
eAffter tu icte allon, tan wara til ftomma/ sa maste tu chem fsr<
ncmbligcn behielpclig war« / hwilka tigh csster rumsens iägetchcet/
lydzene/eller för nagor annor beqwemligheet siul/ ftam sir andra
«lro tig the aldranärmasie; Ty om tu hode nagolöfwer/ thel eue.
nomandr«m/ seminte, hade/ gifwa masie/ och lwa Fattige tommo
lil tig/ som bade lillijka hielp behöfde/ och then ene woro s<i fattigh
som then andra/ then ene woro tig icte wcra asstommen sn lhen an-
dra/ ocb che, litzla som i« hafiver/ tunde icke emellan them delat
warda. Ta woro tig imet bättre lil rad,/ «n at tu lilsiadde them
tafta iol lher on,/ hwilten ibland them/ thel fiulle betomma/ som
emelian lhem bäoe icke tunde vthdelas - Altla är thee ibland a»a
Mennistior för en <ol til al achl"/ al chen ena sr tig nsrmare <n
then andra/ ta sir ll>n andre heos ligfig angifwer. Ock
sölyda HEtranS Old' Tu stalt alsta linMfta säsomlig sttlff.
At Mm en Mem»M sigh sielf af Hiertal godl unner/ ochvtas
Naturen ckr sa sinnad / at hon gema wil at henne och af andra
godtoch icte ondlwederfaras mätte: Hltsä sial hwar och en redeli-
gen/ w<ll och lroligen mena medh sin Näsiä/ och honem intet ondl
vchan alt gode zsra/och gsra wilia- S<l at inbördes Kärletensr
hiertelig/ och mau sin iempnchrifienicke Hlstar medhorden allenast/
eller medh bl«l<Tungon«/ vthan medh rättfinnigh/sannftrdis/o-
firymtachlig/ o» af Hierlae »«llmene Kärlet/ medhgerning och
medh sanninz.- l<i vtslmen warder all then tsrlet/ ther medh the»
ene then andre cklstar/ str sin egen nytta ftal/som bordwäuner gsra,-
eller fsr werdjligh frsgd och glildie stull/ säsom the vnga Busia»/
och ehe walbetände hwar andra slsta plaga- Ty then broderlige
Ksrleten ftrscter sig och til Vns onwanner och ilwillanoc / emedan en
Gudftuchtig Mennistia maste icke ansee/ at den eller den är hen-
nes fiende/ och haftver henne alt ondl lilfogal/ vthan at then elter
chen <lr hennes Nästa/ och hennes hielp behöfwtr: Och «t hennes
«wa'n/ft° wcllsomhon sielf och andra Mennistior/ som wenligcn sigh
emoot henne förhalla / igenom Chrifii dyra blod clr igenlsst/ och
al hon fsrchenstnll ingen Person ansee mofie; vthan athennemyc-
tet mer bir HErrans beftlning achla/chen ther wil och siränge-
ligft beftller/ at man och fina Vwenner ock fsrsiliare godtgsra stal/

Ddddi ochss
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572 AdereondeSöndagett
och si /clmw<ll lhervthinnan fin Himmelfte Fader fin styldiga
sancheee bewijsa. Ock <lr thettc, en Christrsgcns egeneliga Kaäelft)

besynnerliga befielmng, ftm lig/gobh Cyriften ligOMen-
nistia HErren lin Gubh/ näst eroona vppä IVsum Christum/ °O
thes srtzmodige bekennelse/ vchi synnerheet ech fram för alt annai
hafwer palagt och befalal/ nemblizen/ att» ,ch ttna
stal/ echlhein godt vnna/ ech efftcr iägenheeen och Fsrmsgenheleti
chem godlgsrs ecb bewijsa; Thec hwartenlutzar eller HedmnKar
göra. ludarna save i Khristi TM: Tu stalt cklMMckt/.^l.
em Y?<lst4/ och ham tm Aende. Men HErrenEhtt-stus förböd thet alfwarlWn, och wil haswa /at wij/
saiom Gudz Barn och Effterföliare, stola otz sadanOwarckeligen bewW. Ty säger han och ftraxrsm
Mening, Mntagfigereder: ckffereftraOwlln.
ner; wcklfigner ehem ftm eder banna. görer wäl e-
mool ehem/ som eder h«a: Beder för them ssmgsm eder ssadH och fsrsstta eder: Tv sll ffolen Iwara eder Zaders Barn/ som <K i Yimmeleu/dett
och läeer stna Sool vpgH sfwer onda och goda /
sch läeer regna öfwer rtitlferdlga/ och sltllftrdM.
Fsrey om 3 älffen them/ fom eder älffch/ hwad sck
) fsr LchniGsraoch lckc ehepubllcaner lhetsam-
ma?sm) hafwen eder wenltga emoot edra Bröder
allenast/ hwad besynnerligtt gsren H l Göra och

' icte the publleaner ehee ftmma. Warer fsrdenffOsulkomllgev och jönnväl emoot edra Owenner och Fi,enoer Barmhertige/ Wm eder Hlmmelste zaderfuzwmllg/ och emoot stna Fiender/emoot «he Ogud-
achkga / barmheltlg är. otz thttw /> V

44/45.
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efjftttlnnitatik
HErrelsjU Chrlst! fstjän osi tb,t «fHierloiis grund/ wh funde
war«fiend<r ti!Kiswa/eck<!lsi'a lhcm t»chi al!«slund/cchi lm ftid sä
bliftvaz «t wij matle wardc, tigh sä lijk/ och älfta wara owck»n<r/
och bckäniKj sig i Hlmmcirijk/ nu och förvlan änba /

Skulle och jZledes nägor fräga/Huru «nan fin
fta öistä stal.' /-»afwer Freisaren lEsus vtdas Lagen
lher ti!/ iom wy och aUaredo hördt hafwom/ swarat:
?U ffalt älssa tm Nclsta säsom tlgh sielf. Säleoes
ölssa tm Äästä destär förnembligast
ningar: (y Först stolom WH st alsta wörMsta,
at the vthwartes Gerningar / ttzer igenom sigv
Köreken läter förspöria / hafwa til grundwal
hiertans och hogens lbrelse. Hlsta stolom wtj war
Aasta / men wh lkolom och afHtertae ölsta honomz
Annars sannas Pauli Ord.- Om mg talade medh
MnnifflotS och om iagh gäswo
alla minä ägodelar the Falttga/ och läto mm Leka-
men btinna/ och hade icke Kärleken/ s<i woro tagh
en liudande Malm eller en tttngande Bielra. (T)
Skolom wh ocksä älfia war Nasta / at wy honom
Rsdh giswa, när han wsr Rädh behöswer. Tn wij
felom alla i mängavanda mmo/ och ftera Sgon ste
meer <ln l» ellet et< Och thel aldrahälst i Andeligl)
matto/ När nszon är twlfwelachtig euer klenmodig/
at wlj honom tä afOudz Qrd trösta/ vnderwtzsa,och
styrckla; och om han salien ar i nsgon Svnd/ medy
aU M Ma Hans Släl vpröttal Cy om ttägou om-
zvänder en Gyndsre af Hans wäMS Wlllo/ han
ftUarm Slill <ftch Dsden/ Pch styler all öfwer-

itädche,
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trädelse. (;) Skslom wstockjäällta wärNästa/a«wy
och hononl vthi sietfwa Wärket til hlelp komma vthi
hwad van behöfwer wör hlelp/ och wtj förmö hielpa
honom: Emeoan mange aro wäl särdige at gifwa fi-
nom Nosta goo Rödh/on, the eherom anlyeas/men
sit förräo wilia the lcke röra / ty stulle the sii hielpa
fin NHfta/ befruchta the figh at the fielswa bli/wa sat-
tige och Nödh ltzda mäste.- The kunna icke «het ihug,
tömma/ at wtz irechen margfallige Gudz Nädz staft
fare/ochstolomfördenstulinbördeshwar annan tie,
na medh then Gäfwo wy hafwom vndfätt/ och »öle-
des medh w«r Nästas vnderhielpande bewUa 08 go-
da Skassare för sadana Gudz Mfwor. Ty förchen-
lkuld hafwer then högfie Gudh genom fin ena An da
welae doch mänga Gaswor vthdela/ at ther then ena
behöfwa mä thenandra som otz dageiiga förfarenhe,
ten meer an nogsant lärer, then ena mä ta then an-
dra kunna wara til hielp och vnderstbo Altsä gifwer
han den enaWqtzheet/ den andraMacht ochWälde/
enom anoromlWeoom/ocksä bortölh/ athwarmedh
sina Gafwor stnom Nästa tienä/ och Karleek bewtzsa
mä. Och hwad wtj säiedes effter Gudz Wilie ochPe-
falning görom/ thel tikaknar figh Chnstus lEsuS
sielf/ sälom han läger: Vwad F haswen giorde e-
nom af ehesse mmsta/ lhee haswen ) och gwldt mtg.
Warom föroenstuld willige at afsöemägo och ägode-
lar/ hwar wtj kunnom/ hieipa wtirNästa/hafwom
wtj myckil/ s<i glswom rljkeliga/ hafwom wy lytee/
fci glswom lM af thel litzla med godoYlerea. Och
eineoan then IWe och Förmögne < ss mstto larer otz

intec
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effter I>jn«2ti«. z^^
intet beswara/ vmn then Famge och Torffcige/za tom-
mom ihogh/ hwad Löffle the nödttängdas Wälger-
ningsmän hafwa l Salomon säger: Then som then
Fatttga glMr/ honom ssal ineel fattaS: Ocd sbr
honom hansGudfruchtlge Fader/ dm helige ochvögl»
vplyfte plopheeen och Konungen David-lagh hafwer
Vng warile/ och är Gammal wordm/ och hafwer
ännu aldrig stdt den ttittferdiga fsrlättn/eller ha»s

Orbfp.
28.17.

Gäd om bröd gä: Han är alttzdh barnHerlig/ och
läuar gerna/ och Hans Gäd ssal wMgnadwatda.
Och M ärchei,M«nsom hgfwlr kär then Älendaock then Armq/
HErren ftal m han nödstall sigh ofwer honom ftrb<lrm«/ och läl«
honom altijdh ga wäl/hewaran wältiliijff och Siill/ eij stal honom
stee chen wade/at Fimdcn sfwtr honom radcr- (4) SkoloMwH
och i fi mätto äljka wär Nästa, at wg then ene medh
lhen andre Sfwersee/ och hwars annars Swagoeet
föroraga: Ty mängearo theras Näste ifbrefalwnde
Nödh och roosamme/ meu när icke alt ster
effter theras Hufwud/ önssan ochßegär, äro the stmx
owillige. The kunna sin swaga Zamnchristen ickewed
Tolamod vndraga/ vlhan the fKrgäta och honom der
til/ när han sig nägot förseer: Tä doch vthi thetto sto-
ra werloenes Hws icke aro aLenast GvUene och Silf«
werfaat/vlhan lämwäl Trafaatoch Leerfaat/ och wtj
förthenjkuld then ene then andras Börda draga mä,
ste/ pä thet wlt möge vpsylla Christl lag; Tv wtj felom
alla vtdi mänga Stpcker / mä ste wij ta och so som
Gudz oehkorade Yelgon ochcilstellge lklädde vthi
hierlans Balmherligheel/ tvänllgheel/ ödmiuke /

OachlmodUttt/ Mgmodlgheel/ vndwga hwar
annan

Pf. ,715.
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s?s AdelMdeSsndM
annan. Säsom och wlj (5) sö zkolpm alska war na-
sta/ at wtj wör lämpnchristcn gerna fötläw omhan
otz föltömar, och vthi nögon mätlo emootbrvler. 3y
msngen gör gerna fin nödlydande Nasta godt/ effter
aU fin förmägo/ men tilfogar han honom aNersärin-gan Skada/ sä ärstraxvthe medh all Karleek/ochkan
eUermä sedän ingen honom öfwereala/ athanthet
sörläta mä. Som doG sträfwer twätt emoot then
Chrisselige broderlige Kärleken/ filom Christus lesus
lärert Om I fsriättn Mnnisslorna derasßrott/
si förlciter och eder Himmelffe
om 3 «cke förläten Menmstlomeu tjeras Brolt/
sii ssal edar Faber icke Heller fsslätaeder edorbrott«
OH hanSHlNimeljre Pönesatt/vthi den sem«Bsnen/
otz väminner/ ther wtj bidionn Faderwär/ fsrlckotzwära stulder/ sasom och wq förlckomchem op ssyl-
dlge aro. Ty antingen stolonl wij nu förlsta /at
Gudh ms förlam otz; E«tt fiolom w« och ther vpps
warasäkre/om wtzmtet förlötom wörNästa/wHetzhel<
fördeskuldbenagneemoötwär Nasta til förläeelse/meda
wh äre annu med honom pä Wägen/niedan wh annu

ttlfamman/ och dödenän intethafwer o§ för-
»alkat / pH thet w« «cke mäge Tienarenom öftverant-
wardade/och vthl Fangelset tastade waroa. Hälst eff-
ter Gudd högeligen föttryter en ssdan hardheet emoot
wst Nasta/ hwarsöre och han til alla oförlWige i fi,
nom tiiob säija läree:
chee lu stpldlg wsst/ gaf mg tlg til/ lp lubadhmlg;

ssulle

M<ttth. 6.
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effeer Tnme. 57^
stulle lu och icke fölbarma tlg öfwer tlnMedllena-
re / schem tagh fsrbarmade wlgh sfwer tlgh. (6)
Skoi2M wy och ölska wärNästa/ ochhonommedhgo,
da Erempel förega/ pä thee man ingalunda mä wa-

»a honom til sörargelse: vthan förmedelst et ährbart
Leswttne vpwäclia honom til en lann Gudachtigheey
ösnmg. Säsom och Aoostelen Paulus talar; Lät otz
achla pci otz mbyrdes/ tll ae vpwtickia otz tll Ktir-
leekochgooa sermngar/och mbyldes fötmanalat
hwad sant Hr/ hwad Hhlllgit tlr/hwadrckt/ tjwad
KM ilr/otz emellanMyrdes sir hander haswes/och
är nclgoe loff/ ae wlj lher effler tänckom/alhwad
»y aff Gudz ord lärdt/ och vndfttt / och hötdt /
och jedt Gudsruchtige Mennistior göra/ wtj och thet
görom/ p<l ehel zrwzens Gudh mä wara med otz.'
Thet otz aUom aUom anstör/ men doch
l synerheet/ öfverheetzPersonerLära»e,Fölöldrar/och
Hwsböndel medh Malmödrar/hwilkasExempelVn»
dersötare/ Hhörare/Barn och Tienare/förnemollgast
bestada/ mbiUandes sigh alt wararött och walglordt
hwao thegöratä the lätteligen warda til detgoda bewek-
te/ eller ock as the onda til thetonda ganstasnartföt,
förde Men hwad nMe det wara för en okällig tärleet/
göra sinNasta altgodt tilhansKrop/och «eta honom
doch medh Erempel tll et ondt leswerne / och föra
honom tderigenom vthi thenhögsta olyckooch förders/
ja finEiäls oboteliga stada?Ty söldcrfwad bliswer ie-
teaUenast tden/iom förargad är/ vtnan och «yen som
föraraar/ omicke en sann omwändelze emellan tom-

Eeee mer,
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57s Mertonde Söndagen
mer. Salom ChristuslEsus i söger.- Hwilkcnsom forargar en af thefft rmgesta/ somtroopämtg/
honomworo bättre ateuQwarnfieenwowbundenww Hans hals/ och han Mkeeel i Yafsens diwp:
Och weethen Menniffio/ genomhMken ftwtgel-se kommer. Och thetta ar sä then förste och andre
taftans totta innehsll/ och saledes om ltten heleGudo-
«neljge Lagen handlat/ jawijdt w« effter w<lr nna sö-
delse stolom then efflerkomma/ om wtz annars wlli-om Saltge warda.

tesee G-
Mickaelis
dagj«van»
gelium af
Mach.lz.,

Thma <K thetOok/ Imine älstelige/ ttzethwar-ken wckra Fäder eller wq bara kunnom.- sy om en
lag woro gifVensom kunde lefwande gsm/ fiwor-dorättferdtgheettnsannetlWafLasenzmenGkrlff-
ten hafwer alt bestutie vnder Gvnd: sz «e om A-dam flulle ftamkomma/ med alla stna effterkomman-
de; om Abraham the erognasFaderffulle framkom-ma/ medh alle ssne andellge Söner och Döttrar/ ochtde stuUe tllfrägas/ Om theGudhalstat hafwa af alt
hierm / af allo Siäl/ och afallan och fin Nästasasom sigl) sielf; och om the medh Hiettä och sinne/medh ord och gerning hafwa HERRans Lagh ful-
giordt? Oa stulle lheantingen iSanning tnftna/eller
i Sami mg bekanna: Wy arom onyttlge tlenare/
wtz hafwom gtordl thet wy woro pllchtigeae gsrs«
The fkullesäqa meohPaulo: kagenckraudettg/men
wg aro kötzlige; Ws wetoW/ all oh/ thet är/iwä« Ml/ hpor lnlel gooe. Wy Wille gsm thee

gyye
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esseet 559
sovl war/ men thet onda iodde wld oh. Wy ä-
re allesammans saftMthe srens/echalisn wärrM-
ftrdigheet sisom et oreent Käde.
vid lkulle the tä säija: Gudh war H nädelig effter
tina godheel/ och asplana Mra synder effeer tin
sioorabarmhertigheet: walafwäramih-

>""«--

«,«,„<,.

<""-

gernlngar/ochrenja os iftän wäraGynver. Fsrey
wq kennom lvära mistgerntngar; Meoe tlgh M-
us hafwom wy synvae / och llla gwrdl för «gh. -
Thersöre och wij medh alle helige bidiom ä oenneSa,
ligheeenes dagh/ och wär Sön - ochFörsoningz dag/
ehrkennandes i förstone/ at Guöz Bodhckro bade helig och
gobh/dsch tunne w«i chemeij halla/ warttötzliga sinne faller ther e-
moot/ therssre wij i synd salla; Gudz wrede ther medh tfwer otz
kom/ ockosi tilfiundade en strang dom/Tä Gudi bod worobrUten.
Ty Andan träftver Gudz helige iag,som hiertatwäfte rsra,<Mlliefi
hafwer Gudh int<t behag «l hwad wij tänckie eller gsra -, Mu är/
OUdl! bätre/ Menniztian ey vthan Kstt//«ch är sa ond asMo-
derlijfwttfsdd/athoneinootAndan firijder. UprätoMotz för<
thenstul af Evangelll hugnaoMe M«ldelyfflen/ atsasomost
wäl then gamble Adam medh Gyudene hafwer Merfldal/sähaf»
wer Christus.war Gudi wälistux osi förwerfwae/ oeH
salom Adam medh sit fall hafwer vnder döden kömmit/ sa haf>
«er IsGsus ChriMSost all medh sindsdthervchnommit-Tyia-
gen sir ost fulbordade han/och fiilee ther medh Gudl wrede/ Ther
af ftögdas hwar Chrificn Man/ ae honom then ftomma stedde; til

ma nu wara wärl taal/ Tre? at eu migh fsrdöma stalt /

Chrifius tigh fulgiordt hafwer. Och lä WardvM Wss NUdh
hugnad dettachtandes/ för.

Eeeer Thee
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Thet andra/
gräga sörestält chcPhariseeromhansPerson ockHmbttttM Ty uälnuthe Ph lrtseerworo tllhopa/ftägade

demlEsuS/och sade: Hwad synes eder omLhrlsto!
HwarS Oon är han i' The phanjeet hade förcsatt
Christo ZEsu e» frsga/ den han wal beswarali Nu
»tlle lEsuS och them föressäila m Fräga/dock lcke v-
mi tagen/ vtan as sit hugnadfulle svangelio/afhwil-
ken han wid lilföliet kunde tliem vndertatta om sin
Person och ämbete/och lämwal vnderwW / at then
jannstylligerattfardlgheeten icke vihi tagen/ vthan v-
ti Cvt-isto fielf/Lagsens an daoch fulbordare/ sökias mat-
te, Och läger fördenstuld/ e)wadsynesederom^hrl-
stolhwarsSon är leaien st gema omMose/
och MosiS Lag/ men finnen I ls imet vthi Mose och
Propheterna annat an tagen 3 finnen I ther mtet
nägol om Christo? Philippus hafwer lijkwal bekändt
i sit samtaalmedhNäthanael: ThensomMoseshaf-

om l Lagen/ och Propheterna / haf-wom wq sunnit/ ZHsumlosephzSonafNazarech.
Och wUer ffrelsaren IGlus thePhariseerochSkriffe-
larda ifrHn MoletilChristum/isrän tagen tilEvan-
gelium/ifrän förbannelie tll walssgnel<e/lfrän Gudzrästferdigheet tl! sin stora hamihettigheet/tsrän »rede

näd/ifränHelfwettt tjlF>llnmelrtzket; Tvkagentlr
Tuchemästare ltl sshnstum. Hwarföre the och om
Christo ikulle möst warlt beknmbraoe/ emedan th«a,
nogh lom the gämdla sagdi haswa/ om lu lllrer Chril?um<sn tU «K <mn«t Mltt lvttl! Men om tU Mltl we« gff Chri-

,45.
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fto/ sa «r ock inttt tig nyttigt/ om l« l!N«ll annat lärer. Thcrfö.
re fragade lEius: dwadjnnes edeeomCH?isto?hwarS
Son ä? hanr hm.irägar mtet/ hwars SonChnstuS
jkulle blsswa/ vthan hwars Bon han ar: gftwandeS
ther medb vppenbarngen tilkenna/ honom nu < San»
nmg wara narwaranre/ och mtet annat fe!as/än at
thePharljeer rätt honom ehrtände och emoottogo Och
lancki, wälthePhariieer/lätteligen tildennefraga jwa-
ra runna, och jwarade sörthenlkuld/ och sade lii honom.-,
Davidz/ emedan han David lofwao blef; ochsäsomDa-
vtd siels siunger om tyenna HErrans Nad / införes
och Guoh ttelf sä talande: lagh hafwergiordt e, strbunt)
medh m nom vlhkorade/ mmom Tunare David haftoer iagh swo> <
ree/ I.,gh stal fsrstaffatigh en en igh säd/ ock byggia tin Stool i-

tilsicchte Stia. Tde Pyanseer lwara harfuUer

'».Galti.'7<

wal/ men »luet fulkomdllgen. To Chrlstus war icle
allenass Davldz Son/ vedan ock Davidz HErr?/ och
Gudz Son/ jäson» och Gudi) sielf jager: lagh stalwa-
ra Hans Fader / och han stal wara min Son Hwarföre
och lEius effter fhe Pdanzeer intet wiste af Mcssice
ewiga Födelse af Gudh Fader / gär them narmare/
och sade lil lhem.Hwij kallar taDavid honom i AndanomHErrat
At David taUat honom i Andanom HErm/ bewtl-
fts af dm hundrade och ttzonoe Davidz Psalm .- 3y
Davld kallar Christum i Andanom HErra / saijandes
VM Christvi HErren sade,ll minHHrra: Sätt tighpä min«

hand/ ltl thetz iagh lclgger tina fiendcr ,igh til lin FvlapaU.
Hffeer nuDavid taVar honom HsArra/ huruär han tä hansSon!
Emedan en Fader / hälst säsom David' som war en
Konuug, ickemäetekaNa finSonHErra/thet handoch
talot vafwer om Christo/ fö» medelst lhen heltgeAndes
Vppenbarelse. Ty van seer Christum icke guenast

wara
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652 AdsreondeSöMM
warafinSonpämandomensWljgnar/fäwldahanar
Menistla/vtan ochen sanGud/pä Gudomens wagnar.
Therföre han ochtaUarhonom HERra/ somarGudz
walendeeliga Nampn / och imet nögon vthl th« Nya
restamenttt tlUögnas/ vtan den sanna Guden/ sä-som det hedraijka Ordet lehovah vthi det gambla
Testamentet. Hwarfbre och HEnren wde/ sögerDa-
vld/lil min Herra; Gudh Fader lade tll HEAren Cyri'
sium: S<ltt tig pa minä hsgra Hand/ antag nu/ pH mando-
mens Wägnar/ Guoomelig Hhs«> Matjestel vchWäl-
de/ öswer all Förstendöme/ Valde/ Machl/ Hermdö-

D«m.nu«

O-, «s«e»
</?.

'"

lekovsk
i» l.

me/ och alt thet som nempnas kan. icke aUenast, oen-
ne Wetldene/ vtan och l then«, kommanoe/ <» lhes iagh
lägg<r tina Fie»dcr lig til en Folapall. CheOrden/ nlchts/ jto-
la icke sa sörstäs/ ltjkaion, Cvnstus jtune nägon ltzd
vphöra meoh sll Regemente/ jon» ewigt ör/ emedan
han är en ewig Konung/tcke lordljk/ vlan Himmelst/
och stuUe frelsa sit Folck the andelige Ziender/
NiefwuKn/ Synden och Döden/ och han oem wäldeF
liga siulle vnder sinä Fötter trada/ sa at theÄMe
med aua Hans och Hans knrcklos FienderbllfwahansFotapaU. Och saleoes blifwer annu obeswarat/esiter
David kallar Chnstum i Andanom HErra/ huru ar
Ehristus tä Hans Son> ? Men see huru ömkellgit
har tilstod med the Phariseer och Skrlffllsroe / eff«r
the intet hade sigh bekant Messice och ChristtPersonsHeNlllgheet/ funde och ingen nu swara honom ee Ord. Ach
ar the hade klooka warll/ochdoch sin Munöpnatoch
bekändt sig icke har ti! kunna jwara/ ochbegartCvn-
st< lEsu Lärdom / Men the wiUe Heller af en vpblast

' tystyeet zkammas/ an sörmedelst öomiuk Betannelse
Dras

vonec »s»

sieran.
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läraS: Ther med och theras sörra dnstigheet at ftäga
och fresta lEfum / dlef nu sö stympad och stackt/ ae
ifran chen Äagen drisiade sig eij Heller nazo» ae sraga honom meer;
Effter the Phariseer/jämwälochSadduceer/ nu mvie
gangen med theras allsomstorsta Stam wmo öfwer,
wundne; Men en stoor deel «fFolckee/ som Ma«Us sager/
hsrde I«sum gcirna.

Lärom häraf/otzeilalljomstörsta lussochHugjwa,
lelse emool Lagsens dunder och söchannelse öfwe» wör
ofullkomligheel / ae Freisaren ICsus Chrissus ar wal
en sann Mennistia/ född af lungfru Mana/.men
jämwäl och en sann Gudh/ född afFadrenom för e-
wlg Tydh. Davldz Son är han/ som ludarna här
sielfwa dekenna/ men ther hoos och DavidzHcrre/ en
sann Gudh wWgnad i Ewighcet. Ty ONI han lcke en sann
Gudh wore / huru stul)e David nu ,40, öhr widh
patz föran han föddes/ kalla honom HEtre i Huru
stuUe han kunna sittia pa Gudz Faders högra Hand?
Tn ehuruwäl Chrissus vppä mandomens Wagnar
ar t,l krafftenes högra Hand vphögd, hade doch m,
galunda Kött och Blodh til then herligheten kunnat

om tcke Mandomen med Gudz ewige Son
per<onligenwartt sörenat: EmedanGudh til ingenaf
Anglarna/etz Heller nögot annat Ereaeur/vtanMan,
domen medGudomenpersonligen föreent/sagdthaf-
wer: Eät «g pamma högra Hand/ til thch mM
lagger tina Flender tlgh t,l en Koeapalli Gssom
och n,ed thetta lkäl Apostelen Paulus Ehristi Gud-
dom bewUar. OW om Chrissus icke en sann Gudh
woro/ duru stulle dan kunnat the mcichtige machttge
MennWostachtetzFiender/Döden/DlelwulenochHelf-wettt

Rsms j.
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wml öswerwmna? Hwilka intet vtan Gudomeligh
Krafft och oandellg Macht öfwttwinnas kunna/ och
dochäro lagdeChristolEsu tl« fota. lesus heterhan/
,y han stal frelsa sit Folck ifta» cheras Synder. Ehrisius eller
Smord heter han/ ty Gudh haswer smordl hsnom mcdh gts-
dienes Hlio meer cln han, Dledbrsder; som David 0M Chri-
sto 3Esu propheterar/ men Pauius vppö Chrlstum

Mattl.il.

Ps. 45 »-

lEsum sannat wara/ intligar. Davldj Son heeer han/
ty han är född afDavldz Eädl Men Daeidi Herre/ty
han ar Gudh af Ewigheet. At fälebes vthi Lhristlle-su ena Person /acv minnens nnnnens tvetta/Innne
alstelige/ vthi Christi lEsu ena Person/ sager man ä-
ro twänne Naturer/ en Gudomelig/och en Menniffe<
lig/ men oocv icke mera an en Perzon. Ty sedanGudz
Son Chtlstus IZsuS vthi ttidsens Fulborvanärwon
den Mennilkia/ äro nu n,era vthi dm samme Chw
ftilTsu oathsttUieligePerson twänneäthMige Natu-
reri denGudomelMsomaf ewigheet är/ och denMen,
nijkelige / fom vthl Noen ör antagen til Gudz Sons
persons Entgyeet- Hwtlka twanne Naturer aHligy
mera vthi Christi lesu person stllias iftan hwar an-
nan/ ellermed hwarannan sammanblandas/ellerden

«s» e/? «

ene vthl then andra förwandladewaroa: Veanhwar
- och en vthi sin Natur och Wasende vthi ChliN, lEsu
Prrson sördlifwer i all Ewlghee,. Och denne Cdritti
ZEju Gudz Eons Perton/ som Mandom taglthaf-
«ver/ läsbm han mlet vthan sin Gudom/ han och etz
Heller vlan sin Mandom är en heel och fultemligPer-son. En sr han/ doch lcke si/ at Guddomen ör för-

wandlad
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wandlat i Manl»omm / vchan Gudomcn haswer lil figh anammae
Mandomeni la/ han är aldeles en/dochicke sä/«t lhe lwäNatU-
rer <lro sammanblandode/ »chan han är en Ewig Person. ?y sa°.som Kroppen och Siälen <lro en mennistia/sackr ock Vudemen
sch Mandomen en Chrifius.

Nar wij nu tdetta om Christi lEsu Person we-
eom (och wäl otz/ nar wij thet welom') och w« af des-
le Davwz ord förlängst fulkompnade/som Apo<
stlagerningarna witna/hörom sit Ko»
nungzllge Hmbete förestä/ och silliä pa Gudz högra
hand; glädiom otz ther afl Tv effter Christus lEsus
sinä Aenoer hafwer fina fo>ter lagdt/sä Hral»
laredo Gudh medh Mennistiors barn försonad/och
Gudz wreoe stillad/ at som sigen Faderförbarmar/
ochbarnjens brolt förgaler fnart/jiigörGulHmed
oh arma/ som lyla til Hans zaderllga art; Sä är
kagsens förbannelseborttaaen, Tv OhristuS hafwer
fSrlotzal oh lfrän LagsenS förbannelse/e<i han l fit
fslnedrmgz stand warol en sörbannelfe för oh: pä

Ps.,oz.j>.

thee Gudz weifignelse kommaslulle öswerohlsshn-
sto lEsil/ sch wl) vndfä mätte Andanslöffee ge-
nom twona. Säär och then tlmmelige dödlensbitter-
beetförzwunnen: ?y döden <lr vpstvolgen i ftgren/
ae man mebh gläole siunger om zeger vthi the rält-
ferdigas Yydoom: Cu Dsdh/ hwar <ir em Vddi'
lu Yelfwete/ hwar är lin DödzensVdd
clr Svnden/ syndenes Krassi arLagen; men Gudi
wan ossSegren glfwll hafwer/geuomwär

F f ff Verra

Ga1).i;.,4

Ps. «3. l^.

i.Cor 15:55



lEjum Shrlstum. Sä ör och D<efwu-
lens Wärck förstörd: fördeuffuld vppenbara-
des Gudz Eou/ at hau ssulle nedersiäDiefwulens
Gerningar. Hwad wiliom wy nu jäya här lil? Är
Gudh och Irelsaren Lhrifius lEsus för osz/ hookay ta wara emool Hwllken wtl betlag,/ ltzensom Gudh hafwer vthkorae z Gudh <ir eheu som
»älferdlgar. Ywilken <ir lhen/som wil fördöma i
Khnstus ät lhen/ som lMHafwer Dödenzja/hay
<lr ochlhen/somvpwäckt ckr/lhen och sieterpäGudzhögra Hand/ och manar gobtför ojz. Och en sa-dan hiertäne Tröst handglswer oh MuMi-
ande p<»° Gudz högra Hand/ ae wtz ther med förfakras
l>"l h"ns troliga förbön för otz: M Wy hafwom'honom en förswarare när Fadttnvm/ som alltzchbeder förosz/ochbewekerGudh til at walsigna ost/ stat wg coch Gudh giswe medh ssnldigstehiertans Tacl-
lambeet) sätzakunnom - WWgnat wareGudh/ ochwcirs YHrreS lEsu Lhristi Fader/ lhen Hwck-
fignat hafwer medh all andeligh WäPgnelse l theHimmelsta Mg/ genomKhristum; Oäsomhanotz vthwaldt hafwer i honom / förän Werldenes
grundwal lagder war/alwyffolawaraheligeoch
estraffelige för honom vehiKärleken: Och hafwer
lagit oh sigh sielswom til Bam/ genom IHfum

Lhri-

kloh ;z.

ttom. »zi,

110h.,,t.
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Vhristum/ effter sins wlllas goda behag/ sinä her-

Moh ttl 3of/ i hwilko han hafwer oh täcka
glordtvthlhonom/som kärkommen är/i hwilkom
wlj hafwom förlosning genomhans Blod/ spnder-
»aS förlcllelse/ effter Hans y?adz Rykedomar. Der-
före wtz glödiom otz med rätta/ emedan Christus lE-jus/ radande «bland sinä Fiender/ Mwarar sin För-
sambiing/ och aUa detz Ledamöter/ och bestärmar oh
Wm fin sgnasteen,- Til detz han päsidflone sndtelig/
när Stunden är kommen/ gifwer otz en godh ända-
lyckt/ och tager otz til sig i Himmelen, ta° Dödenwar-
der wär Wmntng: Emedan wäll vmgängelse ar i
Himmelen/ tödan och wentom FlelsarenEhristum
Mumlaigenkomandes/sisom han vpfarenärtHlm-
melen - Ywllkm wär ffröpliga Letamen ssal för-
Nara/ pä thee han stalgsra honom lykmedfinom
förklarade Lekamen/ af then Kraffe/ ther med hanmäfigh all llgh vnderläggia. Gijf «ä/ O lEsu/ O
sshrlste gis tma N<ide/ lm ttrlek lckt oh f<i/ at sig
meoy rävh och dade wärt Oittta koffra mä: Och
lae oh tll tlg lclngla/ rlitlwyM effterlrängla/ ochfivy säfängeligheet. Ali macht hafwer lin Fader l
hänbee glfwtt ltgh/ lhes ckr nu tzwar man glader/
at tu then machten fick; ty lussal allydh hlelpa/ey

Nlderstielpa / them som «ntet förmck. Hwad
FM Havren

Ephl.z/4/
s/6/

7/8-

,7.8.

Phil.,Hl.

Apssil. l.n.

Ph1i.;,20/



Fadren hafwer eigh gifwtt/ l<it ey borltappaS del/
men fsr til rälla Lifwet/ cher tufielf bllfwermedz

lal oh sck medh eigh wara/ altlzdh förvthan
fahra/ ochMias l Ewlgheee/

Amen/
Amen/ YElte lEsu/Amen!

V.SöttdK-
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19. Söttdazen effter
I Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Amen/

then lljden ssal iach vthransaka leru-
ftkm medh Lychtor/ och ssal hemMa
them/ som llggia pa fine Drägg / och

sätsa l fit hierm: YERren warder hwatken godt Ztphl.ll,
eller ondt görandeS: Hro efftertänselige Ord/som
HERren Gudh yafwer befalt ptopheten Zephanlam
tungöra/ nar han cmoot Inda ock för the-
ms propdetera maste/ och them Guoz ther,
öfwer rätferdlga Wreo< förkunna. Zy l desse myctit
innebarande Orden / afmälar sigh fielfwer HERren
Gudh/ sssom en noga sökiande ocd fiarpt semdeMan/
hafwandes vtht fine Hand en tnchta/och i thetta sto-
ra wecldzllgelerusalem omkriligwandrandeiwlllandes
hwar och en detz Inwänare vchi sit Hiersa vthran-
saka/ och vpva södant wqs Mennistlors Barn Ne

altseenoe och aU ting wetande til smnes föra. Tn äs-
wen som i Jerusalem war allehanda Folck/ Parthec
och Meder/ och Elamiler/ som boo i Mesopotamia/ och i
ludea/ och Cappadocia/ och Pomo och Asia / Phrygm ock Pam-
phylia. «Ggypttn ock «vidh Cyrencn ock the
vchlanningar af Rom/ ludar ock ProsrlMr/ Crtter ock Arabcr;
Och idland desse alle doch «cte alle gode och sromme/v-
-chan en deel onde: Sä 6r och i thenne Werldene alle,
handa Folck at finna/ och jämwal vthi Christen Helen
onde och gode/ Nattfetdige och Orsttserdtzei ty egläft,

3 f sf 3 wllxe

Apossl.t.?.
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MlöndeSöndagm
wllxer lillijka med Hwettt/ in lil Skärdelijden. Ochfasom Her-ren vthi lerujalem siget starpt vthransakandeföretog/
icle aUenast effter mnewänarenas Ord och Warck/ y>
than sörnembligast om Tanckarna/ och hwad the/ sa-
ger HERren/ sclija i fie Hierea; Membligen/ Hsr«n wardu
hwarten gsve eller ondl gsrondes. Sä warder GUdh och
wltt förgatandes/hwadithenne Werldene steer. Den

Match. lz.

rijke Mannen/ som hafwer mängen Gäldzfougoa/
ja mänga arom/lärer icke allenastfordra

Rcktcnstap afwärt Fougderij/ EUer och wara Ord effler-
ftöga/ af hwllka wij anlingen stolom blifwa rätfttdtge
haldne/ eUer och fördömde warda ; Vihan och/tyet
mängen Mennistia icke nuwil troo/ waraTanckar för
sig frambaswa/ och hwad wtl sayonu wsraHlerran/
ea Tanckarna sigh inbördes betiaga eller och brsata. Guddfiw
nerwal Tanckarna igen/ churu fördöldatheförmenas/

Vesee
Ssndag
effcer Tri<
nitatis, och
desCvang

Match.'».
,?-

han hafwer en klartlnsande Lychm/et au ting ja och al-
la Tanckar seendes Oga- Tv sasom den vthi Mör-
kret nägot Ma wil/ tänder vp tius/ satter thet i iych<
tan/ och medl) Lnchlan omkringgär / til detz han thet
sörlorat är igenfinner: Sä steer och i delta Liswet
mycklt fördorgat/ mänga mörcksens Gerningar; Tv
hwar och en som illa gsr/ haear iiusee/ och tommer icke til Kuset/
ae Hans Gernmaar stola icke warda siraffade« Men HERten
Gudh seer alt wäl/ och waroer i langden besunnit/ at
imet warder sa granc spunnit/ som icke <n gang tomer i Hagzliusel.
Thet wljser otz «hen aU ting seendes H«rren ZssuS v-
thi thenne Söndagzens helige Evangelio/han vthran-
sakarPharifeernes och tl)eSkrifftlärdaSF)iettanmed
stna Lychto/ framdtager i Liuset tderas sördolda arga
Tanctar/ tä yan wijser sigy alt sädant wäl weta/ och

fager

Höh;.".
Michfi ist
fo klein ge<
sponnen/ es
komedoch
cnel!chan
di< Sonen.
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sager lil them: H»ij tänckien I ondt »lhi tdor Hierla? D«nsamma lEsus seer och otz har församblade/ han seerwara Tanckarj latom förtzenstuld wära Tanckar wa<
ra andächtige/ ochGudi behageilgaSöndagz<Tanckar/
at lEsuS til otz salja mä' salon, han «l then Bort<
tagnaafthenneSöndagzenshelige Evangelw afwen
<ade- War widh it godl Mod/ minSon/mi»Dotter/ tina Syn,
der Maeas lig. Thtt ont/ jämte thens heliqe Andes Ns-
dige närwarelse och krafftige Medhwarckanoe til alt
godt och lärdeles nu Gudzhelige Ordz medh Frucht
vthförande och hörande/ bidiom wlj medh Freljarens
lEsu Cdrissi egen Böön/ lälandes af HlMat medh
Munnen och i Troone/ Fader war som tist l Olm-
blom/elc.

Evangelium IX. V. l. zc! ?.

Chen Cijlden stfghlEstis l E ktptt/ och foor
igeu/ och tom ochl sin MH. Och

ftj/ the hade in förhonom en borttagnan/ som lckgv»
thlene Säng. Mr nu ZEsus sag lheraStroo/sade
han til then boreeagna: War wid et godt mod/min
Son/lmasi)nderftrlalasttgh. Och fi//sombllgeaf
the Srisllckrde sade widh figh sichwa: ThennehH-
der Gudh. Men nckrlEsuS sagh theras lanckar/
sade h an? Hwtj ltincken i oudt i edor hiettä? Ywil-
tee Hr laltare sckya: Tma syndet fsrlckeas lig/ etler

Statt vp och gackiMenpälhetlssolenwe-
w/at menuistiones Sou haswer mgcht pH jorden-

ueeil
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,5/
«7.

ne ttl ae f<rlala Oynder/ftde yan m then Bortta-
gna: Gtat op/ eag ein Sckng/ och gack i ltt K)uus.
Och han stod vp/sch gick heem. När Folcket det säg/
förvndrade ehe fig/ och prqsade Gudh/som jädana
Mache MennlstlpW.

HÄ Ngen Rtzkedom clr lijknandes wid en helbreg-
Kropp/ och lngen glädle lijk wldh hterkms

Gläolei Kan then trogne Hwslälaren lEsu Sn-
rachzSon satja medh godh Stal/ emedan nöst Gudz
Nädh < Himmelen / then aUena Hiertat glädia mä,
helsosanuoch sundt l^f vppa lorden/ sr och en hög
och adel Gudz Gafwo- At tnqen IWedom arlht-
nandes wldh en helbregda Kropp / och ingen Glädie
lqk wldh hierlans Glädie. Ty wara Frist och Helbrtgda sr
bllttre än Guld/ 06) cn helbregda Kropp «lr bcklre an myckilGodi.-
Ia ock Döoen är bcktre an it tranctt iefwandt/ eller en fiadigh
Krancthttt. Gudz Näde l Himmtlen lvlliom wti <ä
mnckit niera behöfwa/ som wtj alle vthi Spnd aftade
och södde/ as Namren wredenes Barn/ stadde vnder
Lagzens sörbannelse / förr intet kunnon» wara Hier-
tan eryggia / ock l«! ftidz sialla / an wtz cm GVdzNäde ärom förlakrade/ then Medlaren ochFrelsaren
lEjus otz förwerfwat/ then otz mevhGudh sörsonae/
och för otz sit aldradyrasteßloo
gnlta lätit. Hwllken Chrlsti förtienst wt» meden sann
och lefwande Troo emoottaga mäste och otz lillägna/
emedan Troon vppä war sijda ar handen / lyer medhwq Gudz tilbudna Näd emoottajzom. Sa at iann
Troy, Christi lEsu Fonien st/ och Gudz Nödh/arothe

tree

592 Mtonde Söndagen



5Z3
tree Andelige trappor/ vppähwula wy tllGudh lhim-
melen fttzga. Tv genom troona warderotzChristlför.
tlenst tilratnad, hwilken förwttswat GudzFaders
de/ at barmhertigheet ochOyndernas förlätelse af
melen til otz härkomma; emedan Gudh Fader afNade/
förFrelsarensChrlstilEsu förtienst stul/genom trona/
hwllken ehenHeligeAnda wartar / them votfardigom
Näde och Snndernas förlätelle tilsäger. Tä ttu är then
Mennistia, hwilkom sswerträdelsen firläten Hr/ ehem Synden sf-
werstyld Hr: Säli är then Mennistia/ somH<Hrren icke tilr<ltnar
Mistgeming. Then mennistia tan sanna Svrachz ord:
At ingen gladie är lyk wid hiertäne gladiez Narhler-
tae i sä matto är roligt ochlilfrhoz Wt: Tä och in-
tet kanthet h«erta/ elier then Mennistia/ then hiertans
roo och glädie sörmga. Ty tommerön olyclo l W«gif-
wom otz »w ther medh aUena tilfrildz / wtt haswom
en NädlgGudhiHimmelen.at fastan lhet stuliehända/
The rsfwa os ifrä wart Godi/lpss ock ss/hafwe fgh the» bort/the
winna icke fioort/ Gudi Näde / Gudl Kijte wij wäl behalla.
Trycker otzarmod? öfwer otz haswom wij en ryfFader/

Pfal.zz,«

som the hungriga Mtd god eing vpfyUer. otz an<
fachtningar ? Gudh <lrtwf«st/som icte läeer osi srefias iswer
»Hr sörmago; »than gsr medh ftestelsen en »chgang/si ae
nomdraga. Anklagar otz Bathan? Fördenstuld vppenba-
rode- lElus Chrifius Oudj Son/ a, han stulle nederfta Dieft
wulens zerningar. Hr döden fölhanden/ then förstracke-
ligaftelbland HErransÄn,
glar ttdo / at ftra wära Slalor i Abrahame Sköte.
Sa tan lnlst stada then Mennistia/ som hafwer Gudi Made och
W Instap i Himmelen; vthan mäfie fast heser alling «ena henne
til chel bckjw ock nclfichenna Gudl nade/som sirorsatar hiertans
O!cldle, wid hwilken glädie ingen glädie lytnas mä/Mliswer cck o-
lwifivelachtigt ftnt, at ingen Riitedom är lqtnandes »«dh en hel-

Gggg Wgda

>.loh, 6.
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breqda Kropp/ ta wlj medh helsan begafwade alla wara iemmar
och iedamster rätt bruka tunnom: sasom och Hedllingarna hafwa
helsa och sundheet ssr chtt bclsta goda Hällit. Ty vppäsckngenmed
sweda och werct at liggia/ iiuet fa bijwijsta dm stöna
Gudzcimfi/ ineet funna och förma fin tallelses warck strrälta / <lr
jw ee alcndefull ochmeer än smtanwärdt tilfianl». Hwarftreochchen
gamble blmde TeblaS swarade Hngelcn/ honom qlckdie önswllde/och
sade.- Hwad ftal iagh hasiva för glädie, soi» i msrkree sittia masie/
och icke tan see Himmelens liwe. Sasc>nl ey Heller nagot timeli-

' git mä Mennistian frsgda/ när sropp af siutdomen lryckt/

>

Tohise,,.?.
nu hllr/ nu ther/ sast swljder och wclrcter Safom WP fördenstuld
för syndencs stuld didtl» oD iftver hufwudtl dragit/ ock siutdomarsro dsdjens sirebod/ och »nangen ns ost/ som tan fizh cher af bc<
rsmma/ han frist waril/ och sund är/ ta» snartfiutblifwa/ocklhel
mera <Zr/ wij bageliga dagz lyndom/ och säledes behsfwom Gudz
N6i>. ly wiiser off thenne Ssndaglens heligaEvangelium/ huru wij
vchi Andellg och eimmelig siutdom mägom hsos Frelsaren lEsum
Andeligie och limmtligit wälstand sitia - ty är siukan lin fiarck/
ja och Synden tin floor/badahorttagerEhriftu</ om ln thettroor.
han sade lil chenßorllagna.Warwijd godt modh/ min Sontina syn-
der ftrläeas tig. lesus sade och til honom- Vtat vp och taa. tina söng
och gack i tit hws- Th<t mcdh mera wij ass chetta hugnadsuUe
Evangelio hörandes wardom: Ta wij i fsrstone Ordastrstclndet
afhsrom/ och sedän ickrdomama. I medlereijd wij ock nu thet-
la Mckiom ae göra/ bidiom wij/ Hlklp/O

wll beffrifwa detvnderwärck/Frel,
lEsus medhthen bortmgne mannengior-

de/ Ta (jager han) sieg lEfuS l GKpet/ vthan lwlf-
wel lhct samma/ medh hwllket han litet tllförende kom
til the Gergeseners !<mozändar/ hwllta woro emot Ie»sum olacksamme/at när han dalp the twa belattemeo
Dlefwulm/ som kommo emoot honom löpande/ vth-
gangne af griffter/ och woro ganlta grafelige/ sä at

'-- Mgen
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ingen kun de refa then Wagcn fta m; OchDlefiarna/som förmarckte sig ffola af lEfu Gudz Son vlhdrlf,
was/ begatte lofat fahra vthl lhen lher brede widh
gZngande Swijnahiorden; Thetlssus tilstaddedtm/
tä the foro vth af Männeme/ och foro in i Swtjna-
hiorden; och stj/ heele Swtjnahiorden lopp och bräd-
störte fig i Hafwet/ och drunknadc i Watnet. Men
Heerdarna ftydde bort/ och gingo in«Staden/ och för-
kunnade alljammans/ ta hela Staoen gick vtb emoot
Zesum/ söriande öswer sine Swtzn/ och <ä the sägo
lEsum/ bädo the honom/ at hau wMe ga borl vthu
therasLandzandar. At theräs Kohl,cke möttemagerl e«?<»/^

, /«,». Ehe
«der Kohl
, soll mager
, »<rden/

wollen fie'CMum
' llicht <m»
peren

non X^e-

Mar. >.

