somibrunnenfaUen woro z at Frelsa
och hielpa m Mennistla/ thet Hollo the oloftlgtt- The
Getgesenelalstademeetfine s»lln/och woro meer om
dem bekymbrade, an om «hc sinas Gallgyeel; hwar-
före hela staden gtck vth emool lEsum/ och bädo
honym/ ae han wllle g<l bore vttzu theras wndzen-
dar. Msnga ffatta en lachthund högre än enNlen-
nizkia/ sasom och then rljke mannen födde mänga
hundar/ men lät doch Lazamm för sinä ldörar as
hunger och wörck förlmöchta. Mänga föda sää
och Wallyeerdar/ at theras Swtzn/Fähr ochFaamä
wäl jkötaS;men«t 11l sinä barns vpfostrmg halla
«nLäsofaderochruchtemästare,fallerthemallförswört.
Mänqa liro sä ginge/al the om Gönoagen w«sa sit
foickpä äker och äng/ hwarest boostapen haf»erstnfö-
do/ men the arme Menntsslorna m«en spllsnmg/
gen wederqwäctelse för sinä Siälar finna.- jä at im»
tanwäldt lhet sä möngen doch Gudz ord bekla-
gel,<zen i sämätlo trnter. Msnge göra fina reesor pa
Sabbathen/ och wi!ia tber medh lukasälom winna
then dagenifrsnGudh isränGudztiensttll sin /och
?a af sin Släis hwtzlodagh sins hlertans oroo- Och
vrsaken t,l alt jäoamar/ torteligm lagdt/mangenstat-
tarhögre enOre vthi bäset/ och en Häst vthi staUet/

iltc.,s.ti.

slZer hwariehanda winnjng / an sin egen SiäKHwar,
före och en deel / som «cke wilia komma til then hlm-
melsta Konungens stoora Nattward/ vrjakasishther
weoh/<om Cdristus lElus sielf lntygar / the hafwg
3öot M OM/ och the hafwa mlet lijd alkomma l

Aa st a KM
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sue 14'9. Kttlckian, she möfte gä bort och sörsökia them. Ther

öfwer och Förjamblingen klagar / at Then stund
l"ij lcfwe och ma fulwä»/ Ta achea wy inlee wclr fttliga Siäl/som
Syndt!? ssal dyrebeeala - Wij rifwc och Me tffter wcrldienSting/
wär hog han löper all werloen omtring/ och mande sa tijden fsrha<
la.' O Mennistia/OMennistia/ ch«stal tin Siäl dyrt betala-Kom-

. mer thetta altt<dlhog/I nune älstelige / och bewarer
edraGltllar granmllga/ e-
dar Gudh t<ir/ Ia bewara grannellga tln Släl/ O
MennWa/ ghfalttjd achl vppä/ hwad tln siälwilsig
företaga: sr thet godt, ochkommer thetbfwerensmed
Gudz ord/bed G«dh/ at Guoh/,om yafwer glswit
willan/mä och gifwa fulbordan; sr thetondt, säkom

~ tln Släl ihoa/ som thet onda dnrt stal bewla. Igirl»
>.ge/ somsälla edra S«älar för Pennlngar; I ähregi-
rige och högtstsndz begarlge.som sälla edra Sialar förohra: I wiillustälstande/och alle somlordllkt sinna«
de ären/ och Ma edra Sialar för tbet timmellga/
Hwadgagnar eheteuMennlstla/ emhon Winner
helaWerlden/ och eager doch stada p<i finGiäittl-
ler hwad kau Mnntsttan glfwa / thet hon kan i-
genlöfa sil lyf medh? zsrty ehel stal ffee/ ae Men-
NistwneS Gon stal komma l fins FaMSherllgheet
med fine tä stal han lshns hwarwmoch enom effeer Hans gerningar. 3ngen försummarsigh nu mera at föda och pryda sin Kropp. unn täoch/O Mennlltia/ tm Sial en smula tröst asGudz ord/
at hon lcke m<l förjmächca/ och lät lcke tm Stäi wa-ra blott och naten. Mangen hastar/ia och fastar/om
han weet sig nägon timmelig wlnnmg.läl och ttnSläl

til

Jos-;. „.

Zach.».li.
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efffer l>lnir. 54^
ttl Wlnning IIN Bwk sasta/ och och Ofter ttä lllbaka/
at Slälen myt Roligyeet tan ödmiuka sig insörGudy
och finna Mdv. Och st anbesaller hwar och mGud-
ftuchllg släl Guoi fin Siä» aldraförtt idland alt thet
Guoy henne glfwtt hafwer/ och hon äter lVudz Hän-
der/ GVdz Wachr ochßeskydd/alt öfwerglfwer: Mln
Sial sä>;er hon/ mm Kropp ockiiswet, Hws.ahra/ Godl och
Gärd/ som tU mig haftver gfiwil/ gisiver iaq itin Wärd/ i lllia Gud-
doms Hsnde», bewara mig Nadelig/ gis nngh en Salis ände/ och
lag mig sidjl lil tig!

THet andra
anbelangar/huruFrelsaren them som budneVwow herlistenonderrättar/huru man sigstäua stal/

at man mä weoerbörigt bliswa sager derom
Evangellsten silunoa : Tä sade han til them/ som budne wo<
ro/en Mnelse, mertiandes/ huru the sttte effeer at fitlia fremfi/
flijandes lil them: M<lr lU bllfwer budir, af nagrom lil brillcp/
Mt tigh icteifremsta rummet/ae icke til sfwenlyrsnszon kommer/
som hudin clr aft honom/ och öhrligare 6r an tU: Ock la tömmer
h>m/ som bade honom och ligh bud>l hafwer, och säger til tighj gijf
lhcnna Rum. Ock la mafte m medh Blygd begynna silliä nioh
bättre Vthan Heller när lu ward<r budin/ gack och scklttig i ytler-
sta Rumet.- At t<l han tommer/ som tig bu dithafwer/ ma hm, ftlja
lil tig- MinWck,/ fit vp bätlre/ och ta steer ligh heder ftr them/som cher medh ligh til bsrdz silliä. Af thelta, medh thelför-
m sagdt ar iemfördt / fynes/ sasom Feelsaren )EsuS
strax yan war intomnlenvth,Hfwerstens hwS/han strax
och hafwer boiat lben Wamsichtlga ,- hwarföre
the närmaranoePdarifeer/issogi och cherasfteremed-
brödcr/ lom gerna wllle sima fremst wld bordet/ haft
wa för hwar annan ltjka sasom l kapp styndat lilbordz/

Aaaaz när



54« Siuttonde Ssndagm
n<lr the inttt kunoe swara 3Tl«' och stgh ther meoh
enstolla welat/ thet woro nuhög thdh at am/
nade lEsuthen Watusichtige, the begynte afsmwan-llge owana träta om Höglätet/emedan hogen nuwar
vthl Faten: Heller tunde och thenneParabel för dm-
ne gangen tagen wara as; the Pharlseers aUgemena
Lefweme/ hwlltet icke Christo lEsu okunnigt war/eff-
ter ha», och sielftil Fol«set om tyem sager: The sittia