Mar.,.,.
Mmch, z.

«o.

wara/ wiUe the Heller lEsumymbära/ merabekymra-
deomsinaGwhn/än sinaSiälars Saligheet/ tydeöl-
stadeSwynenych inletZEsum. Och chet äfwen för-
sträckellgit thewlve heUer hafwa enLegion/thetör,

som en deel afdeLsrde detvthräkna/SertufendSexhun»
drade Sexcho Sex dleftar vthi sil Landstap/ änHer,,
ren I«»um. Thttföre ocd lesus medh all sin anbud-
ne walsignelse week lfrä lhem; Ta jäger Evangeli»
sten/ fteg han«Skepet, och soor vthsswet igen/ ochkom t sty Gtadh. K)wilkenSlaothet want hafwer/
gifwerEvangelifien Marcus tilkena som vlhlryckeligen
nämnerCapernaumchwllkenkailasChrlstlttad/lckeder-

dennehaswer warlt Hans egen/tn Mennlstlones
Gonhade inlet/ther han matte luea fit Duswudtli:
Vchan derföle/at Christusharmehrendeles bodt/och
förnemllgast här mZnga herliga Pledyknlngar halilt/
och mangavndergwldl: Och för desse stora Kraffeer/som i Capernaumjfsdde,wardl Sopernaumvphögd
all M tll Hlmwi ien. Och nur nu Zl elzaren t»l Ea-

' Gggg2 perna»
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NittoudesSndageu
pernaum kammen war; The hade ln för ho-
nom etl bortlagnan/fom läghdlhl ene sang / Then
asSlag och gicht st alenoigt föriammad war/ athan
inte« nägon fin Kropz ledamoot redeligen bruka kun-
de/ vthan msste afandra vtdi langm htzt ellerochttt
bäras. TtZt the fbrde honom/ ther blef han; ther
the nidsätte honom/ ther läg yan. Och war ls tden-
ne borttagnas älende hög orsat/ hwtj the syra män/som boro honom, hade honom in för lEsu/ hälft es-
<er vtht Capernaum/ och hela thet Landet/
nu war rychlbart/ at lEsus tunde oboteligaSiukdo,
mar hielpa; therföre och thetze medh sä myckit större
fttjt sökte effter/ at hafwa thenne borttagna til lE-
lum/ emedan the och trodde lEsum lcke allenatt tun-
na/ vchan och wöl wilia thenna alendige mannen
bota. Men hör war tdem « wägen/ at Folck til en

t«t<e.;.' «7/ ssoor myckenheet sammankommel/ vthaf alla
i Galilea och ludea/ och af Jerusalem/effter Her-
ren lEsus icke aUenast lärde/ vthan och HErrans
krafft war til at göra them helbtegda: Och the fvra/
jom varo then borttagna/ kunde icke komma tll leium
för folcket fful;tä the wälsötteefftel/huru theflullekom»
ma honom m / och läggian fram för lEsu; och ts
the tcke funno för folketz stul/ pähwllkm sqdan the stul,
le bäst komma medhonom in/ssego thevvpä laket/reswo
af taket vpps huset/ther lEsus war/och giorde et hohl
,vppa tatet, och siäpte honom md medh togh ge,
.nom taket medl) sängen nut sö, lEsum: Ty thetroo-
de lwoeligen / at lEsus tl! barmdettighett enloot
thenne dortlagna bewekas matte, nar allenast Hansö!ende tommo för lEsu ögon. Tdeesöre och.Evange-

Marc! 2.4/



effttl7n'ni«tls,
listernesamanjtäma/ lätzandes! NijsltMnu sägthe-
raS lroo. Intet säga EvangeliNelne- nu lEsuS
fagh thens alenda borttagnas nödh och iolamodlv
«Uer bäratenas Arbete och ftijt;vthan/Wr NUsus sägh theras lroo;Emedan troö allena ar/vtan hwll»
fen inga wörckbehagaGudl/tö och janMlHErransögon vthi sielfwa warken aUena troon anfee. Tro-
na zögh lElus/ ic?e auenast thens borttagnas/vihan
ocd theras/ som boro honom : Therföre lEjusMe
tll then bortlagna: War wid et godt modh/ min
Son/ tina Svndet fsrlataS ligh! EUer som Lucas
strifwer: MtMlstm tina Eynder warda ligh fsr-
latua / Ty lven dorttagne/ ch?kannandes sigh mcd
sinä Svnorr denne siukdomen sammandragit / rödes
och fruchtar ther dan läg för Chrift, lEju fötter/ ae
han härdeligen mättt tllmlas/och straffas/ellerochal-
deies aflMas/effeer han och en Snndare w<m fä at/
enär siagh öck gicht nvmgade Hans Kropp/Svnder,
na qwaalde Hans Slal/han och medh stäi tunnaedcn
helige Dawidz ord bruka- HErre straffa migh icke
i eme wrede/ och ncps migh icke i eine grymheet:
Ty ein ssoll äro sasnade och fast i migh/och tin hand
ttycker mig; är inm helbregda pä mm kropp
för lit hoot stul; och mgen fllzd är l mlno« bmom/
fsr minä Synder stul: mlna synder gä sfwer
mit Oufwud/ sisom en lung byrda äro lhemig ftr-
swära wordne; min Sär luchla och Rotna fsr
mlu Galenstap M. Minä ltwver bolttorkasmed

Gggg? M/
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>9s Nitwnde Ssndage»
alto/ och intee helbregda ärpei minomKropp Och
fädana hiertesuckningar swara»/>iertaransakaren lE>
ius/ tHhan jäger- WarwidetgoVlmod/minGon/
eller/ Mennissia/tina synder warda tigh förlätna/
Säsom Frelsaren lElus sänawille: la/ en Svndare
astu, ly tu äst m Mennisfla/OchihetllrlnaenMen-
nissiä jom icke zyndar i sn Menniskia ästu/ afjor»
dm <agm/ och en älendcfnl lordtllmp;doch war widet
godt nwd/ tu stalt doch wara min Son/ iag stal för-
darma mtgh öfwer tigh / säfom en Faber förbarmar
figh öfwer Barnen. Hwad ftuchlar tu? hwad rädes
tu? hwad twlsiar tu? aua «na synder aro tlgh förlät>
na/ tllgifna/ öfwerfkylda / bortlagna / gt,vppä them
aldrig ssal ulehra tänctt warda tig, som bort-
tagen ar/ och ssal strax nu til tinKropp helbregda war»
da/ Tigsägerlagh/ tigh warda tina syndtt sörlötna/
hwilka orsaken äro tiliyen nöd/ och thet Hlende/ vthi
hwilket Tu nu vnder lit siutliga tistand stadder warit.

lCsus sa willig nu war at hielpa och eröfia
dm älendige borttagnai när IHl«s sa liufiigen lalar ;och s«j i3<
ger Evongelisten / vchas the Strissclarda sade wld sigh
sielfwa- Thennehäder Gudh. Och sij/ mä »ij sclya mcdEvangeliften/
huru arge doch the Skrifftlsrbe emoot Frelsaren lEsum waru '

lhelta tänckte the i silhierla/ ingentan sörlala synderna/ vthanGudh;
lEsus som Mlet clr Gudh/ vchan <n blott Mennistia/ firläter syn.
derna / derföre hclder han Gudh M«n/ O I Högllärde olärde
Skrisstlckde/ I Hsgtvplyste meer <ln blindePharifeer/ huru watden
I «ed osanningvthiedra palsta och wilftrande lanckar bestäendes?Ty
(«Mwilndas Ehristi lEsu egneord; Icke sadehan/ thet han w6l
hade kunnat scha: lagh förläter tlgh tina Synder:

»lhan
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59H
vthan/ syndernaMlstasligh. Hwilkn erb «m thePhariseer icker 615
förstadt bordt effter fraga/ huru lEuSwille/thc stulle
fsrstas/ thet che döchinteegöra/ clmdan chciom wäl sfwadebelacta-
re/ althwad lEfus wal qör/ dock til tbet wärsiavlhtyd'. (l) Ha-
l»e Phariseeme Heller af Christi ord sadant bordt fiuia? lu>
gen kan förlata Synverna/ vthät, allena Gudh.- lEsUs strläter
Synderna / derföre maste han och icke warn en blott Menin-
stia/ vthan och en sann GUd; emedan cherär en oftrmodclig mroo
ochstoor galenstap/ bckäima Gudh nllena tunna Synderna fsrla
la/ ock icke troo ICsum wara Gudh/som synderna förlaeer. Ock
sj)omch< hade hasse sog och M, va Christi lEsuerdnagotaclad-
la/ hwij the thel icke henom isgonen/ vlhan hooe stgh siclfwa?
sä warda the (4) fine egne domarc/ som medh sit fiillatigande gis-
wa figh styldige til fin hiereans argheet/ lhen the i bruka/
men lEsus wäl lii sm owardigheet at wara och tallaS
Strifftlärde/ som »chi strifftcn ilnnu inee, sä myckit IcKdl / atche
wisie/then vthlofwade werldencs Mcsiiam/ Frelsaren wa-
ra denftnna Syndaboearcn/ som stagkll ör för wara snnver/
och iargat för wära Mltzgeminaar. Ock (s)Magethefärdese
fine hiertäne argatanckar til ewiga lijder Ty effler lhe'
wiste/ ingen tan synderna forleca vthan Gudh/ hwij tilstreswo
ta chen samma syndcrnasssörlatclse fin fsmenft/ fine osser/ock andra
vchlvärtes ceremonier? vthan lwifwel firtrst th« lhem/atlE'
jusass Näde Synderna owana/tllhwil»-
ten.hooS och afchem ftndernas ftrlälelse sikte/chen mafte t<lfsren<
dc opna pungen tä the och blcfwo syndernasftrlacelsc-Krämare/twclrt
moot Chllfti lEsu manecr/ hwiiken syndernassöriHtelse m
tet sälde/ vthan stanckte. Ock ma ta inttt vnder wara /

at närlesussägderaStäckar/han lstllthe sade- Hwi, tän-
ken londt l edör hiertakOndl ingafde vt! deras hierta then ondt
Sathani then li! alt ondl vphoofckr Men stullc nagor effterfraga /

hwad dock theSkrifftlHrdaför ondtisit hiertatänctt emotl«sum?
Swaras cher lil>- The sade widh figh sielftva, IHsus är ombi-
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dm at heela den borttazna/ly lil chen sndan hafwa iw bär<!tcn«
mdsiilpe honom för Hans fstler; när han nuimet tan chen berl-
la«,na hewregda gira / «ch hielpahans tropp iftän chen «boleligs

htvarten chen borttagna/ey Heller che som bäro honom/ afhonem
begclral/ och öerftre säya che. Thenne heldtr Gud. Thenne/ somin<
,ee nampnee fict/ fom »? sckya pläzom/ly cherasarga hierrän wille
Ehrifio IHsu all tilbsrlig Hra afstclra .- Ock al the sa tonckl
hafn».,/ wstftr Chrifii I<Msu swar, hanwisteatthesaKam länt-
le/ cherfsre swar«r han chem Hwllket är läteare satja; Ti-
na Snnderförlälas tigh/eUer <ä«ia/Stat vp omgack?
Säsom Frelfaren Mus Synoerforläla/
eUerochen obotelig Slukdom helhregdagöra/ärm-
tet «hera latt/ vthan fordrar ls thet ena/ jom theran-
dra Gudz trafft l hafwer iagh fördenfluld macht at
medh et ord fördrifwa aUehanoa siukdomai' s«m I
offta af migh jedthafweni hafwer iagh och mackt a«
förläta Synderna / som migh all macht gifwen äri
hwtz säyen I tä wid eder stelfwa/ migh hädaGudh.
Ty och/ vppäthet Z stolen weta/atMenmsslones
Son hafwer macht pa jordena lil at förläta fyn-
der/ ftde han tll then borttagna.- stat vp/eagh tina
Mg/ och gack l tlt Ows. At fast ön Frelfaren
3Esus nu wandrade pa jordene vthi fit förnedr,ngz
Ständ/ van doch hade thenMachten at förläta Syn-
derna: Och jäledesfäsangt wara,wi!ia effterransaka/om
G«dl) l Himmelm wil otzsyndemas Förlätelie fhrwn-
na eUer lntet/ emedan han hafwer sci-ndt sm Son pä
Jordene: och hwao han ps Jordene/ antingen fielf/
eUer igenom andra förläler / thet och i Hlmmelen är
giUat och stadfäst. Hwarföre/ sasom 3 ttincklkn migh
mttt kunna then bortcagnas Kropp helbregda gora/

och
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effttt 6oi
Vch therföre honom Hyndemas förlatelse tiljatZa/stal
iagh nu medh sielswa wälkel bewtjsa/ <ö then borttag.
ne stal vpsta / och M Krop och Sisl helbrcgda/ gifwa
Mlgh thet VZitnesbnrd/atiag kan Snnder förläta/iagsan och obottliga Siukdomar fördrifwa. Sä sade
lEjus til then bottlagna-Seat vp/ eagh tinaftng?
och gack i tlt ywh. Har aro mächta kraffttge
befalnmgz ord: dor«agna af sangen/
then til thetm icte kunnat röra hand eUer foot:Vp«
stä stulle han affsigh sielff/ effter lEsu och ingen
stuUe hielpa honom: Han stuUe icke aUenast sta vp
vlhllr fängena/ vthan taga och bortbära henne, den
tilförende syra karlar boro; och medh henne stulle
han ga i sie hws/ til el stadigt lundheetz och helsos
tekn/ ta alle the/ hwilkom han handemöta och före-
komma/ lsgo then borttagna/mtet vthi sangena/ vtan
bära jangena/lntetligg,a mera Nuk och osund /vtan frist
vch heloregoasä isil hws. Säsom och strax fiedde:
Ty strax siod han vp/ togh sinä silng/ och gickoch
sallascheraschyn. lucassiger: ochtzanstodstraxvp för lheras sgon/togh ftngena/ther han vlhi le-
gae hade/ och gtck sinä färde heem i fie hws. Mat,
tbeus säger vthi föreläsne Evangellö; Och han stod
vp/ochgickhee». Hwarföre/ Mr Folckel ttzet säg
förundrade the sigh/och prqsade Gudh/ fom jiida-
na machl hade giswlt Menntfflom. Alle/ säger
Marcus/ som thetta lägo/ vndrade storllga/ och prtz-
sade Gudh, löijandes: Sadant sago wtz aldrig.AUe
förssrächttS/effter Lulss ord/och lofwade Gudh/ och

H hl) h wordv
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«ordo fullemedh ftuchlan/sahan des:Wtj haswe sedt i
dagh sallsyn ting. The fruchta sigh medh rättaj at
the »cke sajom thephariseer matte hadaChrtstum/och
förtörna Gudh; therföre tala the medh wyrdnad
om Christo lEsu och Hans herliga vnder, «he dekan-
na fig nu sedt Wsyn ting/ och fädant/ som the al-
drig förr sedt hade; therföre the/ tilliä medh then för-re borttagna/nu hewregda giorde mannen/ lofwade
och prtzsade Gudh hiertellgen/som sädana macht hadegiswit MennlMm/ thet ar/ then Mennistelige Na-
turen i Christo. ry the ehrkenna wal honom för en
stoor Prophtt/doch märckia the onnu intet hansGud-
dom / och at Gudh war vvpenbar worden i kötee /

och at denne aldrafärvigaste täkiarenChrtstuslCjus
wsr then vthlofwadewerldenesMesstae. WHwetom/dest GUdl loff/ iir oli giftven/Thensamme h«erEhristus alt medh fin pijno alt godt strwärfdeftno. Hans boop/
Vtalward/ medh orden tziena ofi h<lr pa lorden/ Then heligeAndthet ftmma lär «fi mcdh troon anamma.' För honom är tilgifwil,
Synien /och off stänckt lifwet; I himmeten wifunbfanze/oGut/
hwad gafwor mange! Wtj bidle eigh/ O HHrre /tU wilt än
Kewaw/bade gambla och unga/i denna werldzens lnnga.- Vehälj
oh i ein sannheel/ M «Mwmnerligh frijheeti Tlgh lil prhs och ostlil Ksmman/ i Christo I«Osu/ Amen .'

andw
iAMd aWelangar/thet wtj nu hsr af til os/ otz tilVZaligheet lampa wittom /iä niärckiom och lärom
wy alorsförst / huru oförständtge Mennisslors barn
srovtylsinesinnen/huru obezkedelige the aro vthi or-
den/ huru aldeles otacksamma the aro emot Gudhvi
Hi himat: Sssom os che Getge«ener thet medh D

EMNlpsl
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efftttlnnitZtiz: 605
Exempel wtzsa. ChristusZefustom tllthem, han
dreef isran the besatte män en legion Dieftar/ han
anböd them fit hugnadfuUa EvanMum / och ity
förfatlat thet ewiga Mens ord; men «he gingo vth e-
moot honom/och bode/ at han wille gä bort vthuthe-
eas landzandar. OchGudhgifme/atickemange <s-
dane theras stalbröder hoos otz sunnes/ the« manwÄ
mä önsta/ mm mgalunda sörmoda; Tv mänga swim
ölstare, the säjom Swtjn garna wältra sigh idenne
werldenes dyngia och dyy/stulle gerna Christummed
sit helige ord afwhla, säfom the allaredo hieuat tötz»
ligebegärelser och werdzlig waUuft inrymt, at the mät-
te fit tötz bästa fuUgöra kunna» Mangen öe räddaeesnnu om En Grtzs/ Kalff/ Gaäs/ Geet/ etc. ön om
tzns Siäls Saligheee: Mangen häller en kanna öhl,
och en pypaToback ellerBrenwwsbagaren/ körareän
I«sum: och huru mäygen hafnm nu den < fampnen
och i handen/medcm Gudz folcköri Kyrckian/ intet
om mindre lxkymbrad/ ön om fins Siäls Valigheet?
Huru mangen hafwee en lyten prosht kärare önChri-
stum? Huru swara wäraOgudachtige Ämbetzmän/
och Gudlöse handtwärtare/ när the blifwa tilfrägade
och förmante, hwy the then ene gängen effter then
andra imet komma i Kmkian? The betänna iw sielf-
we/at the wtzft Msum ifrsnfigh/ ty the haftve fätt
hastige arbete/ therföreche nu maste tienä sigh pen-
ningar: hade the iätit then eller then gst isrän sigh/
thet finnas fiere Hmbeymön och handtwärtare/ si
hade the mist den proftzten. Nog sä the/ effler fin me-
ning/«shrzstum igen, enär öndteligen intet annat tan
them ther isrän hlndra/ och tye god tt<d hafwa kunna

Hhht Chrlsti



604 WeondeSöndäM
Christi oro affhöra j Z meolertijo wljsa the honom
bolt iflsn stt htvs/tfran slt hiettä/the wilia inlet wf-
ta af lEsu hinder/ emedan sonl thetänckia, at gä tll
Knrkian them mnckit förfummar. Men hwad wil ts
här vppä a lnchtone sölia annat/ än atlElus föror-
sakas gs bort/ til et Valele alla ogudachttgg lemp,
nandes: Wee them nclr lagh lfran lhem wyken
är. Capernaum ma thet witna/som vthi Söndagzetts
helig? Evangelio tallas Christi Stad/ effter vthi hele
Palettina icke warnägon stad/ hwilken Christusstöt-
re wölgerningar giorvlhade. Vthi Eapemaum bodde
han, ther begynte han til at PredM/ och sade z
gsrer bättring / ty Ylmmellqret ckr hardt n<ir«
Vthi capernaum betalte Lhristlls skaltpenmngen;
vthi Capernaum giorde lElus Konungzmansens
Son helbreM/ och mänga ftere herligevnder- ther
vpwackte han laftiDotter lfran lhe dooa/ther haip han
Petri Swäro, och Höfwltznmnnens Tienare / jam-
wal thenne bocltagna: och vphögoe sa thet mcd sine
Predttkningar och vndetwäck alt in til Himeien. Och
thet ale/ at lEsus them vu then ewiga la-
zzgheetenes Md matte kunnat meddela. Och as denne
Söndagzens heligeEvangeilsteörd niula
naum thet beröm/ ae när deGergejener stiulaMsum
isran sig/ the doch taga honom emoot. Men narCa-
pernaum glönlmer bort Christi wälgerningar/förach,
ta» Gudz ord/ flar Hans vnderwörck vthi wadret/och
ickegören sann boot ochbättllng' masteEdrlstusisan'
ning fanal ?u Lapemaum/ som äst vphsgd alt m
til Ammelen/Tu/ luLapern«umsti>it bllfwaned-
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stött alt mIU Oelfwettt. Effter fördenstul wart
kare Fadernesland tll detta warit ltjkasZsom Cdristz
3Esu stad/ vti hwilket lEjusannU boor/schhansord
redeligen och ratt läres och Predtjkas / hwarest och
de l>ellge Sattamenterne rätt vtdelas/ och the stoom
HErrans )Esu vnder dageligen förtunnas / therföre
och wart kare Fadernesland medh aU fiäl kan fäiias/
öfwen som Capernaum/ til hlmmelen vphögtt Sä
tagom otz och thet tilwaraval wlj icke mcd theotack-
iamme Capernaiter/ förmedM otacksamheet/ Gudz
ordz föracht och sakerhkek/ otz öfwer hufwudet Gudz
Odrägellga wrede dragom: Ty ckr lhetta stedl pä thet
ftrssa eräet/hwad stal e<i ssee pa lhet lortai Vean
I icke HMren eder/ ssoleu I alle sammalundafsr-gaas. Nn waker fsrthenfful alle mau/ och M
sörsutnmelsen af finne/ at vär Gudz Gon komma
?an/ wq la tzansNaver sinua; Gudh näde H syn-
dars arme / Och laler otz wclnda war hog omkting/
Sch bldia Gudtz om sinaMde/at wg/ effter thepei
Mngeliga tlttg/bekomma lKen ewiga glädleGudj
tzade oss Wdare arme!

„

,')./.

QW wtllonl wtj wsre kare Fädernesland/ war
stad/ Dat wara Cdrtsti stad/ tagom Exempel afthem
j Capernaum/ sa wida tdmne Söndagzens helige E-
vanKellumtdenlbelkrsswer!Ty(l) emottaga the lE<
fum/ nar the Gergesener förstiuta honom- Thevplä-
ta för honom fine Stadzportae och hwsdörar/ och
hade then Mannen mgen ringa stada / vwars taak
hleflönderriswit/ päMt sangen/ thervthi then bore-

Hvhhs mgna
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Wwude Gsudägm
tagna lag/mätte för Cvristl ZEsu fotter tnnna nld»
siappas: görom och wtz thetsamma/tagomMum
medh sit heliga ord glädie/ sasom ware
Gudfruchtige Förfäder giordt hafwa / och sssom thet
lijder jw meer och meer «lWerldenesända/sasuckoMi
Afflsnen nu tilstundar wist/ blyf när oh Vsßre
lEsu sshnst/ em stnnmgz liws och Helga ord lcke
lyft för otz och allyd blifwa funglord / (2) Emot-
togo icke Mnast IVlum the vthi Capernaum/vton
the älstade och I«sum;til exempel/vtaf thet andellga
stänoet lairus/ en Ofwerste för Synagogan; vthaf
thet weridzliga/Konungzmannen och Höfwltzmannem
vtat Hwshaldzstandet/ Petrus/Matcheus och andra/
bland ehem och thenne borltagna/ och sedermera hel-
bregda gwrde/ ratnas kan/ om hwilken wtz nu hand»
lom. Görom och wtz thet samma/ vthi hwad stilnd
wy halst ärom/gsrom porlarna wOa/ ochdsrar-
na i werldene höga/al MonesKonung mä komma
och draga cherin! Och suckomhwar för sighmedh
Församblingen: JaZH ropar til tIH/ o HERre
Khrist/ iagh beder eu hsr mm kiagan/ gif mig che»
rcktla troo ftrwist/ at lag ttgh ey försakar'. lqt m-
gen ling wara mig säkär/som mig stalifranllg dra-
ga/ i alla mlna dagar/ öswer alt theti werldenär/
ssal tu mighallena behaga. 0) Höwe the lEsum
vthi Tapernaum sa begarigt och lä lamorächligt/ at
«hehwsel/ ther Issus iärde/sa vpfylt och krlngwörfdt/
al ingen igenomdörenamera kunye komma tlllCsum,
vthan när the med then dorttagna Wille lnkomma,

mäste

suc.»4'?
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mäste the rifwa hodl pä taket / ocy nidsiappa honom.Lätomochwär Andachtizs mätto sörspörias/at wtj
ftttlgt och endrachtigt fammankommom vttx GVdz
Hws/afhlsrtat gernaGudz ord hörom; den der af
Gudl ar/tzM hsrerordet/ochSaligeäro alle the/som ordel tzsm och gsma. (4) Dodde the vthiCa-
pernäunl en stoor deel vppä Christum/ sssom den E>

4ue«1,.18,

yangeliste Historia sm Konungzmannen och the
fiere vpraknave inwgarj äswen i wart wtj
l Dag hafwom/ berömes den borttagnas Troo/ och
deras som voro honom.Then ene afdem hadestartare
Troo/den andra swagare:Troom ocksä wij/ och fampt<
ligenwärthws/vppZHErran ocFrelsaren lesum; och
är tahoos mängom enswag Troo/la är battre haf-
wa swag Troo än ingen Troo. Ingen Troo föroömer/
den jwaga Troon kan af Gudz Ord och Hredikanen
förttas, när wtz af Gudz Ord det wetom, at Her-
ten Gudb icke wil en fsrbräkad Ros
och ey Heller en rökande Weka NhMta;jamwal/
nar wtz troget med Apoftlarna didiom: HEgI«E/
föröta oh Trsoua: Ther om wtj och alMh medh
FörsaMblingen bidiom: O heligeÄnd/war ttöstare
ftom /som H all ftnnig lärer/hielp at wlj bllswe
Md tin ltlrdöm/Gud Fader / Gon och tig/ ähre!
BeMm oh iftciy OieswulenS falsta llst / hjelpat
wy eroo pä lEsum Lhrist/bädenu och alltjdlAm.
(s) Woro the vliCapemaum samhalligeochendräch-
tlge / hoos them war en bortlagen / den togo tora
M oem / och varo tss Christum / för Hans stul sötia

the

6offtffttt Innir.



the med all ftyt til 3«sum at komma/ sajom the och lcke
vthan stortarbete och omaak lyffta honom vpp pä ta-
ket/nar the intet siippa ingenom dören med honom/nfwa
hot)l pH taket / och st<lppa honom med täg neoh för
Chrlsti fötter. Lagom ockfiwy/ at w»i fÄedes wörlE-

Guoz WWgnelje hoos otz hafwom; w
godt och lustlgt ar ttzel/ae brsderboo endllichlelige
lilftmmans. Huru möngen borttagen/siut och alen-
dig/ ligger nu för wära dörar/ och wij laeom otz doch
omhonom intet warda? hwlltenar somsig thet oma»
ket vppä taga wil / och föra sadana lil Evristum >

Men finnoms wtz til barmhertigheet benagne / silstal i walllaud chra bos/godheetochtwcheelmö-
tas tilftmmans/ rättfärdigheet och fryd kytzas. ft)
PrWde the, Eapernaum Gudh/ som sädanamacht
dade g<fwltMennistiom: ehrkannom och wlj sadana
stora Gudz walge,ningar / som hoos otz icke mindre
an i CapernauM hände äro! Huru lioor och SäUsyn
ting seem wy vthi wart kare Fädernesland? Stilac-
ter nuGudl alle/lhenstoortmg görtalla endar/den
otz lefwandebewarar altifrciModerltzfwet/ocgöroh
alt godlchan gifweoh et gladthierea/och fstlclne ftqd
Mstädes iwawmttzdiSwea-RljkezOcal hssnäd
mä allijd «är otz blifwa/ och frcksa otz / fi länge
wij lefwom'. Sä önstom wij thet Swensta lerusa-
lem an yttermera lycko: Frijd ware innan lmg mu-
rar/ochlpckaltlnpalay!

För

Psallj/.'/
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effttt
För chet Tridle giswer lvenne borttagne heriige

päminnelfer/ hum bäde the lom fiuke äro/ iamwal
the/ fom tzelbregda äro wedcrbörigt efftertönckla mö-
ge Mennistio - Glächtttz älendige ttlständ : The
Siuke/ som dragas medh obotelige Siukdomar/eUer
äro eUiesi medh feel och lyten vppa jmkropp hemsökee
stola (,) ehrkänna Synden wara vphoff och urjprung
tjlau»ädan nödh/ lalaafOyndena/görafinahcku-,
tzer ostrgffeltgg/ och rensa sie hierta lftän all nH-
gerning; The ffole didia HErran/AerranS Wrede lo-

S»r.;?. ?«

Mich, 7.1«

W bära/ochvthi thetöfrlga wara medGudz behage-
liga wilia aideles tllfrldz (») zkola tve ingalunda försit
fiukliga Mändförtwifia omGudz Näd och sinsiais
ewiga saligheel- Werlden kan döma om them widrigt/
hwllka the sana Gudh och namren hafwer särdeles
Vthmarckt/ halst med nögot lyte: annat fäger Frelsa.«n HEsus om then blinde födde/ hwMu haswertheme syndat/eller Hans zörMmr. Thenplägade
Job/ then blinde Tobias/ then säärfulle Lazarus in.
Wga och annat. (;) stola the/ när Gud förbättrar
tvews lnte/llndrar theras warck och sweda/ ochelllest
demtil delsan offm underltgm förhlelper/niedKonung
Aistia siunga HHrranonz TacksägeiseMyftr/filijNge
Hs lefVa ychi OErrans hwsz Ockmed Tobiaoch
Hans wänner Tacka Gudh/ at han hafwer nckpst
ttzem/ och ater holpek chenn Och säfom thearo yel-
bregM wbrdne/ taga sigh i langden för Synoen til
wara/ at Hem icke wedexfars nagse wckrre.
WreaM som stadlg Häjsa niuta/stola «her emooe

E5.53.,).1V
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<<'o Wlonde S^ndagen

5yr.;0,16
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/H.

</<>//« /s»

/«, Norat.
M iitmens
sgn» in
corpore
sano.
Pftl 31.6.

(,)walhoosslg betänckla/ hwad ädel gafwo jom doch
helso ochhelbregda örj thetfiukdomenwUer/ sä lnart
han otz ifrän heisa och sundheet stilier: Tberföre och
Poeten snnesvtaffdehellgeordwtz vthi ingängennu
betracktadom / at mgenßMom»lrlljknandeSwtzd
en helbregdakrop/ hasse tilfalle / at strlfwa / at om
Magen stär wäl/ si/dau ckr srtss/ och ftlterna inter
selaS: Konungzliga ägodelarintet högre stola kunna
tlltäggia. Therförethe somafGudh meden helbreg-
da krop begafwadearb/ ssola och troget bidia Gud/
at en jund Gläl Hr vthi en Sund kropp! AtGuoh
wiUe otz pä alla wckgar bewara; och löta sinä heli-se Änglar lägra sig omkring otz/at then lcdeDiefwu'
len hwarken medh then Pestltemla Hstadamä/som
i mSlttena wankar/ ey Heller medh then siuka/somom Middagen fsrderfwar. (?) stola the helbregda
och noga mga sig til waw/at de ickeförmedelst hwa-
rlehanda Synoer/ järdeles onlätelige syUertzn och M
Mgnmgar iUafara/ der igenom mangen sigh ätstllllge
siukdomar sörorsakar. en omätellgFläjftrehaf-
wer Magawerck och Bwkref. Och hwar är weet
hwar är sorgthwar <ir kG/ hwar ckr klaganlhwar
<irs M vmn saaki hwar ck o röd ögon? nembltga/
ther man dryckenssap öfwar och kommer ltl at ve-
dncka hwad lnffänckt cir. (?) fiola de helbregda
la offta de höra Historier afEvaziqelierne on, Dum-
bar/ Halta/ Blinda/ Speieljka/ Borttagna/ ett. eUernar de elliest nnnu see lavana för sin ögon/ hierteli-gen

Syr^,.»4

Ordspratl.
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gen Gudh tacka/ at the ykibrcgoa öro / och m Gudh
them halsolamma lemmar och godt sörstandförvnds/
intet högre efftersöttandes / an hwad laledes them af
Gudlförvndz är/ mI och först och för all ting wara
Gudi til atM och tienst/(Astola the sigh och granneli,
gen taga til wara/at the ingalunda begabba/sörsmä-
da/ eller wämias wio them/ som siukligeäro/och nägoi
me hafwa ; och säledes löggia steen vppä byrda:
Tderför ochSyrach rader -. bespottalcke then bedrsf-
wada/lytnär tll/som kanbädeförnedraochVphsqa. Spr.?'!».'

Vthan Heller säsom then Christelige kärleken sordmr/
och l« sielff gerna fiuUe hafwa thet Heller thet/ onl tu
i then eller thens ställe woro/ sä war them siukom och
älendigom medh ord och gernmgar til tröst och hielp
beredwiUlgi för them medh tine bönertillEMM/at the
doch andleligen til sinSial omwandeochhelbregda/vtl
fast huru älendigt tilständdehöräjordenewara mäge/
dde doch l himelen bliswa herlige/när de bliswa sallge. Tn
Vrsder och Systrar äro wij alle/bade Faetige och Ryte/närGudh
wii osi af werlden Ta bliwe wij alle lijte; hwar ckr doch chee
Pral och fiora Högmol», som wij ost dageligen vthi wanda? ch,r til
Girighcee thel, onda är root/ thet hofwer all la en «lnoa. Sannin»
genee Ande bewara ot) nm i Trone bliswa til cknda/ at wij tunde
bade mct»h hierea och wunn wart sinne fran werldene wcknda! och
bl'fwa hooe Chrifium war Frelserman/ som <lr wckr Gul»h och HErre/
bcsitlia medhonom wart Fcldernesland/ Ther är sä lufiigt at wara!

För thet fierde siolom wtz vthi alt hwad hiertat
kan tänckia/ munnen tala/ och the andra leoambter-
na gsra kunna / komma i hog tven all ting seendtS
Chnsti lEfu oro/hwl) tänckeul endt l edor tziettai
at then Nättfeldige Guden pröfwar hleriat och Pfti. 7 /«.

efftet l^inirZtls,



~Cor.4-;.

Nlurar: han fsrstär wara lanctarsierran: och <n-
geu eancka är för housm fordold: Fast an Mennft
stiors barn sigh emeuan HZUa thct Rychtbart:

gcl lullfrtz: Cy OErren seer nl hlerear/
och m i biertatt ow stallaea kommathee l ltwset/som
lmorkrena ssrdolt är och vppenbara hierlans ansiag,
Therföre tager detze Gudz ord I jökre Gvndare ttt
warnlng/ at IEder wachten för Syndige tanctar/me-
ra för förargelige ord/ myckit mem för sördömellga

3enec»

Galamons
hsga Mii-

gerningar.- Ty H«rren lejus maste inttt allensfi
baak wär wägg stä/ vthan hsn jeee och genom war
hiereans Fsnster/ och gluggar geuom deh galror
vppa aua wära tanckar,' FaUa fördenstuld syndige
tanckar in/ the ther ldpa emot Gudh och Hans heli<
ge ord/emot tarleken til tin Nästa och tm egen Sa<
ttgheet/ Ach O Menniskla wachta tigh/ at tu doch lcke
samtycker dem wärkeligen at fullgöra: hwar, och
en warder srestad/ tä han af fin egen begärelsedra-
gen och lockad warder.- Ther effler/sedan begärel,
sen hafwer aflae/föder hon Synden, Mn lii syu°

sulbordat är/fsder honDöden. Tä och thet äe
sanl/ lu kan wöl Mgalunva the mfallande tanckar b
Nlot tm wilia/ medh tm wllia aldelesvtstä/ doch Kchta

hält thet för et Mästerstycke/ at tftemfallanoeon-
tanckar hindras/ och tu them ingalunda byfaUett

mnckit mMdre söker them at wetckstölla. 3y Dlef-
larnas arbe<e ar onoa tanckar ingifwa/ men osiChll»
stne börinteltil them samlyckla/lästadar mttt/atwtj

lat,i

S<«o»««
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Ffftst TrinitZtiz. s,L
mot wär w!!ia kännom the onda lanckar hoos otzin-
komma, om wtj ther ti! icke samtyckiom. Gä laeer
ea lckeSyndena wMg wara i Eom dsdellgeLeka-
men/sä at I henne effmssllen mi hsnnes lustal.v-
ihan kortzfäsier kött sampt medh llMr och
begärelftr: Och hwad sane är/ hwad chrliglt är/
hwadrättoch kystt/hwadliufiW/hwad wäl lpder/
<ir nckgor dpgd/och är nägolloff/tckncker lhereffter.
Men hwadstam är at saya/ ware och stam at länc<
k«a/ ty Gudh weet all tinst:Gudl) weet när tu medh
lm Nasta wal talar/och läncker doch argl i tlt hierta:
ts sager lEsus- Owy täncken H ondl i edor hlerta?
Christus feer/ m ast en falst mennizkm/och hafwer twa
iungc-? i Munnem hör mem- Christus fordral/at tn
Uaoren vlhi Andanom och Sannmgene stal lilbidla:
Men tzuru mänga Fader war ftulle tu wal sielffger-
M bekänna tig aU tm lyfzllZd lasit/ tä lu doch tig icke
lder af berömma kan / at tu et vtan wtidtige tanKar
lasit hafwer:Chrlstusfordlatl Man iGudz hwsstal
ordetlildöra/och troget göma: Men huru mangevn-
derlige ow fördömelige Korckiotanckar äro hooS ligin-
tompne/jämwälmedvlust emottagne? TäinwalmeV
kroppen fnnH siltia i Gudz försambllng / men tme
tanckar hafwa vtlie wandrat vvpa tm Mr/ vthi tin
LMMKd/ vthl t«tt Kök/och ttt intttlmndre eancktVp-
pZ/ an hwad vthi Kyrckian tll tinSia!sSa!igheethaft
wss törhandel; Eanna icke thet mänga nu med nng/
ac fast mgh auena vlhi Chrlsti lEju Stad owärdlg
Ordetvtforer/ochal!aA'hörarena aro tysie/thetashier-
M och Samweten doch «hem sötdöma/jom nu och

Miiz MWgw
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6«4 MtSNdll Ssnht!gM
mängen Gudi ilagal / tilsörende / Men Gudh
gifwe/ lngen gäng häreffter/antingen sufwit meller o«
nnttigt och onödigt sqwalrat/ och in,et sinatanckarul
Gudz Mmpns ahra och sinaSialarsSaligheetlam-
manhault: hafwer lEsus tä orlak at <ätza: Hwt«
tcknckenl ondt lHdet hiettä? OMennistia/OMen-
ntffia/om HErren lEfus stulle tigh nu ss tiltala/
Ywq läncken I ondt l Edor hierta? lom han doctz
nu hwar och en ondt töncltande i fit hiettä tilwlar /

hwad wille tu tm HErre Gudh swara? än närSlä<
len kommer för Domen ae stä/ochhonweetauaredo
huru täwilga - Ty hon stHswer cch rlstcr M swara/hon seer sina
lanckar/ ord/ och g<rningar för sigh fiä/och wille<a zerna wa-
ra lingt ther ifran/ ock Mer sa mänga tckrar: Hn tä O Men«
nistia/ O Mennistic,/ hwad wil tu lin HHtte Gudh swara!

Ware förtyenffulo för thet semteocv yttersta otz
allom i HErrans Mu nampn angeläget / huru wj
medan nädenes ttzd ar/ och Saligdeetenes oag/ vtaf
Frelsaren lEjuen nädigh sondernas Förlötelse de-
komma matte.- At och Frelsaren )Esus otz sampt-
och fynnetligen än then nädefullaßbstentllwärtrooS
Styrckio och wära Siälars Galigheet wille höra lii-
tä) som doch the Gudhfruchtlge ochßootfärdige nied
hiertans hugnad i Dag och aIIOH af thetta helige E«
vangelio föminnna. War wtd gMModh/ mln
Son/ min Dotter/ tina Svnder förläeas IW. Al-
la ärom w«< Svnoare/ i Synd afiade/ och af syn-
d«g Sädh födde: af Naluren wredenesBarn /

dsöe l syOens/ styloige tll Fsrdsmelsen/ Hwllken
sör

Pf s'. 7.
Eph,,,z/4



essttt Toinit, sl,
för ensSvnd stul ar kommcn öfwer allaMennistlor:
des vthan och war Ondiko äthlMier otz och warGud
ifran hwarannan/ ochwöra Svnder gömabott Hans
Änstchte lfran otz: Ty Gudh 6r wred öfwer Synderna/ ifran
hwilta od» ägeliga Wrede o§ ingen ling siija och hielpa ma / vchan
Gudz Mdh genom Frelsaren ICsnm - Ty Gudh är lhen aliena/
som Synder ock tasiar wara Misigemingar ihafjensDiup/
fsr Christi lEsu stul/ och genom Chrisium lEsum/ som ar För,
soninge/» fsr wära Synder / icke allenasi för wara / vthan ock för
heela Werldenes.- Igcnom chcnnc war Arelsare I«Hsum förtun-
nas osi syndernas Fsrlatelse/ och af allo/ ther medh wii icke tunnom
af Mosis jagrättferdige warda/ ty hwilken »om vppa lesum eroor/,
han warder rättferdigad. Ta Chrisius lEms/ sasom han then

Rom.f.is'
Esa.;?».

Mich.?»?.

i.10h.1.z.

Apofil. ') zz
Bortlagna fina synder förlaecr/ afnade ock bloltßarmhertiqheet
fsrmedelst Trooua; Sä sch alia foin ännu troo ock trösta pa ho-
nom alla thcras Synder sZrlsler af Näde och icke af st'lM<checl/,
afßarmhertigheet ock icke af Mörtienli. Sa at och än i Dag thcn
af dootfärdige Hierea nl Gudh för Chrisii lEsu stul om nadigh
syndernas Förlalelse bsl-fallcr/ chen wardcr ock med defsc hugnad-
fulla Orden tröstad .- War nidh godtModh/ min Son/min Dot-
ler/ tina Synder fii laeas lig.' Men mangen bedröfwad Syndare
tan tcknckia; Thenna lEsu nädige AMning hafwa che Trogna.
s,g ac hugna vthaf/ iag är en sioor Syndare/ ock drisiar fördensiul
mig icke wäl til HErren I-Hsum/ iagy finner mig i Sanning icke
hane Nadh wclrdig: Ack godh ClMen Siäl' emcdan the Obool»
fardize Ogudachtige af sii,ka Tanckar intel weta/ bert mcd sadana
Tanckar/ bortmedh sadan Sorg- lag kan Mgalunda tiLäta/ «t
tu om tin wardigheet twifta ma/el!er omFrelsarcn lEsus wil tig
tina Synder/ tina manga Synder / tina sierra Synder strlaea:
Hafwer lu warit ögudachtig/ ock Orättferdig- War icke och sa
Publicanen. Hafwer eu warit oreen/ Olucktigh/ Ohöfwist: War
icke ocksa Syndcrstan. Hafwer tu dräpit medh 3ungo ellerKnijft
En Mördart war chen saliga Röswarcn. Tu hafwer Gudz Ord

för-



Wacklat/ Guoz heliga Nampn försmädat; war icte och PaMue en
fioor Gudj FsrsamblingzMrfiliare. la/ stlger lu/ lheffe alla <lrs
af I«suegen Mun ersstade/ och medh hwad hiertans och
Gltwie stulle iaa doch thenRsfien afhsra/ at min Frelsare lEsue
motti/ ocktilmig Faltiga Syndare sckya: War widh godt Modh/
min Son/ min Dotter< tina Synder fsrlätas lig Men weet lu och
jcke godh ChristenSiHl at hwad tiu Frelsare IHsus personligen
hchi sin Tijdh hclr <l jordene i sa matto syndarom til lrsft flelf af fin al-
draheligaste Munnsade/thetän i dagh afhonom s<lyes/ menssrtnedelft

best ock Gudz Ord» och KyrekioS Tienare/ hwllkom han den macheen i
fin ftad
Predikoämbettt tig til fsrsäkring lyda: Sannerliga/hsrer t« tinFrcl<sare lEsus lwsr wid sin oryggeliga SanningiHrd/ sannerliga/säger
iagh eder - Alt chet I tssen pa lorden/ chet stal wara lsji i Himelen:
Hwilkom Ifsrlälen synderna/chefsrlätas the. Therfsre ock Paulus
jäger.-Saclroln wij nu Sännmgebudh i Chrifii st»dh/ lyGudhfsr-
manar genom off -Ss Moni wiz nu i Chrisii fiabh: Fsrsonen eder
medh Gudh: Ty Thrifio lElu bcira alla Propheterna wilnesbörd/
a« hwar och ensom hanstal fä syndernas fsrlatelst
genom Hans Nampn. Trsfia lig hckr med god Chrlsien Siäl/ afGudh
«Frelftrens lEsu Nampn genom den H. Andafsrmedelst tin Gickle-
ftriares vehfsrande hsrer tu och <ln til tig desse I«fu Ord: War widh
godtmodh/ min Son/ minDotter/ tina synder sotilas tigh; imet
mera än sa fsrdyea.- War wid godt modh tu b'oeftrdige syndare/eller
fyndecsta/ tina synderfsrlätas tigh! Sa war nu syndare ofsrsträekl/
m hafwer en mildan tigh a> Hans Fampn vlhrclckt, han
anammar ligh glader/ om tu einsynd betckma tan/ ock falterfsrho-
nom neder/ alla tina synder fsrläler han/ ock gifwertig hwad tu beder/
lu mawäl ftamga trygger. iin synd Christus pä sigh lade/ och cher
med han tii lig fad til mig m som syndig är/tinaSynder iag vp«
pH mig bäc. 3her stal cu tig Hart widh halia/och <q ifran Hans iyffle
falla: War widh godt Mod <u boeefcirdige Syndare/ eller Synder»
st.,/ lina.Sy Mr tigh! Thet vnne ostAudhFader kär/ och

Sonen som Freift«n ckr/ genom lheus heliga Andes Krafft/
Amen/ stee off/ som nu är sagdl! Amen/

HE«rs Amen!

Match.»?.'
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20. SöndaM effter Irjnjtatls.
Z Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes / Amen /

Olige äroche/jom kallade ckro tilLamb-
sensNalward! HroHngelensoedtiz
Evangelisten och Apostelen Johan»
nem / när nan vthi sm vppenbarelft
hafwtt affdörot theTrognas frögdös»
wer Lambetz Bröllop. Tv han hördeena Röst affen stoor stara/ och sösom en «östas myc-

tit watn/ och sösom <n Röfi <if stoor tordöbn söya
Haleluiaz Lät otz glödias och frögdas/ och gifwa ho»
nom ähro: Ty Lambsens BröUopär kommet/och des
Hustru hafwer sigh tilredt. Och henne wardt giswit
a« klöda sigh vthi rent och stijnanoe Sille. Och Än-
gelen sade til honom: StrMSaligeörothe/lomkal,
lade äro til lambsens Natward.! Och thenna äro
lann Gudz ord. Och flnnom wq i thenna tanckwar-
dige Hlmmellke Brudsangen, Lambetz Bröllop warit
redo och Frelsaren lEsun, tommen/ Gudz Lamb/som boreeagerhela werldenes jynder/ tven aloraoe-
yeligasse Brudgummen; hwilken fin Brud sinKyrckla
och Förlamblmg sä herligen ztjrar och klader/ a« hewne af honom giswit wardt tlada sig vthi reent och lktj-
nande Rättferdigheetz Silke: Ty han tzaflver hmlle
VthitMt medh SaltgheetenesKläder/ och draget
pppä tzenne Rälkferdlghetenes Kwrtel4 Therföre
M M ffriswasoch alMntvthropas mä: Galtgeöro

Kkkt the

loh.l. tp
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sis
the som kaUade äro til Lamdjcns Natwardlochthen-
naarosännGudz ord. SMe/jaSaligearo thesom
kaUade aeo til Lambsens Na<ward! somhanhafwerkallal/them hafwer han och/enar the med sann
och leswande troo Hans fömenst til siglänlpai/ giordt

>.Rältferdtgal Mm them som Hall hujwer giorde
Mättferdiga/ them haswer han och glordt Herltga.
Ockmöge the ane wal siunga Halewia: the nögegla-
lnas och glfwa honomävro! Tver emot
alla the / som antingen tallelsen medh föfänqa söre-
wandnlngarvthstä/ eller och vm tallelzen wärdziöse
sin Salighm försumma: eller och emot kalleljen och
VH tienare wUa figh medh ordochfielfwa gerningar-
na olacksamme/ eller och sig lnfinna/ men mhan i ät-
ta BröUopz kläder: alle toetze nisge sighsiefwabestyl-
la/enär chen Himmelste Konungen lärer vesalla/ at
them mä händer och sötter bindas , och thekasiasi
thet yttersta mörkret/thergrälfkal wara och tanda-
gnifian. Ther om meo mera Frelsaren ZEsus pre-
dijkar vthi thenne Söndagzens helige Evangelto vthi
Wnelsenom Konungen som giorde Bröllop std fin
Son. Hwilket Heliga Evangelium söl 6n wy otz
dare företagom/ wil i förstone ehrtennandes wsreFen
swagheet och ftooraoförmögenheel/ bidiomGudh för
Coristi lEsu lkull/ atwtj msge blifwaoch wara iblanl»
the Sallgekallaoe/ och the föä vlhwaldeltheromjäm-
pte thene helige Andes Nadiqe Narwarelse til ordetz
medy fruchtvtförande och hörande wtz bwiom medh
FrellarenS lEsu egen Böön/ af himat med Munnen
lTrone läjandestKMt wck fom<ist tylmblom/etc.

Evan-

Romz.zo.
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Evangelium IVlattKei XXll. v: 2.26 15.
Mludalnaehe-nL^knelsen: HlMMeirtzkei är lczkt enom

Konung/ som giorde Vröllop seh fin Son. Och
scknde vth stna Nenare/ ae che ffulle kalla themsom
bodne wors lil Bröllopel: Ochthe Wille ickekom-
ma. Hter ftnde han andra Benare / fiyandes z
Sckger lhem som budne äro: Sy/ iag hafwer til»
redt min Mckltzd/ mine OM och mmGsdebo-
stap ckro ffachtat/ och all ling aro redo/ kommer
til Brsllop. Men the fsrsummade thel; Och gin.
go bort/ then ena til fin Afwelsgärd/ och lhenan-
dra til fin Köpenj?ap. Och somblige eogo fatt pH
Hans Venare/ hädde och dräpo them. Mr Ko-
nungen ttzet hsrde/ wardt han wredh/ och ftnde
vlhM Ycirar/ och fsrgwrde the Dräpare/ och
btände op theras Stadh. Tä Me han lil fins
Venare; Bröllopet är tilredt/men the som woro
bsdne / woro icke wllrdige. Therfsre g<ir vlh vä
Wagama/ och alla the I finnen/ kaller M Brsllo-
pee. Och Bsnarena gingo vlh pH Wägarna/
och fsrfttyblave alla sil nuinga the funno/ bäde on-
da vch goda/ och Borden wordo all full satl.
glckKonlMgett in/ at han stulle besee Gästerna z
Och l<ig lher en Mn som war icke Mdv ißrsl-

-Kttt,2 lops-
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sts MgundeSöndagen
lops -Kläder. Och sade,ll honom: MmWckn/
huru kom tu här in/ och hafwer icke BröllopS -

Klcifter / OH han eygde. sade Konungen M
Tienarenatßinder honom HänderochFötter/ och
kaster honom l thet yllersta mörckret/eher stal «va-
ra Graät och Ty mänga äls
lade/och fäii vthtomde.
Ussh hurukclr hafwerGudhzolcken: hellex/hum

HZrren folcken sck kar? Hr thet hiette-
stprctlandeFrsgoftycket/ Mojes icke vthan wederbörig
andacht framsörer vthi then wölsignelse, ther medt>
han Israels bam nu nast för sin död wälsignade:thet
och Gudz anda ingalunda läterobefwarat / emedaw
ochstrax then vpreptterade wälsignelse öfwer hwar
och en af them < synnerheetwUarochnosfamt vchlryc-
ler/ huru kär Gudh hafwer Folcken/lhersöre och tdm
Gudz Mannen lamma watsignelse mw hardl vlhrop
bestutit: Wäl sr tig Zftael: Hos ar lm lyke s O
Hlu Folck/ som isenom OERwn Ealig warder«
HeUer stulie man medh then helige David frsga,
Ywad är Mnnistian / at lu eäncker pä henmk
Skulle och iämwäl w 8 l thche NordifkeLänder tunna
beswara: / wär OErre / huru tzerlM är
lie Nampn t all LanV. Och kunnon, wtz icke
fä ftamt wtj srom vthi och aff hiertal eacksamme/
ön sä myckit wg nsgon tW kunnom/Gudh hbgeligm
prM/at danFolcken sä karhaswtt; Guöhass sinebmm-
Kes?igheel/ sin sgon lil migh wände/ han tunde lp lhHa min vsti-

/«MGzz.»
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K«l/ hitlp han migh fända» H«n sad« til si« enda Sen/ n»
«lr lljl» til förbarma: Faar nyd hchi lh«l syndalanb, och lss the
Fängar arma/ «ff lheras synd ock fiora nsd/ frels chtm iftan dm
<wiga dsd, och lät them mt>h,igh lefwa! Gudh hafwer Fol-
ken sä kär: at han swörwtzd figh fielff, och söges.'
Sä fane fom iagh lefwer/ iag hafwer inga lust eil
ehen Ogudachngas dsd/ mhanae lhenOgudachtt-
ge omwänder figh och lefwer. Gudh hafwer Fol-
ken sä tar/athan otz vthwaidt hafwer lChristolEju/
förän werldenes grundwal lagder war. Gudh
we? Folken ia kär/at dan säya kan: lagh hafwer
M Myd och allestädes hafft eigh Israel ktir/ther-

HtMzzn,

kpbtf"/4.

Itt«.).lj.
före hafwer iagh dragit ltg til mig aff bloeeabarm-
hertigheett ochthet i förmägo afG«dzNsdesbesiwt
vnder Dgco vprättat. Sä tär haf-
wer Vudh Folken/ ochsä Made Gudhwerldena/ae
han blgaf fin enda Son/ pa ehee/ at hwar och en
jom trsor pä tzonom/ ssal icke fsrgäs/vehan fci C-
winuerligie ltjff. Sa kär hafwer och G«dz Son

IchHN.z-,6

wär Frezfare ZElus Folken: At Ssnen sin laber lydtz
war/ tsm <il miO b<tr pa jorden/ off ma lungsru rem ochtlaar,
sr han min Mder wordm j sin kärleet wille han migh belse/ och
logh ifran migh Helfwttes wee / thee iagh war plichligh li,3a.
Hanlät vchgima sit dyra blbd sit lyffmände han ey!xara,thetleel> ha«
migtil Syndabool/ty ma iagh lrygger wara/han sr mlnHErreocö
Höswitzmam >lhi llans Dsd mjn synd sorsivan/ sa är iagh Saligy
wordm Ey Gud hafwer H kallat medh en hellg
kallelse/ icke effeer wiira gerningar/ vchon effeer fie
vpstt ochnOH/chm ch gijmn ck i Fhnsto

Kttt? 3W
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Psaim. i;

lEsu för Hwigheet. Gudh then heligaMva haf,
wer Folken sH tar; ae ehen famme Anden wllnar
med wär Anda / ae wy ärom Gudz Barn z
Therföreoch wil vihi war ChristeligaTroobetännom/
lagh eroor/ at iagh icke af mi» egit strnyfft eller trafft noo tan
eller tsmms til min HERra IHsum Christum: Vchan then
helige Anda/ som vcha/r af Fadrenom och Sonenom hafwer migh
tallac genom sZvangelium/ vplyst migh medh fina gafwor/ Helgat
och behMit migh vchi en rcltt troo, sasom han hela Christenhetene
pH jordene tallar/ fsrsamblar/ vpiyser/ helgar och när lEsu Chri-
sio bchaller och bewarar vlhi en troo; vchi hwilta Christenhtt
han migh och altoin trognom dageliga fsrläler alla Synoer.
Hwarest ochGudh/ja thenHellge'lrefaldigheetwUer/hu-
ru Ur han hafwer Folcken/ i thel han för otz allom sin
Mde - taffla vpstar och anrattar/ och gor otz delach,
rissa af fin godheetz och barmhertigheetz öfwerswin-
neliga Rtjtedomar; David witnar thet och isin tyd:

. YENren/ siiger han / är min Herde/ mig stal
ineel faleas/ han fsder migh pä en grön ckng/ och
fsrer migh tll färsse watn/ han wederqwckcker mi-
nä GM han fsrer migh in pä rcktta wägen för
ill Nampn stul. bereder til mig ee borv e-
mool mma Fiender. Saionto strifwer lbland Otd<
spraken: At Wijchecen bygde fie hws/ och högg fiw pelare/ och
stänckte fie wnn/och slacheadt och tilredbe sie bord.- Och sänoe sinc»

. Tienarinnor vch til at biuda vppa Stadjens Palalj: Then satun-'

nog <lr, hau komme hij». Ich til the Bsrar sabe hsnc Kom-
mer/ cleer afmit Brsb/ och dricker af Wijnett som iagh stckncker;
öfwergiswer thel galna wcklendet/ sä fa I leftva/ och gar pa for-
Mdims wäg. OG then HmlmMa WWHeeten lätee
sigh och afwm höm vthi thenneSöndagzens helige E-

vange-
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ejsM F>mit3n§. «23
yangello/ hwartstKrellarenlEsnstl!kannaglfwer/hu-
m lär Gudh haswer Folcken; Sa kär hafwer hanotz
Mcnnistiors barn/ at «Mm ttora Herrar wtzdl)
therasßljläger ochßröllopzhögtMr intetspara/ vtan
Uta alt Högtijdeligen och stäteligen tilgä: Sä och
HErren Gudhvthi sinsSonsßröllop whser sigo her-
llga och Maiesttteliga. Han vthstickarftna Tienare/
then ene gängen effter then andra/ at Hans borb mä
warda full sätt. Men ach/ ach/ at ehuru tär Gudh
hafwer Folken/ doch möchta sää öro/iomhaswaGudtz
tänenpart ursaka sigh/ochwilia inttt komma;enpart
»illia intet icle allenast/ vthan förfölia häda ochdrapa
the vthfiickade/ som them biuoa; en part tunna wäl
komma/ men hafwa intet BröllopMder. Wtz wi-
liom förthenstuld efftee EvcMgeN anledning »ffhöra,
huru kckGud hafwer, Mennistlors barn/ och hmu
fioor Gudz godheet <lr emoot dem: för thet andra/
Huru otacksamme Mennlssioma äro Gud/
och der pci fsliAlde wederböttge straff och plägor.
Imedlertljd wst tZnkiom tdttta at göra/bidiom wtz/O
HErre hielp/ O HERre lät wäl gä!

tär Gudh hafwer Mennifiiorna / och hurn
Vftoor Guvz goddet ör emot Oem / intygar Gudz
Son Kreisarelz lElus jamwäl medh thenna ltzknelfe:
Hlmmelrljktl är enon, Konung/ som giorde
BrsUop äth fin Pont IgenomHimmelMeföMs
thm Nrhdande Gudz Förjamblmg pä lorden; hw,l.
ten wtzd et rnke Mnas/ effter och har the heilge
lom meohCvristo reqera/ och han är när them in
tll Wttldenes önds/ j0,.l mit.lhland fina fiender ra-

dandee



dandesar;Den Hlmelrtztet och eallas/emevan Hlmme-
lens HErre boor ther tnne: och vthihenne blotta him-
meistä häfwor och gäfwor vchdelas/ sösom Syndemas
förlätelse/Gudz Nsdh/Rattferdlghect/Eclligheet, och e,
winnerligtt ttzff: therföre ochOudz sägeSwa-
»a lnwärtesvll otz: jämwckl, enledan then strudan-
de Församblingenes rättaLedamölerstola och istnom
ltzd blifwa Himmelens Inwänate/ Mm ochHErren

. säger sisd förmedelst Predhkoambelet Plantra Him-melen. Och thet Hinm«lrtjket här nu omtalas/elier
Gudz ochFörsambiingar lijktEnomKonung/
effter orhen i Grundspräkee / Hn Man som öhr
En Konung.- ther medh ock nu förstäs Gudh then
aldmhögsta/Gudl) Fader uthi Hnnmelen/HimmelenS
och lordenes Stapare: then en Man kallas / effter
Hans lust m medh Mennistiors barn / och ar eUiest
en Konung öfwer alla Konungar/ och en YEne
öfwer alla HErrar t Then ther l Himblarna re-
gerar förmedelst sin Macvt / vthi Församblingen för-
medelst s,n vthl Helfwetet förmedelst sinolättfer-

lhenna Konungen giorde BröUop äth
sin Son/ FrelsarenChrtstolEsu/then han ochdafwer
insat lil en Konung pä fie heliga Berg Zion /

hwalföre och then heljge Johannes saghonom hafwa
pa stnklsder och ps finaLand et nampn/strifwttaltlä:
Konung sjwer allaKonungar/och F)Erre öfwer
alla HErrar: glh honom giorde Gudh Btöllop /

tä han förbandt honom medhFölsamblingenässälle,
hand» stagzMennistior/ themhlFörjamblingtn Mm

andcijg

jullin.
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efflee I>inlr3t««, 625
andelig barn dageltgen warda vpsödde. Ochkan man
vthi ltiknelst' whs Ma thet salundatllgsngtt/ at si<om
vthi bröllop thet förnemfta ahr wahlet/ en wälier sig
vth en Wän lbland alla/ sZsom Poeten sagt hafwer-
Vchwckl tigh en/ til chen m sM ma/ eu alena behogM migh :

Sä ha/wer Frcharen Chnssus lEsuS Gudz Fa<
ders then Hinlwelste Konungens Son otz älendige
Menniffior til sin brud vthwaldt/ Thetföre han och

k/i/e ,«,'

icte Hnzlarna/ vlhou Abrahams säd vppä sigh logh. När «vah,
Kt är föregängtt/ föllier »her vppä Kärleken/atßruo-
gummen jw mer och mer fin vthwalda Brud alltar:
Sä hafwer ock Chrifius löAsusälflae Förftmblingen/«han
hafwer vthgifwi, siz sir henne.- Sä sordrasFöräldrarnas
lamtyclle/ therföre och Propheten säger: I FSraldrar
sifwer ldra Ssner hufirur / ech ibra Dstttar Mn. SäsoM
och Simson giorde/ tä han < Thlmnath säg ena
Kwinno af thePhilisteers dbtlrar/ och han vnderwWe
tvet stnom Fader och sinä Moder/ och sade: lagh
hafwer »edt ena Qwinno i Thlmnath vthafchePhi-
listeers Döttrar t K<lre gifwer migb henne til hufiru: Sä
hafwer then Himmelfie Brudgummensagdtt lagh
<« trsntafälstog; Ock min luft är meöh Mennistiors barn:
iät mtgh mm HimmelstezFader then Bruden dewm-
ma/arhonoartigh/lagsta! prydahenne med minßalb
ftrdlgheeti ör hon oreen/lagh M rena och «wä hen,
ne medh mitt Blodi sr hon fiuk/ iagh hennes ypper<
sta Lakiare ffal göra henne är hon j syn,
derna död/ iagh stal henne lefwande göm: etc.Sö
fölgde och then Himmelste FadrenS famtyckie t
TuM min Son/ i dagh hafwer iagh ftdc tigH. Estä af migh/
sa wil iagh gifws tigh Hedgmgama ei! <zrjU och wcrldcnes eMr

II! 8 Ul
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MgundeSöndagen
tii egmdom. la/Gulchsadelilfin endaSon/nuär ttjd til
ma / far b«rc min hitrcans wärde thron? och lös the fängararma/
af cheras Synd och fioor<t nsl»h/ Frckls chem ifran chen ewiga
dsoh, ock lcle lhem medh ligh ttftva. När sä wydt är köm-
mit/ plägar Bruogummen fin Brud sit hierta yppa.
FörstligeVersoner stlcka til sinä vtbwalda sinä Con»
terfetz/ sä lange bylägret pä en wH dagh bllswer satt

Hebr:,o.l

Johan"4

och beramat: Sä hade Lagen vthi «hetgambla Testa,
menlet stuggan af thet lilksmmande goda/ men ea chdcn war
fultommen/ kom Brudgummm Chrlstus Wsus tl! otz
och bodde ibiand off. Troloffning gär manickedeller wijd

»Mes»4^sadant tllfäUeförby; säsomoch Rebecca vtasEleazarvppö liaacs wägnar göfworna emottog whdßrun-
nen ttzt honkomat hempta watn; wyd thenSalige
DopetzßlUnn haller Chrlstus sin Trolossnmg, ther
steer försäkringenl ttolofwatlgh wlgh te-
wig eqdz Zagz ssal lrolofwa lig mig vehl rältfe,-
digheetochDom/vlhlnädochbarmherttgheet/ja/At
troonewtltag ttolofwallg mlgh: Ther warderChri-

,stl Brud medh GudzheligaAndabefeglad: ther med
gifwes henile sir stne Synbige starwor/vppaflghtläoa ChrisiilE.su Rclttserdigheetz herliga tlckden str sin Falligdom/Chirstisu olijttdom >' sir ewig fsrdsmelfe/ Chrifii I<zDsu fsrwerf»ad«
Saligheer. Och ther vppck silier sielfwa Brsliopet-. nu steer chel
Femenlig<n medh Brudgummelw och Brudens ftmmankostnadiMen hcir staffnr Brlldgummen altsammans; Gyllene och Silf-
werkclril sro the helige Sacramennrne.- iijssiens Brödi tracca-
memer sro här/ Ksttee är Maren/ Blodee ärßricka: iäraren»
öro Tlbnare; Hnglarna aro SHngare och Musicaneer: h<lr fram-
sckltias för offat effterfslia Abcls Noachz Rcltlftrdig.

Hbrahams eroo/losephs kystheel/Mofis fromheet/ Davtdj
stlchtmooigheet/ lobs tolamod/ Äposilarnas sultMligheel/Marty-

Hos»!?-».
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rerna< goda Sam»e«/och cheHeliga lungsruers Renhcee. Och
,h«ta alt fölier wyd fitttet/ at Bruden warder aff Brudgummen
»lhi Hans hws hemM : Sa <lr thenne strydande Församblingen
Gudi hws- vlhi »hetta Husee boor Chrifius nclr otz in tllWerlde»
nes enda/han stder oK/ han sörswarar osi/ han eseosi frucklamma
vchi goda wllrek och gerningar/ han lijder medh otz/han vmdrager
medh w«a swagheter/ och gör of delackliga af alt fit ande-
llga goda, til desi han ändttlisen hemfsrer ost »thi the Himmeistä
Waninaar/ och vchi chen ewiga Gicldien.

Nar nu then Himmelsta Konungen alt thetta
Wille fulborda/ thet Evangellsten innesiuter vthi the
oroen/ han giorde Blöllop ath sinSon; Oänve han
vth fina Tlenare/ först medh then befalnmg / at the
stulle talla them/ som budnewow lil Bröllopel.
Tienarena woro Prophelerna/ som Zudarnaförtun-
nade then vthloftvade werldenes Metziam wara fir-
honden, therföre the och Masälom med Angerna pe-
tade pii honom / nämnandes honom en lungftmes-
Sbn: YErren ehen »ällfttdigar; then aldrahe,
ligaste i then Mannen Amatzz slällftrdigheetenes
Gool/ ete. Och när the «her medh mtee wiUe komma i
Scknde hanandraTtenare/ lohannem Döparen/
ocheffter honom Apoftlarna/ som Vppenbarligen för-
kunnaoe lEjum wara Gudz Lamb/ som borttager
werldenesGynder;och at t ingom androm är Sa-
ligHeel/ och at thet <lr tcke Heller nägol annseNampn,
Meunlsslsmeuglfwlt vnder Ylmmelen/lhwllkoche
wäge ftllge warda. The fingo öch den besalningenj

Lllli The

EsH?.l4.
1tt.,,.6.
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W ffulle sciya dem sombodnewow/ iag hafwer til-
redt min KMyd/ mlnOMl och m«n Gsdevostup
äro flachead / och all lmg tlro nu redo/ kommer til
BröUop. The skuUe kungöra lE<um then vthioswade
werldenes Messiam wara allaredo kommen/ honom«vara korsfälkr/ döder / vpstanden/ och alt wara nu
redo, som til Mennijkiones ewiga Saligheet nödigt
ör:RedowaraFadrenSßarnlherligheet/ redo SonenS
Karleek / redo thens helige Anoee allsomtraffrigaste
Tröst/ redo 3lnglarnas Wacht/ redo syndernas För,Mtelse, Saligheet och ewinnerligit iyf. Kä at ehuru
wal theförste vthsändeochPropheternavthldet gam»
bla Testamentet inter faija motte / fij mine Oxnr och
min GSdeboskap arostachtMthe doch sä wal jomthesednare Avostlarna / stMMla ludama/ lom thenförmonen för au Fdlct ön hade / at the huone wors/
och säga til them: Kommer; tommer/hafwa Prophe-
terna sagdt: Komnler/ hafwer want 3re!sarensChrl'M lEsu «öst; Kommer/ hafwa och Avostlarna ropat.
Menhärhlelpermtetropäde/thebudnewlUeintetkoma:
fördenffuld jade tä Konungen ttl stna Ttenare.-
Bröllopet <lr eilredl / men the som «voro budne /
woro icke «värdige. Derföre gär vth p<i Wägar-
na/ och alla the I finnen/ kalter til Brölwpee. lu>
darna stulle wäl först hasse den ähran at biudas/ och
t dettaBröllopet kömmit i dögsättt, men när the intet
Wille komma/ och den Hlmclsie Konungen inteewitlewara vtan Gaster, wiiie han och mgslunda för Iw
darnas ltul Hlmnielen tilstuta, effter the ickewiile der
tnga: Vthan lät Tienarenanu vthga pä Wagarna/

vth

Job l.»).
Apostlag. 4



Vth i Heta Werlven/ ae predlka Evangellum allom
Creaturom,- the och nu hwilka the funno / ludar el-
ler Hedningar/ kalla lkulle lii BröNopet/ emcdan nät
Gudh meel anftende är lil Pexsonens Och Gudtz
icks allenasi <lr Judaruas Gud/ vlan och Hednin-
garnas: HwMn lat och nu til del som lNlet
war Hans Folck: ?u Dmlt Fslck/effter Kclr <irie-
ke Jude eller Greek/ här ar icke egen elier fry/här
är ickeMan eller Qwlnna/ smffarelss och fschwb/
Barbanj?/ Schykist/vthanalt i allom Ohrlstus.

iärom tä här affos li! alsemstsrsta trög/chen HimmclsteKo-
«ui,g<ns «bcstrifliga godhect emot nl) Mennistior/ emcdan han al<
sä tijdigt til wart bafta nlredt/ ool) ilitet vnderlällt/ hwad lil wat
Saligheee hafwer nödigt wam: han haswerälstatost genom Chris
fwm/ fsrsnWerldenes grundwal lagder war; han haswer/tä tijden
war fulksmmen/sänbt sinSon/ siddan afHwinnochan hafivcr vpftN'
nit en ewigh i chel han alla wara Synder tafiade t»x>
pa sm Son; han hafwer fit ord firtunna lätit/ pa thee wij af del)
Predijtande motle den Saliggirante Troon betomma.- Seer I
Nline alstetige/ hurll alt ä'r redo l beeedt ä'r nya fsdelsens Bckd ;

beredd är Aslssning/ och en nadigSyndernasstrlattlse; berepd är
lhen helsosamma Mallwarden/ hwarest wt, medh vndcr och vlhi
Bröd och Wnn sanfärdeligen vndfa wär Chrisii
fan«K iekamen och Blod: beredde <lro Hnglama til at of hewara
och vpwackta/ och Hndeeligen ae sira wara Siälar »chi
Stöee l See huru stor tlirlet Fadren o§ benchsat/ och huruSorg<
fallig han all hafwer tilredl: tommer/ tommer ta ti! Brillepz/och
zäler eder inttt vppeMa. Wardernazon i timmelig matto budew
affsin »cln til M/han insinner sigh i r<ltlnnthd/ hanlÄ'ter sigh in'
«el af annat SeOap ther iftan ssrhindras/ ey Heller af sine hws<
besicknmgar pppehällas/vlhan styndar figh/ae han ll)en
«ä hgh Mlt ärom och wtz as chm stora Himmelste Ko«

illl, «MM

Marciisi
»f.

Hpoftl. l^
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650 TiuguddeOsndsgen
nungen budne; Brssoptl är lilredt: Och hau nu effler
off; Therssre lät imet cher isrän afnägotDppehallas. Omwäre
yppiga tött wil hindra off; om then fsrargelige Werlden/som äe
nu stadv i thee onöa/wil draga o 5 cherifrsn; tt jwarom/ney ock
ingaluuda/vei wärahierean- ock länckiom/wijd wsra Kyrctiotloc-
tor biuda wij »iliom komma til Kyrctian /at wij mage höra
lEsum Chriftum vn Hans heliga ord. I dash träder Gudziie-
näre/och war Siälesöriare vppa Firsamblingenes PretWol/ och
biuder vchi Gudj fiad och eppa Christi lEsu wägnar: Wij
wiliom firsona ost med Gudh. I dagh lräd« han för HHrrans
Altare/och »ill che bocsärdiza/ afthen macht Predijtoämbettt gis-
w<« är/ cheras Synder fsi lata.- Wij wiliom komma/ at wij ma-
gom niltta Afissining/ och fsr enSwäroch eung Syndabyrda hem-
bckra en nadig syndernas Körlalelse. I dagh vpläsas vchi GVd»
Kyrckia theatlmenntlige bsneroch fsrböner; Wij wiliom och tom-
ma/ och lckggia wara Bsnermedh the andra Gudfruchligas lilsam-
man/ae i Christi I«su Nampn wij magom blifwa bsnhsrde. I dag
pthdelas che hsgwckrdige Sa«amencerne/ wu wiliom komma/ Ns-
befsrbundtt ostpaminna/ wlraFeel och Brister ehrtHma/och wär-
deligen ofwidh thenhsga Natwarden infinna: hafw«m wtjcheean-

läer os alla dagar/ och hälst wäraSsn- ock Isr,
soningl »bagar Hafwa/ str Gudh tH glckdia sigh Äuglar all / och all
lhen Himelsta Skara/ närSyndaren vcaf silFall vpfiär/ oebfrom
wil wara; Ty wclndl kig om/ lillEfum tom; Komänhem til tin
Faber/ Han biuder tig i dag/ och mig/ war cherfsre nu gladerlMen
lhen werlden brukar/ han bruke henne sa/ han tänctie altijdh ther
brcdtMlbh/ fom Han nu firax stulle stilias h«lrisr<n «lordene nid;
Ty werlden beswijier mangm Ma»/ och stHneter del onda effler.

Marctiom ochhar Frelsarens MsuChristl obestnf,
liga Kärleek emoot oss, ty effter then Himmelste Ko,
nungen/ jom är Gudh Fader/ giorde Bröttop äth sin
Son/sa är och Brudgummen Gudz enfödde och öl<
stelige Son Frelsaren ChrMus lEsus / han är then
enMannen/ hwilkom wil troloswade och faste äronu

Men
~Cor.l»«'



Men lher dos en sann Gudh/ Gudh af Gudl / liws
ast Gudz klarhectz lnvs/fannan Gudh ofsannanGu,
di/ föddan och icke gtordan/ sammanwarande
drenom / genom hwilfen all ting giord ahro» hwllken
ckr Gudz osynliga beUle/jslsyödde för allFrealur:
Hans herlighetz ffeen/ och Hans wäftndeS lätta be-
lcktet hwllleus vtgang wartt hajwer as begynnelsm
ech aff Ewlghtt:gäarfsrdenl?uldvchlZlonsDst-
rar/ och MerKonungSalsmo l ehen Khrono/ der
Hans Moder honsm medh krsut hafwer pck Hans
Bröllopzdag sch pä Hans htettans Frögdz dagh!
Och hwilke/ ar somraetänckt ar/ocma ta icke gerna tom-
ma ttl thenne Himmeljke Bruognmmens BröUop k
han ärehen mächtigeste/ den stönefte/ denhielpchkaste/
odödelig/ oUwetande/ auwtze/ och au tmg tegemnve:
och doch hafwer han sigh welat en Bruo affMenni-
stiors barn vlhwalta: barnen och vngt Folck the plägg
Vm HögtWer särdeles i stne Iwlelekar qwäva / om
them som icke oltzka ahro at sammanglfwas/ jamwal
och om them/ miellän hwilka vli ständ/ wyrde och äl,
der ingen ltltheet är: Hwal» <lr bttsirflag/som nu garastad,
be aro s« lifkaet Vthan lamnförelse ma Man
här säya/hurustor oltzkheet är emeUanthenHtMmelste
Brudgummen/ och then lordifke Bruven ? han ar
then aldradeyeltgaste: Men hwar ar wör medfka-
päde stönhet? thet hittta ma brifia/som wiste / hwod Adam i
Paradijs mifie / Sa förbinoer figstönheeten med then
Wanlkapeliga/ hwars hela Hufwud ör kranckt/ hela
hierea ar försmächtae: vppä hwilken ifran Fotabiällelvp Ul Hufwudtt ttU,t heelt är» vtan <aär swulnad och

Et«r-

Micheaz.z
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, Etlecböld/ the ther intet plastrad/eUer fördUnden/eUer
medh olio mökt aro. Men halt hä« vp min penna /

nun Tunaa/ fiaonen bar mine tanctar: hat är nsde
vthan mätt: här är kärlek vtan «xempel: Ingen kan
medh Pennan thenna olljkheeten bestrifwa/mgentan
med tungan den vttala / ingen kan medh eanctarna
den vthgrunda- Zngen kan med Pennan Christi I«:su kärleek emot otz bestrifwa / lnsen tan then medh
tungan vtdtala/i'gen kan then medh tanckarne vth»
grunda. OH hör tu godChristen Slal the som
vthi Frelsarens ITsu Nampn wälmem och enfaldigt
vthfötas: Hn lungftu ftttig och af fremmandeSlächt/odvg-
diz/ slybig iagh cog mizh til Hchli lagh moste sir henne fastmyc-
til vchstä hHr pa lordm; Thee glorde min Kärletl ä,r«l.- Min
sruchcan och luchtau / i werdcn hon lärde: Fsr alla tartommen
hon migh wara mä. Thee ssrsta iazh sagh hennes angeft och nöd/
tzä crängle ock lsngle iagh ejfter then did/ Medh hwilken iagl)
kunde becala then Saat; eij warmigh beswckrligt Arbe« och omat«
Hon sofwer/iag lofwarat hindra ock lindra then lämmer/hon lij<
der medSuckan ock Klaa Ach wille m sädanl betänckia minßrud/
sa längee och lränzte lit Hierea til Gudh, som medh fin Nad/ Kär<
leet/ och liufilga Taal tigh trsstax/ föclustar/ ock lossar af^wal.- Ty
lEsus tan cklida älendet/ och wända/ nckr han tig hemfsrer til sin
BcsliopL Saal. Betänck i HErrans lelu Nampn/ hwad
wnrde det wara ma/ wara 3hristi lesu erolofwade
Brud: ta är Gudh Fader tin SwärFader/som tig
nlt nödtorfftigt wal skal föresee: Tä ar Christus )E»
zus tm Man/ then tig machligt stal förswaw: Täär
then Henge Ande tin Wan/ som tig nädigt dandsöm
och leda skai. Tä aro the helige Hnglar tma Wäch-
tare/ som stola bära tigh vppä sinä Hander/ och e-
mool tina FienderstrtzdA. Sag fötthenstuld och ickeaw

EstllM



suenast nu/ vthan allttzdd: ohra wan Gudh t hög-,
Ven/ey hansbatmtzettlghett wararlfränSlächtt tll
Slachte IOH swam tin Frelfare lEzu: O HE«R«
win tienst lät l,gh stee lil Bchagh .' Tigh ähia / Tin wara ssr
Ma wil iagh: min Oiäl och lijff cffrar iagh innerlig tig.- bewara/
fsrswara för olyckan migh! lät lära / linära plfprijda mig wyl»«/
«ch jedan tig lofwa i glädien alleijt»! Sä stal tU och öter hö<
ea lElu hugnadfulleEcho ochgenswar? Om nagotbeswäe
«igh än tommer pppa/ ac lijda och sirifda/ och Sorgen b/hfiä. Gä
«pett doch/ iazh haftvtr tigh hiertellgh kckr/ wil blifwa i liswet lin
«vän/ som iagl) <lr.- iät inga tigh twinga/ beoraga/ borltaga/ iag
Oal tigh wäl Kifwa tie hiercans begär. ?N löt och tm dage-
cha suckan Affton / Morgon/ Middag och MiV-
natt wara: Achhör migh ta HErre IHsu 3M! Gir tig
sn ftlng vchi mit bröfi/ vthi mil hierea bltzff och boo/ ja hofMj?
iagh lrssi och Ewig rooi

THet andra
HeackftmmeMnmskwrsbar» stosmoeGud/
derpH solliande wederbörise straffochplckgse/

hwad anbelangar/fölmöler then Evangeliste historia/
at the <om budne woro / the Wille icke tomma. En
pgrtförachtade Konungensbod/och Wille aldeles intet
ksmma ti! Hans Vlöliop: Noach böd then förra werls
dm; Loth Sodomiterna; MosesPharaooch the<e-
gyptier; Elias Achab/lesabel/och theVaaliteri Pro?
Vhelerna luoarna, the wllle lcke komma: Gudvlh-
BndeDöparen/Apostiarna/tärjunsarna/ mänga för?
nembliga Kyrckiones lörare/ iutherum/och effterho,
nmn mänga- the Mlielcke komma: och Gudh bat-
M/m man ochnu Ma mä: the wiliaicke kommg°

Mm m m M

Mgtß^?



VuguttdeGsndagen
En part försummade thee/ ochgmgo bott chen lns
eil fin Afwelsgärd/ ehen andm lil siu Kopenssap.
Hwilka ehuruwal the tcke synas neka / vthan nastan
lofwa komma/ the doch aff oachtsamheet / eller hwa-
rlehanda andra emellankommande tanckar/ sördeles
aff sin Afwelsgardars Rentolv och köpenfiapzprofijt
försummade/ och än sörsumma at komma:
achea hwad Mdena lilhörer: och nma beknmber
hafwa omsin kropoch detlordlsta/änoni llnSiawch
thet Hiwmeljka. En päre neka mtet aUenast/ och wi,
lia tntet komma/ eller förlumma at komma/vtanbm.

Phil,».,j>

ka siag och wäldvppäKonungensTienare:rvftmbllge/ssger lElus/ eogo fttt pä Hans Tienare/ Mde ochdräpo chem: Och hafwaGudz redellgeTienaremgm
annan lön affthenotacklammewerlden at förwsnta/ön hadelse/ försmädelfe/ föracht/ sörsöllelse/ band/ bo-
ijor/ och ä lychtone sielfwa Döven. TherfSre och A<

1C0r.4.7. postelen Paulus Oger: Mlgh tycker/ at Gudh haf-wer vtglfwit ch Apostlar för the aldranngaste/fck-
jom the eher dödenom äro ckmpnade. Wtz, sagersamma Apostel/ wardom alttzd öfwerslsne l dödeuftrlEsu ssul. Thet och tilförende then hellgeDavld

Psal-44.»zRSM, 8 ;6.
bekänner: WH warda jw dagkltga för ttna stu< dtck-
pne/ och ärom räknade ftisom Glachtefäär. THeear handtthe gambla Propheterna
en Trasäg lönderklufwm. Til Mamkom ifränDtot-
mingen leftbel thenne Vosten: Gudarna gsre mig
ehtt och thel / om iag M i Nplgon wyd lhenna
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tyven gör tina Gtäl/ fisom en af thehes Sliilar/
nembliga, Baqls Propheters / dem Elias alla hade
drapet med Swörd. haoe icke Heller bättre
lycka hoos the härdnactade ludar/ nar han themför-
manade til batering. Tv ta han vtvtalathade/thet
HErren befalt honom saya aNo Folckena: grepo ho-
nom Presterna/Prophe«rna/ochaltFolclet/och sade:
?U mäste Dös. Nsr han sörmante Folcket at gift
»a sigh vnder the Chaldeer: Ta sade Förstama til

i.Ksnttng.

Ittttl.zs.g

Konungen; lcktdoch drcha etzenna Mannen: Och
när Konung Zedechia gaff honom i therashänder/eo,
go the Jeremian,/ och kastade honom vthi en kulo/den
pä gärden för sängahwset war / och siäptt honom
medh togh neder i Kulona/ the? inttt watn vtantrack
vthi war/ och Zeremia ftnck neder ilräcken. Mcha
prophelerar Achab sannmge»/ men en falst Peophele

Jeren».;«.

Zedekia gick fram/ och siog Micha wyo kindbenetzoch
Konungen besalte han stulle sattias i Fängelsee/och
spijsas medy bedröfwelsens bröd och waen. Zachari-as Bsmchice Oyn bleffstenadeffter Konung 3oas
befalningigärdenom förHerrans hws. Och sasom för
längt wil bllfwatala omalla Propheter/thet eUiestvti
GudzKnrckia och Sötsambling andra tgder om shret
steer- kan thet nu wara nog/ hwad thenheligeSte-
phanus här om korteiigen doch märkeligen lalar;
HVllken aff Propheeerna hsfwa icke Idra Fckder
fsrfslgdt; Che hafwa «Mflaglt them/stm förkuy-
nade thens Räktfärdlgaseilkommelse. Meneffttr
ludarnasFädtt js elaka wartt/ mond tä therasdarn
och efflettommandewarit bättre? Thet gifwer otzsrel'

Mm m m» saren

'l.Konung.
b.«.24.i4«
«.Chrsn.b.

«4 «.

Befts an«
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s?s AlMNde Ssnhagm
sareil lEsus kunniat/<ähan säger: Jerusalem/ Je-
rusalem/M somdrckperprophettrna/ochstenardemsom clro scklde lli tigh; hmu ostea haswst tag.wM
sölftmbl<l lin barn/ lczka som förlaMblar si-
näKyckimgar vnder fina wmgar/ och ) wil!en lcke«
Therföre sager och Cdristus lEsus tll Apoftiarna 5

stola öfweranewarda Ever pa fin Radhws/
och vthi deras Gynagogor stola the hudfiängiaE-

Msch.»;.
34/)//

-°. n.«.
der; I stolen wardahaeadeaf allom för mlt Nampn
stul)(. Och ör detta/ fäsom afsielfwaSannmgenförr
vthspädt/ jämwal sannat/ och lwärcket stalt;

, nu 3 m ttenad' )acobuB lohannis Broder halsyugs
gen med Swaro: Och tä Herodes M/ at det beha-
gadeludomen wäl/ fog han och fatt pä kerrum, ants
wardandes honom fyra qwar<eer Krigzknechtar lt! at
lörwarat Achtandes effter Päschan liaftva honom
vth för Fotcket: Och stap l>an wäl Herodis Nano /
men dlef doch vtaf Mrone korssass. lolianneg Evan-
gelisten och Apostelen är vlhi Mdln/ och vthi
Kndigheet fördrifwen. ven m mdre är kastad
vth för lerusalems Tempel/ och med enVUebäga
ler MälaresGtsng sedän chielsiagen.
hafwer most thola stgh teswanse Huden afdragas.

är pZKorstt dödat?MppuB äfwen Vphsngb
pa Korstet/ och sedän der effter mey Stenar tii dößzkastao.'lKomaä och M«Keu3 medSpetz igenomstul?-

Hpost7so

z».z.z,4'

HW's^gne. Pau!us blef stenad/ochstäpad vthu StadenDer-
bm: Och bejtrifwer lian fielf/ hwad han för Ebristz
EVMMIIo vthstäts> HtMMm ttr han effter dm D's
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Zuvachtma Kstisarens Neronis befalnlng halshuggen.
Sidermeravafwa och.lärmena msstChnsti lEsUOrV
sanna/ hwiika Gudh hafwer vthjändt til at biuda/oH
gmom hwilta han sin Församblmg vppehaUtt och
pMntetät effttr Aposslamas Dödh:
lohannis Evangellstens Lärjunge/ar tastad pa en
Böhl m vpbrsnnas: och effter Elden icke mätte
förtära honom / blef han eftter Keijlarens M- Am
tonini befalnlng ps Elden igenomstungen/ at Hans
Movh vthstächte Elden. IssnMug är tastad worden
för Zehon / at the ssulle rjfwa honom ihtäl: Och när
han horde deras rytande/ hafwer han sagdt' lagh
a« HErrans Christi Säoeskorn/och msste nu igenom.
WlldiNts jöndermaias/ ps det iag nzätte war-
da funnen et reent Bröd. är för Evan-
geltj, bekännelse jkulhalshuggen. vthi atM
dissheetfördrifwen. TuKacKiuz afwen sä. ?apKnmiu3
hafweroch Vtht the Cdnstnas förföilelse i Egyptmfätt
fin deel; Ketjsar Maximinus lät vthstmga Hans
högra Hga/ och afhugqa Hans wänstra Been nevan
Knäweket. LZMug stulle lfrän sit BMopzdönle i Cap-
padstia fördriswas/ men när KeUar Valein wllle fielf
Man Don» vnderffrifwa/ bwft honom Pennan fön-
her ttte resor vthi Hans Hand / sä at han intet tunds
VnVsrsklifwa/ hwarföre han i wrede sanma Dom söw
hereef. är tandfökVMer. LKomaZÖan»»

en lkarp HofprediMnt / sr derföre och för«
Vrifwew vthi almdlgheetj och när han effter Sex she
kom heem igen/ blef han iKyrcklan jämmerltgen iIM,
Mgen. MarmO Hwtz sr af Antichristo vpbrand s>
zyj CoDmH / meyh A MsdWbwdes, MsronMo af

' PwK



Prag. Ocv forr flulle Solen gä nedtt/ som an högt
vppä Himmelen ar/ förän iag fiulle hinnaallenastvv-
ratna the nlängahanda sätt och maneer/ pa hwilka
then Himmelste Konungens Tienate aro fasttagne /

hädde och drapne: Ther afwal fiutas mä/omöyeliglt
waravthi.mänga preWningar/ mycklt mera vthi en
Nampngifwa och framföra «eMret as den Himelsta
Sanningens Bekännare/ och the helige Martyrer,
som effter Christi 3EM Ord för Christi ZEsu Evan-
Kello aro fasttagne/ hädde/ och pa sä mönga tufende
lait dräpne. Mä wtj här hafwom Orsak ttl at ä den
ene sijdan betrachta den Himmelste Konungens God-
heet/som ltjkwal altstadigc/ och jämwsl t« otz/ finaTte-
nare vthsandt, men vppä den andra Mennistiornas/
och jamwal wär otachamheet/ som sa M den Him«
melste Konungens D'enare vndfagnat' Sanct Etlchz/
Sanct Sigftidz/ Sanet Estils/ SanctHendrichz Hi,
storier kunna thet förvtan fiera nogfamt lnlyga. Tv
DiefwuKn Wttltxnes Fsrste / ssm lsgnenes Fader sr/han »2
GM Ord gerna fsrfisr«; mebh swek han strbmder/ae ingen stal
Gudz Ord lgl«/ widh Bmm / widhGodlochW; Hanlaeerman-
g< fsrdrifw«< förbrsnna och afiifwa,- Thet hielperhonomdochinlee.
Thet sierve siaget afdem lom budne aro / är/at the
fuUer komnm, nör the blifwa lallade/men the äro icke
kladde ißröllopzkläder: The haswa imet Troon vppä
ChrMum ZEium/ som genom kckrleken wärkar; och
förstäs här med alla strymeare/och Munnchristne/som
hafwa et steen ttl gudachlMeeten/men ehch kraffe
fslftka che/ antingen the för off/eller nu ibland otz/
elter och effter otzttnnas kunna: Tp w« mä thet alltyd
klaga i yielp YEm/ tje YeHe ckro förminstade/

och

Gal.