Mmt.»;.« gerna fremst widh Bordet och i Gynagogorna/ och
wllia gerna warda helsade pä och heea af
MenmMmen / Rabbi. Wacheer eder for ehe
Skrlffllärda/ säger lEsus/ the g<l gerna i sijd klck-
ber/ och läla gerna helsa stg pä Tsrgel: Och stttla

i gerna fremst«Gynagogorna/ och fremst widßor-
deli Gckstaboden. ChrlstuslEsussagerochreentvtd
til them sielswa: Wee eder phariseer/ ty I sitneugerna frckmst i Synagogorna / och wilien heljade
warda p<iTorgel. Hwarföre och ZEsus nu
tiandes/ huru the sökte effter at sittia framst/ vrukar
tilsallet/ och förmanar dem/atoem/säsom andra lärde/Gudfruchlige ochwölvptuchtade Mön/ingalundanW
le ansts sig emellan vthi allment Gamqwem ävregirt,
gas/ och st myckit stö effter Mnz Hhra/ emedan thenGudibehageligeDygden öomiukheten börarekna hwarlhen andra yppare änsig.- Och at lhenene matle t§en andra förekomma med tubykdesye<
der.- Emedan thet torde icte allenasthända/atnäqon
ahliigare tunde intomma / den rum giswas mästx

.

mey

Mar..it.jB
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med derasßlysd/vtan ochHwswärdm emeUan tomma
kunde/med ahran dm ährligareframdlaga/ochmeo
Skam dmbsttrenedh whia/ som sig stelf i fremsta
Rummet satt hafwer. Ocv detzvtanFrelsaren Christus/
medh och vnder denne Wneise, Wille the Phariseers
hiertans Högmod och lnwartes högsard straffa/ e-
medan pambier hafwa nägot högre mnebära/
sielfwa Orden vlhi figh lyda. Tv Gudh hade bu>
die tdem tll thm storaNatwarden/och hadethemaw

iniaga/wt the sma Svnder

i,«,. ?««

""" z'"

kendt/och af et sönoerkrossat Hima meoh Maria til
Chrijii Fötterfullit.' Ta the och hade kunnat höraoen-na then liuftlga Bmdgumens Riss/ minWilnsitvpbätre:
Och olif vthl th« höga och saliga himmelrtzket Ars-
winge! Men the Phariseer stodo effter ftamste Rum-
met/ förachtade Gudz Barmhemgheet / mitzwytdade
Chrijli lEju Förtimst/ och trodde sig af lagsmsGer-
ningar kunna Saliga bliswa; therföre hafwer ochden
Himmelfka Hwsbondm «Z)ublicaner och Skökior/
effter.sin omwändelle Sudi kawi för dem sruMdragit/
och stolathetze Phariseer andteligen vppö then yltersta
Dagen / medh allsomstörsta Skam / til then neoer-
sta Helfwelesafgrund afwijsas.

Wille och detz vthan Frelsaren lEsus hät med lö-
m otz / at thet mangoni kara öfwersittiandet hoos
Gudh minder ön intet gäller / hwilken ödmiukheten
älstar: Gäiom och GVdzOed 08 lsrer/ Högfärden
wara en Root til olycko och vndeegöng / som Sa-
lomos ord lyda: Then som et nederM Mal/tM

Asags war-

/o ~.
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warder lliförende hsgmodlg/ och stort stnne gär för
saUet. Gudh giorde bröllopKl) sin Son l Himnlelen/
therom JohannesEvangelisten sälunda striswer:Lät
oh gUdmS och frögoas/ och glswa jonomlihro/ly
lambsenS Bröllop tlrtommlt/ och thes YustlUhaf-wer figh lttredt. Til Bröllop ssapade Gudh förstHnglarna/ther lucistt wille intaga flemfteßummet/
ly om honom nu lä,as tan: Hmu D« af Ylmme-
len fallen/tu stöneMorgonstlerna i doch
vlht ttt Liereä: Jagh wll wara tjen HidrHsg,ia
lyk. la/ t«l Yelfwetes faar lu wldtz kulolies fijpo.
Johannes säger: Drakens och Hans tinMMum
wardt icke meer flMet t Ammeien. Christus lE-
sus siels wltnar: lag sag Gatanam falla af K)tm-
meleu sösom en Lmngeld. Effler Hnglarna blefwo
<il BröUope« Mennlstlorna siavade / wara första
Föräldrar/ Adam och Eva; Ther wiUe och Eva haf-
wasrämstaßummes/och warda schom GVOy/
rhervlhmnan och Aoam samlyckte i Mm the blefwo
bagqe medh Blvgd drefne vthur Paraoqset/ ochlkul-
letvesielfwa meddallafine efftertommandex til ewiga
Tlider blifwit förtappade / om tcke then aldlahögste
Guvz Son vthaf Himmelen til oenne Zemmerdalen

ochwanwyrdadste/ och jäledes vthi sigh fielfwom otz ä-
eer vpdöge. Tn effter han/ l<i han war iGudz stepel-
ft/ lcke rcknade ftr Roof Gudl jämllZk wara/v-

-thay
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chan förnedrade figh / cagandes pä fig en tlewns
stepelse/ och wardl lykasom en annor Mennlstia/
och l athäfwor funnin som en MnnWa/ öomm-
kade stgh fielf/ wardt lydlg m til Döden/ til
tolsens Dödh; Gä hafwer och Gudh fölhögde
honom/ och glfwtt honom etNampn/lhetsswelall
Nampn är.- At nu < lEsu Nampn ssola stg vstza
all Knä/ eherassom i Ylmmelen/pälordenneoch
vnder lordenne tlw. Efftersöliom ta wy wär Frel-sares lEsuExempell Säglmde Maria/ somsigkallar
HERrans ly GVoh stär emooe the
Osgfckldlga/men them ödmmkom glfWer hanNad.
Sa öomiuker nu eder vnder Gudz mächttgaHand/
pä lhet han eder vphstjer«finom Uydh! x>H ar
thenna sölmaningen nu och sä myctit nödigare/ som
öswersittlandet gör et stoort alami i Werloen. Vlyi
thet anoellga Ständet/ vtlchelar Gudh sinä Gäfwor
vnderliga: then ena walder glfwlt af Anoanomtms
om Wysdom / andra tala om Fslstäl dsfsamma Andanom: Hnom af/iimms

Phi1.2.5,7.

1uc.1.;8.

l.Pelss.6

l.Cor.«8«
9 !V. »l.

Mattiz.l.
~Cer.3.l.