~Ti»n.z.s

Ps. »«.^.
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och theUrsgna WlbllindmenWorsßarn! H H«s,9l«
Gudh afHlMmelrijt/ «H mä chet alla tlass/ alWerlden sr olydiz
«sh/ the, see wij «jllsdagar/ tin Ord fsrlmZs/ thet är lhes wärr/
«tingen hafwer SanninS kär/ isgu hafwer m<zchlen funnie. Hs»
lckrer hwsr sin esen dicht/alt är Mennistiers sunder-, chet s<mt är/
haller mqn eij lijtt/ nu är Gudj Ord fsr vnder: Thet seer ma«
wÄ för öson här/ «t farlig Tijdh l,u kommen är/ thet Chrisiusel) affsade.TysHsom MtNUlftiorsVam/ somsagdtär, äro olackfamme
emot Gudl gobheet/chtwilia icke tsmma/ the strsumma det goda lil»
fället, cheeaga fatt päGudtTienarc/häda och dr«pa dem; och om che
hasta fig och koma/sa hafwa the doch icke Bröllopztlsder: Sa ma man
ochintttvndra/atKonlmgenwaldt wred/narhan dsthKr-
de/och sande vth sinä Härar, och förgiorde tde Dra-
pare/ och brönde vp dems siad. Gifwer acht vppa orden/I
mine älsielige/ M fäges Här/Konungen hsrdeoch wiste wlllhtvabthe budne swara ock gsra/TyHans ögon tlarareckr/ sn ftm sielfwaGolen stär.- och chen irae giordt haswer, stulle han icke hsralMr han nu thet hirde/ wardt han wred/och effter Kommgene wre<
de srDsdiens Sänningabud / Honungcns ogunst ärfasom el vngt
ieyons rylande.- medh et ord/Gudz wrede är odrägelig / och brin<
ner in tll thet nedersta Helfweltti sa Mdehanvch sinahsrar; ochäro wäl all Creatur Gudz härar/ Ty wädren äro endcles flapade
tll hämd/ochgenom fin siorm gsra the stada; ock när straffkom-ma M/ ckro the grym/ ech fulftlia Hans wrede, som chem stapae
hafwer. Hunger, Höden/ alt thetta <lr stapat M
hemd: The wildiwr/Scorpioner/ ormar/ och swärdtl/äro och sta>-päde til,hemd, til al förderswa »he Ogudachligal Medh glädle gira
che Hans befalning/ och äro redo/hwart han behsfwer thcm pä for<
dene; och närfiunden ärtommen/ sta cheinttt «lbaka. Firfiäs dochhar förnembligastKrigzhärar/litioch
härar/ förmedelst hwiika Gudh förgiorde eyeDrapare/
tKsom och vti lerujalems belasling siagne aro ttzg
gangor hundrade tuseude man/oH tWvthanfängm
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Molyo siwtusenoe/ och brände vp therasStao/at i<-
ke allenast vthi Jerusalem »40.Kornhws blefwo lagde
i asta; och störste delenaf Borgarenavtiförtwlfian si-
ne egne dws anlände; och sÄedes största delen asS ta-
den bleff affbrand/vthan och then tosteliga byggmn-
gen/thet derlige och wydt berömde TempletvtafSol-

owetande/ antandt/ brann ifrön den »o
AuFuM och lil den 8 septembriB vthi samsälle en och
tretcho dagar. Sa wardt ta hela lerusalems Slad iämwer-
ligen sWac/ vpbrändochi grmid nederbrueen - nagra saa hws lals
the siä qwara/ fom en part «ff chee Romersta Krigiftlckee befiltia
stulle/ the ther lanbet stu2e ackta och bestydda. Sammalel>es
bleftv» ock qwara nagra kostella Pelare/ ach hig Törn / h»ilt«
stulte siH esstertommaildom lil en aminnelse/ ae ther hal>e stadt en
herlig bygd Slodh. Sä sannades Chrisii lElu Ord/
dem han medh grstandes Tarar wtzdh fie mrtjdande

Ms I«u-
-salems ftr-
fisrningz
ömtelise
Hisisna

öswer Jerusalem fälte: Och mä man hiit lämpa/hwad
och tilfsrende om Jerusalem strifwlt ar: HsRvIEN
lheras FäVers Gudh silnde til them medh sin bod-
ssap blttydaz hanffonade sit folck och sin boniyg;
Men the begabbade Gudz bodstap/och fsrachsade
Hans ord / och bespottade Hans Propheler/ m ttl
thetz YErrans srvmheel wöxte öfwer hansKolck/
al demnu mlel meer stodh til botande: han lck drck
ps theras vnga man medh ftvärd vlhi eherashelge-
doms hwse/och ffonade hwarkenpiltarFiletpWsr/
hwarken äzdrtzom/ezzervthgsmwM/ ckla gaff han
chem l Amdens hand. Och ehe bkände vp Gudz
HVS/ och blmo nedh Mumwa l leruMm/ sch

ckls

zEhrönb.
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alle theras Matz brönde the op medh eld/ si ae all
eheras kosteliaa tiug bleswo förfaren / och the som
Derdel vndfloppo/ blefwobsrffsrde tilttälar tller

t. Chr3n.
»8/',/»«,,

Gpettakel. Men hwad wil man meer tala om Je-
rusalem? Huru mänga Stöder aro hoos otz och aff-
brande? mändesädanastade-eldar ickehafwa sma or-
laker? och weet iagh wäl/huru stulden stlutas tan pa
Dunder och Liungeld/Mennifiiors oachtjamheet och
vförstand/eller Mordbrennares argbeet ochillwilia:
Men i sanning tiWckas aUaWädeldarvtaffthen rat,
ferdigeGuden/ sasom etjnndastraff:Ocharowälmän-
ga Synder/som thetta straffet söniena/ <äsom/ Gudz
Hwljlodagz ochSabbathcns föracht/ och ohelgandei
strymteryoch försummelsevthiGudzsiensten; Mutors
och stanckers tagande / eller egennpttigheet och girig-
heet; och Olucht, Obarm-
hertigheet/och ohielpsamheet emot the ratte torfftige

).Mef.l«>.l,
Hiob.'f;4,
l.Mosl?.

»4.

och alendkj Högfard/ Pracht/Präl/ Krafeligheet/och
all tingz öfwerfiödigheett si ar doch den förnemstaSvn-
dtn/denGudhmedh eld straffar/at manförachlar den
Himmelste Konungens Bröllop/thet är/ Hans helige
oroz kallelje/ hwartgenom och sielfwer Gudh förach-
tas: Therföre man en Heller vndra mä/ at sä män-
ga Wädeloar wG «henna tyven vpkomma / emedan
alla företaloe Synder hos oV gää tswang/och ibland
themförnembligast/Gudz helige Ordz och Hans trogne
Zimares Fsracht < Sä at GVdh förorsakas och sä-
dam medEldzstraffathiimnasmed limmeligEld hari
Werldeli / och ther fannßoot och Battring icke emel-
Km tömmer/ effterdetta Lifwetmed en ewig Eld. Tlm

Nnnn sama
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TiugllNde Oöndagen
jamma Gudz Oroz, och Hans Ttenares Föracht/ ar
och orsaken til Krig och Hrlig; DerföreGudh ochsa<
dant föracht sorna ttider ssraffar haswer qenom lhe
Assyrier/ dem Gudh kallar finS wredeSRljs/ och singrymheetz Staff: genom «nebucadnezar/ den Gud
kallar sin Aenare: genom the Meder och Petter /

hwilka HErren kaUar sinä starcka/ fin wredes Yätir
nistadh lii Slrqdz / tll at földerfwa heela Landee.
Och det sama kan man soija
merlane, Lcc. Och iin i denne Dagh om Turctm/Frantzbsen/ )c. och detz gelhker, hwllke as Gudh san,
de färdas fram med Seger til ai hemsötia the L«ther<
lke Församblingar a lordenes Kretz för lheraS ond-sso ssul/ och lhe Oguvachtlgaför deras Ogvgd ssul;
Säsom wiz det nu medh den ene Posten effter then
andra klageligen sömimom; Derfoi-e och tljdh ar/ön-nu nledan nädenes waraSnnder/göra en Sann Boot och Bättring/och har effter medstörre Fltjt/ större Andacht/ större Wnrdnad tnfinnaotz/ochtoma vthiGudzHws ochTen pel, therarthetsaliga Ordee medh srucht afhöra. Och haswer Chri-stenheten nägon tljdh sungtt/ söriana otz GVdh sänadelig i wära Dagar! Sä mäge wij det gö,
ra/fom desse oroliga Ttjder lefwom/ och kunnom med
Propheten satza: Hum lcinge wil m örttga/O tu
OERrans Swerdi Nckr wil lu doch hcklla vp /

Faar doch vlhi tinaGkOo/ och hwyla ttg/ och wap
stllla. Hwacföre effter HEmen aUena machtig är at
örllg silllg i hela Werldene / löuderbrpta Bogau/

M-

Zsa. »o.;

1er.25.5.
Esa. lz.;/4/
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effeer 7>mir. 645
ssvderbraka Spetzen/ och vpbrenna Maguurna
medhHld: M medh «rogen Wn föMom otz M
Gudh/ och af Hiertat bidlom: Gudh vchi lin
Ord/ TurckmsMord/ som I«sum Christ
lin Son/ wilia nidsia vlaf Hans Thron. icklsee tinM«ckt O
HErre tär, lom alla Htrrars Hm e <lr/ lxstarma tina Ehnsien-
heel/ at hontigprysar iEwigheet. M<ana fryd
i wara dagac, ty ingen «lr pa chen ofrydh tan sirtaga/
vcan l» altena/ Gudh glfwe wärom Konung/ och ali bfwccheel/
Frijd och godt Regemente/ at wij vnder honom et roligit och siilla
iefweme ftra msgejallGudacheigheet och chrligh«l/Amen!

Sldst förmales l denne Epangellfke lljknelse/ HUtU
den örworden vndsögnad/ som icke war kladd
lopz Kläder. ?y Tlenarena gmgo vlh pä Wägar-
na/ och förftmblade alle fi mcinge the funno/ bäde
Onda och Goda / och borden wordo all sulfill:
Tä gick Komwgen m/ athan ffulle besee Merna;
och säg eher en Mau/ som war icke klädd i Bröl-
lopzklclder. Och sade lil honom; Min Wcln/ hu-
ru Km tu Hill in/ och hafwer icke BröllopMer.?

han llzgde. Tä sade Konungen lil Tienarena
btnder honom Yänder och Mer/ och kaster ho-
nom i thet yllerstg Msrckret/ lher stal warda grat
och eatldHgnistan. manga tlro kallade/ och M
Vthkorade. Ibland sä stort gelag säg Konungen den
ena/ som inttt hadeßröUopzkläder: Fast Werlden
woro än luänga gäugor större/ ön hon är/ seer tlgh
O Menniskia/ doch HENren/ ehwad lu fitter eller
vpstar/ ehwad lu g6r cller ligger/ weel Gudh det:

Nnnn2 han
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<s44 Tiugunbe Söndagen
Oan förstär ttnaTanckar sierran: och <lr ey Heller
Nägot Ord pa line Cungo/ detHenen Gud icke wäl
weet. then ochi denne Dag alle Skrymtare ochSke-
nhelige zälunda tiitalar: Min Wän/ huru kom m härin/ochhafwerickeßröllopzklader? Huru lildristartu
tig kalla en Chrlsten/ som doch intet hörer Ehrlstun,/
och intet röttar tigh effler Hans Ord? Hmuthörsmlyffm tin Ogon vp til Himmelen/ som Himelens /ckr-
re sa offw försmadar.' Huru wäntar tußarmhertigo
Veet afGudh/ som öst obarmhertigemoot tinlamn-
chrlstna? Hmu begarertu afGudh fyndernasFör-
latelle / som intet wil tina Owänner förlata? HurugörNl til Kyrckia/ som imet öpnaröronen för detpre-
dikade Otdet? Huru driftar tu tig til HERmnsßord
wed en sa oreen Släl? Huru pryder m tinKropp med
Guld och ad!N Sttnar/ och tin Siä! ar blotl och na-
ken? M eff<er tu tigh icke haswer tve rättaßröliopz-
Nader vpMragit/ effter lu lcke vthi Tronaför tmFrchsares, Christt lEsu stui t tijdh sökt nödigh jyndemas
Förlstelze / moste tu vchl det yttcrsta Mörckret / dft e
wiga Mörckret / Then aidng äterwändandeheWetesPlägo. Men hurutan tder wara Mörcter/ther me-
wig Eld brmnet? Derföre at Gudb/ som ar Siälar>nas ims är borta: Och ther stal wara Grät ochTandagmsian / grät för Eiden/ tandagmstan as Köl
den, ly lielfwetes sörnemsta Plagor aro oltzdelig köid/och en ovthstäckellg Eld: The Ogudachlige ssola w^

liggta



Nggia och brinna mhien Siö, sommed Cld ochSwKji»
wei ar brinnande/ doch stoln the förolMtg Köldtän-
derna sammanklappa. Ther stola lamptelige teM-
marne/ effter zomtheSyndenes wätcketyg warit/ tlle-
wiga Ttjoer plichta; The käta KgonmedDleftvuiens
altodande/ och ewzg glät: The nyfijkna öron medh
the fötdönwa Andars försträckeliga tiutande/ och the
fördömdas graseliga ropande: ?hen jöttluchtandeNä-
lan medh mehr sn förgifftig Swafwelssanct.- Tven
Leckerachtige/Lögn-och zqwaUer-alstande Tunganmed
förderfwelig Hunger och Törst / och farliglc skrtj och
Qwal: Händer och Fötter medh mötcksenS K<jdior
blmdnszoch alla andra kropsens Lemar medh ewigt e-
wlgt brinnande och aldng sörtärande Eld. Dnbilniwgen warder ptznt medh narwaranoe och tiltomande
PlägorSpätänckiande: Minnet med then framfarns
glädiens ihugkomelfe: Förständet med then forltzrade
Salighetenes / och then ewtgwarande alendighelenes
betrachtelse: här til komerden olGeligeewigt ta gna,

sssmwetz Malken / och the fiere förstrackelige
Wem wtz icke kunnom tsnckia ochvthtala/och

Gudh lättvsaldrig fötiötta? Gudh sör sin kareSons
wärs Frelsares lEsuChrissi stulgenom then Hellge
Anda beware otz sör then onda ewisheten! Tn the O-
gudachtlgeMe kastade warda vthi den Slön/som
brinner med M och Swafwel/ och ssola qwalde
warda Dagh och Natt// tftän ewlgheet til ewig-
heee. Sa<om ta förstläckellgtt tir/ at falla vthi lef-
wandes Gudz Itlnder/ och wttande sch wlliande

ftMkg
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6ls NugundeSsndagen
samka iigy sielfwom Wrede pa wredenes Dagh/ nar
GVdz rättwijsa Domb bliswee vppendar / hwllken
gifwa stal hwariom och enom effter hansGerningar/
sa omwänder E>er I mmc alstelige lil Gudh / at om nagon just
ari Eder tilden osäyeliga Himmelsta Bröllopiglcldien/ om nagon
fahra ock sträck är hoosEder för lhet,'osclijeliga ewiga Helfweces
Hwal/ I i dag/ medan änibag säijes/ ock I fa hsra Hstzrrans
Gudi Kallelse M Röfi/ I tä noga tilsee/ a< Vthl nögon ldra
icle är et argt och otroget Hierta/ som träderlfrsn
Leswande GVddi Uthan sörmanenEder siefwa alla
Dagar/ sa lange thet nämnes ivas/ at ingen ibland
Eoer blifwer förhärd genon» <yndenes beoragelle: Tl)
ey <lr fierr/ lhen Morgonstlern/ fom Henna Nalt
wil cknda ; när <ir lhet kand och wäl bekänd/ elje
HErrane Okep wll lcinda 5 hielp YErre jöst v-
taf all Nödh / al wy then Yampn mä finna/ som

ltlnglat haar then Khristen staar attjdh af
Hug och Sinne: Amen/

Amen! JEft Amen!

Rom.«<4-f
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21. Göndazen effter IrjnKatis.
I Nampn GUdz Faoers/ och Sons/ och thens

Heilge Anoes / Amen/
nckr bedröfwelse pä fckde är / s<s

söker man eigh; nörtu luchlal them/säro-
pa the medh ängzlan: aro the korte/doch

läre-rhke ord/GudzFölsamblingbrutar vtlsmtossang;
jäsom them sadant «bland annat Propheren Esaias
fölesiunger vthi then W«so/ som omChtisttlEju rB'
te, och at han the< alltldwljd macht haller/ vthiluda
Land siungas ffuile: Tv först glfwes här ttikanna den
bedröfwelle/ som lots och motgäng medh sigh i jelstap
hafwa: Och huru offta msste the Gudhfruchtigekla-
ga/ at Gudh jpyjar them medh tärals bröd/ och

Csa. 29:16.

ssänklthemet fiort mält fultmedh eäwf? huruoff-
ta wosie the medh törar M Huru offm wardathe-
ras hiertä förkylte af dethärda bedrsfwelsenS waderi
then bedröfwade vaviä hafwer än mänga wöderoch
Svstrar/ som vttrbltade warda affsuckande/ och wä-
ta sm lägre medh sinä tarar/the ther och an om then-
ne werldenes bedröfwelse sannakunna; MlAnsich-
te <ir fsrfallel affjorg/och H gammalt wordel: ?y
iag h warder lrckngd pa alla sqdor. Emedan alla
the ther gudellga wllla lef«ralLhnstolHsu/mä-
ste ltzda förfslielse/ och »genom myckln bedröfwelse
wga l Gudj Nlzke. Och nar Mennistiors barn/

hälst

P5a1.80.6,

Psalm.6,3.
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».Ehrsn

halst the Gudfrllchtlga/ emottaga chen helfosammaKalcken/ näe bedröfwelse pä färdeär/ tröstathe fig
ther med/ at the< är HErrans Faderliga tochtan/
ther medh then gode Guden them för then ewiga be-
dröfwelien förwarar: Therföre the och vnder och vthi
sin bedröfwelse för thet andra/ förfoga sigh ttl HER>
«n/ ropamedängzsian/och afallohierta sökia honom.

när bedröfwelse pck ftrdeär/sä sikermän
eigh/ När lutuchear them/fciropa ehe medh angzlan.
By nelr wifl hsgsia usdenfia/ och wetom ingenlrösttilgä/allmm^
nistlie hielp sr otz ssrmeent/ ftst wij söriom bittljd och seenl. Sä
är chttta wsr trsll alleen / «e wij tilismmsns i gemeen , IiSH a-
tclllom O HTAre Gudh, Tu hielper ost <,ff nöden vch;
therföre och om bagge styckenotz Hwsläraren märcte-
ligen päminner; Wil lu sager Wn/wara en Gudz
Ulenare/sa red tig tll frestelse, fast och ltjd,
och fölg icke strax/ om eu warder lockad ther ifran.

ttgh in tll Gudh/ och wyk icke aff/ pä thet m jw
mä flarckare warda. Alt thet tig vppätommer/ thet
lljd/ och war tolig i all Bedröfwelse. Ty Wasom Gul-
det genom Eld/ altsa warda och the/ som Gudibeha-
ga/ genom bedröfwelsens Eld bepröswade. Tröst pp»
pa Gudh/ sä warder han tig vthielpilndes / riilta ti-
na wiigar/ och hoppas vpps honom. I som ftuchten
HERran/ trösten vppä honom/ ty han selar Eder m-
ttt: I jomfruchten HERran/ hoppens thtt bästaaf
honom /st warder Cder Nadh och rröst allchd We-
derfarandes Seer vpps the gamdlas Epempel / och
märcker them: Hwilken ar nägon tDH pä Skam
tonltmn/ som vppa honom sörhoppas hafwer.' Hwil<

ken
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esseet Inntt3t!z. 64D
ken är sörläten/ lom i Gudz fruchtan blifwtt hoswet?
EUer/ hwilken ör nägon tijd af honom sörsmödd/som
honomötawthafwer? Tv HErrenar nädelighoch
barmhertig/och förläter lvnderna / och hselper i nöd-
Exempel hafwom wH i yelige E-
vangetio/ «hen bedrökwade Konungznmnnen/och thetz
nödträngde/nufördöden liggiande täreSon / the sötia

och warda vtaffbonom tröstade och.helbregda
giorde. Och säsom ibland otz och finnas msnga de-
dröfwade dtertan/mänga som liggia pä fina Soote-
sängiar/ och »opa medh ängzlan/ sci wttiom wy pg wä-
re egna/jämwal theras wägnar sttta HEMen lE-
lum/ ochaffKonungzmannensErempelgenom en fast
troo til ZEsu lyfften och helige Oed / efft« Gudz gode
behag doch ändteligen winna ochbekomma thet wtzbe-
gärom. Sösom w« och i samma lEsu Nampn bi<
diom otz aff Högden Gudhthen wärdige Helige Anda
<il hielp til Oroetz medhFrucht vthsorande och höran-
de/ thetgörandes och sä medh ZEsu böön/ asHiertat
medh Munnen iTrooneläsandes: Fader W<ir stm
sst l Ytmblom eec.

Syr.z.,.»

«.etc.

Evangelium loliaunis IV. v. 47 26 Knem.
tOen/war enKonWgzman/hwilkens

lckg fiwkissapemaum. Mr Hauhoa
de/ a« lEsus warkommeuaffludea ltlGallleam/
gtck h<m lli tzonom / och badh honom/al tzan wllle
ksmma ueoz/och göra Hans SonhelbregdaZ
«äg fsr Dsoen. M sade I Hsus til honom: pean
3 seen tcLa och pnder / eroon I icke. Konungz-

0000 MMIM



mannen save M honom: OZne/kom ned/fsr än
min SSn dsör. Sade lEfus ttl honom: gack/
lin SON lefwet. Tä trodde Mannen ordena/ som
lEjuS sade tll honom/» och glck. Och i thet han
glck nedh/ mstte honom Han3?lcnare/ochbtbo3ade
honom / Vn Son lefwer. cha befpor-
de han medh them/ hwad stund Het wsr wordet
Häme medh honomt Och the sadf tll honom / F
gäar pa fiunde lyman öfwergaff ffelfwan honom.
Ta förstoo Havren/at thet war lhen tqman/lhlrll-
tom lEjuS hade sagdt tll honom/ ttn Son leMr.
Och han erodde/ och alt Hans hws.

alleua lärer gliwa acht vppH orden z
the helige Prophmste ord/ otz vnderrätea om grundor»

, sakerne/
riehanda scllt agar/ euchcar/ och ftrassar: Imet wil man nu / som
doch wijd theeea tilfclllet wäl stee kunde/ lala om cheenogsamttun-
njge/men aldrig nog beklagelige wa'ra försieFöraldrarsfall vliParadijS/
eck lher vlaff fiyeande Arffsyuden/ hwilten alla Memustior blsmil-
tar/ tä the vehi henne afias ock fsdas/ och yon en Ma och »phoffsr lil alla synder/chem Mennistia>il vchi medgmigen HM bcdriftver,

Esa»?!'?'

icke sich til finnes HErrans ord. Therfsre ochHErre»the Gudsrucktiga ssrnembligast siraffar lil bcktrrmg / tasiar them
lcknmer/Nöd och plaga vppä/at the tä bcfinna/ Straffel lälkl?
gifwa acht vppä orden. Rpchtbar ckr och des vchan chmlede Diefwulens ondsta och fiendstap emot MennWors bam / e-
mcdan han sielffgifwer om sigh den betcknnelse / lagh haswer fa»rit genom landet alt omtring; och Gudz Anoe wimar om hoiiom/

lac han ckr med stoor wrede nedersihgen til chem som boo pa lor<dena/ och gär omkrinz/ häde dagh och natl/ schomee rymnde icyon,
kpmmaydes Mennistiorna lil at bedrlfwa ächstillige Spnder/hwa»

Hiobsi. z.
>

Uppenb.»i!<

'.Ptt.s.zk,
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<N
»zenomlhe fsrorsaka vchöfwer sigh Gudjwrede och rsttwljsafiraff;
cherigenom the ater mckllckia/firaffet lärer gifwa acht vppa orden.
Mm thetta synes förnembligafi theste orden / at Gudh/so« itt syndige wssende mWagar/agarMennistioma strthenstuld,
ne syndakroppen / somallydclr benägen lil at synda/ stal siyrasoch
blifwa fsrlichtigare/lil al eaga figh seban bällre til wsra/ sä at han
lher effter icke stal komma v,hi nagra fisrre nMerninsar. Ty
chen ther lhder i kstttt / han wänder aeer aff synden - pä chee
han lhen tijden / som tilbaka sr ochi ksltel/ icke leswa stal effter
Mennistiolufia/vchan effter Gudi wilia.' och syndakroppen stal
warda °m intetä ae »rj ickeHär effter tienä stolom syndene. Th«
steer til den ändan/ p» lhet han stal wenda Menmstiona ifran o.
lycko/och förwara henne sir sfwcrmod ochfall: «Mennistian mä be-
ksnna och säya. lagh hafwer syndae/och illagiordt/ochmjghsrsn-,
nu fsr lijlel stebt. Gudh hafwer strlsst minä Sisl /at hon icke
stulle komma i strderff- dthan mit lijffstulle fä ste liwstt. Sij/
alt thetta g§» Gudh lwa eller tre /och fafi manga manga gängor
medh hwariem och enom/ pä chel han stal hämla Hans Sial igm
dthu strderfwet/och vplysa honom medl) the lefwandes liwse. Sa
lärer firaffet giswa achl vppä orden. til tommer och thetta/
at Gudh och Mennistiore barn agar/luchlar/ och firassar/ pälhee
Troon stal meer och meer ftrstas/säsom lhen helige Petrus lil the
Mfruchtige striswil- I stolen ftsgda ider,l som uu
en lijten end lijda bedröfwelse/ i maraehanda firföllelss/hwar sä be<
höfwes: pa ehet Idor troo stal rällsinnig / och myckit tofieligare
befunnen warda/ snthetfsrgengeiiga guld, som prsfwas med Eld/«
til loff/ prijs/ och clhrs/ n«lr Chrifius IHsus bliswcr vppenbar.
Sä lärer firaffet gifwa acht vppa orden. Ty n<lr lhem illa gaar
fä mäfie the sskia HHrran/ och säija: tommer/ wij wiliom tilHEr-
ran igen; Ty han hafwer siagit ost/ han fsrbinder otz och. Och
wäl asom them/effter HHrrans Gudi firaff/kors och bedrsfwelse
icke är nagol Sudi wredes och onades Teckn/ac the hwar i fin stad
medh David ma kunna säija» HHrre chct är migh liuffe/ at m
tuchtar migh: Ty fafi än HErren Gudh rijsar osi/siiger han doch
fielswer- Then iagh kär hafwer/then siraffar och tuckear iag.Boch
os alt lil fr«mma och goda/och icke til fsrderff och staoa. itikasa<

Hoeo» som
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6§T Nuglltlw och DsrfiaSsndagett
somenFader »litimmelig mäteo/then som fromma/och goda och lydi,
ga tzarn hafwa ml/ han maste »ndertyden bruta ehet minkä veaff
bisrken/ effeer som orospräktt lyder/ Rys gör gol»l Varn. Ta en
Fader flär sin Gon medh Rijs/ at han ther aff ma blifwa
och Hans arfwmge wara mä/ fast Sonen chet ey tan forfiäi lit-
fä g>lr Guoh «är Fader got»/ stm til osi har el kärligilmod: han
euchear ost i werlben här/ at wy mä bliftea hoos honom chär/HHans Rijte och Frsgl>e«Saal/ ihland the helige Änglars eaal.- cher
»ij med Gudl vthwalde barn stotom wara frij för dsdzens garn:
«hec gifwe oh Christus war HErre Som war rätM brooer
worden clr ! Barnen plclga och stdan the m»dh rijset s!aqn< sro/

ther vppä/ och eacka Fsräldrarna ftr theras aqanoe.- Ss
stolom och wtj tactaGudh wär täre HimmelsteFader aff Mwärt
Kierea/ om han oh sn ilt härdtochsware torst palägger,ty
ne länber chet op til zooo; och äro sä mange/ som wima kun-
na / Straffee lärer giswa acht vppa oroen - tors och bedröttvel-
fe fsra en tll Christum; säsom och Konungjmanmn therigenom
bleff bewekt at sskia I«Osum / effler Hans Gon lägh för B^em
Hwllke, helige Evangellum wtz i ft matto asshandlom,
at wtz ordasörständet och Worlen om then httlpss-
kiande Konungzmannen/och then hlelpande lEsu
«ffhörom: Och fedan the Ltirdomar/ som här affZ
thenne stund vtsöras tunna: ImedlertUd wy thetlKlänckiom otz at göra/ bidiom wqi O yElle hlelp/

Frelsaren lEfus 3ltt kom i Cana i Oalilem,
han Kade giordf Wm aff watn/war therEn Konungzman/en aff Konung Herödis Btfal,

ningzmani OchMm störstadelen afflhe lärdemena/Shusa HeroM Follgde: tben vppsKonunZens wä-gnar vth< Capernanm/ och l dch ftHnwaw all ting i
Zod otdningstickaoe) wen haye nu pthom fin orveM



<ffttt'lrinitAtick <W
Uge beMnmg et jördeles betynlbet/ effter Hans So»
k,u lag ffwk i ssapernaum/ och sä illa betagen/ at

i Siälatoget/ och thet affthen bekantt/dsch
Me wöl bessrifiiga stelfwan/fSr hwllktn Anfichlet
forsalja mäste/ ochKröpM ftrsmächta z Then dch
thenne Konungzmannens täre/ och som nägre mena/ enoaSonie-
t< allenast a sängtn nikdlagt» vehan honem all Hans traffter fsr-
eärl/ och alla iemmar sä fsrfwaaat/ at man vppa honom che «>>!-

sasteDsd?,ecknnuhafwakunöe. ochwälmckckiakan/
huru ftorSorg »liKcnuWmannens hierla hmom nu nychce/ tä hari
inece annat firkwda tunde/ sn jw thcnne Hans enda ochkäraSon
fsrmedelst ofckrmodcligit och hastigt Bsdzfall assgästulle- han had«
fsrhoppats/at thenne Hans Son stulle bliswa Hans ätderdMsfiaff/
ock Hans hws effter honom vppehatlMde siolpe; men nu mäsie hansee honbm intet meera u-idh Dötzen kämpa/ pchan aff honom sft
werwunnen/ emedan liswet wille im snart ändas. Nogh hafwet
han och bmtat altehanda Medel/ men.alt omsonfi och fsrgäftres t
Kranckheeten haswer tlltagil/ öch trafflerna hafwa asslagiti onbl
svar nu effter läkedom ftt den ftwta/som imet fans; ontt war och
<ffrer lrssi för lhen beorsswade Fadten: Then doch ilnnu inga!UN«
Kaw»lle ellerkundelemMsinSon ststzlWni Ty til Mö och tM
tvar lEsus totnmen til Cana ; hwarsire / nar han / Konungi»
tnannen hsrse/ a, I<Hsuswar tommen aff ludea til Oalileen /

ther leksus wcll vndfägnad bl.tff/effter the Galileer all ting sede
hade, som hsn g'ordl hade i Jerusalem pä Högchdidagen! OK sä
iialment rychlevlgiekomlEsuwäldige läro öckstora
gick ock Hsnungzmawlen ttl honöm / iftän Capernaum t!l Csna
fem myl »äZj wijl» ock bad l)onöln/at han wllle fswcka nM
«ck gsra Hans Son helbrcgsa: Ty han lagh sir Döden. WM
giorde han ther vchs/ bade emöl sm Gon ock stgh at Hall
sstte effter IsDsum .- Men mindre ön wäy nar han ICw wills
<h<l em essler thet andrafsrestrifwa. ViumMetfsrcstrifwcr hanFrel-farenlEiu'' atlMyMCana lilCapernaUmkomamotteznog trod«
K« han af the »ndirwckct EhrWs gictol hade/ae han ksnbe gö-
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Hsra Hans Son helbregda: Men mHtröstan wac chee / at han be-
der lEsum tomma nedh medh sigh- han begärar wäl afflEsu/
thee ingen annan cln then AlMächtige Guden förma/ nembligen

'then Mmäcklige Guden motle allefisdee nsrwarande wara' oO
' lhel war Gudl traffl imet lhet Gudomelige Maijefiätet lilstrifwa,
vtanchen letamliga nsrwarelsen lhet lillögna. Tilden fsrtstriswer
han och IsDsu/! thee han vchi firax stlianbe orden bederlCsum
tomma nedh för an Hans Son motte dss; han eroor lEsumwa-
ra Herre öfwer siutdomen, men imee sfwer Diden « Hch therfs.
're beder hau IHGlum gsra fin Son helbregda, medan han leffde
oO fiwt woro-, ty om han stulle hasivsi blifwit döb/ ewistade han
I«Msum tunna honom ifran the Dsda vpwackia, Sätl« ftre-
ftriswer han sch IHsu/ ae ICsus matte tomma nrjd lil honom
vei hanshws/ ock gsra Hans Son helbregda ; hantroor I«Hsum
tunna gsrs Hans Son helbregda/ men om han temmo til hs>
nom / och ITsus wljd Hans Sons säliz nckrwarande ho-
nom medh orden eller andra achäfwor helbregda gsra matee: han
sätter siörre troo lillCsu «ckn/än Hans ord: och war laledes it-
ke aldeles bthan lroona / men hade snnu en mächra swag erso.
Therfire ochhielparenlTsusswarade/och sadatit honoMi Vean
I jeen eekn och vnder/ eroon I icke. Och siraffas Konungzman-
nen mebh deffe orden/ ochhandfsres ifran tekn och vnder/ til chen
Alzmächeige Christi ITsu AlMllchtiga ord : Ty eroon stal icke
grunda sigh pa teckn/ vthan pä Gudi ord. Hwarfsre sch Frel-
sarenl«sus/somnuigenkommen til Cana warae esseerste den ftuche
och nytta/ssm hans första Miratel medh sigh hafwa kunnat / nckr
han befinner chem fä sinnade/ at the Hans ord och lilra intetmyc-
tie acheade/ och che icke ssort erodoe Hans blolta tiifclyelstr / som
doch wara stulle Hans Mirakels rstta sndamal och nytta; vtha»
wämaoe/attheflsrre teckn see matte, ochfsrmenle/ lhee »ara elflä-teligic trones wärck/omthe trodde lEsu/ nckr the l>thi vlwckrtes
wärck tunde och se< och märckiaGudj krasst/ps hwariehandq M veot»
fsrmodan närwaranöe/oc wlltk.inds, Ta straffarChrisiusl«sus thettal
och sligervttryckeligen/al lroo/lhee tui vltvärces matto seer/ock vti sielf-wa wärkel finer/äricke den lr«y/deu striflen beprizlar.OO sä stger han

Vthgl,



Vchan F jeen eeckn och vnder / eroon I lcke Gudz
ord och löffttn: Vchan I seen leckn och vnder/ttoon
I lcke mig wara then vthlofwade werldenesMefsiam.
Tv teckn aro gjfwen jcke chem jom 1100/ Ahan lhemsom Mtst ttöo: At the förmeyejst thew til Audz ord

«

och lössien medh teckn bckräjftade föras mätte; Men
lngalunda til then andan/ at the som troo / stola icke
förr/icke wtjdare/ icke annatSGudzord och«öffeen troo/
an sä wOa the aIM hafwa medh sighlseljfap snnw
ge teckn/ och vtwärtes vnder. Uy eroon är wl§ ftr-
läeche pa thet som man hoppas/ om
thtt man lcke seer. Och thettöle säger lEsus:Vlhan
I seen teckn och vnder/ eroon ) lcke: 3her medoch
Frelsaren lEsuSKonungzmanen therföre straffar/at
han Frelsaren Ehristo lEsu tijd / rum och lätt före-
strifwer/ vuru Hans Son mätle helbregda blifwa: la-som Freljaren lEius sät<a wllle« Omiagh kommer
icke medh tigh nijd/ troor tu inlet: omiagickegarmed
tlssh/troor lumtet:om tinSondöör/twiftartu ommin
hielp: om ms ftger et ord / ther med tin Son doch
motteblifwa helbregda/ troor tu lntet.- om iagh icke
medh teckn och vnder min ord bekrafftarv troor tu «n-
-ttt. Och war thettN et härdt swar för <hen bedröf,
wade Fadren/then nu steen kande pa bmda/ at hiel-
paren lEsuS/ hooS hwilken don hielp sötte wllle doch
ltjkasäsonl läta honom gäähielplös ifran sigh- at Zrel»saren lEsus som emot Höfwitzmannen i Capernaum
war sä nNld och barmhertig/ och wiNe qenast fblia do-
nomihans hws/ och boota hansTienare; wllle nuKO«
nungzMannen medh sin enoa Son lsm ohielpt.

Hcbr. n.»
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Doch twlsiar han lcke omen önltellgbönhörelst/ey Hel-
ler gär han tilbaka ifrän lEsu / fast an han thetta
härda swam hörer: Men han päminner ZEsu then
nöd/thenltzfzfala/vthiwilkenhans kara Son ftadd
war/ och rovar medh ängzlan / och beder om hielp
medh andacht. Therföre och HErrenlEsus bemed-
lar fitförra swar/pä thec han stuuelälalee/hurulöngt
hanS swagä lroo stulle an framgä , at han nembli-
gen Christl lesu tilsägelle<ord stulle emottaga, och e-
mot aUa stne SinnensochKörnuffts omdöme/honom
troo/fast han ön intet ginsontzd medh honom/fast ön
lEsus intet kommo i Hans hws / fast an I«sus in«
tet teckn/ intet vnder giorde: Och sä söger ZEsue til
honom.- gack/ Uin Gon lefwelt Th«arm?etaf
nöden/ at iagh stal gä ned medh tigh/ iagh wll pH
annat sätt tin begaran tilfpllest göra/och icke pa det/som m mig föceffritwer: To gack/ gack vtan mtt syn-
liga selstap hem i tit Hws/ tin Son ar nu ifränSiuk<
domen/och Döozens sara frtzad/ han ärsrisk ochsund/
och lefwer. Och befann säleoes i längden Konungz,
Mannen/ atChrifii lEsu thdd och jätt at hielpa war
myckit battte och nyttigare / än thet han Hesu hade
föreikriswit: Ty ol» sä läng thdh och drögzel mstte e»
meUankömmit/ som dochKonuugzmannen ensträngt
begärade/ a« lEsus isrnn Cana stulle M medh Hb,
nom til Capernaum/ hade lmedlertydh siukdomenöf.»
werhanden tagit/ Naturen öfwerwunnen asdchtwin-
gande och icke sä snan hela Konungzman-
nens Hws til Christ, lEsu Troo blifwit omlvänd.

Tdtlföre emottager Aonungzmannen Christi IE»
ju liuftige tlljWlseOry/at Hans Gon lefdt/ochtwWr

inttt
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«5?
inm lyer vppa/ effter lEsus thet sade/woro ochthet
warkeligen bestält. Och sager Evangeltsten: lrod-
de bNännen ordena/ jom lEsus sade tll honom /

och gick. Sö warkade Chriftl lElu straff - predg-
kan vthi Hans Hima en lefwande troo- Tn effler han
hörde ZEjum wara en sadan hielpare/ hwilkm intet
behöffde medv vtwartes ttkn och vnder fin ord bekräft
ta/vegärade han en Heller nu nägot sadant af lEsu/
vthan trodde ordena/som lEsus och gick medh
Mdle. Icke giordehanfignu sä bratt om heem/som
lH hanMastad-ly när han gickbort/lag Sonen i Siä-
latoget; nör han nu gick heem/ trodde han sin Son
effter I«iu ord leswa/ och gick ss jachta/ ss mvckn som
Hans Ugenheet eunde tlllsta/ at han ey med sin bastig-
heet mätte dragit nyfitenheetz eNer och twifwelsmöls
fluld vpps figh. Och i ehet han gick / mstte honom
Hans Tienate / och bebpdade honsm / ftyandeff z
Bn Son lefwes. The hade nubrätt kommo
medh M löpandes/ ochwlUeicke aNenastthegodath-
den»er sin Hsrra tilföra' at Hans Son leffde; vthan
och / kan hända/ tilkennHglfwa/ onödlgt wara / a<
Christus lElus stuUe komma nid/ vthi vwllket vvlst
ehe wiste fin Herra ttl lEsum wara borlgangen. Ts
och thetta är tänckwäldigt/ at the sammaord bmka/
hwilta lilförende lEsus tll HonuMmannen sade/och
Ma: Son leswerz at Konungzmannen af etss hehagellgit bodskap ju meer mZtte styrckc bllfwa i
fin troo / vthi dwlllen han och sielff wanlade sigh at
jw meer och meer liltagg. Tn tZ Ttenarena tommo/
sch lade? Tm San lefwer; ihogkommer han ftrax
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sss Tiugunde ochFsrsta löMgen
Frelsarens ChristilEsu sama ord/och täbesporde hanmeddem/?tenarenar/hwad siunddet warwotdee
bättre medHonym;Ochlhe Me til honsm: I gär
pä siunde tWsn sfwersaf Mfwan honom. Tä
forstod FMen/at thet war theneyman/l KwilkomlEsus hade ftgde tu honom: Gon lefwer.
Ss krafflige mo Christi Mu ord: hwad han srön-
«varandes vtht Cana talar/ thet mästevthiCapema>
um stt wartande haswa/ och aldeles sanlma t«ma /
lamma ögnablek/tsHErrmlEsus sager: MlStsslefwer;. Ts blifwer Sonen helbregda. Hro förden-stuld/icke vtan hög orsak/ thetzeoroen ithetla koreaEpangelio trenne ätdstiNige gängor vprepeterade: Tnthet aro thekrafftigaEbristiZEsu ord/ förhwillaSkel,
fwan mäste wtzka/hwilka och den Siwke Konunaz-mannens Son gjorde helbregda och lefwande. Msagerlssus, Tin Sonär srilk/vthan tin Son leflvmTinSon/lom tuklagape/läg siukvtiSkelfwan/arnubregda;TmSon/som lög för oöden/ nar tu ifrön honomgick/ock hade aUaredo warit död/om icke min ord emeUankömmit/ Thensamma tinSonleftvelvicleaUenast ittm-melig mätto/vthan «in Son/lom rMrende lntet wisseaf minä Mdewälgemingar/hanlefwer i ändelig mat-to; thet lifwet tu och hooSllgwarderbefinnandestther-
före sager Evangelisten: OchHan/Konungzmanneu
erodde/ och ale Hans Yws. ?y effter han sa nlye-kitgodt as Christo lEsu hördt och jedt/war Hansstnldigheet/ sädant icke Heller fömga/ vthan sit hws-solck i spnnerheet kungöra. Han hafwer icke auenost

omChtl-



W
öm Chritti lElu godhett och allmacht mlatmeosma
Tienare ps wagen/vthan nör han heemkon, i sithws/
ther Hans HuM/ Hans Son nu blefwen helbregoa/
medh Hans Tienare och Tienarmnor, honom
gladeligen vndfingo / them tiltaalt och pämint/ om
then Sallgheet hansHwse woro wedersaren/ aehans
Son/ som läg för Döden/ war worden helbregda och
lefwande. Huru gladeligen hafwathe lungit/ öchtackat
then gooe HErranomChtisto hierteligen
hafwa the jammanstämot: O Oudh wq lösweeig/
O HErre wtz lacke tigh! Zhet war intetKonungz-
wannen nog/at han säsomChrlstlTienme/stadnade, den
tvalgerningen/ at Hans Son leffde: vthansösom han
med mera efftertänckte/as war helbreg-
da giord/ huru hanwar helbregdaxgiord/och til hwad
önda han nu leffoe/ sagifwer han oW fin tacksamheet
tilkenna/icteaUenasttnedh orden/vthan i stelfwa wär-
tet/ at han sielff trodde, och gick sit hws före medgodt
Erempel/ och Konungzmannen trödde sä icke aUena/
vthan Hans Hustru/ Son, Tienare/ Tienarinnor/och
medh e< ord/ alt Hans Hws.

THet Andra Gtpcket
Lärdomarna hwad anbelangm/ som äf denne

evangellste Historia tunnadenne stunden
vlföras / aro sörnemblizast detze: (/> at säsom Ko-
nungzmannens Son lag smk , Capernaum; afwen
och the Christrogne i thenne werldene esomofftast an

och bedröfwelse wara deraswitza gaster:ry
bedröfweljeochnöd/ardeOhristnaS dageltga bröd.
Wära förfia Föraldmrs BedröMlse öftver Kallet /
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s6a ?iuguttde ochForsia Gsndagen
och Paradys-ftychten/aifwer otz än ivag hwariom fin
rMa deel. En vstl ock jämerlig ting ä» meH alla Mennistior-icfwerne/alt ifrän Moderlifwef/ in lil ches the i lordene/ den alleStvär Moder är/ begrafne warda. Har altijdh Sorg och ftuck-
tan at wllnta/ ock pa sidflone döden.- sa wäl när then/som i stoorHhro sitter/ som n<Zr then ringefte pa lordene: Sa wsl närchen/fom Silcke ock Chrsno bär/ som nAHen < grooft Alaggam tläd<
der är. Thetföre och en af Kyrckiones iclrare märckeligen strijwit
hafVer- Om war ssrfte Paradij-,Fader Adam/ medh aLe sine eff-lerkommande Me frsmkomma/ och bliswa tilstagade; sm the ochhas»a hasse ijdel goda dagar här < Werldene? Skulle the wlsserll-gen alleftmman sine Hufwud rista «ch sclija Ach w»j hafwom alle
mäfi pchi mängahanda wel>erw<lrdigheler sittia/ och medh ängjlan

Gyr.4o"/

HugoKin.

swetias. Abraham stM framkomina me>h sin iandistychtigheett
sch mänza resor. Jacob medh fin harda Tienst/ ech des «ende;
Joseph m«dh sit fängelse. Hiob stulle sckch: Mennistian «fQwm-no ftdd leswer en lijttn tijdh/ och är full medh oroltzheee. Hezechielstulle framtomma medh th<t breff/ som war bestrifwit innan och v-
lhan/ vchi hwitkee strifwit war.- Klagan och Wee / och Me-l»es fult och lätt strifwit af Sorg/Mmer och slendWm. Ty ftr-»than thet/ ae hwar Gtadh/ hwarlHärab/ och gemenligcn hwarsasom Jerusalem medh Dammen Bechesda/ stulle fram-

- whsa kunna sinä Hospital-ock Siukefiufwor fulle af Giuke/ hal-och eorde och.icke mänga Vpar / manga
Gardar/ manga Hws simws/ ther icke nagon ches öfwcrolckgliZhect orsaak gofwo at klaaa - The/ che medhgra Hahr öfwersnögade Hufwuden woija öfwer fin ströplige älder-
>om? och des manga swagheter/ nckr Hieman ieftewsen och Hiereal/ wilia ieke längre qsra sine c'mbet<n; »ckr wächtare-na ihus«tdarra/ock che /wta tr«ia sigh/och Mölnarcna stä faf<Wsynen watder msrck genom Fönstrcn/ och Dsrarna pa ga-
tone tilstutne warda/ sä at Rsfien af Hwarnme lyfinar; nclr silf,

> werloset borekommer/ ochGuWMan vlhlspcr/och smbaretgistnar
widh Brunnen; medh mna / thee Salomo» och herligenjMr. Hmedan Mnnistiones iekamen är ltzkalem en BygninK,

Hios. l>
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hwars Slolpar <lro fsleerna / Hufwudee tatee / ögonen
Munnen dören/ beunnen ieften/ ämbaree hooe brunnen adrarna/
ocksä wijdare -' ta och i sanning slt ftr fa Menuistior sinnas stola,
fomicks öfwer nägon anmäle ledamotz ströpligheet och siutdom ftal
haftva at tlaga. Dee koma inttt alla tranta Foot<
folk/ smn l«lra en st»o» d«l insinna si<; med wckrekiande Hufwud/ the
cher m<dh Sunamitistonas Gon Ma maste: Ach mit Hufwub/
mil Hufwud! Här sramträda nagre Compagnier Blinda; chcr stZ
che Bsswa? sch huru förstrclckeiigs/ och smtalmärbe äro dock th«

2.

nichW /s/

4,1?.
Dumbar/' Thcr iiggia nagra Regemenlm af Skelfwan nczersia-
gn<: Ther srs hspetals af Specelstan ifran annat Folctj omg«°nz<
fsrdrtfne? <tt> Emevan här icke tzchösives/ thet medh mera wills
bewnsa/ hwilket lhen dageliga Fsrfarenhelen en lnäckta laiig lizdh
bekräfftae: och cy hcllcr nagon af off waea lärer/ som itke nagon af
chesse swagheeer/ eller/ til »het ringafie / en begynnelse lil nagol lao
bant hoos figh fielf stal finna och fsnnmma. Wero nägon/ som
wlj lcknckia alla chessa wansteligheter och ströpligheter vn-
dancasen/ eorde och thmsamma/ bD sielffkllnna/hwarhansSko»
honoin tlclmmer; cfftcr chcnne werldencs Mtmkonst bestar/ M-
nemligast af lhee ondas tilhopaläggiande / och meer <ln pa nWan-
dl» sstt tilskanöe.' hwarföre chee goda sa siiUan och liftel »thde-
las/ och ifran chet vchoelta esomofftaft afdrages. Ty chen som «n
Mt Christen är/ hanlefwa maste i sioortßeswär» En Ress ärom
wij/ men ibland Törne.- Kriglmän ckrom wij/ som af Boden/ och e
tes Fseebodh / ofolmooeliga och orätneliga Siutdomar/ wardom "

sfwerftldne.' Wandringzmän arom wij/som vppa chettne war H»
lende wandring snart nagvt/lhel ost til hellan stada san/ tunnom
sammandraza. Therfsre ochmange mange tlaza «Me- HERre/
ach HCrre/ Tm Hanb är DaK och Natl iwar vppä migh/ lagh ,

llgger ssngen/öO kan icke vthkomma! emedan sa mänga vppa sinä
Mgiar/eller elliesi i sineHws/afattgefi/bedröfwelse/wanmachl/afsiuf-
dsm fangade/ icke alienafi inlttM äro i sine tanckar / «pihan och
Mnna ey hellec fina smbetes syfisrräll och fsrswlttliga fsrr<ltla; chem
sch ia sorgenbliswer sä myckitstirre/när the medh Konunazmannm
fee ällMennistlig hlllp »ara fafsng/ eLttsch förtära all hwaö tl>s

Oat. hsLa
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sst NugttUdeoch Fststa OöMgitt
> sga pa iäkiare / och kunna doch bolas af ingom. Men/ Tyctes otz

. Korsset wara förswart/som wij nu draga doct<n lijdkortchwad wil dä

.afosi bliswa! OmGUdh stulle MMiafitträtt/ Ocb lala fsrderf.
wa ost alle fislt/' Som icke är< »<lrde lefwa. Wy som ltfwt pä
Merlden här/ s« dödscnsfangar/ Hw<mf« wy som hlelpen är/ Then
wij effttrlängtt ? iheeäfiu HErre allena; Wij mä wil graea bitltrlig/
Ty wljhafwe firtscnae tigh. Helige HErre GUdh/ Htlige fiarcke
GUdh/Helige barmhercige Fräisare/3u ewigeGUdh/iätoDicke falla,
Ichen bittra dödsms nsdh; Wac osi barmhereigh'

4,.

(li) Sälom KonungzMannen vnder thenne Nn
Sorg / och hiertatis Bedröfwelse / iämwäl vchi sin
Sons fahrliga tilstcind/ hörde om lEsu/ och förfo-
gade figh strartilhonom/och bad om tröst och hteip:
S< stolom och wtzvchiall warnödh göra/och vnder
all bedröfwelse os tillianda eomma kan. Vkhi tvet
SaliZörande ordet hörom wtj ännu om ChrlNs / at
hanär then warkundfamme dlelparen / lom icke aUe-
natt wtl, vthan octz kan hlelpa. At lEsus kan hiel-
pa/ witna Hans wark/ och thetz stora vnder,tyer med
han och i sinakötz,dagar wMe sigHErre öfwerltjssoch
död - The Spelälffa giordehanrene/ och thenßort-
tagna Helbregda / The Blmde fingo lhems Synni<
gen; Then Dumben/ som och war besatt, bleff
lossad / och fick sit Maäl igen : Then medh then
förwitznade Aanden/sick sinä yallo igen. Then
Manadrastnde Drckngen / som Lärjungarna icle
kunde dielpa/wart af Christo hulpen isrän sinä plä-
gor: Then Qwinnan/ som hade haffl kranckheeeenes
anda l adsreon chr och war krumpen/ bleff ftist och
sund. Then fattige Watusichte MmniMnl, dleffoch helbttM gtory ftffEhllsto.- Then slendlge ochömtan-

Matlh.B,.
iuccc »71,4.

Mae.'»."»
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MKI-rmieZck.
ömkanwarde Mannen/ som nuvthi lrettyo och otta
shr legatsiwk/ och wantade sä stna halso widh
Dammen Bethesda i lerufalem / bleffmedh et oro
af lEsu hulpen tilsln helsaiöfwensom och then <am-
ma lEsus/Konungzmannens Gon vt, Capernaum,
srönwarandesoch medetoro/lfranslnstölfwasott och

IH. 5.«'

5 4 50'»

och sielfwa döden befrtjade. Malchl afhugna ora
tilsatte han,och lakte 3am DottertAncktouesGsni
Nain/och taäarus/blefwoVpwäckte ifrän the Döda.
Ty gick omkring i alle stader schbvar/iär-
de l therasSytlagogor/ sch Predtzkade Evangeli-

Mal.'?.2^

Math>ss
UM om RAt/och helade allthanda siwka/ och alle-
hauda Kranckheet lbland Folken. Then förden-
jkuld ibland otz Christi ZEsu hielp behöfnier / säsom
wij alle alltyd den behöfwa/ och hörer ChriKum lE-
jum wilia och kuuna hielpa / päminne sigh Konungz-
mannens Exempel/ och thet Twgne rad/ som en af
the wäre/doch icke ia längesedan af thetta helige Evan-
gelio glsivit: Mr Sorg eller Sott the gripa tig an/
Tä sök tu Christum deras Hswerman; Oswer sorg/
nödh och dödh ar ChriKus Then och meee
hieiper an som wH begare! Men asiu pä wögen / och
töncker at Ma lEsum / la tagh tigMrstone noga
tilwara/attuicke vndertit a/Gudh tig vppZlagdakoltz
knorrar emot Gudh/eller/at tustulle wllia sörestriswa
Gudhsatt och medel/ eller mm och tHd til m hielpa,
Cy alla «hem/zom < ladant sinneMa wilia hielp hooS
ZEfum / maste man then Gudsruchtiga ludiths
otd päminna; Yoo ckeu I/ «t I fsrsölen Gudh

lhet

ss?



IMchsz. lhel ttemr ickeeil st förwerfwa nädh/ Aan myckie
snarare wrede och ogunst: wllten) läggis VErm-
nom kO och dagh fsre/ effter edart sinne/ vär hau
hlelpa staliOchhmu swärewllthtt blifwa/ om thetta
rädet imetgäNer/splerna emootVdden? Sane är del/
Kött och Blod the emoo«aga then helsosamnla Kal,
ken/ komma och offta thenVudfruchnga/ at medD-
avid detz tlagan offta vprepetem: Ach HGtte/ hurlllänget Men tKnckiom w« otz til IEl«m/til dm yp.Usl.«.- 4.

persia Läkiaren / som Mr «l Lqf och Sltll/
Sä tackom Guoh/som otz lhet dögnyttWKortzethaf''
wer vppalagt / sasom och then helige David giorde.»
lagh tackar tigh HErre Gud/ och ehet sr mg liujt/
at tu hafwer jpäckt mig/at mg mä iära ttaarätter.
Tv Kors oct Bedröfwelse gör otz andächtige/ och jw

»y: ?,.

stSrre tors och smerea/ M meer g<ir bön sf h«er«;
Tä begynnom wliefflertäncfiachwar wtz dochstolom
finna tröftochhielp-Ty läsom närenPglbliswer stuten
vthlllfwkt/eUtteUiest/ närenMennifkia vppa fin Kropp
far nägon lkada/ den famma tä fort til Lakiaren fig
ssyndar: Ss sörer saGaledes bedröfwelseochnödmän,
gen til Stälalakiaren lEjum. Hooweet/omKonungz-
mannen hade tagit fig im omaak vpps/ och möttHer-ran lEsu ftmb ifrän fin Etad/ och budit honom
til MH / om icke detz tära Son hade legat i Siäla,
togellhummängafinnas ochche/ somnär att wäl
Mär/inWlunda sökla3Esum/men »ä snatt Kors
och B.'dröfwelse kommer/ jä äro the ähoM huru the
lEsum DnaM

mannens

Ze grsfer
i/l C«utz
vndsmer-
<Me mchr
gehet gebe,
poa her«e.
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Hnannens Exempel ffee kan/ at nmn Andächttgt med
bönen lEjum vplöttt Ty Korset tarer bldia med als-
war/ och vihi nbden lärer man hielv hoos then aldra»
Gögfta stkm, som är allena wör Lätlare; allena en
Mckstare tll al hietpä och etKäste vchi nödenes lgd.
Mu förthenffuld llelf medhKorshemsökr/heNer haf-
wer tu hoos tig bedröswade och fiwte vthi tit Hws/

«6.

gack medKonungzmanen til FrelsarenChrtstunl/oc fäg:
H3rr«/ tU <lst mächlig at m heel« tan/ l« sfi niild och barwher-
tig/ a, <u ingen sfwtt förmago fsrstter och srefiar: See mil-
deiisa och nadcliga tii migh och che mine / sch sirlclna osi ehet off
nyttigast wara tan/bade pä Kropftne och Sialenes wägnar »

Sadan Böhn tranger figh genom Skyarna/ochstad,
yae mttl/sölän then aldrahögssa möste see ther til.ef-
ter jom och Gudz Ord och Lvstle lpda: Tbet
ffslWe/ fsröu the ropa/ wil iagh swaraz meoan
che cknnu tMa/ wil iagh hsm. Emedan en andsch-
tigh böhn hafwer en js stoor macht och krafft, at
hon öfwerwnmer then oöfwerwlnnerliga / och bekom-
mer M hwad otz kan nottigt mma: ss al/ om Gudh
mttt Kiftver os/ säiom Konungzmannen/ wär böhn
och war hlermns begör, Gudhdoch mgalundasöneros wär böhn/ vthan glfwer otz i stnom tlzd/ theehatl
otz feer nyttigare/ an thet wtz fieitwa begäre. Ochstulleön wär böhn/ Mm KonungzmannenSlfsr-
stone/ synas affstagen , vplyfftom oetz tmgnare
och lrsgnare wsra hlertan/ samt medh händerna/ til
Hunmelen/ och trötlomsicke w«d at aftärdaHierte-smtnmgar MGudhiTy then st«nd sial komma, then
M MexlWgle- Ty Ma säss» NMtt w<äikowmtt

Ef«.6/.5



ssö TiugunheschzWchGöMM
är eä totckl, F/ sä tommer och bamchmtzheten;
Nsdeue tll rältatt ltzdh. HwarfLre och Gudz Kyw
kiaochFbrsambling/ af enwalbekantandeligWöfo/icke
allenast rader/ en trogen Böhn ti! Gud böra föregä/
vthan och försäkrar hwar ochen/then thetgör/ om m
nädlg bönhörelse; sasom och des rätte Lemmar ochLedamöter sigh ftimpt-och synnerligen ther medh haftwa at trösta/ som och hwar förstgaf hiertatkan Ma:Meferdige Gudh och HErre/ hir min beorsswade rsst ! OckdröZ
icke sä länge/ sckndt mig tin hielp ochtrsst / lhen iag fast ejfterläng-
ear/ som en Hiorl tifter walnet reenl; lag myckiteffler tig träng<
tsr/ afiundar tin hielp alleen. I alla Werloenes tijder/ hafweriag
eij kunnat Maöt/ae lhen som meb alfwarhafwer bedit/ohulpen isräntig gatt; icke stulte iag wara lhenfsrfte/ fom tU fZrftmla wil; chiag fafl elfter tig tsrstar/ och scltter min Troo ther tit. Tin Näde
lstmig stejna/ thenlag fafl esslerfiar;.strloffa mig asmin pijna fsriine blsdiga Saa'r> Ty iagh medh Mär klagar/ min lämmev <lrsa stoor/ ae iag eij orkardraaa thenna birda och oot. O Gudhjee til minä lärar/ ssm tU til fynderstan silgh/ som begäwde af tiA
nade/ nckr hon för tina fscler lägh; Och som eu Petrum trssiade/
när han fsrfakade tigh; ock som tu röfMeen frögdade/ ss gsr och
nu medh mish! af'himat iagh nu beder/ <u som bäst weel min
nsdh/Tin anda migh rezera/ för lEsu Christi döb! mil htmaoch alla minä eankar ware vppä tigh M; Mit anssag och alla
minä saker iagh i tina hcknder befält!

Spr. jf.»6

(m) Säidm Konungzmcmnen erodde ordena/
fom ZElus sade ttl honom/ och gick: ock fsrNedest chtt«twiswelachliga hopptt/ troo satte til Christi Issuerd/ ch<r medl)
han ifrän sia ftrra bedrsfwelst blef önsteligen beftqad: Sä masiechtt wara ochwarwhsa fsrtrsstan/ ae Trooi, thetiigafie Medel/ medh hwilket Mennifiia», jämwckl ihsgfia Md och
Vedrsfwelse fiadd/ til sig tager och huglwaltlse; Saloin ock
liltägiarsigh Gudj öryggeliga iysscen/lillätmidesmgalunda nagon'
Msotgäng Ma sigh isrän Gudi/ vean häller sigh sali och Mgh



effttt srjnit2tiz
in til honom/ za/ in i sielfwa Bödlfiunden ftijmobeligen MandesMdh Pamarchen Jacob/ som brottades medh Gudh/ och sade?
lag siäppertig mttt/ medh niindre tuwälsignarmigf
Ssjom och vchan Zroon oMögeligit ir täckiae Gudl;
öch then til GVdh komina wil/ han mäste two / at >

zt.«6.
Hebr.n.s.

GVdh ar / och han löna» chem soM Ma honom.
Hwar af och fslier, ae chen vchaff Gudh ivll hulpen bliswa/ hanmäste och sfwen eroo/ al Gudh bade wil/ ock han tan hielpa honom
vchu Hans-Btdrsfweise och Rsdh/ sasom Gudh seer chel nycligl
»ara° Men then ther lw'M han sr sasom hafzens Häg/ som afwädree drifz/lhen ftmme länekie i<fe/ at han sar nsgoe aff HEr-ranpm - Ssssm chel lhen oberebde gssten/ af Evanzelio fsr o«a
dagarsedani sä myctttkofiade/thee hanvta» lroones tladnad ftam-
kom/ ae han matte b«ala det medsil ewiza olijdeligafängelfe.Der-
emoot Ehristus lEjus icke allenast bsnhsrer che Trogne/ vean och
bersmmer ehem sir theräs Troo. Hlswitzmannens Tienare b!efeOer begaran helbregba; men om Hifwitzmannen Wer lö^sus:
Gannerliga sckger iag eder/ iagh hafwer icke funnil sadaua Troo i
Israel. Hunnna»/ som hade lijdie Blodgang i lelf Hr/ gict baak
ssstcr lEfum/ sch tommdh hansKlsdaM; Tyjhon sake widhfig sieiff Mäeeeiash allenast tomma widh Hans Klader/sa blefw.siagh helbrezda. Ta wsnde lEsus figh om / öck som han sWhenne/ sade han: Warwidh gobh eM Gotter/ nn Troo hafwtr
ftelfi och hulpit ligh: Ock Hwinnan wardt helbregda i samma
Stunb. Then Cananeefte Qwinna» badh för sin Botter/ och ä
lychtone bles hennes Troo korsetz sch lesu öfwerman; atoch Ie»sus sade «l henne- O Qwinna/tin Troo a'r fioor/ stee tig som m
»llt/ sch hennes Holter hlef helbregda i samma Seund.Könungt-
Mannen badh fsr fin S«n/ och essler han ttodde ICsu Ord/ tem-
mo Hans Tienare, ock sade til honom; Tin Son lefwer. OcK
Mannen ersdde och ale Hans Hwe. Hch hade wäl Magdalens
«I Christum medh fig myckilSodl, honhade bootMige Tsrarntsb
fis lil Hans Nardus til Hans smörielse/ mm
ehet bssta war hennes ; fsr des stuld hon och allena fick desss
chalizgsrande Or> hsra afFrelsarens lEsu Chrlsii aldrcheligafls

Ha.qq» Mmm
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66s MgunbeochzslstHSslMsen
Uma synderärotlgföllatne! ftälft
tlg/gack bort med ftyd. Säledes tan denMenniffia/
den erooni ssthierta yahver/ocksämedhene dekoma alt
hwadhon begärar och ästundar. Men beklageligm/
ar Troon wäl i munnen / men intet t allas Hmm:
alla bara Chriiinn ZroonesNamp» pä Tungone/ och
jäyathen ene medh then andra- Wtz troom alle vppH
en Guoh Men alla haswa intet/ vthanmächw sa/
Trooneskraffti hlerlat. Therföre octlä gansta räde-
Wt ör/ at stilia den sanne och jallaZörandeTrooni<
ftsn den döde; emedan fyra ftagzTroo förnembllgen
finnes doos Mennistiots barn. Mangehafwa d)en
Hlstortsch Troo/ then doch intet har gäller/ emedan
at troo Skrlfften waw sann/ och hwaö ther vthz
star otwlfwelachtigt/men intet stgthettiUägna/ och in-
tet sitLU ochlefwerneatrsttachereffttt/ äreyannm/sn at troo strifften/ jösom man troor en annan Hi-llona. Hherföre och Apostelen Jacob sager: Tu
trsor ae en GudK G/ OerHsr wtätt vei,- Dtefiar-na ttss thttoch/och bäfwu. TythetstmgenTroo«t
Artickel/ then och lcke D«eftarnn troo wara sann; The
troo Guoh wara en/ ZEsum wara GudzSon/och
Sangheeten genom honom medh Svndernas förlä-telse alla them bekomma/sonl troo - Diefiarna troo
och/ at bsde HimmelrMt är tit ochHelswetet; Mmlherssre at the intet afthetta kunna sigh til Salia-heeten lämpa / bafwa the lhet ww. Och sadan srmängaMennWors troo annu i werlden; tb< hafwswäl lHst strifften, weta msllga herliga sprsk och för-

Rianm?

tUM/.so<
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maningar ther af m vpräkna /manga herllge och hö-
ge af strifften at sambla, hwllka kunna
»araandrsm til förbättrlng/mm them sielfwom in-
teti ty lheras lefwerne kommer ther niedh awclesin-
tet öswerens. (») är en Miralelz, Troo/hwilken the
wärste ibianv Mennistiorna öch kunna haswä /

men blefwo ther af doch sielfwa intet thetz böe-
<re : Sadan war och ludce Förrädarens Troo/
hwilken effcer han giorde Dunchal och Blmdsl
helbregda/ och renade the Spmellka/troddewäl/doch
fightil ingen nytta.han Sres Diesiar vth af andra/
och dvch foor Saehan m i honom. Af hwilken art
Moch sä äre/som sä myckik hafwa at pocka vppä/när de
stä
re/HErre/hckfwom w« icke propheteratmhitit nampns
och hafwom wtl icke l tlt Nampn vtorifwitDieftar/och
manga krafftiga gerningargiordt? The dock ft ingen
annan löhn för sädan tysraS troo/än thet förstrstcke-
liga lEsu swan lägökande Hdtt aldrig/gär lfratt
wigh I OgckmlngzmH,. (3) och en ostadigh
iroo/then och the wärste ibland ehe Christne, hyckla-
re och Skrymtare/hafwa; troö tll en chdh/
säger Frelsaren lEsus/ sä isnge the tunna hafwa nä,
gon nytta af thet the troo / ther Nottan och Pro-
fijten äterwander / ther stadnar och theras Tröo 5
säjom när han seer figh kunna tomnm
til etssoorl nampn wid then Eyrtstna eroon / och at
han säwälismApostlarnakunve toma «llae Ora kraf-«ga gernmgar/ han t 4 troor/ och löter figh Döpa och

Oqqgz häuer
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Mer sigh in til PdiZippum. Men «het wsradelllen tlzdh; ty kore <her effter Ujer msn/at Vetrus Oger
til dononl: Cu hafwer hwarkmbeel ellerLottidel-
la ordel/ ly lie hims är icke tcktt för Gudi: Hagj
fter /al tu äst fulz medh bitter galla / och bebun,
den i Wränghett. Sä lockadeludarnas silwöxaw
de wälstand manga i Konungz Mte
antagg then ludiste ».eligwnen, läsom orden lyda:
At < all Land ochSllioer, ltzl Kouungens ord ochbudh rächle/ ther wardt ibland Iwdarua Flösd/

Apsstiag.z

Vik?.».,?'

GUdie/ kust och goda dagar/ sii at msngs af Fol-ten < Lauden wordo Iwdar. Märck orsaken t the
föliande oroen: Tyingenrätt andacht bewettethemther til/ vthan IwdarnaS Fruchtan kom öfwershem. Sä giorde och Joram Israels Konung; han
trodde wäl Gudi / och MlZei ord / sä lange twr war
förräoMg af korn i Ladan/ och VM i Pretzen, men
när han höroe/ hutu qwinnan hade siachtat och ätit
sit egit Barn/ Ts sade han? SH Hetta onda kom-
mer af OErranom/ hwad stal mgh mehm wönm

! as YHRranom / Men (4) then sanna och Salig,
görcmde ttoon är faft af en annarNatur: hwadHolst
i Skrlfften stsr/ aUa Gudz lyWn/ förmaningar/ och

tillagnar hon sigh ti! föchattrmg Lch trösts
Christi 3Esu ord aro en ss trogm Mennistla thet al<
drakäraste, til tröst thet aldrakrafftigasse / til hälso
och wälWnd thet Mraönsteligaste / och thet tcke en
M och annan/ vthan Mndachtlgt och fast m til an-
dan/jsmwöl vlhi tye aldrMrste bedröfwelser/ja och

ttlsoMß
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alllonwörfta Mz och Släls farligheeter. Tp hon zeer
fötr vth/ och weee saken i sit hierta/hwad doch thennasanna troones öndalycht är,- Therföre hon och haft
nm/ sHtilatsäya/TwännefasthäUande hqnder.medden
enafattar hon och omfampnar Gudh/med den andra
öfwergifwer hon figh Gudi / och hwad hon fsr fattvppä/dtt stapper hon icke/thetkoste/ hwadthetkosta kan.
Och senom thenna troona warder Ylereal reenat/
med chenna Uroona kan mansiaDiefwulen emoot,-
af thenna lefwandeTrosnes wärtande star man vp
af Synden/och öfwerwinner Werldena. Ochör

AM.!?.?:
i: Pett; ?.

l.loh2i'j.
s/'

W st icke allenast thet wälat achla/ thet thenna <an»
na och lefwande Croon icke är hwars mans/ vlhan
och/ ehuruwäl thennattoon ären/ och Gudh tzaf-wer hwsriom och euom nM/
hon doch vthi androm trognommindresr/och vthi
androm större. vtht ansrom starkare / vthi andromswagare, effter lom then strydande Församdlmgen
starka eNer och swaga ledamöter hafwer. Abraham
the trognas Fader warbegäfwad medhen starcktroo/
och Hau erodde pä thet hopp/ Her inlee hopp wan
nfwen then tolmodige Hiob/ then i fin störfia sweda
och bedröfwelse sigtz dä? medh tröstar / och ssger z
Zagh weet/ at mm och hsnstalpä sidstone vpwckckia migh af lordene; och iagh
ssal sedän medh lhetzo mine Hwd omkickdd wardg/
och stal i mit Költ jci see Gudh; honom stal mchmtzh see/ och min sgon Ma Ma tzonom/ och m-

l.Thes<).'».
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Tiugunde schFslsts Gsttdägev
gen aiwn.Sasom ochpsdettalättttfigwUardenCana-
neejkeQwinnanhwllkenStrooChrlst«Slefuefielsftbor
WprtzlarMen börembot hadeKonungznlaiienm <wag
troojtroones begynnelsefans hoos honom/a< hansttte
Christum/oc beder honom om finGons Holsthan troor
och Christum lEsum tunna honom helbregda göra;
men thetta wa» Hans Troos swagheet / m han intet
t?oddeCyr«stumfrHnwarande thtt sä wal göra tunna/som närwarandejtherföre han beder Issum tomma
Nld meoy sigh til Capemaum; han trodde/fom jagt
iir/ Christun? lEsum tunna göra honom helbregda zmen thelta war Hans lroos swagheet / at han mret
trodde Christum tunna thet göra/ om Sonen blefws
Död/ vthan nu medan han wore lefwande; therföre
han beder komma md med figh/forr sn Hans
Son döö suulle. En jädan sMZ troo sans och hooSLär»wngarna/nar stormwaoM wäpte vp i Hafwet /
och then ena Wilgen effter then andra fiog öfwer de-
ras lilla Skep: the trodde wäl lEsum kunna hietpä
och frelsg / men thet war eheras lroos swagheet, the

MattZ.«.
"-

~.,_'* "'

honom sofwande intet thet görakunna. Petrusvppä watnet, och then Mänadrasanoes Fader/ äro
och otz härvlhinnan Exenlpel? Alt til then andan/at
the som Swage aro/ sör fin Swaghetz ftuU ,ntetför-
twlfia/ vlhan af företalda Epempel fig tröfta. Ty
salom Mus Konungzmannen och lärjwngarna zc.
Mgalunda therföl-e förstöt/at theras troo war swag/
vthan han theras Swaga troo votog/chen Mdes me-
'" tiltog/och starckare blef: Altlä förkastar HGRress
G«dh esi ännu the Swagas two,' en Gwag Trooäe
och troo/ och enär hsn häller figh wid Gudz lysse /

Marei o'
»4.

'

lnLrmZ.e.
x,zu« K
l«nBvi<l.

">l
«ft k<i«f-
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!s1« /"
,n<, e-<,«<
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e^
Hfwen Chriftum ZEsum omfa lwl/ sZsom che ftartas
Troo/ effter HERrm GVDH wör troos Swagheet
med fin Gudomeliga Nndh vndtthlelper/och sinttafft
vthi wär Swagheet fulkompnm: Hwarföre och Pe,
trus icke aVenast om the starkares vthan jäm-
wäl the swagas ssrlfwer/ at chen stal rättstnnig och
WycktekostellMe beftlnuen warda/ <lu dtt fslgckn-
gelizs guld. Thersöre wtz och «cke, om wij finnom

'

wör Troo fwag wam/' stolom förtwiftaj Tv sast an
wtz intet dade större Troo än Sinapztorn / ssolom

doch
st/ och all twiswelsnl« on, Guoz Mdv/ och tven ewi-
ga Saiigheten / genom Gudz Krafft ifrön otz föra

Match.«?.
«o.

tUnna- eimdan Tudj Krajft «lr mscktig i che swaga; hwilken
<n förbrätab Rös lcke stal sänderbryea / ech en rytande weta icke
vtWctla: Och thm eil hsnomtomnu»/ houicke vttafias/ veanfafi
Heller »ederawecter alla ftm mbeca/ ech «tre betungade/ och sigh
HooS honom infinna. Tröstom otz hör af/ brukom
filjtigt the medel, förmedelst hwilta dm swaga Troon
kanMagaihöromtrogetOrdet/brukomwärdlgtSa,
«ratmnttme/ och bldiom vthan ätetwändo medh A-
postwrna: HEr«/ Ms oh »h fsegss.' Mebh Petro.- Herre
Mp migh! Meddenmsnadrasandes Faber: HCrre/iagh
tt«or/ hielp mine ol«o! HERre/ som Apoftlama sade 11l
HErran JEftlM; Ts lkalhan/
<om sst tallstt hafwer eil fin e«l>ig!l Herligheee i Chrifto lEsu/ ful-
borda otz/ ost styrcti«och fiadf<lfia; eil ches/ ae wij alle temmon, eil
ena 3roo / och Gnbz Sons ku!,l>lkap, ock wardom en fnltommen
Man/ then cher sr vlhi Chrlsii ftlbordiga älders Mäet. Hafwa
och nägre ftarckare Troo «bland otz/ tomme alttzdlhog
she Orden» Then som M/ hanke M<ul)anicke

, z.Cor.
! Esa.4»/.
Match, ll^

Mtch.3.

iue,l7 5.
i.Pet/ l».
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äller. Emedan den Mennistllge Naturen är af det til-
sisnd/ at man wäl det swärare är kan öfwerwinna /
och doch vtdi det mindre vnderllggia, säsom thet thetrogne/ sH wäl i det Gambla / sösom och Nya Testa-
mentet pröswat hafwa. Hwilket therföre fkeer effterwij hafwom thenne häsivor v,hi Kertaa».- Ock Anden «r wiliogh/men ilr swagl.- Hffter wij soswom/men wäro»sn watar,
hwilten omtringgar säsom ee ryeande ieijon/ Mandes hwem hanvpsluta ma/ och an begsrar/ at han m<l ftl salla sasem H«e«.Woro földenssuld enstoorgalenstap/atnarDlefwulen
fa högt wakar effter wsra Slälars fötdörff/ wll och
der emoot för war egen Sallgheet icke stulle wara ssmaksamme! Förvndrom otz ta icke der öswer / at thesom beMa sig om vthi Andanom at leswa/at the haf-wa ftoort mootstand. Tv sasomßöfware/ ilewmlig
matto/waka och grafwa aUenaft effterGuldoch Sils-wer: fs söker och Diefwulen dem til a< hindra/ son. an-
deligen sinnadeöroj derbrukar han sinä mänga förjöt/
der wUarhan fin macht. HwaGre wij och icke mäin-
blUa os/aswäm egne kraffter i troones sater nögol
ftrma, vchan staffom mcdftuchtan och bäfwan/ a, wij mäge sali-ge waria» Och bidiom HEreen GVdh troget, at hanwäre bräckelige Leerkärel medh fin möchtlge Hand e-
moot Dlefwulens Macht mä bewara.' Och chee goda
wärckee han vchi osi begynt hafwer/ sulboröa in til IVsu Christi

' Bag! onstandes nu ock altijdh med Församblingen - O HsDßreGudh af Himmelrijk/ gijf of nadh til at prijsa tigh; eck sältiom all
, wär Troocher til/ at ru D bade Godh och Milt»/godhvchmild! QICsu Chrift vsom wanoom «g/ lclr allhdh komma ihogh Tin
, bittra dsoh/ och rena Hrd/ i them wij äre salige giord, salige giord!
. O helige And gis otz ein N«dh/ ae wlj aldriggaaf einßad! Wsrdi-

ga< wara wart bljfiand/Gu>h Fader/Son/och thenHelige And/
Helige Hnd! Amen l Amen.'Hkrre I«su Amm!

s, 2l.Osnds-

f
«fis e/Z, «e j

F/ f<L«,
,^: Ä/o/e/

Dsv««l «'»

V' /'e/^««,
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22. SsndWN effter Irinitatis.
I Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och then<

Helige Andes / Amen^
lin Broder blyler eig emooe/fi siraf.

fa honom: ockom han bckerar sigh/ fi
fö«M honom Heli ockom han brymttg

emoot ilw reesor om dagen/ och han siw »eftr o»
dsgen wänder figh om ttl lig/siitzandeSi Migh äno
grarthet/säföMhonsm: ÄroFrelsarensEhriNil«»su trogne förmanigz ord til fina Apostlar och lsrjun,
gar/ men jamwäl til otz/ och allaChristne/ at wg os
om enigheet/och broderlig förlhkningbefttjtom. Men-
mjktor arom wij/ och händer thet figh snatt / then e-
ne tan then andra emootbryta; Men af Gudi öe otz
hefalt/wg mäste hwar annan förlataochtilgiswa. Der-
före och Frellaren lEsus otz icke aUenaft vthisie Him,
melsta bönesätt thet lördl/ vthan ochi detzeordenförsi
fuller loffwardigt bekrafftat thet straff, som honom
bör/ hwillen fin broder emotbryttr; Men tder hoos
och psdudtt, at om ehensom bryttr otz emoot/ bättrar
figh/ wtj eä stolom hönom thet förlsta/och thet ickeei,
göng/ vthan fiw refor om dagen. S 6 at/ som lE-zu ord lyda: om han bryter tig emootsiw resorom
dagen/ och han fiw rejor om dagen wänder figh om
til Ngh/sshandtS: Mlgöngrarlhet. jöföllät honom.
OH tu mäste honom thet sörlaea - Thet stal tigh iw
tee för swärt falla/ at tu öffta mäste thet göra/ tu
tln egen ham d ma Ne aldeles af wagen styras, Ock

RRRstt fast

iuc./7<5.4
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6?6 CluMdeschlMVwOöndHM
tastänMbrodel ochlampnChriftentig emoolbrnter/ön ftere gängor / ön tu effttl han Zr tm
Broder/ mäste ltzkwäl tit viertä förfonligit wara.Ty
lhenther Hffarßlodrm/hanblifwer ickeidöde,
nom: Mn hwar och en stm haear fin Bwder/
han <lr i mötttet och waudrar t msrkm/ och weee
tcke hwart han M: TymsremhafVerMlin-
dat Hans ögon. Och Summan afalkthetta/finmsjKmwäl i gambla Teftamentet ibland Gudz fomicle arMtt/ om kärleken emsotwarNssa. Tn säsä-
ger HERRENGudhM: Uustale«ckhasa ttnbts>
deri einsHlerta; vlhan eu ssal straffä tm Wsta/ pH
Het eu icke ssgl lOa nöd för Hans ssull. Mn eu
Ml icks hömpnaS/ och icke beMa nckgonswlila e-
mooe «ns Mz barn. äMemMsta/Mm tigj fielfwan: CylaOckrVMren. DGom sädant wardom m vtaf thenne Söndagzms he-
lige Ewangelio marteltzen vnderrättade/ her-lige lljknelse / ther en Konungzman
med stna Tienare/ ibland hwilka en kom fram för ho-nom/som honom war styldig ttzorusendPund. ThenVoch Konungen för Hansbihn iwu altsamnmns tilaasiTher emoot han war sä OvsrmhertiZ, at han en finMedhtienare/ som honom allmast stploig wnr hun-
Vrade Penningar/Ma trachterade ochiH«ngelsetka«
stnoe. Therföre nar Hans H«re sädant nma fics/banMUade honom för ssgh/och sade tll honom lTu ffaick-
achtige Tlenare/ alt thet tu ffyldig wat/ gaf iagh M
M, wmbadh nIW. Gkulle tu och icke hafwa Mhsrmue

5.MHH.15:



effttt 7rmlt2tl3. <s?^
Mmai tigh ötwer lin Medtienal e? Sssom mgh söl>
Karmademlg öftver ligf Och hansHeree
Och honom BSdlarna i hänoer/ til lhes
<het war M betalat / fom han honom stvldig war.
SMttl gsr ogochalleantt: Sä M och MinHimmel-
ste Fader gömEoer/ om I icke sörlsten afssor Hima?
hwar och en sinomModer thet the ewootbryta. För-
lätom föroensulo hwar och en as otz sin Broder och
JämpnChrisina/ thet o§ emootbrutit kan; pH
dttwtz sämpckit sskratt afGudb/fötffßMreneChrM
lEsu stul/genom denHeligeAnde/ en nädlg Svnder-
Oas Förlätelse a venne wm Förioningzdagh öttr med
o§ heembära mZsom. Ther on,/ jemple thens helige
Andes nödige MrVatelse och trasttige wedhwörckan-
de til Ordch meohFrucht vwförande ochhörande/ wtz
bidlom/afF)iertat/medMunen och iTroone/ lösandeW
Kader wsr ftm G i VinMm/ ee^

Evangklium xvm. aäimem.
lOeu/M ISsus lil ftnakalMMVFthennaAknelstnHimmelstzket ärMae wiy

en Konung/ ssm Wille hckia Räkenstap medh fi«K
Mnare. Och nckr HM begyNte rckkna/ kom M
ftam fsr honom/ som honom war Wdigh lW m-
ftnd pund. Dch effter han hadeKte ther han kunde
betala medh / bödh Oerren/ ae han stulle Mae/
sch han3Hustrw och Bmn/ och alt «het han M
ee/ och beealaS medh. Tä W thenMnaren ned/
Vch ttHgd honM/ ech ftde.- HEne/ haf wia-

' moy



5? s TlugundeochAndwGölldasw
modh medh mlgh/lagh wll alebeeala ltg. ?ck»ar-
kunnade Yerren figh sswer thenMuare» / och lckt
honom lsös/ och gaff honom 11l chee han Wdigh
war. Tä gick ehen eienaren veh/ och fann en asDa
Medhlienale / som honom war styloigh hundrade
penningar. Och han eog faee pH honom / och fick
honom iyalsen/drog honom/ochsadez Beeala ehel
tu äst styldig. Tä fsll Hans Mdheienare neph/
och badh tzonom/jtiqandes: haf eolamod medmigi
mg wtl ale beeala eig< Men han Wille tcke / vtan
gick borl/och kastade honom t Ftlngelje/sä lckngehan
delalade ehee han war styldlg. Hä lm andrehans
Medheienare figo eheejom ffedde/ tpckeethee ehemgansta illa wara/ och tommo ochkundgiordefinomHerra ale ehee steede war. Ntallade hansyerre ho-nom för sigh/och ftde eil honom.- Tu ffalckachttge
eienare/ ale ehee eu ssyloig war/gaftagh ttgh ell/ey
lu bad migh. Gkulle eu och lcke hafwa ssrbarmat
eigh öfwer em Medlienare/ ftsom lag Marmade
mtgh sswer ligi Och Hans Yerre wardewtev/ochanewardade honom BSolarna ihänder/elleheseheewar ale beealae/ som han honom styldig war, Ock
stal och min Oimmelffe Fader gsraeder/ om
fsrläten af edor hima/ hwar och en finomßloder
ehee the brpea.

lag?



effettlnninti». «55
HUagh weet thet fullwcll/at saär/al en Mnni-
THstia icke kau besta Rcktsardig för Gudh:han
<sr Wtzs och mächttg/ hwem hafwer thet doch glllt
wckl af/ som sigh hafwer jattemoot honom i Hr
then Gudfruchiige Hiobs swar t«l Bildadz af Suah
taal/lhen medh aU fttzt söker kommaHiob lil sinä syn-
ders bekennelfe. Thervthinnan han fig w<W vthlä-
ter/ at fin mening yppa; emedan han sörst ehrkänner
Gudh wara Rättfärdig och helig, och/ hwad Gudh

Hiob 5't.4

gör/ wara Rältsärdigt: sä at och alt thet onda Hlvbnu vtstod/ thet och Rättferdigt honom woro af then
Rältferdige Guden tiihanda löndt;
Rällfärdig/ och rätteäro hanSVomar: Thersöre
och then andra Hlobs almeHugswalare, Eliphas as
Toeman/ sade: Hwad clr enMenmffta/al houfful-
le wara reen/ och at hon ssulle wara Rättferdigh/
somaf ftld föbd är! Sy/lblandhanshe-
llga är ingen osiraffelig / och Hlmblarna äro icke

/iv»;?'

rena för honom : huru myckil meer Mennistian /
stygg och ond/ then therOriiltferdigheetens

dricker sisom waln. Thet ochHiob reentvth betan-
ner och säger- la/ iag weet thet fulwal/ at l<i ar/ at
en Menniskia icke kan bestä stätserdtg för Gudh. Och
weehouom/som trckermedfinSkapare: aroProphe-
tmsEsalce otd;nemligackrutan medkruksmakaren:eme-
danW iirom allefammansasom the orene/ ochallg
wäm r<ltlserdigheter / <lro sisom et omnt Kickoe<

Esa.4f.?>



M clesty alle bortfalnade Wm M/ ochwära
Svnder ftra oh bo«/ säjom et Wckder. 3y m <i-
som ai stndelig Sao födde/ och som then H. DavtV
bekänner. MnMder haswer migisynl» aflat.
Hwarfbre och/ ngr HErren af Htmmelm ssgh vpps
tnennlsliors Bam / a< han fte ssulle/ om nögon för-
6ändig wor.o/ och effter Gudh Alle WSW
afmekoe/ ych alle<ammans odogse; det är mgen/
ssm Val gsr /ja lcke en. Och kunna w«l mänga

/4:s.

Ml.sl.v

,4 4-

MennWor warda frome kallade/mm hoo ssal finna
' en/ den rällellga ftom Hr? Sager fördenstul Hiob
medh stal; M/ lagh weec det Mwäl / at en Menmstia
intet tan bestä rätferdigh fsr Gudh: han arwtzs och
mächtig: Hwem haswer det doch gött wöl Hf/som sig
hafwer satt emoot hvnom? Tä mandoch then jgmme
rättferdige Guden för fin ovthsätzeliga Godheet och
Hatwhertigheet aldrlg tilfyllest ean beprWj Tv Gud
lster oh intet tll stam warda/ när w« medh honom
vthl Domen tiljamman komma: Han ar wtzs och

Mer den helige Hiob l Ochhaftverhan af
Un ovthransakeliga WtzShe«/ et lsdantMedel vpftly-
nit/ atwtz lfrän den rHtferdige och öftver wsr orstfw
digheer wrede Guden kunnom appellera til nädmes
ych barmvirtiahetenes Thron/ lber otz Nsdeförßätt
wederfsrs 5 lssom och otz ther om Frellaren lEsusv-
thinu vplasne hellge svangeliste Wneltze förMar/at
fast än wtj/ WY arom Gudl ego tusend puno ssywige/
och HZrren Gudh hade rätt/ om han wllle/ emoot otz
iulftlm siy M, och M strperfm sK allastätt, sym

Drdspraki.
P.«o.<.



iffttt I>inlt2tis. kV>
ickesro wärdelefwa: Gudh doch «fMdeotzchen
stoora stulden tilgifwer/ för sin käre Sons
jares CHMz lEzu stul / at wtz medh Prophmn och
trösteligenß<zom: Hoo är sn sadana Gudh/ som lu
Hl shen der Gpnder förläeer/ och tllgifwer linom
igenlestaarfwedeelderaSmlhhgnVel; den icke behäl-
ler fina wrede ewlnnerliga/ ty han Hr barmherlig.
Han ffal Hnnu förbarma fig sfwer otz / fia wära
MMemins neder/ och kasta alia wtlra Gynder v-
thl haassens Viwp. Mm i anleende tll s<l lloor wst
ffuld / mäste wtz medl) trogen och tragen böhn then
Himmelste Konungen om nad anlMi säfomwh thet'
ta med mehra/genom Gudz bWönd/ nu afhörandes
wardom- Täwyförstfirnimmom Gudz lhensyim-
melffeKonungens barmheltlgheelochMlllgheel/al
oh Wckw synder fsrlcka) Men ther hoos/ochförthet
andra/ W<ir oeacksamheet / och otvilllgjeel emoot
wckr Jämpachristna, med lhervppäföltande straff/
och the lärdomar, thtt af nu gifwas kunna. Imed<
lertijd wn tanckiom otz thetta til at göra/ bldiom wtj/
O OHrre hielp/ O HErre lät wäl gci!

är lyknal wid en Konung/ som Wil-lie tzällaNäkenfkap medhfilw Hwilka aro
Freisarens ChxistilEsu ord/ somotz säledes strax vn,

/ yum medh otz Mennistlor tllstär ; at
wtz icke wsm egne öwni/ vthan vthi then stoore Ko-
nungens tlenst/ Guoz Tienare och Tienarinnor/then
til ytz aUa/säsom tll Izrael, salia kan? Anck ther pp^

Gsss Mu

Mich.?. i,.



pä/ lu äst min Clenare: Jagh hafwer beredt
«Zh/ at lu stal wara min Venare: Förgäe
mtgh icke: Guoh hafwer giordt / och icke
M sielfwe; 11l sit Folck/ och til ssne Fosterfthr-
GUdh hafwer aifwieol)Kropp och Sial/ ögon/ bron ock alla lem-
mar/ ssmufft och all sinne/ och chet haller han önlm widh
Ther til bessrier han otz rijteliga och dageliza medh tlclder / och
födo/ hws ock heem/ Hustru och Barn/ boo och bohag/ och all
thee wy til timelig Ntlring bchöfwa; GMH tzestarmar och bewa»
rar oss sir stal>a och farligheet / och alt ondt.» för hwilker alt w«j
plichtige ärom honom tacka och lofwa, jclmwäl lydige wara och tie-
nä. Christus IHsus hafwer ost förlappade ock fsrdömde Men-
nistior ftrlossal ifrän alla synder/ ifrän döden och dieswulens wald/
icke med Gulb eller Silfwer/ vthan medh sit heliga ochdyrablot,;
pa thel wff ftolom wara Hans egne/ bllfwa och lefwa vnder honom
i Hans rijte/ och houom Tienä i ewig rckttftrdigheel/ menlscherlochGaligheel. Tudh then wclrdige helige Anda hafwer tallat ossvthi

Efa 44-«- <

Ps. io«:z.

HErrans wijngard och Christi Fsrftmbling / icke at wij ther stulle
fiä Mnge/ cller nägoe förderswa- Bthan at wij stolom tienä Gudi
Hans arbttt gsra/ ock bara dagsens tunga och Heta .