E01.i,18-

Mdanom: ett- Dow framtommer esomofftast dm<
ne sräga/ hwllken ör then störste l T<i förstandel
vpblases/ eUer fom samma Apostel marckeligen talar,

en eUer mänga mo ftrgafwes vpbWe t fiekstzllge
Sme. Then vliPredikoämdetet iblond Lärarenar oem
ne melen icke hafwa wil/ wördere fig icke sielswan jahögt
aj Guoz Gsswor/ vthan bruke them röte/ och ju hö,

effterlnnintis,



55! MllMde ZsMgen
Gafwor en haswer/ ,'u mera ha», sigh för chen fördömeligc andllige

wacktt! Paulus hafwer wäl Mttr arbttalön lht
, alle andre Apostlarna/ doch tallar han fig then aldra-
ringaste ibland Apostlama i Sasom och the, tänckwärdige
ar,«t honom wardl glswen en pale i kötet/ SawnS än-
gel/ lhen honom koivusta stuNe/ pä lhet han figh icke af
tve stora vppenbarelleriöchäfwa ssuUe. Bthidetwerid^
l?ga Standel hafwer och Gudh fine Gafwor »nderligen »thdllat/
Fsl-fiändighcel, Wältalighect / Starckheet/ hclynnerlig lycta ock
snälcheee / hwadan the som sfwerhcetz Hmbeeet bcklclda / bekomma
stoar Myndigheel och wyrde. Men sä snarl och nägor af dembe-
gynner fig sinä Gafwor lilstrifwa och andra sir fig fsrachm wän-
der ock Gudh om Bladee Sa snarc Ifraeis Konung Saul blef
Hsgfärdigh / blef han satt af Säcet/ och Davil> ät<r igen vphögd >

Vavid räcknade Folckee/ ock chcrfsredödde afPesillen.
na i lsrael/ ifränMorgonen in til bestämdan Thdh/ fiulljo tusend
Män. Viias wille intec wara bmigd medh Chronan ock medh
Swärdee/ vlhan wille och eräda vchl sswerfta Prclfiesmbecet/ ock
blef chcrfäre siraffad medh Speeelsto. OmKonungcn i Tyro tan
lZsas Heletiels tiugunde och ottonde Capitel. N»bu<
caduezar gick päKonungzborge lßabel/och hoofhan vp sil sineoch sade.»
Thecca Babel/ ismiaghvpbygthafwer til «Konung
h.vs genom minä stora Machl/ minä Hcr!i<,heet nlchrs. Ockstrax
tcn» en Rsst afHimmelcn; MRlfte stal tig affeagis warda/ ock i
samma. ftundene wardt ordee fultomnae/ sä ae han wardl bortdris-w«n ifrän och han aat gräs sasom Oxar/ ock Hans letamen
läg »nder !>immelen< Dagg/ och waröt wäeer, til thes Hans Yahr
wäxee jäsom örnefiädrar/ och han< Naglar »ordo säsom Fogla-
'kloor. Vchi Hwshaldistänbel hafwer asiven sä tilgätt: Hagar Hien-
steqwin.ian fsrachcade sill Fru Sara/ men blef drifwen vchur Hbra<
hamS HwS. Peninna gisrde Hanna harme/ eck kaftade henne

sin ofruchtsamheel/ men HCrren wälfignade Hanna/ at hou
fodde Samuel. Hsgfckrdasnagon af sinVeijtligheet, lofwar Gudh
elstallot Hufwuo för krusat Hahr/ ocy för lvtpl) Manlel

entrsng
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<n nöng säck. Högfardas nagon af simeAtjtedo-
mar/ hafwer hanNabalsExempelförfig/hwilkenDa<
Vid förachtade/ <om doch bles hansögodelarsögare.
Vthi hwad ständ fördenstuld tu öst/ Mhsgrewcksi/
M meer ödmluta tigh/ j<l warder tig YErren huld.
Ty e)Sl«Niil lhen aldrahsgste/och gsr dockstoot
ting genom thesdmluka. Fastmangennödgaslig-
gia en t«dh i Sorg och Nödh < för Dörar födan «g-
-gia/ och am lärars Bröd/ Hunger och Twäng/
Vseldeet och Mootßng/ offta buga och bidia i then-
ne Werlden wräng. doch kan Gudh honom föra/ en
gang vhr Träcl och Stoffl/ meo honomVnder gö,a/
Hans Hufwud rätta vp, at mängen armer Swen/eff<
<er all fit Hlend/ lan stttta niedh ftoor Fhra / iblano
myndige Man. Mängen GVdh st medh
Godz och Hdresssno / at han honom vphötzer oland
Förstar i et Land: Thet gör Hans milde Hand, som
alt förmär ochkan, Ändoch han stundom
Ord doch öro Sann. En Eensam kan han slfwa i
F>wsel barnm Mang: MenaU Hans Nädh bestrif-
wa/ hmner etz thenna Ssng: Doch ftal min Släl
; migh/fast ther afgladia sigh / at Hans Godheet ma l
bliswa ftadig Ewinnerlig l l

! Man lan

gareNM
fiiidetamn
Mtisch

mancher
lest an ihm
lichm/als
solee er ms
halsEism."

Sssom och en part thetz vthan lbland otz finnas/ °

som desie Frelsarens Christi lEsu BröUops Reglor
öfwermatton wäl behöfwa / the anlmgen af sielffta- h
gen ocb strymtachtigh ödmiukheet/ läta twinga och«
draga sigh til bordet / lhtalom the ffuUe drassas tll >,

Kupstocken. tii doch ChtEus intec HZr talar om fs- i
Bbbb dan.s
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dan bedtögelig ödmlutheet/ Heller henne befaller/v,
than Heller/ at man budin stal gä lil bordz / och ther
effter Nano/ älder ochwyrde taga sit rum- To thet kan
wäl handa/ at en fkrymtare lätter sigh i neoersta rw
Mtt/ thet doch honom aldeles i hiertat förttyter/ ther
inne han gömmer dubbel Gudi mitzhagande bögsärdi
den sörsta/at han wilspnas ödmluk/ ochör inttt;den an-
dra/ at han är i hlertat och tankarna högsardigh:der-
fö?e och en Kyrckiones lärare wid siAt glfwit tilfäue sa-
gee: Ywad sdmlukar lhen figh/ och siitler fighine-
dttstarumel/somdochvphöljerM i hiereat/ Helleroch sombligaafdesselEsuotd/twört emot detz mening/
omkultasta Gudz oroemellga wasendeblandMennustiors barn pä twaggehanda fätt.(o Msälom mgen
ordningibland stänoen achtas stulle
lätd/ Hög och tsg/Hdel ochOädel/Borgmöstare och
Böswel/alla stullewaralykajsomtthennewerlden intet
wattega an/ sä franuman ickewllwKndavpochneder
pa Ml HhrbarheetochDvgd meller och/ tathe ändteligen
stola göram Msmätza/ the täco sättiaenrtlkogud-
achtig öfwer then som sruchtar Gudh / men haftver
doch icke fä mänga pennmgar; sn Väre sitter i »är-
digheet/menthenklokesitter nedre-lhel ochSalanwissn