Ock wlj saledes Gudi Tienare och Tienarinnor, mera fsrbundne
ärom lil Gud, tiensi/ännägoe annat Creatur.- Ty och säsomTie-narenas ögon vppä thems Herrars hönder see j
Och säsonl rienarmnones ögon vppä sine Frwes hön-
der/ altsä lee wär ögon vppä HERran wär GUdh.
Kan och eij Heller fsrmodeligen nagon Mennistia finnas sa dristig/
then icke alt chetta bemkar; m dock mckckta faa finnas/somH«r,
ranom Gudi fin lienst redellgen halla. Th<t Gudh biuder/ thetgörol» wij inttt; Thee Gudh fsrbiuder/ chet gsrom wij: Ty <
Mäng stycke felom Wtz aUe Therfsre ock Hirren lEsuSsager: Himmelrijtel är lqke widh en Konung/ som wille HMa rs-
kenfiap medhfin Tienare. Sälöm han stlyawille.- Bchi mmsir<sambling i chenna werldene «lr inltt sadanl lilsiänd / säsom i Hlm<!

mclcn/

Mas!o./tl

Mi«j"/),'

Jacob-).-».,
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effter
melen, eller och i helftvetet. Bchi Hlmmelen ckro asstliasi che he<
«ige Hnglar, och che Gudfruchtige Saligel Vthi Helfwetet fin-
nas allenast Diefiarna och che sördsmoe Ogudachttge Men
»Ppä lordene ock i oma lifwet äro syndare/. som stola sa«ga
gsras; Them wil min Hmmelste Fader cil saligheetet, fsra; Och
cherfsre tallar han them lil rätenstap. Tying.cn Meniustia mfin.
ner figh fielftvMgt ock af M fielfhoeS Gudh/ at hon sinä syn-
oers stulö ma kanna afbstja.- Vehan aro en deel medh Hdam fiyck-
tige , chn deel neta sin fiuld medh Cain/ Cn deel wilia denös.
werffyla medK Ev« Moneblad' tzherstre kallar Gudh Menni-
sttors bam ei! räkenfiap. Och vpll!.Uler ban icke sadam til sielswa
dödzenS siunö/ eBer och then ytttrsia dagen; Ta icke wndare tijd
blifwa wil at förbarma, »chan siraffa.» Nhan nuock i dettaHim»
melrijket/ medan man <lr i den firydande Gudj Kyrckia och Fs»
sambling/ fordtar Guch rätenstap. Oasom och til then ändan in-
sall <K ordetz lienst vthi Prchijkoämbettt /af Gudh then helige
Anoa cherigenom Magraffa werldenq för Synd: Gasom och Da-
vid kallad hlef af Propheten Nachan/ ockNiniPiternepchaflona.
Mm ,he Me MenMior strsumma och ssrachts chenna iallelsen,
tyerfsre lagar Gudhss, ae Hans Tienare sck Tienarinnor mage
tomma str honomv ta han tzenom K«st» allehgnda frestelsef/ och
l<lmwlll Samwetes fsrst äckelser/ vpwäcke» pchi Meymftiomen
fin ssuldi tändzlo / ae the lijtasäsomMmdeS in fsr Guhz Domstool,
antlaga sigh fieifwa / och fin Ml» chrkenna. safom i limeltg
ma't« tilgar/ nclr nagonchen fsrsta Mmpningen
andra firax plclgar fölia/ och sa t»en mdiej ftrsummas ock the,
sä tommer chen fierde / som nsdzar ae tomma - sa steer och l
Församblingen/ wllia ehe icke hsra Mosen/ st fomma Pessilenlia
och smittesamma fiwtbomar/ Krijg och srlig/ sck annor hwarte-
hsndil nsdh/ som rsra Mennistiomas himan/ at che dock ehrtan-
na ma'tt< Guoz r<ltmstiga wrede sswer sm fioora Synda.stmd,
Rhet och Konung David medh sit Exempel wlttnar- När tuen ,
lttchtar ftr syndena fiull/ fä warde» Hans ftgring strtärb, sa,om
af Maal. Wände tina Plägo ifran migh/ ty iagh <lr försmMlad
fsr tine hands Seraff! Sasom <ck Församblingen Hans Ord an
' Ssss» bwkatt

iSam.«.7
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brukar/ och s<lger: Ach HHRre firassa ickc »igb vchilii, ftosr«tWrede/ och nckps mig icke grymmelig sir minä Synder lel>e< veaik
HHrre war nadelig/ty iagh <lr swaz, hela tumgh.' nnn bemä,
ro ssrstrckstte! Ock labegynnerMenniftiankännna, <u hont>'g lyslusenöepund/chet sr en sa fioor Summa/ chen honlilewiKtyd aldrig matte beeala. Emchan tijolusmd pund/effeer nagras vt-
räknig/bestijga til sexMillioner Gyllen, eller sfwer sextijo lunnor
Gull. Sasom nu ingen lienare msyeligil «vara tan, en sa stoorSumma firnöijai sä brutalChristus lhelta ordascktttl/ at «H <h<r

> af mage lckra/ wära synders stnld emool Gudz bud faft
ra/ sn ae wi, den nägon chd »nagom afssi sielfwomkunnabelala.Ty pä mänga och alla emoolGudib«d/
nu med fördolda tanckar/ nu meöh vppenbara ord/och grsswager'ningar; ilimwckl och la/ nsr wij firsummom thettcknckia/tala,och
göra, som Gudh dock i sie srd afoZ fordrar; Säsamkom wij
eftee wara obootfckrdige j,a wredenes dagh/närGudz
Hckltwijsa Homb blifwer vppcnbar. Och sä afmsla? os izenon»pund syndenes swarheee/ igenom lusendesyndernÄsfioorleek/ meni<-gen igenom enolusende detz myckenheel. Sa al wara synder mck-

fie aldeles swärewara/ esster the icke mareklals/ vchan pundtals/ost
ftr sgonen Mas; He mästealdelesfioore wara/sffler the icte hun-drade<>lhan lujmde lalS/ nämnas. Hhemaste aldeles mange wara/
efter the en sa stoor Summa och til tiso tusenbe pundafiadtomma.
lkftertcknck lhetta/ och r<ttna sfwer/O Mennistia/om m tanl/ hu-ru manza miDlrsfier vti thee Mennisteligahiertat fitmas emootlheefirsta Bubor>el.- huru mängakderockßannoe/emool ch«l andra:
Hnru sioor olydna är emsot öee fierde: Huru Gudl ord »OSacramenlerne strachtas emool chee m'di<.- Huru manga lr<llor

och

e/?,
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Ochhannor/emool chet ftmte: ochsa bortach/hurumangapund sgenenS
tzegärelse/ tstzens begsrelse/ och et hsMdigl lefwerne/n,Mn«kl vthi the
stysta/Hig.och lättferdiga hjerlail-hnru mängapund Mte Måns
Stolbrsder styldige Zro fsr sine kofieliga tläder/ öch hwar tagz
trDligheel- Ty ma »ij/ hwar otb en fsr sig / haswa örsat at Ma:
M igh är ondt vppakommit/ ttzer intit laal pä är: Minä stnder
haswa «skt migh fatt/ sa at iazh icke see tan: The 6ro ftera stt
hären pä mit HufwuV i Minä fynder gä sswer wit Hnfwub/ och
sasom en lung Byrda Hro lhe mig för fwära wordne? Emedanju

liclfwa fsrftrenheelen intygar / en byrda af tito tulenb Pund al«
«om Mmnistiom wara sä odrägelig, som Menniftcliga kraffler sf-
wen en sa fisor pest as Synder / MHgermngar/ sfwerlrsdelser och
hwariehansa tstzens Gernlngar/aldrig fulgsta tunna.

U. 45. l^

Tversöre sölier vthi Evangelio: Och «Per han tcks
hade thet han kunde betala medh, bödh Herrm/ at
han ftulle salias/ och Hans Hustru och Barn / och alt
«het han Me/ och beealas medh. Och talar HERren
ZEsus/effter som tä seven war/ at Gäldnäreme/ som
jcke betala kunde/ the antingen säldes/ M
stngelsetz euer oa>om the ftere styldige Mro/ the ta
delaves i stncken/ öch gafz ther af äth
hwar sit. Ther af oGvean twifwel i wsr Lag komnilt
är / at then icke annars fin Skuld betala kan / han
plichm ms medhKroppen. Ss stapper etz heUerGud
sinä gäldnsrer onapste/ vlhan handlar GVdh medh
menMiors Barn/ som strjswit stär: BedröfMse
och ängest sfwer hwar och eu MennlstlotS Glsl/
som Ma gör< OcksZ Wer Gudh them/det är/hatt
fbrkaftar them säfom stilde ifrän Ng, at the/ som ssul-
le wara Gudz Tlenare/ waroa Satans Trslar/ och
af honom <ua handteras/ t,l des the koMma til fin6
fyndtts ländsto. l>ch vppa säoant isliande WwauH

GlllZ EpenM
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sss TiuglMbe och Mdrg Gsndltgen
Exewpel vthi G«dz Ord/ hwad heistfwij tdet betrach-
tom i andeiig euer och limmelig mstto Hwaoan lom
lhee/ al en Aende tunde drifwa tuiende Israeliter/och
twanne jaga af them? Toerföre/ at Her-rans Wrede förgrymmade fig bfwer Israel/ och han
gaf them i theras Hand/ som them röfwade/ at the
them beröfwa stulle/ ochsckde ehem < dttaS fienders
Händcr alt omkring. Sa ftagar och Församblingen;
?u säiier eil zolck ftrMweS/ och eager ther intet
före. Och sa liudaHErransGudzOrd hoosProphe-
ten: Gy/I <lilenför edla Gvnder stuU filde/ ochrder Moder för eder öfmerrradelse stul öfwerglswen.
Och i Andeiig matto/ tommom wy wal ihog Achabs
Grasstrisst: Altsa war mgen/ then sä aldeles siildwar lil at gsra det ondt warför HErranom/ fijom
Achab. OG tlagar och Apostelen Paulus figh wa-
ra sälder Vnderspndena,- at hanmsttegörathet han
intet Wille/ och tyet han halade t hwilket iöjlande dem
Gudftuchtigomar zZ iwärt och hsrdt/ae the lucka dage-
llgen/och stundeligensstunda/at frya walda af för-gängeltgheetenes trckdom/ och koma til G«dz tm,
ttas herllZa Fryhses.

Och af thetta fbrecalda ieer man tä nogsampt itke/hwHriom och enom vthi Gudz KntGa och Korian,,
biing loffgiswit wara/ lefwasom honomlyster; vthanGudh wllla / hwar och en ffal fin leswttnes wandeleffterGudz ord och bod rotta/ pä thet lcte nsgon syn,
dastuld wtUigt och wetande mä sammanoragas.
Thersöre hsfwer Uudh vthi thet algemena lefwernet/

törst
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först Föraldrarna/ joni sinn Barn och Hwsfolck vrhi
HwsyaUetjstyla stola; jedan Oswerheeten/ jom thetsamma bejwaret hafwa för sinä Vnoerlalare:
och sa Gudz Ordz Tienare/ som vtht Förjamblingen
as Gudz Otd aUom < allom theras jnndaskuid för ö,
gonen sättm stola,- Och den »axel/ och den wyronao/
och den hörfancheet hafwa/ som GVdh vppä thttaswagnar vthof Barn/ Vnderjätare och Ähörare for-
drm. Hy lgtet och aldeles lntetkunnom wiz vchiFör-
jamblmgm Predckoämbeletz Straff vmbara/ jom wtz
11l wärt nHdtorffllga vppehäUe vmdsra tunnom da-
geltgil Bröd. Derföre the Christrogne för en hsgh
Gudz Wälgerning thet ehrkänna/ at tde af GuozOldaswen med andra hör straffas. och HErren Gudh dem
sä nädU är/ at hanicke med fin KaUelje til Dödzens el,
ler domiens Dag vpsttttter/ tä mera ingen tWh dem
Ogudachtlgom öfwerblifwer til Bättring ever Batm,
herttgheet. Tv ochGudfruchttgeMenistior wal mär-
kiä/ hwtj HErren Gudh vnderthden nägra sa härde
handttrar/ at therasKropp/ dnasHustwrochßarn/
blifwa olämpade: Ti Gudh biuder l Oroet/ wtz ffo<
tom ehrkänna wär stora Skuld; och then Befalnmg
byfallom w« wäl/ doch icke jomfig borde. Dageligen
dagz läsom wh t Fsrlal H/O zsdet wckr/wara stul-
der.' Men huru offla händer thet/ at Munnen desse
Orden ftamför/ ochHiertat dochasfremandeTanc-
ka? lntagit/ ther af alzintet wett? Therföre tommer
then gode Guden medh Kors ochßedröfwelje/ ochgif-
wer o§ nagot at bläfa vppa/ at wlj doch/medan nö-
denesTtzdyär/ betänckia/hwad warfrild tilhörer. Es

esftts Ifrjnit2tls. 6l^



Sa stsr tävtdl Evangelio l Tä föUthen Tlenaren
nid/och ttlbad honom/ochsade- Herre/haf tolamodh
medh MW/ lagh wil alt bftala tigh. Ty hwad fiul«
le han göra? Rakenstapzdagen war tommen/ fin
fiuld kunde han inlet neka/ rätningarna öftvertvgade
honom/ at han tyo tusend pund fiyldig war-. Och sä<
som han nu figh figh «ngen annan vthwsg, brutar
han the galdbundnas aUgemena ordasätt/ vtdi en
rijk doch omöljelig lofwen bestsende/ figh nl hielp/och
bsoer: Herre haf tolamodh/ iagh wil alt betala tig.
Ty ehuru han wäl wiste / thet war aldeles omötze<
liglt/ ehet han lofwade i lofwade han doch thet U-
wäl, och wiste säledes sant wara: Atmangenloss
war inöd/thet han intet kan HZlla för fin död. Nö-
den war haro/ band och doHor woro reoa om hals
och händer / och nu lkuue han bortsälms: förön han
en laoan nödh och ssdan stam mätte vnderga/ bru-
kar han fit bästa/och w,i tä medKnäfali och godaOrd
fin Herre sörnöya. Men med blotl Knafall och goda
Ord kunde inttten fa stoor ssuld oelalas . Hundrade
penningar kunde här med intet bemlas/ som wy strap
hörandes wardom, myckit mindre chotufende pund:
emedan vppä et pund allenast/mange hundrade jms
penningar gä; then som pröfwa kan/ pröfwe och läH-
gie sa mänge HwU rundstycken / som kunna gä pK
et belmans pund/ sa läm han sinna äthstildnasm
emellan nagra hundrade Hwtjtrundfiycten/ eller/som
orden bar lnda/ hundrade pennjngar/och S-pfio tun,
norGuld/ eller tgotusend pund. Och lä öl thet med
otz Fattige srmdare/ och vlhi Galdbook/ hlelp
Gupy/ hum mZnge tusende gsngor ypssrefne! Helf-

wetes
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MMsßödlarna äw rede/ och lagsens förbannelsehörer
lnan / heifwetes Förbanmlse försiräcker otz; Ach/hu-
ru öro wtz tZ ordrW, huru vthlofwa wy boot och
bäuring / och en sann owwHndelse? Men huru o-
WötieWt för otz wtj tZ vthloftvom/weet Gudh/ och sin-
nom wy fielfwe/ fom doch til ,mel sode äs otz/ säsom
otz sielfwom/örom beqwämlige. Thetföre och then
Himmelffe Konungen wUer/sin Bamchettigheet hör
«öra thet förnämsta: ?Z wKrwnnadefigHerren öfwee
lhen Tienaren / och l«t yonom iös / och gaf honow
tN chet han Mdig war. Och FmÄsaren lElus be-
krättar/ otz Hoos Gudz Barmhertighett böra sökia
vndftycht/ och af Gudh Fader begara en Mdigh
Syndemasförlstelseför Frelsattns ZEsuCdristifluU/
genom then deliga Anda; tä otz af Wdechen Him-
welste Konungen au wsr Snnda-stuld wil förläta.
Gudd Fader lkäncker och Mgffwet otz wär Svnda.
fluld; Sonen/F««lfaren lEsus,haswer otz then zam.
ma Gudz Nade sörtient; Then hellge Anda förer

spiritUs;

Otz eheffe Hmmelsta stattar tilvanda/ förmedelst thet
HelM ordet och the HSgwärdlge Saetamenlerne /

tä chen sanna och lefwande troon t«l sig lampar och
ggh eMögnar den Nadiga fnndernas fbrlseelse/ den
hmne nu mera til winna stal/at sig on» goda warck och
aerningar beftAa. Tv Gudz Nades afflatz brefhas-
wyM wtz nu/ detz Gudl ewig lof/ vthi wsra Försam<
blingsr/ vtvi wara psalmböker; ja / the Gudftuchtige
Gch Chrifttrogne haswa thee i fine hiertan medGudz
linger striswlt: At then Himmellke Konungen med
ratta hade otz stalckachcige Tienare ochSyndigeMen»
Mstior kunnat kasta vthi ewigt Fängelse. Men tbeO

Uttt Himmß



<350 Nugunde sch allhra Söndagen
HimmelsteKonungens SonMwer bliswitwärlyffles-
man/ och sör wmastuu war stuld brachtfinHlmmelskeKaderlllßarmhertlgheet/och latttthtt all-
mant förkunna/at HErren Gudh ar reda otz at lölegifwa/ och hwad wg fiyldige arom tilZzftVa: EmetmnGudh Fader förplichtar sigb edeligen emoot hwarochen Mmnlstia pa Zorden; at ehoo bch HM den ar /
fom Gudz ord/ ehwareft thet Predtzkas/igenom tbmHelige Andas krafft gärna anammar / och vthi sinäfynders kannedom medh en ftnn förtröstnina sätlersintroopö Hans Son Frellaren Christum NsiMGudh ea then samma/ ware sig lyan eUer awmna/ablotta och barmhemgheet/lcke allena wil sörlät<aUa theMndwvchtherasMtzgerningaraldrjg meratll straff och thet warsta ihugkommaj vlhan afMathem lfrän Lagfens föchanmlse ta qwitte/ för fin «me"de st sakre/Wn Dtefwulens och Helswetes wäld sällgh sä Rattferdige och Salige / lMsomsieWe hade fuidordae Lagen/ och giordt tlifylest för fina synder; ja/ the förvlan synd wariödde/ och aldrig nägon miggermng begängie hade
. SädansWtilgemlng ochFaderttg sodheee/hchwe
. Gudh H bewyfal,och oh fin Wd wedelMnstowckroW OErra/somcholde MHdöd/han wll a!
. ondtaftväM/ ochzielpaohafnsdh. Kpr« EieOn
- Vär med Mom wy og ttösta/ bäde naee och daa/at wy eh Mwlsta/ för Guoz firMgg 3ag7lp

Besee hclromcheeen-^
daocsann-'
stlilliga
Gudi Af^
debr«f/ el»
ler chet nya
«wlga Te<
fiamentttzsuma ocine<
hald/ hwil.
tee Gudh
«f blotla
Nädt ige-
nom Chri-
fium vthi
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M frWe isrän all Mligtzeel/ genom Lhnsium
wckr HEem/Mfignal i ewGeee. Kyrie Eleison/
Fjnste Eleison/KMElelsou!

3!het Andm/
Azh«nerligenwärolgcks<zmzeet ochswilMt emse

ehet pä Mande siraff/
hwadanbelangar/aro aterFrelsarenslEsuOrd i wsrt
Evangeliot A glckHen Uienaren vth/ och fann m
sf sinä Mdhliensre/ som honom war styldlghun-
draoe Penningsr. Han gick vth, siiger Flelsarm
ZEius ifrän fin Herra / vthan tlpifwel wedh glade
inodh/ effler han en stoförmodelig nad bekommitzoch
war Hans vpsät/ at har effter icke wijdare sin Herra
Konungen söttörna> Ss ör thet och medh os t Om
wh strap effter vndsangen Gyndernas förlöttlle stulle
döö/ bleftvo wtz i sanningSallge. Men nar wtz Mm
Vth ifran HVrran / kan thet lötteUgen stee/at W
ster lgen faUom. Och Mm wtz vth pä tweg-
gehanda sätt: Antlngen nar wy medh Kroppm
giiäm vth til MeninskiorS vmgänge; Heller och/ nar
wg medh wsr finne ssssm ifran Gudh. Nsr»« wed
Kroppm gööm vth t,l Mennistiors vmgänge/ fkolom
w«otzombefitzla/ a< wtz alchomedh HoZ och Tane-
tar arom hoos Gudh/och ibetrachtande til hansgod-
heet emool otz/ ster igen Mda oh/ fäsomGudzvch-
korade Yelgon och ätstelige/ vchi hierlans Barm-
helliOsee/Wlinllgheel/odmmkt/Gachimodzshett/
LäygnMigheet / och vndragom bwar annan / och°

Ttttt förlötom



hwar androm / om nckgor hafwer nagor tia-
gsmäl emoot lhen andra: Oäsom och AhristMos fstliilie hajwer/ fi gSrom och WH. Men när
wl< detta bortglömmonl/och gssm jämwalmedwär hoG
vty ifrän Gudh/ st stär thet aldetes tlla til medh otz.
3n orsaken til alt ondtär/nsr wy gsam vt ifrönGudh/
och lcke nör honom bliswom. Nckr ludaS Ifchatl-
och laget jade chen betan/ gick hMstraxvth/fäger Johannes «vangelisten: han gick vth / och kom
aldrig igen mehra/ blef en Lörrödare < Röftvmes an>
förare/ochsitegitlM Mördare. BUflvom fördenstuld
MdooSGudh/och vthihans hws och
O fiolom wtz vndfty kunna mönga tilfäNm at wnda.'ThenneVenaren/omhwilkenhsrtalas/ glck Vth^äsomCaiN/iftän HEAMNS Ansichtk/ ochfannmafsinaMedtiena.
re/ som honom warskyldighundrabePenningar/ enPostGexhun-Tusenl» gangor lnindre/ sn Pesten afTijolusend punb/

l then honom afKonungen blef lilgifwen: Ta öenne Tienaren/ somfördenftul effter delta vthi allsomfiörstahsertanslacksamheelemoolKonungm och sin Herra/ Dnwäl jclMlyk tärleet och barmhereig-'
heet emoot finlämpnChristen lefwa stolae / träffandes nu firap
denne fin G<llben<lr/omennistligen honom traclerar/och vthan drö>sel/vchan barmherchheet/nuKar as honom bttalningen fordrar.Ty ofsrmodeligen tommer han vpxa honom / och mäckea häebeMar han honom; Belala thee tu äst ftyldig- sielfoch med egne hcknder
tog hanfatt pa honom/lwingandes til at solia sig/och log han honM in^
ket om hänoerna/ vthan sick honom i halsm, och l»rog honom; och'churmvckl Hans medhlienare stll ned/ ochbadhonom/saijandes, hafwlamodh medh mlgh/ iagh wil alt beeala t,M stm och wsw huns«gne ord til sin Herra: hörer han honom oock alMlee/ och wilKsigh icke sfwee honom fsrbarma , vihan gick bore / och fafia»He honom i sanAelle/ sg.läNAe han bilawe thet han war stpldig.

-0O
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Sch saledcS medh achstillige >thtryckte omfiändigheeter lclrcr otz
Frellaren IHsus/hmu Mennistiors barn vthi Gudz Kyrtia och
Firsambling medh hwar annon ftmmanleswa. Hro icke än ma»,
ge chenne Tienarens Slächtingar, che cher fsrglöwaGubl nsdh/
then them dageligen händer; fiendteligen/ emennisteligen
handlandes emoot chem/hwilta the sasom bröder ochmedtienarlillfta
fiull< Hro irke che »chiandeligmatto bade difwe och blinde, när
che intet wilia eller kunna hira fin lemchristnas astGn/ och ezs
Heller fee tunna och efflertänekia, huru dem stulle i hand ga'/ olv
Gudh ffnlle bruta emoot dem lytarsll? Ock huru mange obarm-
hertige och orälradige sinnas / fon» ecke allenast ofsrrckta sil»
lämckriften och NDa / vchanoch dest Husiru och Vam! Thecta
weet HErren lElus/ och ftrdenftul wil han/ at wij en sadan o-
barmhertigheel afiäggiom/ och jemwäl den o§ stcdd
gärna lilssifwom. Ty hwad är doch den M<nnistiorna

Ktz vnderchden gsra? Hm the myckit o§ förolsmpa / stada the
wart Godz och Hgodelar/ eller wärt godoNampn ochßychte/ellec
och war Kropp/ hwilien stada lätltligen tan sswerwinnas: Men
wij fschndomost emoot wsr Gudh dageligen sä h«sgt/ at wär
Mtee/ vchan medh GM Sons Blodh ock Döoh/ bsltras tan.

ock Apsfielen Paulus ftriswer til che Cormcher:
Mer 11l bIM sckger tagh ehelta< är allareds
en brist medh eder / ael g<ihn medh hwar annan
til rätta. Hwtz laeen icke Heller gsm eder s-
tatt 3 Owy lcken j icke Heller gsm eder stada/
Hn at jbedtöfwa then Helige Anoa/ bryta emoot kär»
leken, och sörlora troona/ och den sörr vndfängne nä-
diga syndernas förlätel>eochtilg,fff, ?v the som GuG
Karmhertigheet mHbruka/ och icke ltzkabarmhertWeee
emoot sm lämpnchlistnaöfwa/ faUa vtdurGudz nöd/
och ivndernas äter igen bottmista Sä iä«
Zer lEsus: T<l nu anörehans MeVhlienare sägo lhet
AM ffeooe/ tychtettzel them ganfka IUN wara/och kom-

mooch



mo och kungiorde finom Herra alt «het stedt war. Es-
ter Mennllkeligit <ätt Msalt dettaomGudh. Han be,
höfweringa bodbärate/ säsom Werdzlige Konungar/
the honom mäge tungöra/ hwad vppa jordene ibland
MmnWorna steer. Tp YERtanS ögon ckw/lhs
eher sfwer heela Landet löpa- Sa at han fielf när-
warande alt leerochweet. Doch icke thetzmindrehaf-wa obarmhtttige Mennistwr sme anklagare/ som
shem hoos Gudh för sin Obarmheetlgheet cmklaga.
Christus lEsus tallar them andra Hans Medhtiena-
re; och mena nägre här medh Hnglarna/ efter the sig
sielfwa talla wära och w<ira bröders Mdzeienare/ssm FHju MtMSbyrd hafwat Och är ey Heller

ZaK.^ilo,

Uppmbarl.

nsgot twifwel/qt lcke the/somdagellgen fte Gudz Fa-,'ders Anfichte/ tzm llr iyimmelen/öswen therkun-göra/hwad hafwa: Sasomoch
SatanvtiHimmelensörtalde/hwadvppsjordenestedt
war medy Hiob. Men wtz kunnom och medd lhHeMedlienare sörstä andre Mnniskwr/ hwilka seendes
obmmhertlga Mennistlors obarmhertigheetoch härd'
heet/ sucka ther öswer / och den samma in fö« Gudhoch Mennifiior straffa. Tä the obarmhertiga hsehafwa thenne geensago; Hwad kommer thet anvra
wid/ thet iagh gör? lagh fullMr min ratt/och thetkan ingen förbiuda-, Här swarar Frelsaren lEsus l
O Mennistia evoo tu äst/ sä stal tu doch weta/atsswal almänne böner/ som aU mans förbannelse mye<
kit hoos Gudh vttckttai säsom och thet sielfwa sörka-renheetenlarer. Ty nsr tden styldige MennWan lckeens thet ihugkommtt/ tä öfwer honom

Malt B.'is

hastlgt
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hastigt och oförmodeligm Gudz hamd. W« tunnom
och medh thche Medhtienare sörstä theras I?oop och
suckningar/ som warda illa handterade: Cy YHr-ren Mr chens ofsnättades Böhn t Och säsom
Gudh sr KäMen/ huruFulle han icke mevgas/nsr
han seer-obarmdertigheet och oratt lsrarne vthiryc-
tm/ och Nagande Suckningar lilHimmelen sörorsakat

~Ich.4'.'s

Zhersöre och Hans Herre kalladehonom andw
sig/owsade til honom: T« Skalckachligk

Tienare/azt thet tustyldig waK/galiag tignl/ tylu bad
migh; SMUe tu och icke hafwa förbarmat tigh öf<»wer tin Medhtlenare/ssjom iaghförbarmade migh öf-wer tigh? Ow Hans Herre warm wred/ och antwar-
dade honom Bödlarna i händer/ til thetz alt war
salat, sonl han honom styldig war. Tu stalckachtigs
Tiengtt/ iagh hade erodt tig wara god och vprichttF/
therfsregaf iag tig then stoora stllldenM/ then m ic-
ke hadekunnat MM / om tu an medh Hustru och
Barn/ och alt thet tu Zkie/ hade blifwlt försald. Nuseer iagh tig wara en SkMachtig Ttenare / som icke
Wille förbarma tig öfwer tin Medtienan/ sssom iagh
förbarnmde migh öfwer tigh t sr och icke thetta et
stoort fkalckastycke af tig drisseligen wsgat/ at tu migh
owttandes st härdt jkuUe hanola medh tin Medne-
nare k Skuue tu icke Heller hafwa efflerlöigdt min
Varmhertighetz exempel/än tu tin oratträdtgaste begä,
telft stuUe rnm gifwit?Efter tu nu the§e.stalckesiycken
medh the ftera tildristat tig at Gra / ftaleu och en
stalkalön bekomma/tu stalt Bödlarna öfwerantwar
das/ och icle en/ vthan NlZnga plggare.- Och lyesse

plägare

?e"l Det»
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6ss Nuglmde sch stldw GsMM
plägare äro Dteftarna/hwllkasllenstGudl) brntar vti
Helfwettt/t«l at med ehempläga och straffa fina fien»
der/ och the Ogudachtige/som i thenna werldene nuet
welat figh omwönda/ och en sann boot och bättring
göra. Thetze Bödlarna öfwerantwardades thenna
Tienaren / til thetz alt Heralat war / som han finom
Herra fiyldig war. Hwilket ingalunda sä ffal fsrstss/
ltjkalom Menmstiors Synder medo wist straff tunde
fZrsonas/ochnar thetfiraffetworo vlständet/tö sedän
the sördötnoe ther ifrsn frgas kunoe: emedan synder-
nas straff ör then ewlga Döden , hnmten ör en
Ogudachtig MmniskioS ewlga stilsmesia isrsn Gudh
och Hans Saliga Mke/tä Syndaren tastadwatderv-
thi thet ytterlia «lörkret/ ther gräe fkai wara och tan-
dagnitzlanzoch thenobarmhertlgeMenniskian/ som fin
lämpnchristen intet wil förläta/stal til ewlga tyoer af
the Helfwetes plägare Dieftarna lUaochjämmerllgen
plägas och handteras.

Sä lyoer ftuttt af thenne Evangeliske Ltzknelse z
Sä stal och min HlmmchteFader göraEder/om licke
föMen afedorHlerta/hwar ochen finomßroder/thee
the bly?a. InZen vndantagen/ Hög eUer Läg / Rhkesser Fattig/ hwar och en ware sigh hwem thet wil /

ikal sinom Broder förlsta/ «h« the btyta. Och hade
Cdllstus lEsus kunnat sZtzaz Hwa» ochen stai förlä-
ta stn Medtienare: men medhftörrt wlcht brukarha»
tdet oldel/Btoder/ Wer wtz/fssom Guoz wär Him-welste Fadersl>arn/ och stsom bröder/ then ena then
andra ikolom sörläta Ty hafwel thenHimmeljkeFa»
drens Ssn otz slendige och fattige intet /v
M» otz för fine bröder antagiti ftowm wtz etz deller



efftt» l-rinnZtll. «^

Wachta nägon af brbdernevthan Nled dem jhroderllg
lärleet fammanleswa. Thet steer / när wlj förlätom
them/ thet the bryta, och the förläta otz/ thet wijbry,
tom. 3y huru högtwar broder mstte os emootbryta/
tan thet doch mtet högre ffattas i anteende tll thetlvtz
Gudh emootbrytom / iin hundrade Penningar <am-
ftrde med ttzotusend Pund. Therföre iämycktt
wiUigare stolom wör broder förläta/ sä myM Hellerson, wiliom/ at Gudh stal förläea btz. Men stal
Gudh kunna och wllia förläta os/thetwy/Gudhbät-
tre! alt förmockit honom emootbtytom/maste ochwij
wilia/ fölom wtl kunnom/ war broder sörlsta thet lil,
la och mindtt / han otz emootbrnta ma : och ta wti
honom fbrläta/ stal jhetsteeaf alt wsrt Hierta; icke
altenast wed orden/eiler med mngone / vihan medh
gelningochlsannmg. Tv stlom Gudh förbarmar
figöfwer otz/närw« förmedelst sannßoot ochßst-
tring/ och Christi lEiu troo/försonoms med honom,
st <tt hanallawHraftndertastalVlhihaafftnSdwM
Sä stolom och medhwar Broder/ät
wtzaf alt wärthierta honom gernaförläta och tilgifwa.
Tv lhenM hämpnar/ öfwer honom ssal YErren
hämnas igen / och stal octfti behalla hono» hanss
Synder. ?herfsre ssllckl emom Wsta/ hwad han
ttg emooebwttt hafwer/ och bed sedan/sa warda tina
Spnder och fsrlätn a. Tv annars ar thet mehr an
yrgmllgit, en Menmlkm behaAer Wrede emoot they
gnW/ och Wl Ma nöde för VErranom; hon <ir

Puuu obarw^
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syS Nugunde och Andra Osndagen
obarwhemg emoot sinelhkar/ochwll för sinä jpn-
der bldia: hon <ir icke vehan köll och blod/ ochbe<
haller Wrede; HOO wll tä ssrläta heune finasvnder/'

O Mennissia vppä öndan/och latOwän-
ssap sara.

Vyt-lFl.t
,4./.s.

Sä ör tä vthi thenne herlige EvangeM Mnch
le/och detz tänckwätdige stuut/ en Summa och mne.
hg«d af Ft-elsarensChristi lE<u lära/han sielf i fina
tötz dagar lardl/ och wtz än hafwom vthl Gud; och
detnva förbundetzhellge ord Tydetwitnasvangtllster-
na/Mattheus ochMrcus Mattheusstllfwer jälunda:
Ifränchen ltjdenbegynleZEsus tllat predyka/och
sade: Gsrerbätttlug/Ylmmelrykelilrkommee hardtnclr. Marcus jälunda :Mn sedän JohannesDöparen wardt sängen/ koni lEjuS mhi Gallle-
en/ och predykade om Gudz Ryke/
saljandes: är suikomnat/ och GudzRtzkeär

. ssr hanvene/ bättren Eöer/ och lroor Evangelto /

Tn säsom Frelfaren Is,us nu vthi Galileen balstan-
nat ähr preWat / men han nu der iftän wiUe vp
gä ttl Zerujalcm / der van esster Sex a fiwmänadcrs ttzdd skulle döden lijda/ och han fin laro
vshi Aa'l!?m orhi desse Hllfwudstncken kungiorde/
tde skuue förss och föl all «ns göra böttring / stdaneroo Eöangsjzo / och thet «ridie/ lfrckn s,g gifwa
s<idana ftuchler ssm bättnng ttlhöra: W<Ue han

nuti!
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nu lil vale<e samma sin hlMelffa lZrdoms/ow des af
figh sielswom majwlMn jasswnfattade Summa dem
förehäUaz som han och stlunda s<o»de/ thet wij nu ge-
nom Gudz nädh afhöld,: ?y Gudh hafwer satten
dagh före/ ptj hwllten han ssaldömajordeneskreH
medh R<lttferdlgheee/genomthen Man/ihwtlkom
han thee befiulil hafwer; ?H alla ssola för Gudz
Domstool/ och alla vppenbarade warda för sshrt-

Aposil,i4.
>c>.

Dan. 7 >Q,
stt Domstool; p<i lhet hwar och enstaifä efftersom
han handlat hafwer/medanhan leffde/ehwadthee är
godt eller sndt. böckerna ffola warda vplatne/
Ochhwars ochensMemstioS handskrifftvpläsen/detäl,
theras Oamwele/ jom bilr them wliue/ och lheraS
tanckar/ som figh mbyrdeS blkiaga eiler och drsa-
ka: pck then dagen/ n<ir Gudh MennistiornaS löw
Ugheeler döma ssal genom lEsum Ohnstum/ef-
ter detz Evangellum. Ther stgl mgen kunna be-
ständande bllswa, och therskalmanlckekunna ftva-
ra et emoot lusende: ?y om OErren wll eilräkna
ftndema/ hoo tau tä bllfwa beständandes? Thcr-
söre och aUa meoh Davld halwa orsaat at zaya:
HErre/ gacklcke lil Dooms medh ttn ly
för llgh <ir ingen Lefwande rillferdlgh / ywarföre
och hwar och en Mennilkia fkuLe det för en hög Wöl-
geming ehrtänna/ at HErren Gudh igenom Lagzene
D»edlkan tallar otz «l Battring/ at wt, lärom kanna
wäraSyndet/öfwer them hiertellgen och meoan

Uuuuz nädenes
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?o<» Nugunde ochandlvEMagm
nsdenes Tijdh Hr/ omtanctia oh om medel, huru wO
dm rätferdige Gudz stranga Doom mägom kunna
vndfty. Thet lärer oh Ehristus lesus vlhi fit helige
Evangello/ hwilket wUer oh/ at wij til Gudz Barn,*
hertigheet stolom tagawä,vndfiycht/h»ilken af näde/för «Kelsarens Chrlsti IKsu stull/wll ohwaraSpnder
förlöta Men psminner oh ther hoos/ hurudanawtlwara närwtz en nödig syndernas Förlätelle
bekommithafwom/ atwtz nenlbligenafGudzßarm-
heraghttl emoot oh/ stolom bewekas til Barmherliz-
heet emoot wör Broder/ lampchristen och Medtle-
näre; och sasevan lefiva/seoanwljafGudh en nil<
digh syndernas Förlatelse betommit hafwom/ sälöni
dttwil drm ansta/ som en nödig syndernas Förlgtel-se betommit hafwa/ och en sann Battring vthlofwaf;
at icke HENren Gudh ma oh atttkalla lil fin Mken-
stap/och the förra Synderna medh the sednare rä«-
ftroeligen straffa. Detm är Frelsarens Chrlsti 3Eluförnemsta ändemshl jämwÄ i denne Evangelilta ttzt-
nelze/ at han oh här medh lam wil / GVDh wara
Barmhertig och som aldrabarmhettigast emoot boot>
sördige Svndate: Men den samme barmhertigeGm
den wara och fom aldrasträngastemoot Mennlstwts
Barn/ om the icke emoot sin lamnchristrn och Bro-
der aro Barmhertige/ och lil förlatelse tvälmilloge. Ty
ailalnDesig ochmm hafwa/ der med the den stoora Syndassulden
mäge betala- AUa stiedes och möste fty til GVdzBarmhertigheet/ och ti! «Hdmes Thron/ som demvp-
rättad är i Christo ?Mu Gudz Von/ tä the stadigt
zuöge troo/ alle oeras Svnder äro med Hans Blodh

MhpW



Mhplsnade/ om the standachtigs medh en lefwande
Troo sig til honom halia. Mm lhe skola noga taga
fig til wara/ at the icke then Mdh och syndernas Fsr«
lätelse, jom the en gsng fatt haswa / och sö dyrt är
dem förwarswad / antingen medh oförMeligtt Haat
emoot fin Broder/ eller andra dödelige Srnöer ater
igenförlora och vormusta: Man sajom Gudzßarn
effterfölia Vudz wär Hlmmeljke FaoersGodoeet/war
Broder och lämchristen med Kärleek omfatta/och otti
wq än hwae androm nögot emootbrytotn / wll doch
strap hwarandrom mbyrdes Brott sbrlätom/ och af
Hiertalblikwom förlM. Sä lkolom wtz wara thens
Himelzke Fadrens Barn/och Frelsarens lEsuEhrW
sannstoUige Bröder och Svstrar / och afGVoh/sör
Chrjsti lEsu Förtienst/genom then Helige Anda/i si<
non, thdh fs wör arfzrZttigheet vthi then sladiefulich
och OalWetzrtjka Himmelen. Ty Gndh ärHbUm-
herttg och godh/ och wil otz allom spara 3 han wil
Vch al wlj ther emool stolom st hwar annan wara:
gifM otz Gudh wllr KadttbM/wldh theeea
Olnnet bllfwa / och fa jedan iewig MH i Mb
en med honom lefwa!

MMM! at nmn och här beklaga msste/ huru
mönM/manM ofwMig Mennlffia v,hstär aldeles
vthu NHierta/alt hwad Flelsaren lEsus sä mär,
teligen lardt: emedan den oagettga sölsarenhetentngar/mängen mängen/oachtaoe lEsu ChnNi Fader-
«iga och lrogna Förmanmgat/ waraaf et wanartigt/
Manat och obarmherligt hiellä emoot fin ZömnchriiM. EUer lag mig/tu obarmhertige M<nNlffta / hwad

Uuuuz yez



722 TlugundeochAndraSendagen
del doch annars beta M / at iu sa offta hafwer l,n

Hyy emoot tin Broder förwandlal? At tu s 3 offta
tms hiertas bllterheetigenom tm Munnemool honom
vtdguttt? At den förgMge owiUlghelens Basillsk sä
ossca <um t tm ögon ? At tu sä offta af «M ockarst
viertä sagdt hafwer lil tin Vroder/Racha/ tu Narr/
l'u Däre? At tu sä offta hafwer tin lämpnchtlstna
hadat/ och ltl Hans föracht vpdichtat Smäde- Ord/
Ng emool honom spotlkachtigtbetedt/och medMord.
pWr och Blodstyng honom förtretat/ och Hans hier-
ta sargol? At tu sä öffta gmfweilgen försworit t,gh,
tiq icke fö« jkola / förän m p<l det eUer det
fätlet ttn Nasta förolampat! Ach! Ach! Tu arme och
älmdige Mennissia / huru rosar tui tin gaienstop/
och kommer ooch mm lhog den Hnnelste KonungenS
odmgelM W»ede/ helfwetes Mgarenae dlfftarnas
Gmmheet/ och icke betrachta» oen aldm äterwöndan,
de ewiga helfweleS oltidellga Laga och Plöga. Tanck/
säson, tu handlar med tin Broder / sa ltal och Guoh
handla medh tig i Tänck nör Gudh medh fit Wrede
Mstchte warder tig föllkmckiandes; tanck när Guo
med föl ströckelige Ord warder tig fördömandeSj Tänck
nör helfwetes plägasena dleftarna warda lyckmndes/
ochsigemelian blano Eld ochSwafwei täftandes/om
titodalmhtttiga och oföllgkeiigahlerla! Tyom liör<
laten Mcnnlsslomen eheraS Brott/ sa ftrliiter och
edar Yluitnelste zader eder: Mn om Z icke för-
läim MenmMmen deras Bwtt/s<i ssal «cke Heller
edar Kaver ftrlala eder edor Brott. Säsom Frel-suren

Mauh. 6
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<aren IMs ä smS Hlmmellte Kuders wagnar <oija
wille: TU/O M<nn<stia/är styldig migh/ ock lin Broder clr styl-
dig ligh: Tu «lst styldig migh/ fstty ,u hafwer syndae cmooemig;
Tinßroderär styldig tig/ty hanhaft>er syndotcmool tigh- Hwad
,u nu wil göra med lii, G<llsnar/ qor iag och mcd tig - Om ,uför.
laeer, fa sirlattr mg'Omtu hcnsm sasi hallcr/sa Wer ock Ock e-
moot tish sielslranbthäller m "!t/ hwad tu tiu Broder icke sirläter-
Ä.mu clr näöenes lljdh/ för.hmfluld/ O Menm,istia/eff'crlänck z
HTrrans Nampl,/ hwad Heller tu wil hafwa en Nadig/eller
<n Wred Gudh; hwad Heller m wil i Himmelen Saligh/ eller i
Helfwetel fördsmd hampna? Ty sadan/ som tu wil afhiertat sn-
sta Gudh stal wara emeot ligh/ när eu begärar Syndernasför.,
lckelft/ »adan stal eu och tänckia the wllia tigh wara emeot sigh/the
ftm emoot tigh brucit hafwa. Och bidiom wij icke Dageligen

Fader/ förlät otztvära stulder/läsom förlätom
dcm solll otz stnldlge aro ! Hwad ssr stulder wil lU Gudh
stal ftrlaea tigh ? stulle iagh fraga tigh, om lu wil at Gudh stal
tigh en deel aflina Synder/ eller ock alla förlala? stulle tu om tu '
rckltänckt wore,' swara> Alla/alla Sa fsrlae och tualla chem,som
t»g styloigeäro. Sckg icke medh Munntn / iagh förlater / nclr m
doch lhee icke gör vlhi och af HERrenGudh han wcel/
huru eu fckger chet.- Tin rofi hör Mennistian men tit Samweee
fter Gudh, Sckger tu fsrthenstuld / iagh ftiläter /fa förlck; och
b.ittre woeo/ eu sade medh Munnen/ ock förläto dochafhler-
lat/ an at Munnen stullc gifwa w snlige ord/ ock hierlat doch wa<
ra grymt: Medh samma matt/ som wn mcltom war Brodcroch
Icknpnckristna/ wil och Gudh ach otz igen. Sä stalMlN
Htmmclffe Fader/ m-o Frelsarens lE»U ord/Ma Eoer/
om I icte fölläten as Edor d«s«a/ hwal och en sinom
Brooer/ des the brma. Ach huru föistiäckeiiga

lEsu Ock doch wilia icke theosirlljteliga Mcn°
nistior chem achlyda. Men sasom the dageligen dagz synda emooe
Gudh/ huru wilia the ta as Gudh sirmoda Syndernas förlateift

när
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504 Vugunde schAudraGsnbaga,
när the intttwilia förlaea fin Broder och medtienare? Wisserlig«y
l<lrer Gudh swara chem; Hwad begclren I af migh/ at iagh stalhalla hwad iagh hafwer lofwat / Närjicke hallen/ hwad iag hafwerbefalt? Sane är det/ iagh hafwer lofwat fsrlala eder edra synd« :

Men iag hafwer och befalt/ I stolen fsrläla demOm Eder styldige
' äro.Och effter I nu sa trsge ochaldelesewilligeäre/ medan I <lrensnnu med hwar annan pa Wagen; Stal iag och halla/hwad iag lof-
wat hafwer/ iag stal sfweranewardaEder staltacheige Tienare plä»
Harenom/ the eder derftre wederMastola/atliekegiordlhalwen/
hwad iag hafwer eder befalt, Sa sr ta det bäsia rädel/ medan <ln-
nu tijdhär at siz med sinlsmpnchristen förlijta, och med Gudh sör-sona; at ock hwar och en af hiereae fsrläter sinom Broder/ d« hankan brutit hafwa / och jämwcll af himat afbeder hoos fin Bro-
der/ ben hantan emooebrutil hafwa. Ach at wij säledes sampleligen
iFsrsamblingen/ jämwcll och hwar ock en för sigh i finaHws tun-
dsm bidia Gudh fsr Cbnsti I«su stul genem den heliga Anda om
<n nsdig fsrlatelse! Brukom här til ware Boolpsalmer, sasom och
hwarock en Gudh och sm Broder vprichtigt Wande Chrtstrogen/

»thi fins Nampn theromsig fsrsätra/som en
Budfruchtig Siäl d«l medh Församblinsen betänncr k MinSyndsr stsor och myctil swär/ at hiertal ma förtwijna/ eagh bort mi«
Synd dee stora Saar/ genom tindödh ochPijna; ockf<lgd« tinom
Fader huld/ st t« bcealar minä stu<d: Sä siipper iag af syndjen<
snara/ O HErre ITsu Hall vtan fahra/hwad t« tilsagdt ock los.
wat haar! Ock gifmigaftine Barmhereigheel/ then rcltta Christ-
>na Troona/ pl eheslag tina tärligheet mä innerliga röna - fsrfi och
fsr all ting Dsta lig/ octs<i min N<lfia sasom mig! I minom <lnd/

lin hielp migh s<ind / gsr dee behilnd/ Hi<swulens iist
länge fr<ln migh wänd l

Men/ Amen! HsrreMu/Amen!