, lijdb förlrutlt/
fiar gingot« fstz och Mthetlaannu,
at kommer eher en man eller qwinna meoh Guld-
»mg/ och medh hallig klädnad/ kommer och enfae-
tigh Mau eller O.wmna l snsplig klädnalz ea seer

mängm

Pred.l«7«
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mängen möngen pätheu/som hafwer herilgak äoen/
fast huru stora stalssastnclen den kanbedr,sw« haswa/
och ftger ttl honom elier jenne: Gttlen tzckr/ sitten
HHr wäl. Men then sarttge feer msngen möngen in,
t«: mässe man tö andtettqen söt fkam stuil kasta sinä ö-gon vvpH honom eiler henne/ fö sches eil den fatlt-ga: stat theneuerffalhan eller hon och andtellg M
säte/ sä heter thee: Sttt har wld mmaföller. Men
hoo s stu/ O Mennlstm/ som wil andm Gudz ordning?

lae.»lF,

westu och hwad Gudz Ande vihi föliande Orden
stger : ) hetcknken lhee icke rcke/ vlhan gören en
ond ckthMlnad: ) seen effter persomn/ I syndm
st/och wardey straffaoe af Lagey/ fiftm sfwer-
teädare ChristiMu ord theblifwa ta sanna: Tphwar
och en som vphöqer figh/ han ffal warda fSrnedral/
ochlhensigtz föruedrar/han s?al watda vphSgd.
At stsom Chrlstus lEsuS har vthi thet PharisalffeGästabodet wal säg och mörckte/ huru PtMizeernahwar fbr sigh i wnnerheetjötte effter at
jö seer han och märcker wsl < Himmelen/fittiandes pH
Gudz Faders högra Hand / hwad < dagh »bland os
Menmjkior steer. Om han seer nsgon sötia effter
Oswersittiandet / dem han intet hafwer vphbgt / sä
förnedrar han them: Seer han och nsgra, dem han
hafwer vphögdt / warda sörachtade och förneorade /

han vphötzerwäl dem. Larer och then Dagh tcke wars
längt borea/ til Menniffiorsßarneffler förtienstffo-
M warda vphögde, Heller och förneorade i Tbe Gud-

Bbbhs fruchtige



fruchtige stola warda vphögde / vphögde til H«m-meO Glädie: The Ogudachtige stola warda törne-
drade, förnedrade til Helfwetes ewiga Fördömelse.

och cherssre rädet iagh aldramäst /
hwad thee sr meer Man eller Qwinna / at maV
troor Gudh allena bäst/ fi kan jnarl Gorgeu för-swmna; Gudh fogar lig wäl tiu födo z ty then fig
vpjöyer/ han faller omkull/ eheu ödmluks fär bade

Sllfwer och Gull/ igenom Gudz Mrck/
zonomsteePrhSochchra.^

Amev!
Amen/ YHrre JEft/ Amen:

lB.Wnds<

Oiuleonde Gsndagmfs6
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18. GZttdUttt effter IrlnitMlz.

2Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens
Helige Anoes/ Amen/
mgh ft'g säsom tlOlaachaäf beblandat

med Eld/och chem sta pa samwa Glaas-
haaf/ som stger wunnlt hadepäWlldiu-

retochthesßelate/och wedcrtekn/oe päthesnawpns "

Taal. Och the hade GVdz Oarpor/ sch sungo
Mosts Gudz tlenmes Sang/ och3ambsensS<ing;
sribland annat vnderlisit/fomthen heligaEvangelitten
och Apottien Johannes vth, sm vppenbarelses Femts
Syyn säg : Hwilten otz/ förnembligast ideMOroen/synes wsr Cdrlstendom afmäla t Emedan
wet kan wäl denne Werloen betekna/ den medd au fin
Pracht och Herligheet / och al< thet lordlsta/ säsom
Glaas brackelig och törgängelig är. Hwarföre och
Salomon sager: Alt ckr Fafängeligheel / sade Preö!,taren /

alt är icke annat <ln FaftZnaeligheet. MkN at sädani Glaas'
haf är medEld beblandat/gifwerotz ttlkänna werlden
nes Bedröfwelse/ ?iöd. lammer ochäthMigeMgor:
Ty lykaftm Gullel genom Eld/ altfa «ardaoch the fom GAoi
bchaga,' zenom bedröfwelsens Eld bcprsswade.- Ock alla the ther
Gudeliga iefwa wilia i Christo lEsu/mafie lijda förfölielse. Ock
pä samma Glaashaf/ som medh Eld beblandat ar /

stä the fom Seger wunnit pH Wlldmret/ tve trogne och
Vthwaloa Guoz BarN: Ty fom öfmer/
Winner Werldena/ wa°r Troo. Hherförethe och hafwaGudz
Harpor l fina Händer/ läta then löra och Gudi beha-

Vbbbz gelige
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HO/«.>

z.Mof. B
s:s.

z.MosB

geliga Bönen afgä om thens helige Andes kroffliga
Tröst/ hwilkeninför Gudi i Himmelen enliufils
Muficjkattas/ochdeGudfruchttgavppehslleromcknHaf.
wtt rasade och swaliade, at för dest huller stul Btrzen omtull-
Mo. Och mä söoant bönens Harpeklang wal Heta
Gudz Harpor/ effter ingen kan talla ZEsum
ra/ vrhan then helige Anda: Aherföre och HERren
Gudh lwarar/ nör the Gudfruchttge akalla; GVdh

, gör chem HWänd/ ochsager: Hälft
nar the ther hoos Wnga Mosis Guoz Tienares och
lamoetz Säng/ emedan icke allenast lambetz Säng v-
thi GudzKyrckia höras msste/vthan och Mosis Laqm
och Evangelium mäste alMh tillhka drefne wa»da/ ty
vthi bagze desse stycken bestär warChristendom. Sä-som och detze bckgge stycken/ vthi denne SöndagzenS
helige Evangelio/ warda otz för QgonenttalteiMoslS
Säng/ i delFselsarenlElus gifwer Poacheerne vnder-
rättelie/ hwilket thet pppersta Bodee <lr i tagemMM'

> bligen, tu ffalt ölssa tin HErre Gudh af alt tit Hler-
ta/ och af aUo tine Sialj och as all tin Hog; bch thet
andra är thetzo M: Tu ssalt alstalmMstafäiom tig
sielf. Och ps thetze twßuden hängerallLagenocPro,
pheterna. lambttz Säng haswe wt» och ysrt HErren
sade til min / jät tlg p« minä högra Hand/ til
thes iag lägger tina Fiender tig til en Folapall. Sö-som tVh fördenstuld äfwen s denne werldenes Glaas,
haaf stadde/och des bedröfwelses Eldbland nogh
nombewitna/lätom ock wär TrooochCbrlstendomi sä
mstto lysa/ at wtz Gudh troget btdlom om then helige
Andes Mdh ochßijstsnd/aewtj mee, och meervplyste
ma dlWa bäde vthiMosts ochLambfmsEäng: Som

wtz
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efftN 7>Mlt2r», 559
wtj och omthen sammeHellgeAndesnädigeNälwa*
relse och trafftige medwärckande/til Ordetz
vthförande och hömnde/ bidia wiliom medd Frehch
renslEju Christiegenßöön/afHiertatmedh Mun>
nen och i Troone läjandes: Fadel wsl som äfi l Oim-
biom/ ett.

Evangelium xx», v 34. ««l r,n.

Men/ nar the Phariseer sckgo/ ae
lEsus hade stoppai lheGadduceeMunnen

111/försambladethe sigh. Och en afthem/ som war
en SkriMrd/ frestade honom/ MandeSi Mästar/
hwilketckrthet pppersta Bodett Lchen <» N sade
lEsuS til honom; Tu ssalt älsta lin YHna Gud
af all tllvlettg/ocafallotwe S«cil/ och af all tln
Oog: <lr thee ypperfta och största Bodel.

andm <lr thesss lytt l Tu stalt älsta lin Nä-
siä somligh sielf. Pä ehessa twßoden hckngerall
Lagen och prophetelna. När nu the Pharifeerworo lilhopa/ srckgade them HEsus/ och sade- Hwad
fynes eder om Lhlisto / Hwars Eon <lr HM Sa-
de the til honom: Davidz. M sade han lil them:
Hwh tallar ts David honom l Andanom YEnai
Stlyaudesz YErren sade til min VErra: Säle
tigh pä minä hsgra Hand/ til theh iagh lägger tina
Flender tigh til en Foeapall. Hffter nu David
kaUar honom VERra/huru iir hau liiHans Som

Och



Dch tngen kunde swara honom ee Ord. Och lsrän
then Dssen dnstade sigh ey Heller oägor ae ftäga
honomuögotmehr.

fkal eder nu wtttttllglt wara, ? Män och
ae genom honom/ Shrlstumlesum/

warder eder förkunnat fyndernas Körlalelse/ochaf
-.,.,,.

//.

allo/derl icke medh kuuden Ncktferdlgewarda otht
Mofis Lag: Mnhwilkeu som eroor pö thenna/
han warder Rälferdigad,- Hro then
lens Pauli Ord/ vthi Hans herlige Predikan van i Sv'
nagoganpthi Anthlochia hölt/walwäfde/atthe afotzäthMjge göngor möge höras och betrachtas; säjom
icke allenast luoarna them i Snnagogan hördt/ »tan
ochHedningarna bidit Paulum och Bamobarn/atthe
af samma Ord och muste lxlachtige warda Tn Mo-ses med sin Lag fördölner; den tagh/ den GVdh
nom och fit Folck gifwit hafwer/ genom hwilten ingen
kan Rätserdlg warda, emedan mgen kan göra tagen
ttlfyllest. Skulie tä Gudz Godheet/ Gudz Nsdh och
Sanning thet lunna ulMa / ateffm ingen af Lagen
röttfäldig blifwa unde/ ochft ingenSallg blifwa!kul,
le? effler ingen Mennistia »genomLagens fulbordau-
de tunde Salig blifwa/ stulle tä alla alla blifwa för<
dömde? Nch netz/ säger Paulus- Gä stal Eder witter-
ligit wara/ I Män och Bröder/ ac genomChristum
ZEluin warder sdee sörtunnat Snnoernas förlstel-
se/ och af allo/ tder I icke medh tunden Rätlfardige
warda vthi Mosis Lag: Men hwMen som troor pä ho-
nom/ han warder rältfardigad AnbesMndes sä stne

shö-
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effletlnnitltll, 56)
Ädörare, safom och Tlnlolveo/ ar the ombeftitade sig

EtgodtSam-
wcl wn intet den haswa / som af Lagen leer sm Nbd
och Kördömelze/soranhan ja wtjdtkommenar/athan
weet huru Lagen artilfyllest giordt / han meet
nom lEsum Chrtstum förkunnas syndernas För-
lätelje/ och as allo/ ther medh ingen kan i MosiS lag
rattterdlgas / tniedan hwar och en pä lElum troen-
yes rätferdigas. Och kunna af desse Orden
twänne fragostycken franlföras: Hwad GVdh genon,
Moftn vthi iagen fordrar? och/ hwad Gudh vchi Nya Testamen-
ttt och fie helige Evangelio Lagen lärer läwijsa/
hwad göras stal: GUdh stal alstas/ thel ör inttt nog/
Wn G«dv stal ällsas as altHierta / äsalla Eial/ af
atlanHog: Och smlämpnchristna och mästa stal hwar

».Tim,.»,

.«

.

/"'

och en slsta söfom sig siels. Men Evangeltum mät,
te ta lara/ hwad man troo stal; Nembitgen/lEius
Christus är HErren/och doch DaviozSon/ och säle.
des en jann Gudh/ jamwal en jann Menntjkia/ vth,
hwilken ena allena all war Saligheet bestär. Lagen la,
rer hwad göras stal/ och försakrar hwar och enMen,
nistia om alstöns Saligheet/ som Lagen kan tilfyllest
göra/ och thet strifwit och befallatar i lagen/ ändtell-
gen sulborda: TvLagens Röst är; gör thtt/ sa f<ir
tu leswa. Men säsom derigenom mgalunoa fulkomnas
lagen/atlagen päbiuder det wq göra stolom/det dock wh
omöijeligen göra kunnom/larer Evangelium otz/ huru
wtz lä alstöns Saligheet hafwom wisserligen a« för»
wantO/ aUenast wlj vpps Cdristum troo. Tn
tdetta är Evangely vthroop: Gä cilskade GVDH
Werldena/ ae hanvlhgaf sin enda Con / p<i thet