Watth s.if
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23. Söndagen effter ?rjnjtatis.
I Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Amen/

WOHeet/ inlet Förständ/ ingen
Konst hlelper emool OErran; ,a>ar den
aldrawtjsaste Konung Salonio vthi sme

herilge Ordspräk. Td« medh han ingalunda nekar/
ae icke Wljtzheet/ och Förstand/och Konst/mycklt hiel-
pa och vtratta kunna/ sösomoch/thet then dageliga
förfarenbeten mehr ännoglamt witnar/at myckitwo»
»e ogiordt/ om icke Wtztzheet/ Förstand/och Konstwo-
re: Men doch i Sanning/medh Salomo/ bekannom
lvy, at ehwad Wtjtzheet / Förständ och Konst/ hielpa
och vthrätta kunna/ the doch intet hielpa emool HEr-ran Gudh: vtanW«sheet bliswer ta IWsäsom ingen
Wltsheet/förstand blifwer tö ltikajasom inletFörstand,
och Konst hltfwer lä lMsäsom ingen konst; eherföre och
Salomo sager: I«gen Wysheee/intet zsrstcknd/
ingen Konst hlelper emool Thet witnar
och om them then helige David / hoos hwilka WtlS"
heet/Förständ och Konst andteliqen finnas stal/iagh
menar/ Konungar och Herrar pa jordene; Tdersöre

Ortsprah

han och salunda them tiltalar.- Owarftre wredgas
Vedntngarna/ och folcken tala si ftfängl? Konun-
garna p<i jordene vp/och rädfiä
med tzwar annan emool hanssworda:
Msn ingen Wstzheet/ intet Förständ/ lngen Konst hiel»

Xxxx per
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?o5 ?/uglmde och Göndagm
per emoot HErran; ?y lhen l Himmelen boor/
gabbar lhem / och YErren hespoltar ehem. Och
där medh trösta the Christtogne sig/ at ehuru ringa
hoop the aro/ the dochsinamachtigeoch möngaFlew
der waroa öfmermächttge/ si at man än medh Pro-
phe«n Esaia söger. Warer Wrede I solck/ochglf-
werltzkwäl fiychtena; hsrer) alle/somären l sierran
land/Rusterlder/och gifwerdoch flychtens; Ruster
ei Näd/ och det warde mtel aktalens wid/ och det de-
siä lmet: ?y hckr äl Immanuel<Och ingen wysheet/m-
-t« sörständ/ lngenkonst hteZper emoot Herran: Ty och
Mennistiors Kraffe och wi,H«t sioor mäfie ost eij sirsträctia/Her-nn jom i hsgdene boor, stalcheras stalckheet vptäetia. handle lä
wWiga som the m«i/ Gudh stal Koch en anitan wckgh gä/ th« fiär
alt i Hans Händer. hafwqm wij manga vthi Gudl h<-l<ga Ord. Pharao bestst et Rad/ huru hanmane strgsra IsraelsVarn; men han maste fielf vnder det hafwetz Waln inlyga/
ingen Vijsheet/ inttl Förständ, ingen Konst hielper emoot HEr-ran. Haman war mehr än illisiig emoot Msedocheum/ och ,he aa<>re fAgneludarvchi AhaD<rißyke;menifin egenGalgasannade
han/ingen Wijsheet/ inlee Förstand, ingen Konst hieiper emool
HErpan. Ia Frelsaren lEs«< wijser off vthiehenne Ssndaglens
helige «-tzvangelio vchtrpckcligen/ at ingen »hsheet/ in,« firständ/

«sa z-y.,».
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Dell! .- Gudh medh osi ! />/>«,«,,
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«ch ingen tonsi hielper emoot Herran. Neg »voro lhe Phariseer
wijse och förftandlge/ nogh woro the och tonstige; ly effcer the nu
gerna wiNe finna Saat medh Freljaren IHsu/ men the brösigän-
ges och dppenbarliga inttt lordes/ effterfin hiereans snstan/grypa
honom an/ the och aldeles i sit Samwele sswerlygade inltt lil det
nngafie tunde tadla Hans som maattosi war och bliswer;
ei, Heller Hans Gerningar och vnoerwclrck/ som »ijdl sfwergingo
all Mennistiors Wilcheet/ Försiand och Konst; Therstre gingo the
bort/ ochlade Hemligen Rädh, huru themälle befiä lEsum medhOrden. Me woro ocksä illifiige/ at che nu ickeollena sttia I«sum xlil det »clrsta/ »chan theeogo ocksä the Herodianer med sig- ga icse
Heller fielfwa Fclderne och ttrarena astadh/ vthan afiad sticka fina
i<lrjungar/ medh et sadanl SpsrsmÄ/ at hwab HErren lEsu<
»ille dee iaata/ ellerneka, han doch anemgen af the Phariseer/elleroch the Herodianer stulle/ ftm che eclnctte/ medh och af fine Ord
blisiva befiagen. Men inzen Wijsheel/ intet Förfiand/ ingen Konsthielper emoot HCrran/ HHrren Han gifwer them s<l
godt bested/ at när che chet hörde/ fsrbndrade the fig/och sfwergaf-
wo honom/gängandee ssran Honom: ThtrfsreockD af che wa'«/
dochicke sagamble/sagdchaf«er/och widh chttea helige sAHangclio
tryckt- Difpucera mcl» Gudh l« haf ftrdrag / at troo hane Ord
tager bäfia lag: Kfijsmenom wä< Statt ock lydno bsr' menGudi
w«l hierea bäde effter och fsrr. S«l laeom osi tä/ Imine cllsteli-
ge/ allan t«jl»h/ och lckmwäl a denna warFLrsoningldaggifwa Su-
di dee Gudi tilhörer/och waraUernadigsteKonung, delhansKongl.
Maijcfitt tilhsr<r. Här om warde wy medh mehra i dag/ gencm
Gudz Mdh/vnderräleadti Men strän wij «ff närmare til che htli-
ge C»angMa Orden ftrftga/chrtmnandes wär egen oförmszen-
hees, bidiom wij oZ Gudh den wsrdige helige And til hielp lil Ordetz
mel»h Frucht vchfsrande ock hsrande/gsranl»es l»tt mci» Fressarens
I«fu Chrifii Bssn/ ra wij med Munnen/ lämwäl af Hiereat/ mcn i
Troone änötellgen lllsom .' Fader war som äst « HlM'blom/ ett-
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Evangelium XXII. v. 15. 362;.
Then Tljden/ gmgo thePhariseer bort/ ochVö lade NadK/ huru the maeee bestä IHsum

medh Orden. Och fende siuaLarjungar til honom
medh the K)erodia»er/ och sade: Mstar/ wy
wete at tu äst sanfärdig/ och larer Guvz Wägh
ratt/ochlurädheSför ingen/ Ty M seer icke effter
MennWorS Person. G<i Mop/ huru synes
tig/llr theerätt/at manglfwerKeyftrenomSkatt
eller ey 3 Mr lEfuS märckte theras Gkalckheee/
sade han: Owy jrestenl nngh/ j SKpmlare?
Läler migh see Mpntet pa Skattpennlngen. Och
He fingo honom Pennmgen. Och han sade til
them: hwars Belckeochsfwerffrifftckrthetta?
The ssde til honom / Keysarens. cha sade han
til them: Sä glswerKeysarenom thetKepjartnom
tilhörer/ och Gudi thet Gudi lllhsrer. Wr the
lhet hörde/ sörvtwrade the figh/ och öfwergäswo
honom/ gangandeS ifrän ho^om.
<H <lt otz nu wachla effter then Rälfndlga /

gör oh myckin olust/och Mersigh emooe
wära germnOar/ochstlaffatoh/al wh synde emoot
Lagen/ och vlhropar wart wäsende fst fynd. Yan
gtfwer före/ al han känner Gudh/ och
sig/ al Kan är GVdz Sonz och straffar det Wil

Wijch B
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keM7nni«tll. >OS
hiettat hafwej han ss H lwllr/ ochtilatsee/ lp
Hans lefwerne reimarfig icke medauorom/och Hans
wcisende är plalt aunorlunda. Medd södana ochjämwal ftere Oro gifwa ldenneMerldemsVarnkun»
nigt/ huru gerna the Straffpredijkningar yöra / och
huru the jmnadearo emoot then/ som fanningen fä-
ger?nenlbligeil/ at the ihierlatäro honom fiendtlige/ ochgerna honom jkada/ehwarest Holst the thetkunna ochsörma. Tderföre och Propheten Amos / ocksä l si,
nom ltzdo tlagat: ?he äw houom gramse/ som lhem
vppenbara straffar / och hafwa en styggelse wid
then/ som HDosampt larer. Och är thet jämwäl
handt FreljarenlEsu/hwars klagasulla ord lä lyda:The

Amos/z^

hafwa vean saakstclltmigfin näät til fsrderf/ och haf-
wa othan stuw grafwitmlneOläl en groop.Thet och
efterChristi HiKelsfardApostlarna märkeligen bewtjste/
tä the endrechtellga vphofwo sinäröst ttiGudh/ och lade:
YErre/ tu D Guvh/ som giordt hafwer Himmel
och?ow/ Vaswee/och alt thet som lher vilär.
jom genom lin?ienaresDavidz munnftgt hafwer 3
hwtz hafwa Oednmgarna
gel sig före thet faftngt är i JorVerljkeSKonungar
tttldde lllhopa / och Förstarna församblade sig t

Pftl.)/^<

hoop emool HErran/och emool Hans Ohnst. San-
nerliga församblade sig emooe tlnHellseGonlE- ApeMgen

4» 24/sum/ oen lu smordt haswer/ biide Herodes ochpon-
Ms pllljM/wed Hedmngarnaoch Ifraels Kolck.



Af oenne Sönvagz hellseEvangellohöromwijäfwen/
huru Phariseerne städsiaglt/ och fina Larjungar t«Utt-ta medh,lie Heroomner affärdatlil ZEsum/ at themätte desiä honom medh orden. Mä tä icke deras
Sameaa! kan sädantwartt hafwa? tt, og wachta effeer
then Rclttferdiga/ ly han gör o§ myetiu olust / och ftller sigh e<
mooe wara gemingar/ och firassar osi/at wij syndom
sch vlropar »arc wclsende str Vynd. Yan giftver fsre /at han
tllnner Gudh / och bersmmcr sig « han ar Gudi Son / och firaf.sar lhet wij j himae Hafwe. Han ckr osi swär til at fee, Ty Hans
lefweme rijmar sigih icte medh androm' och Hans wclsende ckr plael
anwrlunda. offdoch see/ sm Hans Ord fann clt«/ ochMötia/
huru chee wil lychtas meb honom; sr Han rlilter Gudz Oon/ sä
hielper han honom/och ftljar honom ifra Hans movtstandaresHand.
Wedh !mÄ«t sch awaal»!liomwyM'ga honom: Wij wiliomftr-
ösma honom M cnstamlig Dodh/iä fclr man tenna honomafbanL
Ord. Ss aloeles otachamme woro tde emoot Frel-saren lEsum / at när han them larde/ warnade och
straffade> och them hade vorot södant sig til Bättring
antaga / tä rHdD the fig emellan/ huru the mam besiaITmm medh Orden. Ther til syntts them thet iM
ga frägostyctet bcq vemligit / om det wore rätt/ at
ludelka Folcket stalle gifwa then Nomerstä Keyfaren
staeteUerey?Sä yaswa the ssneSannmsebudsullmäch-
tlgat/ at hwad Heller Freisaren Christus stuUemka/
eUer neka/ ellerthem swarlöse lsta/ the dochbefiä stulle
lEzum medorden. Thersöre wtz och för denne gän<
gen meoö Gudz hielp höra wiliom/ sörft om Phari-
feernaS llfiiga srägostycke/och sedän omFreljarenS
Lhrtsti wtilgrundade swas/medh tde lardomar hai asnu fallatunna. Imedlertljd wtj thetta tanckiom ostatgöra/bidiom wh'O O HHrre l<il
wäl ga'. Essler-
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Mftertänkeligtn och afhöga orsaker bruwr Evonge-

i detta helige Evangelii begynnelse thet ordet
eä/ säaer han/gmgo the Phariseer bore/och

wde räo, hmu the mälle befiälEsum medh orden.
Han wtzier otz saledes lil thet/ som tilförende emellan
Frelfaren Christumoch the Phar,seer wore patzerat i
Tn Cdristus/hafwernu tree Mnelser them
förestält i Then första/omHnman/jomhadelwH
Gönkr/ochglck llz<hen fSrsta ock sade: Gon/gack
och mbeta l dag l min Wyngckrd. Han stvarade
och sade; Zag wiltcket sedän Fngrade honom thet/
bck glck astad. Ock g,ck han til dell andra/ och sa-
de ftmwalunda. Tck fwarade han/ och sade: la/
HErre/ ock glck intet. Ta ochFrelsaren Zesus sst taal
til tdenärwarandePhartieerstölte, säyandes: Hwilttn
af the tws giorde thet Fadren Wille The swarade
och sade til honom: Thenförste/somnekadeaegö/och
gicl doch sedän TvochZEsus det vthiMnelse.wys nu
taalt är/»eent vt til oem lampar/och <äger.- Sanner-
ligasäger iagh eder, at Publtcaner, och Svndare/ och
Stökior ltola gs i Hlmmelrhket förr an I Ta ech
Frelsaren tog figd et walgifwit tMNethem wijdareat
straffa / them om theras Otroo och obootfär-
digheet päminte/ och sade: Johannes kow lil eder/och
larde Ed" rätta wagen/ och I trodden bonom intet;
Men Publieaner och Skötior trodde honom. Ochöndoch Ithet sagen, haswen I doch sedän ingen dat-
tring giordt /atl mätten ttoodt honom. Säledes
Orstodo wsl Phariseerne, at FrelsarenChristusmed

fine



fme yarlige lt<kneljerwiUe them tli troo och Saligheet
wmna: Men theworo afetsast annat betiageligitsin-
ne. Therföre och Islus andra gängen them tiltalar/
och säger: Hsrer lijtnelse! Tahan ftastalte den wal<
bekanteParabolen om den Hwsbonden/ som Planlerade en
Wijngard/ och giorde ther en gard omkring/ och groofcn Presider
«nne/ och bygde et Törn / och »llegde hsnom Wqngardimannom /

och foor velclndes. Mckr nu frucheenes lijdh tom/ sctnde han sinä
Ti»nare til at the stulle vpbära Hans Frucht.
Ta logo Wqngardzmännerna satt pa Hans Tienare/; che» enehud-
fiängde che / then andre siogo the ihiäl, och' then lridle ftenade the.
Hter s<lnbe hai, andra Tienare/ fiere <ln thestrfie: Ock the gio»
de them sammaledes. PH chtt sidsta s<lnde han fin Gon ti! them/
och sade.- The hafwa jw en förlyn för min Gon. Men nclr Wun-
gardzmcknnerna sago Sonen/ sade che emellan sigh: Thenne <sr

tommer/ lätcr sla honom ochfa fa wij Hans ars»
wedeel. Och the logo fatl pa honom/ drcfwo honom vlafWijngär,

Ken/ och stogo honom ihicll. Har nämpnes wöl intet nsgon
Pharisee/men af the Phariseer fragardoch lEzus :

Nar nu Wstugclrdzherren kommer/ hwad stal hangsm äth the Wyngärdzmatmerna i the sade 11l
honom.- Che onda ssal han Ula fsrgöra / och leya
sin WGgäTd androm Wqngärozmannom/ the
jom gifwa honom fruchteua t räleom lhd. Che
hade aUaredo nog sagt/cherfölefingo the och annuhö-
ra stutethär aflampas tilstgh/ t<3 lEsus sadetllthem.-
lagh sägereder/ a< Gudz rWe stal tagas ifrän edtt,
och warda giswlt Hedmngomen/ som göra thetz ftucht.
Har af blifwa doch the Phariseer mtee förbättrade/
vthan myckit förbitttade; Ty och Gudz Anda genom
EvaMlisten / theras hitttelagh wäi «lkanuagWer/

när



esseet 7/3
tbel helige Evangelw fiunes skllswit: Mr

the öfwerste Prasteme och Phariseerne horde Hans
Wnelse/ förnummothe/ at hantaladeom them. OO
the hafwa welat taqit sait pä honom: Men the
wddes för folcket/ Ty the af gemene man höllo ho-
non» för en Prophet. Sa swarade them ater lE,
sus/ och ealade them til genon, then tridie Wneljen/
huru HimmeirMet ar ltztt enom Konung/ fom giorde
BröUop äth sm Gon/ och sände vth sinä Ticnare/
at the ftulle talia them fom dodne woro tilßröUopet/
och de wille icketomma. Medh mehra/fom wy i dag
tree wekor ftdan af tä warande Söndagzens helige
Evangelio förnummom. Ta gmgy/ iagh mästeäw
nu en göng satja/ Tä gingo/ och mä iagh ön wäl
tridie gängm Ma/ ja bellageligen Tä gingo the
Phariseer bort ifran Issu/ ts the stulle hafwa blifwit
hooslesum.. Ta fattade the haat emool lEsum/ nar
the somaldrahälst stolat alska lEsum: Ta gä «he bort/
när them bordt bättra sigh; Tä ga <he bort/ när the
stolat sigh öfwer Fre»iarensl«su Cdlisti godheet/ och
Guvz barmhertigyeet/ förundra:Ta gäthe bort/nar
Christi lEsu höot/Gudz wrede/ LagzenS söldanneise
och Helfwetes föroömelse n,ätte doch ttzem hardt och
hardt hallit nsrFrelsoren Chrilio lEsu. Ta gä the
tfrän Gudz godheet ti! sin ondsto ; Tä gä lhe bort
iftän sannlngen och öbrbarheel til alfföns lös,n/swek/
diefwullk list och bedrägcri,. Man mä thetta intet
mchra sötia eller beqära at vthläggia; Thel är och
blifwer til Ewiga tijder nog sagt/ och alldrig nog öfwer
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tbe bekiagat: Tä gingo the bort isrän )E<su. Man ma för the enfaldiga thetla tillägqia/ ta
ssingo the bort ifran Gudv til D«efwulen; Tä ginqowe bort af Salighetenes Wäg til ewig helftvktesFör-dömelse. Tö gingo the bort/ och lade RZdh/ huru themötte oestälEsum medh Orden: Intet kunde the
straffa Hans heliga Lara / tnttt Hans ostraffeliga Left
werne/ intee Hans berömliga Warck, och doch nluste
vtht nägot <äbant nägot ssraffwardigt lökias / för-
denstuld deras omröstande der vthl ftadnm/tdk mä,
ste sökia/huru the matte besiä honom n,edd Orden.
The sammankomma endrächtigt, ockmedh Koor ijf-
wer/ säsom om den rätta Religionen högt bekymora<
de/ hsgt beknmbrade om luda-Landetz Waifärd/ tä
doch alt gar der pä löst/ huru ZEsus mäste
Säjom ochEvangelissen Lucas vthttncteligen wttnar:
21l Niir the öfwersta Prästernaoch Mattseeme hör-
de Hans LMelse/ och fsmnmmo at han talade om
chem/ sstte the effler/ at the kimde fa laga fatt pa
houom l sama ftunden: Och the achtaoe pa ho>
nom/ och sande och wachtare/ somlätos waraßät-
ferdlge/ Mek the stulle taga honom wlOOrden/och
öfweranewarda honomPerstapet och i Lanzherrans
Wald. Sä sande the sma tarjungar til honom/ jampt
med theHerodianel: Tdedrtstade ssg sielfwa lntet mee,
ra med Frellmen at handla/ln han wandt och banot
them masserligen. SMa the fördenstul nu sinä Lar-
jungnr/ hwilka / om the kunnat defia lEfum medh
Orden/ sa myckit stötte beröm fiolal inlagdt;eUerom
the blislvit öDerwundne/ och med fine Ord besiagne,
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som och stedde/ det lä the helzqe Fader lckemaste liina-
gon ffam blifwa/ enledan GirOus aUenast theras
iärjungar öfwerwunntt; dadetheNels mcdh Chrltto
hanolat/ the siulle lhet wal böttre giordt haswa/
och laken wijdare bmcht Ocli P« lhet the framde-
les, nar <he/som the mente stulle Kesta lEsum med
Oroen/mattehafwa opmtyjte ochHiltige wllnen/ sam,
ka the medh fine Lärjungar the Herodianer; hwll-
tom thetta angelägne wäsendet öswergafz, at the
stulle medh aU ftht wachta vpps lEsum/ ehwadhan
jwarade/ at the doch mötle vesiä honom medhans
egneord. Ochvs thes lhe tvessdätlre möttetunna el sä.
dant lwar af lEju vthlocka/ ther medh the doch mat-
te besta honom/ bemantla the fine fbrglfftige och illi,
ftige hiertan medh Hommgzföta/ och berömwärde
ord/om theMiett hadegsdt och kömmit <franet vvrich-
tigt hierta. Mästare kalla the nu Mum/then the
tilförendeckallat Vttlzchub: The jätla figh weta/ ac
han ar sanferdig/ och wllm doch icle, at han Ml
sannlngen salja, therföre «he och twäre emoot figh
fielfwa Ma: Wll weesm/ at chenna mannen är -
en syndchre. Har hafwa the andra ord -Wh wetom/
sötja the/ MMare/ at tu öst fanfördig/ och lärer
Gudz wägh ratt/ och tu rades för mgen/ ty tu leer
«cte effter MemskwlS person; tu achtar mtet Pilati
myndigheet/mtet HerodlS machr/ ey Heller Keijsa-
rens Maqestet. Sösönl the säija Wille: hafwer tu ow
stat tW tU at Hfwer wsrc.larvfäder/the Pyacheerv
wee ffrtza och ropa/ hafwer tu lhcln vppenbarli»
gen huggornmrs afföde tallat/ hafwer tu vwar
man för theras lara / sösom för en stintande
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Gwrdeg/warnatz lärer m och/Mästare/nu tin förriM
Frtjheet bruka/ och otz tit wälbetänckte fwar gifwa.
Sä fägotz förthenstuld; huru synes tlgh/ ar thet
mlt/at man gsswer Keysaren skaet ellcr etj ? Thma
waret lädant fragostycke/ och vppä sadana struftwar stait/ a< hwad HErren lEsus stuUelwara/Ful?
le the effter sst sörfiag desiä honom medh orden. Sag
o§/ sääaihe/ om Keqfaren medh stal bör hafwafkattaf otz/ som aro Gudz egit folch otz/ som arom
et fritt folck;otz, som aroni Abrahams sadh; som
aldrig nagors trälar warit. Huru lynes tlgh? tlgh/
fom arwär siachting: Tlgh/ som ar den äldrawG
safte/ och vthi swära frägostycken lattellgm swar vp«
finner? Hr thet riitt? som doch är emoot Gudz klara
vrd: som ar emoot thet ludilke foltetz Frtjheet/ at
gifwa KWaren stat eUer ch / Sag nu/ ssolom wl?gifwa/ eUer intet gifwa- effter tit swar wiliom wy
otz rälta. Skal nu ftemmande och Hednistt Herftap
hafwa thet hcligaTempletz offerpenningar? Sag otz/huru synes tigh/ är theträtt/ at man glfwer Keqssaren statt eUer eH? Sag otz nu jaa eUer netz / gif otz
t«< swar; ther medh wlUe thebesis hononl. ZakadeFrelsarm Isius/ at thet woro ralt, man nu gifwer
Kchsaren state/ mätte honom thet Iwdisse Folcketstena, Mm en kättare/ then emoot Mosen och GUdzFolkz rätt talade/ en Fädemeslandz förrädare/ ochthenßomesteKeWrens hycklare. SkulleChristus haf-wa nekat / stulie Herodis Tienare warit färdige atMpa honom/ sasom en vproriss.Mytemakarej derr
det ludisteFolket emootden «omersseKeljlaren
de. SmedeshadelEfus intet medlaa/intetHeller me^
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Nelj siupplt them vtur händerna, Skulle och Chri»
stus lntet swarat/ hade the och genast then Zhletitel
tlibakataglt/ then the doch ä stunden honom glfwit/
at han war en Mästare/sanferdig/ lardeGudzwag
rätt/ochhadeintetanleendetilpersonen: emeda hanmed
sit siMatigande halst för nagre as Phariseernes tär,
mngar/förlorat sit Mästare NampNi tä och thesam»
ma vthsklckaoe lar»ungar fött tilfäUe at wända om
bladet/ och vthropa lElum för then/ som ti! theras
ftägostyckelntet swara kunoe/ochom hankunde/och m-
tet Wille/ han tycl gwrde afräddhoga för the nc.rwa-
ranoeHerodlantt/ock <H afanseende til personen/woro sä<
leoes engycklare/ochlärdemtetGudz wägrcitt. Och theft
ta war thet listiga frägostycke/ medh hwllket the lEsu
swar förmoda siqh kunna vthlocka/ ther niedh the ho-
nom mätte bestä Har af wij

Först betlageiism behtettom/ at the Pharileer och
strifftiärdeanidag vthiGudzKyrcfia och Förlamblmg
mängaßröderoch Sostrar hafwa/ the der/ enärGudt)
förmedelst ordee och des krafft rörer theras hmtan /

och de för sit gudlösa lefwerne af Gudz ord warda
stlaffade/an ochsägä bortifranlEfu/ t<l the icke wllia
wio HErrans straff/ blifwa ledze wld ordet/ och
mehra theras fsrbittrade sn förbättrade: tyochthe/
fom Sanningenes ordrättvthoeela/ochitydochio-
tijd straffa/ truga/ förmana/eduru thet steermeohall
sachtmodigheet och lardom/ blifwa af mängom hata<
de och förfölgde. Theder g«i bort/ söger iagh/ isränlssu/
och wandra / jasom Apostelens Pauli ord lyda /som «agh eder offta sagl hafwer / och siger ännu
FMMS/ fieMllllMlstlkM; hwllkasäkde
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ckr förtappelse/ och theras bwt eheras Gudh/ och
lheras chra eil ffam/che ther achea hwad Zor-
deu tllhörer: HwMa medh Harpo ochPsalmreklang
nederfara i fördömeljen / och achla ln«t vppä HEr-rans ord/ eUer Hans dönders gemingar. Och dafwer
man orsaat at klaga t man predtjkar wäl mycktt /
meythe HMa meet: V?an sckger them nog/ men
He wllia tcke hsrat. Emeoan och Guoh sielf här
öfwer tlagar; ffola/ lager Gudh til Prophtten
Hczekiel/ lommattl tlghplKlFsliatnbllNgene/och
tla ssr ligh/ Mm mit Folck/ och ffola höra tin
ord: Men Mtet göra ther effter; VthM ssola HM-
fiaäeh llgj/ och lMöl lefwa framgent effter fin
girigheet. Och sy/ tu maste wara lheraS wasa
ehen the gerna fiunga och fpela stola. Alesi stola
the höra litl ord / och Mtet gsm ther effter.
om Gudz ord Hr nögW tgdh wordetförachtat/ för-
achtas thet nu. Tn en oeel häUa Gudz ord förjpott/
och stulle/om thenz tilstodo/ aldeles mtet wtlia höra
des straff: hwilka / ther the doch maste hörat/ göra
doch intet ther effter. Thet ar Gudz ordz högsta för-
acht/ nar man thet hafwer och höur/ och ltjtwäl ic<
ke rattar figh ther effter. Hwad är thet annat an
lpotla Gudh ? Hwad hlelper thet / at Ch«sti Tw
nau och bodoärare ordet ftcltist PreWa/nar ingen
ar/ som thet hMr ? Hwad hlelper/at man w»lar
Gudz wW när ingen ar/ som wandrar eher vppa;
Hwad warder nu mindre i acht tagll/ eUer vppä hier>

lat
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sffttt TAnitZtie.
wt lagt/ ön thet samma hellgä och Saliggörande
Gudz ord?Werldenes barn tomma wal i Fölsamblm-
gene/ och-lattia sighwidChristl tienares fötter/
jom et folcl/ thet ther lust hafwer nl at lara/ och wan-
dra vppä Dudz wägar/ men theras menlng är lcke
at göra ther effter; the tällckia lcke eene ther vppa/
huru the ordet i germngomen mätte whja/ ocft saligm
föwandla. The hörat allenaft ti! et steen/ för en sed-
wana/ til at dröga ttzden/ vthaf förwetenheet och lust
nagottil athöra/ thet the seöan lasta kunna/ och ther om
sedän i sine samtsvsm tala. Och Uom the halia or-
det för spott/ altfä och ordctz Timare/ hwUka medh
nijt och alswar straffa synden/ och aUa laster och
dygder, haat/ wrede/ ntzl/ hemdgirigdeet/ frässertj /

pryckenfiap/ gtrigheet/ ocker/ orältfardigheet/ bedra,
gertz/ list/ och andra KölMs gerningar. Tä lee the
öth them/ tala förfmädeliga om them/ hwifta äeh
them/ oa) lefwa lEwäl ftamgentvthi sineondsto och
gndraSVndmoch ör icke längt ifrän/at de och med
de Ogudachtige Zudar Ma: Effter lP ord/jom
lu ost sager lhEnans Nampn/ wllwm wq Mttt
höra ttgh: Whan willom gsla effter alt det Md/
föm vtWwarom gckr. S« nMe ochPw
dhkanren / eller Prässen wara deras wyjo / den de
aerna Siunqa och Spela stola i sinetallatz och dryt,
kesssugor; da de banna honom/ hoota honom med
olncko/ göro honom oratt och stada/ och böra alv
thd owanftap i diertal tll honom/ aUenast förSsnin-
stenes/ och Gudz ordz rena löras ftuU- Tv de
Hw bonom gramse/ som ttzem vppenbaw straffar/

I<r.-44"6/
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ochhaswa en styggelse wld den somhtilsojamt l<irer<
Jaghsrer/ftgerPropheeen/huru mänge bsmlamtz/och iagh mästeallestädes wararckdder: beklsger/wlz
lviliom bettaga honom (M allamiua wanner
och Gtalbrsder) om wy kunnom blifwa houom öf-
wermlZchilge/ ochkomma ckchhonom/och hckwpWS

Ier;z«!l»^ öfwer houom. S<s gsr det nu i weelden/ at nörGud
genom PreMoämbetet straffar synder och öfwertra,
deljer/ at ta de Ogudachnge af straffet warda wörre/
det doch dem vppä Sialenes wagnar lHnda jkuUe til
en heljosam lärdom; derföre och det SaliggörandeE.
vangellt ord/ som vthl sigh ör en krafftthetNtilSalig-
heee/ som lroo/ blifwer mangom bsdMs luche til dsden Mm
betänck digh , HErranS lEsu Nampn / becsnck chh

Z.CorÄils'/

w<il hwad m siar pä/ när m Gudz ord eij hsra ma/ chemHan
tighNädeligh sänder/ at m stulte blifwa Gudz Barn; sch tu HÄ<
ler theln fsr lsgn och stam/ Gudz wredf <u pa tigh wänder. Tu
ckst siclf wijs och gansta klook/tu menar/ tn hafwer ey behoof/ ae
m af Gudhfiulle lclra. Thel sinne haar tigh Biefwuien gifwit/
«) han mistvnnar tigh han wil tigh icke wmbära. Tu wste
mull ock maekamaat/stm pa the orh eij gifwcr acht / fom
Gudh sielf hafwer talat: Hware wil tu hckn i tin sidfla lijdh/nckr
weriden all fsrlater tigh/ tin stund är ta fsrhalae. Tu ligieroch
»änder nFan op/ hwar är tin macht tu arma trop? Tu haswer
Gudj ord fasl hatae/ then ttjdh m wast i wcrlden lil - Nu
3udh thet längre eij hafwa wil/ ty hafwer tu striden «pas.
Tu hafwer fsrsmädat then tigh hafwer stapt / som all lilig haf-wer i fin macht/ Tu tant honom cij vnMpa. Hau roopee ftsioch
bad tigh tomma. Mm lu hslt thec för Hans gamman- Byrt
»logh stal tu thct köpa. Gudh wil la siä undn- Christ, foot/ theHans srb hafwa strijdt emoot/ och fölgdt theras egne drömar.och
lc/wat HgOachteligl); Theras darstap «vil la änt»s sigh/ hnn stal

thllN



thtM lä földsma. Ty wsnder em babt Hwinna och Man/ giswtt
<de'r vilder yudi »vclldiga Hand/ ocd laecreder vnderwiifa/med che
Ord som Gudh sielfhafwer sagdt; af HKrtanS grund zifwer p ä
chem acht / och lärer Gudh at prysa!

(2) Mörckiom wtz / dwad wij stolom tänckia om
Ven hoopen/ som gerna sä vmM medh sin lampn»
Cdrlstna och Nafta/ at the och sökia effter / huru the
mäge bestä honom medOrden:The vtivthwörtes mät-
<o med Ord och Htyaswor vthgiswa sig för trogna och
vpnchtiga Wanner/ men aro doch < Hiertat ochger»
ningarna arga och lllwlllande Skalckar; opa säeffcer
the Phatister/ gofwo gooh Ord af falstt Hler-
ta/ beprtzsade lEsum vthwartes med Orden/
§asom en sanfätdig Mastare/ den ther lörde GVD3
Wagrött/ och hade intet anjeende tilPersonen/ tä doch
the t hjertat inwärtes halade honom / fördömde ho-
nom/ och fördenstuld med an Mt effm-sökte/ huru the
mätle desiä honom medh Orden. Sä sä hofwa och
mönge den tonsten wäl lardt / om lhel swarla
hwilt/ och om thet hwqea Ywilkas
Munn äl halare än Smör/ och hafwa doch ölllg
< Ginnet: Olvilkas <ln Olia/ och
aro doch baar Swclrd. The der lned Munnen sälja:
G«dh wälsiqne ng/ men ihlertatönlka tlghalt Ondt.,
loabkallade Abner aMes/ athanstulle talameoh,
honBenskylt:octtackhonom ta lbukenO athan blefdöd i
Den ftmmaFoab sade nlAmasa: Frhd wmemed!
tig min Broyer! Och Foab fattade Amasalssckg.
get medh hsgra Yandene/ sasom han WillekW ho,
nom/ och Amaja gaficke achl pä Slrilldeliloabs

Zzzz ban^
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Hand; Och han stack honom cher med afwen ibu-
ken / jil al Hans Inelfwor vthgingo pä lordena/
och gafhonom intet Nyng meer/ och han b!ef
rodes när han fömam/ at lesus den ny,
födde luda Konungen komnlen war, jadehan til tde
wljje Män! Farer til Betlehem/och bespönergrm,-
neligen effler Barnet/ och när I thet finnen/ st jck-
ger mig del igen/ at lag kan och ksmma och lllbidla
honom. Men pä hwad sätt han wiUe tllbidia ho-
nom/ gifwer han strax tlikenna/ han sande vth/
och lcksöl ZEsu stullficilhiäl allSwenbarnißeth-lehem/ och alla des gräntzor/ the fom twäggeahra/
och der förnedanwow. ludasManothstegsram
tttlEjum/ och sade: heelRabbi/och kpste honom.Men sasom han med knssande wiUe sin Möstate för-
rada/ hade han tilförende gifwit ifrän sig det teknet:Hwilken iagh kysser/ deuckret/ honom lager. Oet
derföre mä wal hwar ochm vprichtig och wälmenandeMennistla för loabs fampntagande / Herodis nlht,
diande, och ludcekytz/sigh wäl taga til wawi tn rnfslgifftig Munn och ondt Hiettä/ ckr Mm en Leer-
potta medh Magg öfwerdragen: en sadan / Mhan smeker med sit mtuka Taal/ troo honsm «n-
-tee / ,y fiw styggelser äro dtht Hans Hiettä.Mänge äro wcknner sä lHnge the tunna nyno lher afhafnm, m<ni nödene bliftva the imet beständandes. msnzea Man <rWckn/ chen snarllga b!if!v<r Owän;ochwifie ha»et Mord med tig,han saoe thee wcll. Äro ock somblige Bordwänner/ och halla ineet i
Wdenti Medan lighwÄgär/sä sr Han «n SMrober / och l<f<

weritit
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wer i tit Hws/ lijtasom han och ther woro Hwsbonde: Men gar
tig illa/ sa ftar han tigemoot/ och laeer ingentMes finna sig. Stil
ligsördenstuld isran tina Owckmer; Märck och dtsse Orden: men
,ag tig lijtwäl ocksa li! wara för lina Wänner. Behi det öfriga
war Mig i Böncn/ och bedh medh David: /)ERre fräls minä
Siäl ifta lsgnachtiga Munnar/ och ifränsalsta Tungo? Mäsie lu
medh then samma David klagcligen sucka.- helige <lro fsrmin.
ftade/ och the trogne äro saa ibland Mennistiors Barn/ then ene
lalar medh then andra onyltig ting/ och strymea; Maste m tiu
Siä! tiieala/ och Ma.- MinSial/hwad san m w<lrre f<3, än ena
ftllsta Tungo/ som vptänb clr as helswetet, fullmedh dsdcligtFö» ,
gisft?Ock hwar hsnfitlpeel bedrifwa ma bade med gambla och vn-
ga/ <lr hon alt som ens mclchliges glsdande starpa pijlar/ lil at s! r<
derfwa of alleledl gsr hon figh ingcn hwijla. Ock buru mangcn
Gudfruckeig Sicll företommer nu migh medh thennäfi pä föliande
versen-Ach mig ae iag doch mässe boo i Werlden bland sa mänga/
the ther vchan all rafi och roo effler nnn stada gänga- lag hafwer
boode frijdsammelig bland them som frijd ey chda; när iagh om frijd
befiijtar migh/ the la mäst moot misch firijda Suckar tu och mel>h

Syr <e. l.
9 l«. il, 11.

Ps. «o.».

/». l.z.

7.8.

migh/godh Chrifien Siäl/ och Iclger.- HielvHErre! Tu HERre
fsrwara ol) för delta Slclcheel eil ewig Tijdh' Sa trsfia eigh och
medhmig/ ty i finom tijdh stolom wij dochsclya tunna- MenHe»
«Gudh iagh prijsar tig/ som mig sä wäl bewarar för them/ som
sa befiijta sigh at komma migh pa Stada: Prijs ware tigh lEsu
Chrifi ocksä, sampt medh then helige Anda/ som hielxer migh ige-
nom ga/ lhwad hälst bclrs tilhanda!

Psll.z-5.

LHet Andra/
Frelsarens Christi lesu walgrundade Vwar

anbelangar/ tä the/ som ftulle bestö honom
med Orden/ blefwo af honom mcd sine Ordbefiagne/
flriswer Evangelisten ther om salunda: At när the
vthsttckade Sannlngebud sit wörf aftagt/ och Frelsa<
«n Cynstum fröM/ om thel woro rattat giswaKctj-

ZMI sarenom
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sarenom Skatt eUer et» z Och delta Frägostycket pa
mänge listige Skruswar war vpstäit/ at hwilkenthera
Christushälst stuUe röra/ han doch/ som the
salia mäste:TF)Esl!s/thenaltMKseende lEsuS, then
al<ing wetandeleius/la och sielswa hiertans ranjataren
ZEsus mckrckte theras hlettans stalckheet(ly ordm

de til hwilka han lade - ywy ftesten ) rmgh
I Srrpwtare? Tä lEsus togh them fattvthisma
mnersta hiertans tanclar/ och wGe vppenbarligen/
«hem icke aUenast medh the goda orden strnmta/ vlan
och fresta lEsum. Snnd vppä synd; Skrpmtare ä-
ro the, the aro och freftare: och chet mehra cir / the
fkrymta icke aUenast för Mennisslor / vthan och för
Guoh/ och the frestare frestaFrelsaren lEsum Tder-.före och ZEsus sager: Owtz ftesten Imlg/I ffrym-
eare/ Mu tagh ffal straffa Hder/sch sättiäder thet dnder ögonen. Later mlgh ste Mpniet
jpck Skattpennmgen : Lättr nngysee/hwad thet dochar för en Skatt/ochSkatlpenningl twlftenom/hwao
then ftal gifwas Keviarenom eUer ey : Och the sin-go honom penmngm. Och han sade eil themthwars Beläle och Sfwerssnfft ckrthetta? 'Che sa-de M honom/Keysarms. MennuhadetheNclfwHbestagit stgh medh sine ord: The fraga, om the skul-
le gifwa Keysaren Keysarens fkatt/ och woro sa/ehuruWistige och högklote the mille wara / doch allför enfai'dlge; effler som thefielfwa betänna mäste/ thtt waraKeyjarens Staltpennlng/ then the Keysaren mtttdoch

Slfwm
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gifwa Wille.- sä mnckit meera stshmedh sma ord besta,
endes/ at the jw andleltgen rattmätigt mäste gifwa
Keysarenom sin fiattpennmg/emedan the för sinä snn-
der stuU icke meera nu et frtltt Folek woro/ vthan Ken-
sarens vnoerlagde. To ss länge the e, fritt
Kolckworcr/ hode lErusaleins Tempeloch detz Offerk»,
sta / af hwar och en fom l<l liwgu ahr/och ther öswer
tommen war/ Helgedomens Dlkel.- llppä tdenne
Siklen stöd pö then ene sijdan afsatt Aarons grö„stan-
de Vtaf/ medd thenna öfwerstrlsttNi Tvet helMle,
rujalem: Mm vppa then andraMan/En Kalck
medh «ökelse/ och denne orden: IsraelS Sikkl/ heucr/
Siklen i Ijrael. Och thcnne sikel war Templetz ssate/
Gudi til taclfamlxet/ som siels wlUe wara sil Folkz
ffvtzherre och then yellge i Iftael. Här af bngde lhe
och botade hwad Templctz bngning behsfde/eller clltest.
tll Församvlingenes nödlosfft klmdebetarfwas. Tbet
ösrige af chenne helige ssatten/ och dn-ad ährligen öft
wersstuta kunde/ förnmrade ludarna/ iirän vlgsn,
qen af Egypten manqa hundrade ahr. Men
när Macchabeernes ttjder chel ösweche
Prästeämde«t och KonungM tde
Judisse öfwerste Prästers ährWligdeet
lade / hande figh, at twänne Bröder Hlrea»
nus och Anstobulus om della Prasterlige Rtjkef
fiendttigen emellan stgv strijdandes / giorde och Fol»
ket sig emeUan lkiliachtlgt/ och et inböldes Krig föror-
iakade. Thet läledes ttandt etj förrsinckias lunde/för-
an esster bagges oeras begäran den Romerfka K«gz<,
haren stilsmässa göra jtulle. Ta widh delta tllfaliet
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Pompems den stoore/ähr effter werldenes Slapelje
widpatz zzzy/mtogHierusalenl/fköftadeTemplet/blefhe-
la ludalandee machtig/och giorde andlelig Jerusalem
och hela ludceen the Romare skattffyldiss. Sä mäste
ludarnanar the nu fin frWeet mist hade / wal den
fölre Skatten vthgifwa/ men icke mehra til Templey
och Församblingens bästa / emedan themedh denne
statlen masie nu vnderhalla hoos ssg the Romerstas
Krigzfolck , Gwarnizonerne. Ta fingo the etz Heller sit
gambla Mnnt och Penningar behslla, hwilket ldeßo-

' mare aftkaffade; vtan the gofwo oem nnaßelaten och
' nya öfwelikrlfltt/säsomKelsarena gemeligenfina delaten
derpä pressa och monta lsto/ mcd sig behageiig öswer-
stliffler/11l et tetwatochdetsordom hellgeFolcletnuwo'
ro the Romare fkatstyldige. War det tä nu rätt/ at
gifwa KeUarenom Skat ellerey3 The hade zu sa al'
laredo det sielfwe bekandt; Derföre och lEsus gaf
dem icke allenast swar/ vtan betrafftade oerasegenoch
af walderaddeMode gifna bekannelse/ tähän sade til
dem: sa gifwer Keqsarenom/ det KecMenom tll-
hörer; Sä <ir det rätt/ ar I/I ludar/och glfwen Kch-
larenom Skatt: Ochdet är mttt nog; vchan gifwen
och G"dt thee Gudl tilhSrer. Sä at när the som
skulle destH lEsum med Owen, the och detta oförmo-
delige swaret hordc/ fsmndrade the stgh/men jäsom
the otrogne/ ly the och öfwergäswo honom/ Larjuw
garna trädandes i sine blindeLarosadersFootlpolvbe-
klageligen gangandeS lftan honom.
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Fsrchenstuld af chei, wedcrbirige Frelsarcns Chrifii I«O!«

firaffpredijtan / ta han märckiandes lheras stalckheel / sade
«il chem/ hwn sresten j migh j Strymcare ? wij(>) lärom/HErren
Gudh icke allenast hsra all ord/vchan och kclnna all hierea wister.
liga/ och wars wime sfwer alla tanckar. Hwarsöre och/ I mine
slfielige/ om I willien gä nagoe nckrmare lil eder sielfwa / och wn
warl framfarne .'efwerne ratteligcn betrachlom / Ack! Hm uta
warl hierla stal fiä osi l Huru offta hafwer eu brukae wilnllge ord/
l« hierlae warit full medh swet? huru offta hafwer eu lclnctl tina
lanckarsir Gudh sirdoide/nsr tu cher medh kunnat tiu lämpnchri-
fien beswuta och orcllrädeligen förarga ockftada? Hu swarar
mig/lanctmna ga lullftitt; Ney/sägeriag/Ney/iHCrranslMu
Mampn/länct aldrig chec; Ty Gudh är wilne öswer tine lanfar/
och lEsus märter tins hiereans stalckheel. Och ar dct doch ic-
t< sa/ O Mennistia/ at när <u hafwer trätt medh nägon/ ock bru»
tat haed ord; Vlär eu hafwer pa hwariehanda s<llt giordt honom
ofsrrstt/ om tu fsrnimmer/ al öswerheelen eller tin Siälasiriare

Wijsh.6.
1.6/7.

~S«M.i4

hafwer ligh owetlande alt seldane anhördt ; eller om l« hafwer
fält onlbörlige ord emot tin öfwerheet/ hwiiken röfiFoglarna vnder
Himmelen föra/ och the lher wingar haftva effcersäija - eller/ Tu
hafwer stamiigen lwurie/ eller nagon hemlisheee vppenbaral; och
stulle sedän förnimma/ at alt sadanl woro tunnige / ock vtspridt:
är lhet doch icke sa / säger iagh / at tu tä begynle tla ligh i

gruflya tig/och spä tigh fielf sndt? Tu swarar miK/ehu-
ru Ogudacktig eu clfl / doch i>ti lie, hierla//aa. Hffterlclnck för-
denstuld delta wijdare / cffter icke allenast line tanckar

Preb.b.lo»

fir Gudh inttt aro fördolde/ vchan och ineet ord haf-,
wer nagonsin waril pa eine / dee Gudh icke alt/alt/
alt weet. Ock tsm nu ihog/ huru öffea l« om troones Saker eff«
M tie zalna Fsrnufft obestedeligen «lal/ hnru essea tu den helM
Etnfflenee spräk/eller annorordasttl vti wara Psalmer och andelige
iofsanger/ifrän dest rätte Bruk til tortzwill fslwclndt-, hmu offea
eu mslckelige Sänger ochßsner vlanAndacht och Fsrfiand/ellcr
medh bara ftemmande Tanckar haftver fsrrällat; huru offm haf-
wer m lil wanliga bannandt/ tin< onsdig< fassge Eeder ock onde

Ps. ,^,4.



525 TiuMdeochTndieGsndiM
snstmiMr vthtafiae; huru offlahafwer tU mcd fsrtäckee elleroch

vppenbara Oed/ omchtige saker pa bsnen brachl / eig och an-
dra der medh reeiat/ ock the ostyldiga tillijta oboleligen fsrargoe;
huru offra hafwer tU dryckesbulears och hoorkonors wysor sungtt/
medh mera sadanl / som alt/ iagh weet wäl/ förtreteligit <lr at hs-
ra. Hwad täncker tU ta nu / nclr m weet/ ae Guoh hirer all
Ord/ ock lEsus seer och wärcker tin hiereans f-.lstheet ? Tugar
wisserliqen gerna/ om tU rättäncktckr/ til ängerby: Ock saligh cir
Ken Menniftia/ som nuidag/ ännu medan nadenesThdh
hoos Guoh Fader,f6r Chrifii lEsu stul/igcnom then
helige Anda ssker öftver alla fma öfwerdadiqa/ Faista/ och Ogud-
acktiga Tanckar och Ord; ock fighnudm helige Davidz vpsät äf-
wen i chenne Bag fsreeager medh alfwar/athan siinä tan- lagh
hafVer satt mig före/ at mg wil eaga mlgh wara/
at mg icke fynvar med miueBmgo/ eller
mg wllhällaminMunn lllbaka/ fasommedßetzel.
Ha t« ock wal ma tomma ihogh wär wanliga Morzonbsn; O
at mg kunde Mm et läS för mm Wmn/ och lryc-
km et fast insegel för minä Wppar/ at mgh derige-
nom ickekommer pa Fall/ och mm egen el-
ler ?anckar tcte förderfwade mig: Ock ssnlle eu/godh
Christen Siäl/gerna nägre Gudeliga Tanckar och Ord hafwa wilia/
fitom altijdh ihog den nu aidrigh mecrasyndige Publicanen / som
siogsigh för sit Bryfi , suckade och sade .- Gudh MlfkUNde
figh öfwer Mlgh Syndare '. Hwarftre wrj nu och
altijdh / hwar och en i sm stad Mom! Ntt MtdUN M
Svndare är/ ther ofwer mg fast klagar/ och tl! min
jynd eu leda bär/som mlgh mtt lZamwete gnagan
och wll al tuafsyndzenS meen/ssmDilvldoch Ma-nasse reen / vthi til Blodh migh twager:

M?»'