Cccc hwar
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hwar och en jomtroor pck honorn/stallcte fsrgäs/
vlhan ft ewmnerligttktlf. Thetta arEvangeltzRoss,

lher ttoor/ocl blifwer döpt/ hanssal warda
SaljA. Och thetta är Ordet om Troona / som
predikom: Om lu bekenlm med lmomMunn ZE-sunv at hau <ir OErren/ och ewor vehi mOlerla/
at Gudh haswer vpwäctl honom tsran the Döda/
sä watderm Gallg. Ms man sötthenfkuld medh
Skal sätta; la stal ed<r/I mine Hlstelige/ witlerligit wara/ I
Män och Brölxr/ I Iwinnor ock Syftrar/ at genom IHsum
Christum warder firtunna» syndernns Förlalelfe/ och af alle/
cher medh I icte tunnen lXälferdige w«rda vehi Mosiesiag.- Och
athwiikensom troer vppälEsumchan warixr ratferdigadochSalig.
Thet och genom Gudz Nado eoer miermera witterlf<
Zit blifwa stal/ och af chethelige Evangelio/hwilketlhe
gambla pä thenne Dasen
I minköllketige/ärvplasit/ HMlket kan kallasKernanas Evangelierne/' och en kore 3umm« af wckr Ehttfielig» Sa-som etz Heller nsgot lbland alla Söndagz Evangeuerne
ar/ dwilket sä wär EhristendonlS förnemssa Hufwlltz,
ftycken af Lagen och Evangelto inmhäller / stsom af-wen thetta/ hwnrest och Twänne sragossycken fram-
Mas / af the höglärde Pharlseer/ pä then ene sidan/
thet föesta/til hwilketChrMS lEsus medh alsomstör-
sta Beröm swarar. The fraga honom: H»,le<l<lrdet
ypperstaßodel i iagen? I«!u5 swarade» Tu ffaltälstatin Her-
ra Gudh af alt tie Hierca/ och af allo eine Siäl/ och af all ,in Hog.
Thetta är thet yppcrsta och stsrfia Bodeli Thet andra <lr thesso
ltjkt.- Tu stalt Ma t'n Wsta sasom lig stelf.pa chessa tw Boden
h<lnqer all iagen och Propheeema. Mm vppä then andra
fidan af Frelfaren lEsu/ thet andra: Hwad hnes Eder

om
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om Chrisio? F)ware Son ar han? häl blUda tde wal tilat
ftvara/ och sana/ Davidz. Men närlEluSaterfra,
gar.-hwy tallar tä David honom i Anoanom HErra? Kunde in-
g-l, swara honom ttOrd: Ock ifran chen Dagen dristade sigh eij

Heller nagor ae fraga honom nägol meer. SasoM förthenskul
thesse twenne Fragostycten aro högwichtige/ och thet
är tigsagt/ O Mennilfia/hwadgodt ar/ och hwad
/>Erren as tig askar; thet säges tig i dettaEvangelio/
tu stalt älsta lin HErra Gudh; thet säljes tig t delta helige
«Mvangelio/ eu stal älfia tin lämpnchristna och Nckfia sasom tigl)
sielfj Thet tig i thetta H. Cvangelio/ hwars Son
lE»us <lr- Sä war redo/ O Mennistia / at tlgh ma
witterligtt wara/at genomlEsum wa»oer tigh för-
kunnad syndernasFörlaM/ ochhwilken somttoor pa
hotiom/ han warder ratserdigad och Salig. hwil<
ken ändawll och afhöra wlliom/ sörst hwad lEsusswarar 11l Phariseens Fräga om thetyppelstaßo-
det lLagen; Som och sedän/ lesu Fräga ehePha-
riseer ssreM om Hans person och ömbeee. I
medlerlljd wt< detta tanckionl otz at göra/ bidiom wl)/
O YHrre hielp/ O OErre lcke w<il g<i:

EvangMen beskrifwer then SkrisstlärdeSHhariseens Fröga/ giswcr han i sörstonne tilfället
tllkenna/ hwarsöle tvenna Frsgan ar framförd/tydet
hade the Sadduceer/ som saga, ae ingen Vpstandelse
Hr/ gifwit sig om Vvstsnoelsen i Sammal medlEft»/
och sagdl: Mestare/nal otz woro Sm Bröoer/ then,
sörsta tog sis Hustru/ och blef Dödh: Och effter han
hade ingen Säd / lefde han sinä Hustru/ effter Mosis
Lag/ sinom Brodtti Gammalunda och then andra/

och
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och then tridie/ alt m til tden Siunde. Siost afaUom
blef ochQwinnan Dödh. När nu Vpständclsen lkcel,
hwiikas Hustru afthetze Sn, vlefwe hon? Tn the haf-
wa alle hafft henne. Och Issus then, / och
sade: I faren wlNe, och weten icke Skrlffterna/ch hel«
ler Guoz .- Tn i Vpstanoeisen hwarken cager
man sig Hustru/ ellet Qwlnna gUz Manne; vtan thearo Wa som Guoz Änglar i Himmelen. Men om thedödasVpstandelje/haswlnI icke lasit hwad eoer sagdt
är af Oudi/ som sade; lag är Adrahams Gud/ och
Äaacz Gudh/och Jacobs Gudharicktthe
döoas Gudh/ vtan theras/ somleswande aro» Ochnär Folcket lädcmt hörde/ förvndrade the slMöfwerhansLärdom: Men theSadduceer tosina/ och gcr
med Skammen sin wäg. Hwarföre och i begynnellm
af thetta hellge Evangelio stm; Wr the Pharifeerhsrde/athan stoppal Munentllpä theSadduceer/
hwilka sigh emellan woro elliest vthl Laro och lefweme
aNsomstörssa Fiender/ ssrsamlade the ltjlwcll sigh/
at the mätte tilsee/ huru lElus icke mötte sastoort be-
rönl inlaggia hoos Foicket för fin Lardom: Och eff-
ter icke alla mötte anssa tala tilltzka / Made en af
.lhem/som war en Skriffllard/lEsum/ satzandes?Owilket ckr thet pppersta BödetlLageui Heller,som Evangeljften Marcus strifwe,: Dwllkel clr thetpppersta af all Bodorden / ?vthePhariseersielf-wa kunde figh cmeUan icke öfwerens komma/ hwiltetdoch yppersta Bodee wara mätte; efflerfomblige strid-
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tfftt» I'rlnit2Ns. s<^f
de för OmstarelKn, andlt sörSabbachen/andreförAlmo-
sö,Fa,?ande/ och Tijsndtgifft,- Hlvarföre them och tvenna
Fraga syntes beqwämligast at föltlattia lEsu/ ther
med tve honom effrer sin Mening mätte / och
vesiä medh Orden. ryer til the aUe wal förfamdlade
sn;/ men sardeles bestälte en>enwälfötsalenlärarelLa<
gewchen och effter sieSländ sädan sraga ftamföl/<om
af Lagen tagen om Lagen hondlar/och en sidanFrä-
ga/ fom fordraoe en särdig Kundfkap om ava Gudz
besalnmgar. Tv uke mättenögorkunna sätza/hwllket
theraworo thetypperstaßoderomhan icke walwlste
alla, vthaf hwitka aUa thet yppersta skuUe vthletas.
Men emoot förmodan finna the Issum ochfa bfwer
aUa mätto wäl och bast tunntg jamwiil vthi lagen/
at näe the tänkte finna honom Swarlös/ eUer fä sä-
vant swar af honom/ thet the matte wrängia och llla
vthtvda/ lä Mmde I Hfus och sade ttl honom:
Tu stalt lliffa lin OHrra Gudh af alt tit Aletta/
och af allo ttne Sial/ och af all tln Öog.
Hr thet pppersia och fsrsta Bodet. andra ar
theffo W: stall lilssa tin Msta ftsom tig M
Pä lhessalw Boden hilnger ali Lagen och Prophe-
terna. To säjom Moses haoe fätt lwänne Taftor v>
thasGudh/ af hwilka den förra fordrade Gudz Kär»
leek/ pch thenandra wärNästas: SswMe Frelfarm
ITsus frestaren Pharilem tllfyUeft göra/ och honom
Kernan och Musten af bagge Tafiorna vthdragen
handglfwa / ther medh han weta mälte/ hwiltet thet
yppersta Bodet woro i lagen. To thetta woro thet
sömemfla Bodet; Tu stalt äW tin HEAraGUdh

l af
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af M til Hierea, sa at Hlkllal mgalunda delos Mä i-
bland Gudh och Creatuien / vthan til Gudh aUena
siq hälla/ lä at hwad man förvthan Gudh alsta mät<
te/ det doch blefwoallkat förGudz stul/ vnder honom/
vthi honom/ och effter Hans willa. Zamwäl stär och
tyet vchi thet yppcrsta Bodet/ at tu stalt älsta Gudh
af allo line Sickl/ sa länge nmn har l Wttlden leswer /

och wär Gial medh Kroppen är föreene. Tv thet ar
icke nog wal hafwa begynt/vtan man mäste vliGudz
Kärleet sramharoa in tll ändan/ och in til wär vtter-
staAndevlächt ftlunda effterkomma thet npperstaßo-
det/ at wär Troos ändalncht/ wära VialarsSa-
ligheet mäge bekomma. Thes vthan och an thet op-
pistä Bodtt biuder/ at tn stalälsta Herran tinGud/
af au «m Hog/ och alla tina Kraffm/ st at alla ttneSläls
och ssnnens Tanckar t«l Gudz NampnsHhra förnem-
ligast afga/ och hwad vthi otz är/ mä loffsiunga Hans
aioraheligaste Nampn Och thelta Bodet/ om Gudz
Kärleek/ kallar Herlen lElus thet yppersta; effter otz
wal vthi thet andra bmdes och at älsta wär Nästa/
men M doch Gudh/ sasom wär Gudh och thee aldra-
dögsta Goda/ och all wär Saligheetz degnnnelse och
ända/ för och öfwer all tmg/ förstochrätmäteligast al-
sta lkolom/ at wärKäl leck vthi honom stalbegonnas/
och vthi honom andas. Tn lijkasom en Fogel/ som
om D"gen omkringftyger/ sitter nu vppä <hen ena/nu
vppä then andra Qwisten / men finner mgen Roo /

förän han kommer i sit 800 och Naste: Sa tunna
wal Menniskiors Barn / som med sin hiertäne Kär-
leet wandra til Creaturen iftän Skaparen/ w«il finna
nägot Hwtjlormll/ och nagot ther med the sig timeli,

gen
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gen mage fsrlusta; men then nwa och lanna Slclla-Roo ock iy!a
finna the tneet/ om the icke «sen reen Kärleek fig til Gudh wända.
Ma ocksa lhetta wara thet ppperfia Oodet/ At alsta Gudh.- Ty
hedra ftal man wckl Fader sck Moder / Hfmerhelen !yda / ock sin
lämpnchlifina w<ll »ilia-, men ililet lärer nagott Mttänktlnerahe<
dra och Moöee än Gudh/ mera syda öfwerhcten an
Heller sin lenickrijlna Gudh Ma. ThersöreechlCsusden
strsfftlsrde Phanseen/som sragade/hwilket är thet Yppersta
Bodet, Lagen? Swarar lust vppasin sräga- Thetcaärdet
yppersta/ ther hoos thet fötfta Bodet. Men effterehctta är
thet tMa/At Ma Gudh, tunde Pharistcl, haswa srägat / hwlltee
»hera ta chet andra woro? hwilken ftäga Christus lEfus söre-
toinmee/ och sager: Thet andra ar lhesso ltjkt: Gnedan in-
gen tan-cllstaGudh, som icke cklstar sin lämpnchriMa / tl) theu
der icke älstm' sm Broder/ som han settv huruskalhan
alsta Gudh fom van jcke seer ? Ocv des vlhm, äfwen thet
andra Bodet/ som thet fsrsia/fsrbinder alla Mennistior lil lydne;
ty ett är Lagglfwqren/ Ock densamma Guden/ som hafwer
befalt/ eu st.Ue älsta Gudh afalt lil Hierta/ han hlchver ock beftll/
Tu stalt <llsta tin Wfia sasom tig sielf. Therfore och theli ftm bry-
ttr emoot «het andra Bodet vnderga maste famma som
den/ fom dee firsta Mdet öfwertklder. iogen:
lag säger edet/ at hwilken som förtörnas pa stn Bro-
der/ han skal wara ffyldlg vnder Domen. Men hwil-
ken lom iäger Racha til sin Broder,- han ae ltyldigh
vnder Radet. Men hwilken <om löger/ iu Dare/ han
är styldig til helswells Elo. Ock ar ochiagm sa grannlagad,
at hwar och en som hatarsin Broder/han
dräpare/ och I weten/ at hwar och en Mandtäpare
ha/wer icke ewinnerligtt M bliswanoes i sig. Hwarftre
och IHsus ssgtt: Thet andra <lr lhtsso intt.- ffalt alzka
tin Nasta/ säsom tlgh sitls. NuwiSe eu gerna/atingelnig
bedrogo/ ae hwar och en pchi Händel oK Wandel wor« emooe tig
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lrogen; Tu wilte gerna/ om m af Mem>isteltg Swagheet ftlade/
atfadam mätle ligh til gol>s hallas/ och icke til l>« wärsta vthty"
dqs; Tu wille gerna/ om n<lgon af tig woro förolämpad / athan
thec ,ig ftrläto.- Sä stal m / sägerI«M och alsta tinWfia/
ftm tigh sielf / sä ae samma hiereelag tu til tig fielf l>rager>tuock
lätertinVWa spet sta/lu äswen salom tig sielfsnstar honom alt godlaf
Hjertal/ glade» tig sswer Hans wcllftand / firier ifwer Hans olycta/
och vlhl Hans Mdh effter sörmigenheecen w<lrck«igen och willige
gsr honom bWand; Ty lhen thelta gör/ säti äl den man,
hftn stal wal wldh sig blifwa/

iärom här vtas/ at chen som wil Salig warda/ stal Gudh afallo Hierta älsta/ och at then Chrisieliga Kärleken emoot Gudh/är en sadanc» Mennistelige hiereans lilböyelse til then Allmäch-
tige Gudh/ ae Mennistian vthi sit hierea i lanning/ icke nägou
ling hogre hatler ckn som Gudh/ chtt alorahsgsta godo/ schfsrden-
na Kcirlekcn stul gerna och wÄwilleliga vndstyr och sfwergifwer/ alt
hwad then ä!ste!ige<3udh/sa,.)M Fader, mijHageli-
gie wara tan/ och thee samma witterligen icke suibordar; Men »,

lhaf all Firmago gsr och lizder alt hwad hon<>m bchaacligit <lr/icke
äfwen fsr sin Rylta / vthan mpckit meera för Gudl stul/ ochhonom til Hhra och Ticnfi' Hwilten Meunistiorna fxm str all
Creatur alsta ech «lhra stola/effter han ost osanelig Kclrleek och o<
taliga Wälgerningar ehrtcdt och bewiDt hafwer. Ty eeheelt och
icke ssnderdelat hierta fordrar Gudh, eij Heller,natte nägon vndereller Crcaluren Gudh vchi sit hierta sättiä/ eyGudh allena
tan och ma medh stähl ftqa.- Min Son / MM Dotltt' / aifMlgt) tlt Hierta! Thetfsre ock när hiertal heelt och halllt <lrGudi gifwil/ dm Mennistia saledes Gudh cllstar/ wil fast hel<ler ftrlora och istantzen sallia alt hwaohon i denna VZerldene haf-wa mä/ ftrlin hon Gudi ynnest ock Nade förlora wil. öAmedan
Christi I«su Ord sa lydal HwllkkN som koMMer til Mig/

. och icke hatar sin Fader och Moder/ och Hustru ochBam/ Bröder och Sylimr / och ther ttl flt eglt LtZf/han kan icke wara min Larjunge. Hwilkel hoos Evan-
geiifien
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seilin Matlheum sälunda fsrtlaras.- HWllttN svM alstar
Sader och Moder meer an mig/ han är migickeward.
Hwarfsre och en Mennistiaisomsaledes öfwet all tins älstar Gud/

Hafwer et sädane Hima emool Gudh / sasom en kyft och lrogen
Hchtg Husiru emool fin Man, hwilten fasi Heller fit iijf fsrlorar/
Fn hon sin HchlaMan olrozen wara wil/ hon mck ock sa illisiige
Mitt warHa/ som han nagon tijdh tan, Ta man til alla dem/scm
eil n«'got/d« Gudh tan reeea wilia, fafi au thet woro wckr
aldrabsfle Wän/ om thet woro wart egit Hierla / the täl»ckw<lr-
öige I«su Orö brutom / och säijom - Gack bort lsrän
Mig Outhan/ w tu öst m,g tii hmders/ tytubesinnar
Me thet Gudh tilhörer/ v<an thet Mennistiom tilhö,
t<r. Ty chttla tärleten til Gudh/ aewij hallom han< Bud; sa-
fom H»«ngelifien och Apofieley Johannes lcte en gang strltwer;
Ock « »? wandrom vchi hansVodh/ lämlqtt lhen Christeliga
Mrleken «vyftndes vthi alla hsrsamhelenes Slycker/hwiitaGulch
«f ost fordrgr. Ty thet gör in«t nog/vchi <t «llsta Gudh/och vchi
Het anbra wara Gudh emooe: Sasom eil Exempel/ Tu gifwer
ger.na Allmoso/ och gsr the» gerna/ men ther emooe leftver eu doch
vchi andraSynder/ sisom vthi Otuch?/ Orcklferdigheee/ eller an-
nat sabant.-eH slstar t» in«t Gudh af ält tit Hiena/ vchanssn-
berdelar eit Hima/ och gifwer en deel tin syndiga iufia/ chen an«
Hradelen menar tuGudh fial läla sig behaga. Th<t doch firäfwer
emool Gubi Beöh/ och chen heliga Skrisst / som fordrar en obe-
ficlckiab Guditienst/ ae man gode gör/ doch la, at chttgodaictege-
nom andra mooenMge SMer ms blifwa befisckial och orenaf.
Hch mäste denne khristtliga af Gudh fordrabe tarlckens Wsrct,
som af allo Hierea/ alloSi<ll/och allomHog stola hclrkomma/ wäl-
wiileliga iuft / wedh hierlans lränglan ochBcgärelse.
them at fulzöra/ fulbordade blifwa. Tl) otz hafwer HErren
Gudh förlossat vthu wara owönners Hand / at wij
hynom tienä stole vtan ffmchtan/j alla wara LBlzda
ggr. Men sasom ingen i denne Werldene sa fulkomlig wara kan,
gfhon saledesPudhafalloHierm/af alloSiä!/ och afasiomHogh/
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wckwilltliga och stadlgt älstar/ «l han aldcles är vehan Feel och o-
fulkomlighett/ »a bsr doch hwar o« en Christen hafwa thm astun-
dan/ ae han Dag fran Dag fultomligare warda ma vchi Chrijli
Kundstap ock Gudl Kärleek.- Sä bidie Wy och fötmane e<
der genom wär HErra lEsum/ salomlhaswen vnd-
fängilaf otz/ hurulwandra stolen/ och täckias Gu-
di/a« Iju meer fulkomlige warden: Thct wn vlhi m san-
styllig Troo/ m«dh hitreans inneriigh Bösn til GVdh och chenna
tärletens Mtelst och strtoffring öfwer otzhwcr annan och salunda
önstom: HErren söröte otz> och läte karleken öfwerftö<
da inbörves/ och lil hwar man/ at wär Fzlerm möge
ftyrckt och ostraffeligebliswa iheltgheet för Gudi wa-
rom Fader/ vthl wsrs HEMes lEm tilkowmelie!
Som wij ock hwarfsr sigh Mm medh Fsrsamblingen: Gijfmig
af tm< bsrmh<rtigh«e< lhen rcktta Chrifina «ona/ p» lhet iagnna
t<lrllgheel mäinnerligarsna/ först ochför all ting älsta ligh/ och sa
min Nclfia sasom mig: I minom äud/ tin hielp mig ftnd/ görthttbehand/ Bieswulens langc mig wslnbt.
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Mörcktom och för thet andra.- At chee andra är
tdesso lgtti ?u Me ckissa ttn NDa som tlgtz ssetff.Wär Msta sr hwar och en som wör hielp behöswer/han ware figh Wän eUer O»ön/ Stvll eller Ostyl!/
Kand ellerOkänd/ lher doch thenna öthstildnaden ach-
tas/ at man vthi wär Nästas Nödh / offta är thenene mera förplichtao an then andra: At wy wälgsrom wäl emoot hwar man/ doch aldtamckstemooewära medbröder i Troone. Tv hwar och en ar wal
förplichtad sä wal hielpa then ena som lhen andra /
men esster en tan icke tiUhka alla hielpa/ är then otwif-
welachtigt war Msta / som aldraförstwär hielp be-
höswer/ och then hoos otz söker. Sasom och af the
Gambla en bar om sälunda mörckellgen strifwer:

Effter
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