Syr.l,.?;
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Uy VEMe tu vthransakarmigh/ och känner mig
wälnoga/iagh silter eller sta°r/är alt för tig/och
hwad iagh kan hafwa i hoga: «Hhwadiag hafwer
i tanckaroch sinn/weMaltlftän sierran / iagh lig<
ger/ Dr/ gär vth eller in/ äjiu alt om migh HEr-
n/ och achlar migh sider och förre. Altft iagh

nu til ligh/ och faller för ligh neder / medh
bsgda knäcl sä mnerligh af alt mit hiettä bever:
Fsrlae mig Gudh si mildelig min synd/ iher medh
sag styggelig/ haar giordt tig moot migh wreder.
Kyne Eleijon! sshriste Kyrie Eleison/

<-) Vnderrattar och otz har Frelsaren Christus
ITsus/om wär stnldigheet emoot wär aldransdigste
Ofwerhet/ t<l wh än i thenne dagh Cdristi lEfu ord
hörom: gifwer Keysarenom/ lhet Keysarenom
Hsrer/ gifwer idfwerheeten/thetHfwerhettntilhöttr:
<medanUndersätarenaäro öfwerheetene ffyldigecihra/
Gchman öfwerheetz personer ähra skal/ ickeallenast med
äthäfwotochvtwärtesahrewnrdnlng/vtäashiettattty
de som fruchtaGudh/ de halla derasßegenter i ähra.
Ochhuru stuUe man ickethemgärnaahra/themGudd
slelsahrar/ochasfitnampn giordt
och GudararokaUadeförsithögaambetesltull/hwll-
tet the harvppaloldena päGltdzwägnarföra.ochstal
we'N hedra Fader och Moder/ mäste man och hedra
Vch ähw landzenS Zader; Thersöre och then hellge

Vyr.lSi «4-

i.Mssß.

Petrus sager: Warer vnderoänige all mennistelig
Zrdmng för YEnans stull/ehwadthet <irKonun-

Aaaaa gmom
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genom / fasom then öfwetsta / e»er Be-
~Pm.iv. falnigzmännerne / som ckro scinde af honsm /

the Onda nl straff / och lhs Goda tll PrljS:
Ocy nagot ther effter; zruchterGudh/ährelKonun-
gen! Mn the öswerdiidM/ ffrifwersammaAposte,/
fölsmck Yerffapet/och »Mas intti försmäoa wäl-
digheelema. Hwilket ör för GudzAnsichte enlwsr
och olidelig synd/ effterKonungen ochbfwecheetzPer-
soneräroGudzßnkss HmbetesMtin; thttföre och Gud

17. l/ z/ z«.

Wijsheets,
nes 86.f.

tyenna spnd icke läter oftraffad-?y the öfwerdädlgeMen-
nissior/ äw Mm the ofsrnuff«lge Dtwr / som af
Nalmen ther ttl södde äro / at the stola fängade
och stachtade warda/ försmäoa thet the imet för-z.Pttr.l U>
ftä/och Ma vtht fie ftrdtlrfwellga wilsende fsr-
gas/ och fck orattfärdigheeteneS lön. Hafwer nu
Gudh vndt them ähra/ hafwer Gudhbefalt otz öswer-
heelen ahra/ hoo ästu som misivnnar them henne/ el-
ler förwagrar tlgh/ at bewijla them henne? Men ah,
rar tu Ofwerheeten/ sä walder tu och hennewyroan-
de/ sä at sast ön haUer sigh nödeligh
och wenlig emoot sine Vndersämre/ the doch icke theraswaroa forkönei sZdana nadh/ tilat thetz rmgare
achta sifl Ofwerheet / eUer mindre ftuchta figh för

eller thetz ofMigare göm thet them bbr / eller
thetz dristigare wäga thet them icke dör: vthan raoz-
lan och ähogan ikola wara i Hjertat/ derom och Avo-
stelen Petrus i förberörde Ord otz afwen päminner.
Ther hoos/sasom besala anstäröftverheten/samalunda
Undersätarena hörsamhet och lydna pryoer/ sä at hwad

öfwer,
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sfftet InnirZtiz.
Sfwerheten pa dragande KaU och ömbeles Wagnar
bmder/ det ma bliswa giordt/ och hwad Hswerhelen
förbiuder/ mä bllfwa ogiordt. Förmana them/ läger
Apostelen Paulus/ at the ckro Förstomen och öfwer-
helene vnderdänige/och lydige lilalla godaGernin-
gar. Och soman detta/atOswerhetenasVnderssla-
rena stal ahras/Wyrdas/ochLvdno hafwa/ ar och det
öswen märkeligltdee Christus lEsus harsäger/atman
fial gifwa Keilarenom fin Stattpennmg / man lkal
gifwa öfwerheten des tilhörige Skatt och Tuli/ der lil
och Christus lElus lät fig sielf wälwillig finna/tähän
i Capernaum gaf dem Skattpenningen / sen, honom.pä den höge öfwerhetenes Wagnar inkrafde: emedan
detarju aldeles tilbörligit/ at komma öfwerhetene til
hielp medh Skatt och Vthiagor / der med alt warder
lörstaffat och vthrättat/ hwad som hörer icke atlena
tll hennes stsndz vppehällelse/vthan och til det menige
Bästa/ til godt Regemente/ och tll et nödtorfftigtFör-
rad/pa tilkommande KrigzfaU emootFöderneslandes
Fiender. Och effter öfwerhelen bar Tungan och Om-
sorgen för Land och Folck/ och maste HZUa sitßEeoch
des Vndersötare widh Macht/ maste ju Vnderfämre-
na/för detta öfwerhetenes stora Belwar och myckno
Omaat/ ils mätto whsa fin tachamheel / ar the gif-
wa öswerheteno den Skatt/ den TuU/som Hswerhettn
effter Cliristi Befalnina har tilhörer. Tv aldrlgkunna
Vnderjätarena med nägot Guio betala alt det goda/
som the hafwa af en Chnstelig öswerheet/ at hwar och
en i godh Frtjd och Roo hafwa kan det saliggörande
Guoz Ord/ och the högwardige Sacramenterne rene

Aaaaa» och

Tilumz.,.
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ochosörfalssade/ och vnder öswttyetenes Stugga fit-
tia vnderfit Wynttä eller Fijtonatra. Den alt del-
ta behagar wederbörtgt efftertänckia/ at en vthikan ssttia medhalt d« han ciger/ tackar nast Gudh,
derföre östverhetena /som med Swatdet stvrer och as-war mootwilian; och stattar det aldeles rätt /at ö>
wel heten ötniuter/ hwad henne nädigast kan behaga
af wärt Godz ochHsfwor/ enledan nmn warderge-
nom deras Bestvdd frtzad «fröFiender och andra on-
va Mennlstlor. TaeUiestom ingenKonnngocho>
werheee wow/ hwar och en ssullegsra/ hwad ho-nom tycklesrckt wara/och hwar och en stulle ta/näe

Vewareb
« »5.

han giorde fom han Wille/ wilia iom han kunde. Haf-wa nuVndetsätarena ssrdenstuld sä stoora Walger-
gar af Gudfruchtlg och Evristelig öfwerhee</s<l ärolhe
och här til fin öswerheet ssyldiAe Huldheet/Karleet och'
Trooheet, at the stola aUestades sä mycktt dem möst
mötzeligit är/ warna och afwända dems Stada/ om
the tomwa i Nödh och Fahrllgheet / troliaen tomma
Vem til hielp/ och waga Ltzf och lefwerne för dem. E-
xempel mäkunna waralthai denGethiten/hwilken/ tä
han fölgde Konung David effeer vthi Hans älende/ochKonungen dadh honom / at han stulle wanda om /

ftvarade och sade: Oä ftnl <om VErrm Kfwer/
. sckjö sanesom min/YElre Konung/lefwer/ hwar<om hckist mmHErre Konung bllfwer/ aneingenM
Afweleller Döden/der ssallinTlenareochbllswa.Husaiwarnaoe Konung DavidOr Achltophelsßädz
Och <ä Konung David wille draga vth n»ed i Slacht-

ningenG

is.
»,.»7 <s-
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esseet 'ltinjtlkiz. 533
ntngene/ haswa Hans Krigzman/ säsom trogne Vn-
deristare, swarat honom: Tu ssal lcke draga tth /

fsrly/ om wq <ln fiyddom/ eller helffeeua sf ot) blif-
wadsde/derffolatheintet om Ma; men M/
märck grant/ tu OKonung/M fi mycklt sSM tyotU-
tujend af otz. Och täKonungDavtd vthi ene Strijd
emoot the Philisteer / kom vthi Mfara emoot en o-
fanllig stoor Philistelr / benänid fom kom ho-
nom förnär/ss at David wardt swarUga beftWder
genom Abilai/ <om stog Phllisteen ihial/ och halp Ko-
Kungen z Tä sworo honom Davldz Mckn och sade: i

tkall ttte mera draga vch med otz l at
icke vtfickkes Lychean l Israel. Mardochai
heet är och berömd/ den ther warnade Konung Aha-
strerum för the twä Kamarerare, som stodo honom
effserLUwel.SaltoKl aUaEyristelige ochGudfruchti-
geVnverlarare wara sinnaoe emoot delasöfwerheet/
Sch wara henne vthi alt hulde och trogne/ säsom the
och lofwat hafwa och fworit. Och delta alt hetergis-
wa det öfwerheten tilhörel. Men et Dr
annu tilbaka/at man och för öfwerheten hafwer Bö-
ner ock Förböner, Säsom och Aposten Paulus
alt therm vthi sinä Evtstlar marckeligen driswer;
Dwar och en ware zbswerhttene/ fom wckldet haf-
wer/ vnderdänig; Tv lngen öfwerheee Hr / Aan
af Gudi. Den ofwerheet som är/ tzon är stickae
H Gudi. Derföre hoo figh satter emoot Hfwer-
Mn/ H<M Mr fig emoot Gudz Melse/ mm

eckts^



the jom Mla sig der emooe / de Ma fä en Dom
öfwer sig. Ty He som wäldet haswa / äro icke
dem til rädhega/ som wät göra/ vtan dem som illagsm; willulcke fruchta fsr Öfwerheeten / <ä gör
det godl <ir /sa far tu Ms af honom. Ty han ar
Gudz Wtlare tig til godo, Mn gör tu det ondl
är/ sa mä tn rädas, ?y han bär icke swardet fsr-
gäfwes: man han är Gudz Tienare/enhämpna-
re honom til straf/ som illa gör. Fördenssul mäsie
man waravnderdänig/icke allenast för straffel ssull/
vlhan och för samwelet stul. Derföre mäsien I
och gifwa statt/ ty the äro Gudz som fä-
dant ssola stöla. Sä gifwer nu hwariomoch
euomthet I plichttge ären: ffatt
bör: Dem lull/ som lull bört Dem rädzel/ som
rädzel lilhörer: Demyeder/ som Heder tllhörer.
la/ iag förmanar nu/ at man fsr all ling haf-26 8-
wer böner/ äkallgn/ssrbsner/ och tacksilljelse/fsr
Konungar och ftr alia öftverheet; pä det wy
mäge lefwa vthi et roliglt och siilla lefwerne l all
Gudachtighet och chrlighel. Giswomtä och wtz/I
mine alffelige/hans Konungzlige Mayestet / Konung
CANL den Elloffte/ War auernädigste Konung och
och thet Hans Konungzlige Mahestet «lhörer:
Gifwom wär allernäoigste Konung, det honom
tilhörer/och wghans Konungzlige Mayestet nu strax
giswa tunnon,: Bldiom GVdh för Hans Kongiige

Matze,

,°Tim:".»
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esseet i^imrZck 735
Mat,estetz Walfärd/ och säyom: Gudh glf Konung
OAW den Elffle kycko ochGallgheet/ otzallom til
Frhdh och Fromma.' OHCRre Gudh/ som sielf wal
weet/ hwad otz kan bäst vekomma? Hans Ansiag lat
aUestädz ftamgä/ tig til tof/Pr«s och Ähra/ lat lyckas
hwad ban M vppä/ alt bade nar och fierre/ the» didis
om wtztig/OHErre! Troo Tienare honom bejkar/ <

all Ständ Hög och Lagre/ som alffa hwad som ra<-
wtzst ac/ochingen ratt förwägra: At öfwerhettn sZ och
the pä gemeneMåns bastasee/ftynGirigheet och Hög-
fard! War Nädig/OGudh/war öfwecheet/ och alla
IWzens ttändcr/tin heligeAndagifotz med/at wtjalle
iiänder/ til dellga Nampn lofsiunaa mä/ när wtj i lin
Försambling M O Gudh wärdes otz höra!

Psalm.

PM. 6,.

f;) Gifwom wq och Gudi/ det Gudi tilhörer.- Gudi
ärom wlj alt förmycklt stnidige/ on» wtzrätt ejftertanc-
kiom / hwad honom tilhörer. Hun hafweg riswlt otz
Kropp och Siä!/ ögon/ öron/ och aUa lemmar: Gif-
wom tä Gudh/ thet Gudi tilhörer; gifwom Gudi wä-
ra hiertan/ at wtj af althmla Ma/ähNoch ftuch<
ta yonom: Gifwom Gudi wär Munn/ at wtj nledh
then Helige David satja kunnom .- lagh wil lofwa
HEcran > allan ttidd/ Hans lof skal allestades wara i
Nllnoin Munn Och mä man medl) Plopheten Ho-
sea!aW:Tagen/I mineälMze/dene orden iachlhoos
Eder/ och wänder Eder om tll HErran/ och säger til
honom,' Förlätotzalla wara synderochgör
sä wlliom wtj offra wära Lappars Oxar: sller medl)
Pamo: Sä lät o§ nu altydh offra Gudi loffoffer /
tyel ar/ löpparnas frucht/ the Hans Nampn bekänna.
Glfwom Gudi wara öron/ at the Wigt höra thee

Sallg<

s.Mos. /.s.

Psal-z^e.
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?5s Tmgunde och Tridie Söndagen
Saliggörande oroet; Ty then the» afGudl är / han
hörer Gudz Ord. Gifwom G«di wöra ögon/atwy
vvlnffrom wsra ögon vp til hinlmelens Berg / lädan
oD hielp kommerj Tn sij/ sssom Tienarenas ögon vpvä
thel as He,rars Hander see/säsomoch T<enarmnones
ögon vppa sme FruesHänder: Altfi see wsr6gonvp«
päHErran warGudh/den iHimmelen fitter/til des hannädeltg warder. Gifwom Gudien gifnnld Hand,

1ch.z.47.
Ml-"".

,u<.l/l/z/4/
at wll gärna hielponl the Fattiga/ och eUiest med wa-
ra Händer; detgodt är/ görom. Giswom G«dl wära
Fölter/ at the snare öro til Gudz Hws/ och vpp« wär
Christeliga kallelses Wsgar; Men leene och erögetil alt
ondt. Gifwom Gudi tljonde af alt tvet w« ägom;Ty

- hwad hafwom wtj/ thet wtz ickeaf donomvndsätthaf.i.Cor.^7>
womf Gis Gudi ttzonde as alt tlt Arbete/ och nar msex dagar/ vthi tin kallelse/ fthtigl) wartt/ kom ihog ae
den stunde Gudi tilhöre,.- gis Gudi den siuendedaaen/
och gis tä Gudi tig heel och hallen / sörnembligast «n
Sial af Sorgen mrgad vthöswer tina Svnder/ men
medd Christi Issu Blod och Förtienst twagen och vp,
rättad! Gis Gudi tm wilm/ och tina Sinnen/atthe
nledh Gudz dens wärdige helige Andcs tilhielp isran
förrige Synder tin Kropp och des Ledamöter äterhäNa
och hlndra. Git Gudi saleoes en lefwande Troo/ och
den der af ftylande Christellga kärleten t Tv bättre

' och tacknemligare Gäfwa kan tu Gudi aldrig glfwa !

Och see/detta heter/ gifwa Gudi/ det Gudi ttlhörer.
Sa° gckra och lefwa vchiall Scund/ vnne os Gubh as fin miftund ?

Hans Helize-Ande hlelpe osicher tll/ ae gsra hwad han
, hafwa »il! Hyrie Eleison /

Amen! Amen! HWjre IGsu! Amen!



24. Göndagen effter^rmitarn.
INampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Amen!

VJ ware YErren dageliga / GVdh?MM lckgger ost ena bsrdo vppä/ men han hiel-WWs perohoch:Sela:WllhafwomenGudh/
chen eher hielper/ och YErren Ykrren/ehen lfrcknDöden srelsar/ Hro the helige / the meera sn

.tröstrljke oro/ the allena et bedröfwat hlerlavnderhäl-
lande ord, för hwilta hwarochenChristilE<uKors-bämre mä medh thm helige Konung David HER-ren Gudh dageligen lofwa. Och GudhgiM/whboch
kunde Gudh therföre dageligen lofwa, then en HElre
är öfwer Helso och Siukoom/ en Hsrre öswer Moch
Dödh: Den och til hwariom och enom af os vthde-
lar Vyrhornä/then Korret s<lnderaft«g<n»ilne Hsnder.
HE«ren/HErrenGudh<llden/somnckpser ost/ p<i
delwy icke med Werldene ffolomföldömdewarda.
Gudh lägger 08 en Böroa vpps; HENren GVdh
dödar och giswe» Ltjs/ sorer ett Yelfweee/ och cher
vth tgen. HErren gör Migan/ han gsr och ry-
ean; hm, förnedrar ochvphsqer.- Och wäl otz/ at
doch G«dd lägger otz ena Börda vpps/ ty om Gudh
icke lade nsgon smhandz liua bmdo vppä os/ worewtz
icke Guoz tare Varnj Wore wtz icke hcllerwärdige gä
pthi G«dz älstelige kare Sons/war Frelsgres )Eju/

Pbbbb Kow

Ps.se. l»/

l.Csr. u.z»

~Sim.»,

N 555 5O



Kors - Schola: Hwilken then Bnrdan och taUarfie Oot,
. som han lagger otz pä Hallen: GinKalck/ then han för otz
Mlkäncker. Derföre och the Helisse medh Paulo glade
warit/och öro ännu/althe dragapä sinKropp N>ckts

ech,o/ /6/

Gal. <:»?/'OErreS Khristi Tetn/ effter salon, oct,
the / som Gudi behaga / warda Msom Guloet
genom Eld/ ja genom fin bedröfweljes Hldpröfwade. Ty lagger Gudh än otz en Börda vppä /
sH hielper han otz ocht han ar ju en hielpare i Nöd/ mMästare tll at hielpa. Är icke Gudh wär Starctheee ochTilstychö w<lr hielp i Msber alla/ ly <lrom wij nu »chan fipche/ ftstWerldtn willeftlla/ ock alla siunta nedh, och Haswee bäf.

Syr. z.//

Psalm 46:
wade der widh, »ch Berzen samman stötle. En fädan hielpa-
»e, at ther örier och gräs otz intet hlelpa kunna/ ta etdenne Himmellke hielparens Ord, ochHErraneGudzhögra Hand aU ting kunna forwandla. At wtz ocksimedEkäl an satla kunnom: lofwatware HERrenGudh dageliga! Gudh laggerotz wäl eneßördovpps/men han hielper otz och. Selahf Wh/ wij hafwomen Gudh dea ther hielper/ then oct sä machtlg ochallena högberömlig Hielpare ör/ at han otz ifrä Dö-den/relsar. Sä sannas/det GudzFörsamblmg wäl-betantt NUNger.- Ifran Boden ofhielpa tunde ingen gerninz
Godh/ tyFienden mande os fiielpa/ slrswaga alt wäre mod, stulle»vij blifwa ftälste/ la tunde ey annars fiee/ <ln ae Gudj Gon ma-
fie lijda dsdzens Wee. Hwilken saledesomfigh masaffa.-lag war död/ och fij leswandelft<ln Hwlg-
heee ttl Hwigheet/och hafwer Nycklama ttl F)elf-
weeet och Doden. Jagh wil förloha chem vltzuVelfweee/ och zielpa ezem Wn Döden: död/ «g

Uppen.B,
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ffal wam ttg enzörslfftzOelfweee/tagh stal «rara
ligh en pläga. Hwilka ord Följamblingen och bru»
kar/ hugnandes sigh af Frelsarens Chnsti lEfu her-
liga Seger: Döden / sägom wh/ är vpswolgen vli
segren,- Tu Dso/hwar är tin vddi Tu Yelfweee/
hwar <lr tin segeri Dödzens vdd äl synden / jyn-
denes ttaffe älLagen.MenGudiwari tack/som shfe-
grengifwilhafwer/genö wärYerralesumLhnstum.
Thet heterderföre;Lofwat wareHsrre dageliga! Gud
lägger otzenabördovppö/men han hielper otz och Sela.
Wll haswom enGudW then ther hielper/ och HErren
HErren, then ifrön Döden ftelsar Thet och thenne
Sönoagens helige Evangeliu märtelige betrafftar/ hwa-
rest sa wöl öfwersten för Svnagogon laims/somoch
Qwinnan/ som hade lydit blodgsng i tolffahr/ «ntyga/
Gudh wara then otz lögger «m byrda vpj)ö/ Men
Gudh och otz eher »srön hielpa / ja och isran fielfwa
Döden srelsa: Ty Qwinnan/ som rörde wid Chri-
sti Klädefäll, bles heibregda / och den döde 3airi
Dotter lefwande Thet medh mehra/ genonl Gudz
bijstand/ wtz nu höwndes wardom: Men i försto-
ne ehrtännanoes wsr egen oförmögenheee / bidiom
w» otz Gudh wälsigna medh et fruchlamt sil Heli,
aa ordz Vtbförande och Hörande / thet görandes
medh wär Frelsares Christi 3Esu egen Bön / af
Hiertat medh Munnen och i Troone täsandes ;

Fader wsr ssm äst i vimblom.

Hosse»;.^

;6, ;y.
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Evangelium IX. v. ,8- 26 27.
TOen/ lä lEsuS ealade til Folcket/kom en öfwerste och ttlbadh honom/och sa-

de : YHRre / mm Dotter ckr nu strax bliswen
dödh/ men kom och lägg tina Oand pH henne/sa blijwer hon leswandes. IHjuS stod vp/ ochsolgde honom/ och Hans käljungar. Och fi// en
Owinna som hade lydlt Blodgäng < eolff Hhr/
gick baakeffeer honom/ och kom widh Hans Klck-
dafäll. ?y hon sade widh figh fielff/ mälle tagh
allenast kommawid Hans Klckde/ jä blefwe iagtz
helbregda. T<i wände IHsuS stgh om/ ochfont
han säg henne/ sade haa: War ww goda lröst/
Doeler/ tiu troo hafwer hulpil ttgh: OchQwln-nan wardt helbregda « ftmma stund, Och n<lr
IHsuS tom < sfwerstens hwS/ och fägh Pipa-
reua / och Folckee sorlande/ sade han ttl them: Gckr
edra zärde/ pygan ilr icke död/ men hon fo/wer.
Och the giorde spee af honom. Näe nu Zoletee
warvlhdnswll/gickhantn/ och logh henne lyan-
den/ och pMn stodh vp. Och thetta rpchttt
gick SfwerlhetheelHLandet.
A> ijbaickt med linBättring/ til mkrauck vchanligh, meda» m än syndakan; fsrdrögickefrom war-

> tsfwaicke««d tmieswemesb<lttring alt m til l»öden/ssrifwerHwSlararenSyrachmätteligenisomocmönge
msnge

Oyrackß.
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MängeGudsruchtlgeoesse oroen tagtttilhiertat/emedan
Mennilkian doch en göng är förelagdt döö / och the
säledes desse ordenstrifwa lätit pö sineFönster.Sang-
eller, Dör- Trä/ at the sä mätte sigh til sinnes al-
thd föra kunna / hwad doch ändttligen Mennistian
wist öfwergä stal. Döö maste Mennistian/ och vthi
dödzens Nund göller/ huru en lefwot yafwer. Om
en wal hafwerlefwat/ ft kan han wal döö: Men om
en illa haswer lefwat/och sä maste han iUa döö. Hwar,
före och Oudz ande vtht sit heliga ord oh mehr an
offtapämint/ huruwtz i thenna werlden Christclt-
gen mätte lefwa/ at wA kunde jaligen döö. I-
bland the yelige spräk är och thetta: BYda icke med
tin bättring/ «l thes tu kranck warder/ vthan bäitra
tigh / medan tu än ftnda kan t Fördrög icke from
warda/ och töfwa icke medh tin lefwernes bättring
alt in til dbden. Tv thetta är wär Christeliga löros/
om thessa stycken/ordenteliga sammanhang: Wil lu
saligen döö/ Tu maste tä Ehristeligen lefwa; Wil tu
Ehristeligen lefwa/ tu mäste tä ändttligen en jann
boot och bättring göra. Och för desse orsakcr thet
förnemdllssatt: (l) effter tu icke weet pa hwilteVdag/'
pa hwad shr, hwad stund Heller tyma/ tu maste döö:
Anungen thet maste stee om dagen eller om natten/
om Afftonen eller Morgonen: Emedan wtj alende
Menntstlor arom genom syndena sördarfwade/ och
hafwom thet werdzliga <ä kärt/ at om wn wtste war
dödzstund/tä tänckte w« föga pä Gudh/och wordom
honom hwarkmfruchtande ellerälssande/honom akal,
lande eller otz bättrande/ «n til den fidstettlman/ som be-
stämd woro lil dödenj Tä mängen stulle wäl gerna/

Bdbbbz ochalt-
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Aposil. ,<

och altsörgema wilm battttng göra. Ty nckr maneylän-
ger lefwa wil man fsrst annat sinne fa/ ock Gudi figh H4ftilaj
Men iagh fruchtar th« warder ta fsrseent / honom blifwerHans vpsat ta förmeent; Gudhtan han ey r<lct akalla. 'Therföre
rader Syrach- Bijda icke medh tine bältring/ til thest tu tranct
warderi vchanbättra tig/medan tuän syndatan.- fsrdrsg ictefrom
warda/ och tsfwa icke medh ein lefwernes Bätering alt in til Bs-
den. 5l) Effter mooch icke west/ pahwiltet Rumm hädän stilias
fial/ hemma eller pH ftemmande Ort/ pa Sängen eller vche pa
Marlene.- smcdan warl lefwernes Segerwärck fisr aldrig Ma/och ingenMennistia kan weea/ nclr chee clr aflupit. Bijda förden-
fiul icke medh tine Bckctring/ tildes tu Krant warder-, vehan
bätlra tig/ medan lu änsynda kan: ftrdrig icke From warda/och
tsfwa medh tin lefwernes Bckttring alt in tilVsden. (z) Cff,
eer »u icke west, vthi hwad stickelse HErren tin Gudh mälte finna
tigh/ antingen Sofwande ellerWatande/ gladan eller bedrsfwad/ i
Werldzliga eller andeliga Handiingar / Drucken Heller Npchter /

Ond eller Frijdsam: Bijda fsrdenstul icke medh tine Mltring/
tildes tu Kranck warder; vihan bättraligh, medan eu än synda
kan/ fsrdrög icke From warda / och tsfwa icke medh tin lefwernes
Bäemng alt in til Dsöen (4) Cffeer tu doch icke west/ dchi hwad
Siukdom tin Gudh willata tig dss; anlingen i Pefiilenlia/ eller
Hufwudsiuka/ Stälfwa eller «Watusot/ i Wam eller Eldmsdh /

eller pa andra manga hundrade sätt. Emedan wij dageligen nogh
Exempel haswom: Manga rsda Kinder/ äro hafieligen blefne rsr«
de afSlag/ ellerMorwigg/eller annor Gudz Straff/ sir an lhehas»
wa nagon siutdom tändt. Bnda fördenstuld icke medh tine Bät-
lring/ tildes tu Kranck warder/ vlan bällra tig/ medan tu än syn<
da ftrdrsg icke from warda/ och tsfwa icke medhtin lefwernes
Bättring alt in tilDöden. Bällrar tu tigh/och mpa s>Hrran
ITsum troor/ sä blifwer <u och tie Hws saligt. Sä stal tu och
hsrafa the hugnadfullaOrd. War widhgodhTröst/minSon/min
Doltee/ tinTroohafwer hulpit tig! Them i detla helige eDvange-
lio hsrde den Iwinnan/ som Blodgang lijdit hade i lolf »Hr/ och
bleftil Kropp och Släl helbregda. Bällrar lu lig, och m ps Hnran

lefum
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effter Innie. >45
ITsum lroor/ stal han och ligh a chen fidste werldenee Bag/ säsom
lairi Volter/til «ewigt iljf vpwZckia. Sa stoora Gudz

hemligheeter äro otz genom Gudz nsd af thet-
ta heliqe Evangeliotunntge/thefigdsielfwa vthiFyra
förnembligast Articklar dela/ them wij och wiliom af-
höra; Imedlerttzd bidiandes: O O<Htle hlelp/ O
YHne läe wäl g<i!
§?"hen förste satter oy för ögonen/ hwad och huru

älenoe Mennistian har pH lordene vtlM
mäste / jämwäl thet samma alendetz ratta vrsprung.
ingen Mennistia af hwadh Ständ och Wiltor hon hälfi
wara ma/ sigh frijsilija tan/ thet hon icke vlhi nagoe af
del Mennistelige cllendet delachlig worden tlr. Alltt alle/Mcln
ock Qwinnmche Rifkemedhche Famgt, Andelige medh the
Werldzlige/ ickrde och Olärde/ Gambla och Vnga/ betomma hsr
hwar sin iott och Deel. lairus en öswerfie fir Synagogan »thi
Capernaum/ en Man af stoori wyrdeibland ludarna/ wardl doch
icke ioltlss«TyMan hade en endafie Doleen sin slderdoms Tröst/then «u tolf Ähr war/ ock snarl Mannwoxen/ hwar as den gsde
Mannen sig godt Hopp giorde/ och hiereans glcldiehade; Men o-
fsrmobeligen kommerDöden/ then henne honom iftanlager/ echja-
ledes ale Hansglada Hopp förwänder vchiallsomstörfia Bedrsfwel»
st/ st hancher vlhiratad tlaga tunde/ sig ibland Mennistior wara
den Hendigasie. Mennäl han gätveafsitHws/ och kommer ibland
Folckhoopen/finnerhansia, ickeallena afKorsiectryckias/ vean och
andra medh hwariehandaNsdh och älende plagade/ han finner der
och en Qwinna/ som hade liditßlodgängifwer sa wanga ahr/som
Hans täre Dotler nu gammal »ar; Hwiltens älende han ock fielfsanna tunde/ ftsrre wara <ln sit Heller och sin Dotters. Ty Vsden«sr bättre <ln et trantt lefwande/ eller en fiadigh kranckheet. Ock
thet wij här om lhenbedrsswade Fadren/ickmwäl ehen ftrgbundna
-Qwinnan hörow/ thet mage wij til hele Mennistioficlchtee la°mpa.
Ty >thi chella lijfwel är ingen af of frij fsr thet meunisteliga älende.

Mäste

Syr.joils



Mäste icte Mennistian alttzo wara i strljd pä Zotdene/
ych hmnes oagar «ro sösom en Daaekarls: Merini-
stian afQwinno södd/ lefwer en ltzten t«dh/ochärfull
medh oroligheet. Wäxer vp som et blomlier / och
faNels af; ftyr bort fon» en stugge / och blifwer icte.
Förty/ som then samma Hiob tlagar/ WedetNlödan gär it-
ke Vp af jordene/och olyckanwäper icte vpafatrenom;
vthan Mennistian warder södd til olycko / läsomFoglarna tl! at ftyga. laenvselochjämmerligting
3r medh »Ua MennMotS lefwerne alt ifrsn Moder-
ltjfwet m ti! ehetz i loroene/ then aUas wör Moder
ör / Begraffne warda. Har ar altlldh Sorg /

Fruchtan / mäntän / och pä sidftone Döden: Ss
wöl när then/ som i stoor syro sitler, som nsr then
ringesta pä lordene» Sä wöl när ehen/somEilkeoch
Chrono bär/som när theneher igrooft blaggarn tläooer
srOchsfwerjädan nsd/ock ladam cllende hafwa och HedniNzarna«thi fina striffler tlagal/ tä the doch hufwuoorsaken cher til inga<
lqnda förstodö. En deel hafwa stueie stulden vz>pa Maeerien el-
ler Elementerna/chehwariehanda ombylelserärovndertafiadeiAndra
»ppä then blmda lyckan/ then sälebes vthi wart Mennificlige tpck<
sende leett j Anbrq hafwa haO andra ord och orsater. Men
»het rätta vrft>runget/ til all Mennssteliz nsdh och slende / spnar
osi then heliga Sirisse/ som lckrer Gndh hafwa stapae Menni-
stian eil sit belcke- Men igenom DiefWUlenS afwunddöo
l>en wara tommen i Wetldena, eller sassm Apostelen Pau-
ms striswer: Zgenom ena Mennistio är Svnden tom-
men i werldena/ och för Svndenes stuld Döden/ och
ar sä Döden kommen öfwer alla Mennistior, eff«r de
aUe lyndat hafwa. Hch chetta war ineet lair» otunnig,.
Ty vlaf Most hade hon; Hwadh dag tu äter af Kund,
stapzens Trä psgodt ochondt/ftalm Döden Döö:

Som

.

Hme 7:'.

,

.

S,ir 4<»-,
«/,'/!/''

Wijshet.b.
2. ,4.

Rom., 1,.'

'Mofzl,7

~ 544 Nugunde och ffierde Gsndagm



som han och wal wlste/ at medh thetOrdet/
ingalunda allenaförftodoSKroppens och Siälens fitls-
massa/vtan och siukdomar/ och hwariehädaMenilkellg
«ödh ochbedröfwelse.Therförevan aftagen lärder/ ehr-
lande synden wara orsaken til sinßottersDöd emedan
hon af syndeligyckdh föddwar/ochhennesModer
hadehenneisyndafiat; hon och thes vthan vthl sin
Vngdom pö hwarlehanda satt figh emoot Gudh för-
spndat: Ty nör Gudh Mer wära Mitzgerntngar
isrsig/wära Mndasynder iktustt för sit Ansichee/
lck gä alla wära daAarHn koos gensm Hans wrede/

Psal.ftt,.
»s. 7.

H0».,«

wylycheomwäreHlfilomellaal. Men hwad thm
ölendigaQwinnans Blodgsng anbelangari war ho«
enHedning/förstodhhon intet/ hwad ratta orsaken
sher tll watiwar hon enochlsraelit/hafwethon tuKat
vthaf Mose orlaken lara. Tn medh blodgsng hafwer
Gudh Qwinkönec straffat för svce öswertrsdelse /

effeer Owmnankom först SfweMildeljen ästad/
ochmedh söte ordbedrog sin Man thnttl; Tv
sä träet wm godt at M af/ och
lluftlgltvppäsee/ och at thet et lustigl lräa war/ ef-
eerchel gafzsrstcknd/loghan vtassruchtenaochäät/
ech gaftheMeSfinomMantheraf/at hanochM <
Tv ickehärtomma smtdomar ochwederwärdlghttler
vthan orsat Heller förgöfwes/sommangaMennllkior
om the Naturliga oriaterne drömwa.- vthan af och i«
frän Gudh/ som ther niedh rtzsar och Nraffar the
Gudfruchliga/at de lher igenombsttradeimen the O,
gudachtlge/ at the therigenom törderfwade, wardg.

~Til«,e.«4

«.Mos.z.t.
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?4<5 Tiugunde och Fierde Oöndagen
Ty til then ändan hemsökerGudh otz medhsmkdomar
Heller annor nöd/at wtj lher igenom mage wardapa,
minte om wära oegängne synder/ och drifwas til en
sann boot och bättring. Ther as och osta händer/ at
effter GudzRattfäroiga domb/ thet wäxlar sigh til
Kroppens stada/ som eliest tiente honom til atförwa-
ra. Saledes war thenna Qw<nnan kranck af fin
blodz öswerftödtga gängtseuiest oesNaturligagöng
hälsosamtqwinnokönet tilcherasßenselse nenar: 3y
och/somstrlssttnsöger;Klopsens lyfär l sinomblod.
Mm när Gudh wll ftraffa otz för wära jynder/fin-
ner han och hoos otz fielfwa4wapn / ther medh han
stnra mä kroplens yrheel. Och boede s<z lhenne bloo-
gangen wam en päminnelle om then Naturliga be»
smtttellen/ vthi hwilken whaUe födas/ och om hwilken
Gudh fäger; at när han gick fram om oh/ han fig

liggiande l wätt blodh. Förhwiltenorsaak Gud
fin lag och hade stadgat/ at en 53winna som hade
fins kötz blodflöd/ ssulle wzra aMeSifiwdagar/
och uthfiulen lsränFörsambllngenessammankomster:
ther medh Gudh lclra wiUe/ aUa them ifran then ewt-ga Saltgheten och Gudz Mes gemenstap vlstutas,
jom ifrän fina Biodffuloer lcke frelsas och MM.Tn och the ssörre ock swäre synder/ deiynnerligen <hesom landa wär til stada/ ww blod
förlijknas Hoos Esaiam klagar Gudh öfwer händer
fulla medh blodh/och händer medßlodbesmttlade/detär/ludarnas stoow Svnder: hwarföre och HEr>ren Gudh/ när han thet NiaTestamentetz saliga til»ltönd/afMesfite och FrelsarenslEsu lilkommelse wille

tilkenna
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effter "lrminti,.
tllkänna glfwa/ säger hoos samma Prophele:

watder YErren afwändandes lionS Döt-
lrars smillo/ och fördrifwandes lerusalems blod-
ikulder. Men vthi en annorbemarkelse, ochom the
OgudachtigaS ewlga osärd/ talar Gudhjhoos Prophe-
ten Hefetiel: Om iagh säger then Ogudachliga.-
Tu mäste döden döö/ och lu förwarar honom icke/
och säger honom Het icke/ ctt then Ogudachllge '"'

eager sigh wara för fie Ogudachtiga wäsende/ p<i
lhet han mä bliswa lefwande: Sä stallhen Ogud-
achttge döö för fina synder fful/ nun Hans blod
wil iagh tttlffia vthu line hand. Tht Apostelen
Paulus synes peeta/ när han vthi Corintho sade til
ludarna/ som emoolhonom sade: Hdartblod ware
öfwer edert Yuswud / h<lr effeer g<ir iagh nu o-
ssyldlg til Oedmngarna? Thet ör, I fielfwe aren
stpldige til eder oftrd/ iagh hafwer ingen stuld tiledcr
Andeliga död/ then I Eder sielfwom öfwerdragen, ta
3 Christi lEsu Saliggörande Evangelium förach-
ten. Hfwen jöger samma Apostel; Thersöre bely-
gar lag eder p<i thenna dagen / at lag offyldig <lr
ftr allas Blod: Thet är/ iagh hafwer ingen stuld
til eder Ewiga ofard/ om nagon as Eder förgäs. Och
sZ war Blodgting/ somandra siukdomarMomSpet-
telitan och ftere ibland Guoz Folck / ltjtasäsom war,

Ccc cc» teiige

Apofilag.
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TlugundeochMdeGöndagen745
Mlge Pltdijtmngar / päminnandes tyenl om thet al,
drig nog beklageliga Adams och Ev« saU; hwar lfran
fiyta alla synder, och alt thet onda Mennifiian in til
fin död) och i fidsta döden vthstö möste-

Sä wil Frelsaren CHMus, at thenne Artikelett
fitztigt pthi Hans rPe/Gudz Kyrtia
drifwas skal / at wtz om thet Mennistellge lefwernetz
ftadigwarande älende och kortheet wöl Mrde/ Me
alienast all läterhett aftaggiom, vthan och medh <ö
mycktt större ätra noga efftertänckiom och ranjatom/
hwar wtz doch emoot alt thetta onda msgom finnaönstelig boot och lakedom Stoort ör i fannmg wsrt
Klende/ toet wil wöl/ om wtz kunde/ mebh blodiga ts-eae begrata, nu wärt lesweme/ för syndenes
tyranni sä medh aUawederderdlghetter heelt och hailit
är vpfylt, at och ingen dagh förbyaFr, som lcke hasiwer fin egen plckga. Therföre och then hellgeMoles
fckger: wäre lyf warar fiweyo ähr 5 OchtH chet
bäst warit hafwet/ jä haftver thel möds och arbe-
le wartt. To ehuruwal nian vndertyden nvttmkan
m glad dagh/ eller en rolig stund/ warder doch then
gladten öndlad af hwmtehanda Olycko/ och ther ps
stliande sorg. Hswen säsoni Ncbucha dnezar/ isamma
ttundene tä han l himat glad vphoof fina röst/ och sa-
de : Thetta ckr thet stoom Babylon/ chee taO haf-wer byge mmo Nampne eil tlhw: bleff vthdrifwen
ifranMmnMor/at han äatgrässtsomenOreWerl,
dm/ ja ochwul wärt lyfwKrder lljtnat widetGlgas-
haaf/lytt wtdh LhrMl: To nör thee som böft

sstzner

M»sil4'
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545
styner/bristel thee sä/at och the/ sömhärlwerldm äro
VM thet aldrabasta tilständ/ och synas the aldralnck-
saligaste/ offta meer än hastigt/ och tä the HM stulle
leswa wilia/ blifwa häsiftan genom then
dödenrychte. Sä händethetßelzazertheßabyloniers
Xonung/ hwilken < sit gastebod bles ihiälsiagen. Then
stälte Haman/ ifrsn Konungz Avasucrl och Drot-
ning Esthers malthd bortfördes til galgan: Then rij-
te tornguden/ hlvilten jade tllsinSial: Cu hafwer
mycktt godt förwargt in til mckng ähr/ gsr eigh go-
dadagar/ M/dtick/och war glad; Han fi«t
strap höra en annor röst, CäGudh sade til honom:
?u däre/ ithchnaNatl ffal man kalla tina
ifrän ttgh.Yerodesbestämde en dag/och Niidde figh
vthi Konuugzlige mlder/sch satte sigh päDsmsto-
len/ och hade et ttial til finaVndersätate: Och fol-
kit ropade/ och sade: Gudz ZW <lr ehella. Mu
strax stog honom YErrans Hngei/chetföre alhan
icke gaf Gudl<<lhrona/ och wardt vpfrckten afMat-
tar/ och gasvp Ändan. Sa at alveles rät lE»u
Syrachzsonisinom tidlagdtt 3 dagtz en Konung

Apostlaz.

Syr.w.».

li morgon Död/ Sä warder och wärt M sir detz
bröckeligheet och toetheet/ lyknat wid en stuggH; och,
tyw et wäder/jVw bortfaar/ och kommer intet l,
gen; wid et damb/ som en ltzten warar och
ftdan fslswinner? Whd en falaffa/och ennt »Hder/
jom hastigtförjwinner; wid Gräsvppck MatKl»e/
sch Löf vpps tra/ thet hastigt strwchnar och oför

C<ccez msde^
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?55 Tiugunde ochFierde Osndagen
Ps.loz: lz. modeligen fölfalnar; wid en ftadga vppäwatnena;

wwhenherdesyydda/ och en WlifwareSttä;
wid en dröm/ och en syyn lhen om Nallena fsr-
swlnner. Och förvthan thenne wart älende lefwer-
nes meer ön tunntge ftychtigheet och tortheer/ stolom

Hos. »o. /.

wy och alttzd betrachta, hwad wärt wasendes frucht
sörnemligatt ar. Traen vppcljordene börathenfrucht/som Mennjstian är angenahm och behagelig. M-
wen ochcheostäligeDiuren/ ashwiltom en deelwymM
hafworn/ af andra wl!/ af androm annat, lhet sä
wäl gagnarMennilkiantil hennes prydnod/jom eUiest
hennes vppehäue/ födo och tlöder. Wt» wh haswom
fast andre fruchter/ Och jädana/ som man blyas
mä at vprötna; hwad oreenligtt snaas hafwer tu pä
tit hufwud«' Hwad är «hetförbal,am/ som tommer
tigh vthm Msor och Oron 3 Hwad tycker tu wal
sielff/ om then wackra hnMa stumey tu vthlpottar
af rin An om the vnlegmatilke kllmpar/ Hel-
ler «in orenliga blod ? At man mm mä tala om den
lkabb/the Säärochbölder/ som tig säwederstyggelig gö-
ra/ a< och tin Nasta träder ifrsn tu iin egen
nödh h!yes Mennlffiom vppenbara. Omfider tomer
döden/ tä icke aUenast wära troppar steelna/och all finsorra fägrlng bortmifia/och <s iNaluchtandebliswa/at
wtl och ts icke meera kunom thealdrataraste ansee/wtl
wämiaswiddem/ ochthersöre jkyndomwtz/at lhenled
jord msge vllfwa betäkte / och vthur Mennistiors a,
syyn brachte. The rena Diwrens och Fistars eött
förtärom wg/ nsr the pä wederbörige sate äro siach-
tade. Mr Döden Mennistioftachtaren lempnarwär

kropp



effter
troppandalbS/ sörtaraden tdesörachteligafte motkar,
och wederstyggeligeOrmar.Derföreochden Gudfruch-
t,ge Htob kallade fsrgängelsen finFader/och Mae,
tarne sinä Modet och fina Syster. Thet ochHws-
läraren witnar: Dwad högmodas lu/ fäger han /

Vu arma Mull och Astai som doch icke annat äst
än en fiem ttäck/den fiund luannu lefwenOchom
<ln lMaren länge ther om möder figh / sii gclr chee
doch pä ändalychwue altsä: Mr en MnnlssmFt
död/ j<i cka honom Ormar och Mattar. Och <ä-

Hiob,/:>4

Syr 'o. ?.

sager Chrlstus lEsusstelfz grafwarna vtan lil wa-
rahwAmerade/ochvlhträreeesvnasdetzellsa/men
innan 11l sulla medh lhe dödas been och all oren-
ligheet. Ock ehelta äl GyndeneS löhn / och the
Mattar/ som wuxne äro afthel veyeliga Paradtzsa-pletchwilka wsrthierta säfmänlngom gnaga/ochwärt
wf änteligen förtära. Kom thetta alt«d/ O Menni-
stia/ ihog/och Ehwadlu gör/sä liinck uppä öndan/

Malt.'Zi7

Syr.'?-z?>

sil gör tU aloNg llla/ Är boch MennistianlordochSeofft/
lil werlöen tommer hon h«lr blolt/ fir Mtdh sisb hm icke en tlum/
af Werlden vlhsirer altena en Swepeduk. I dagh är man wcll
fr«st «ck sund/ i morgon ligger man lil grundj nn blomfiras Man
soin Roler röd/ I morgon Dsd/ alt är fult mcdh och nöd.
E» dragteffler den andra hänbon »tafögen ock af sinn; han str,
Ms i samma siund/af hieclans grund/ ware sich gamm.il elier
vng. isr os beesnckia HEr« tär/ ar war lijfjtijdh förgängelig
är, at man här ey fast blifwa ma maste här
mal/ «Vng oetsä. Amen, mm täre HHRre GVdh/ besta'.
ra eu osi en Salig Dsl>/ hielp a< »H msge all lillijt/vthi til ryt,
tomma ech blifwa chwiglig!

«pen



Then andreArtttlen lsrer os,hwad medel wy sto,
wm bruka emoot then allmanne Mennistelige nsdh/
och hwaeest wg them stolom sötia och finna. Thet
Mennifkeliga sörnufflet/ nar thet rätar vthi ölende/
fiukdom/ eller anno» nödh/ tommer th« mgalunda
then rätta hufwudorsaken ihog, at wtz för synoenes
fiuU thtt Heller thet vtfiäm; ey Heller jöker «het boot
och lökedom eNerlindnnghoosGudh/ doch Mltt
ondt i stadensm <lr/ lhetYHtren lcke gört vthan
fiyyrallenast tilNaturliga medel/ vthi Naturen och
hoos Creaturen hielp lbklanves. Exempel haftvom
wh af edenne qwinnan/fom hadelljdttblodgöng itolff
ähr / om hwilten Evangelisterna wima / at hon
hademycktt lydit af mängom Lckkiarom. TvsHgw
gemeenligen at na» the Kanta fa höra nägot rych-
tt om nZgon wälförfaren lötiare/ the ta strax effter
honom längta, honom medh all Msökia/emedan the
förhovpas och fig af honom hielpas tunna:Tä thedoch

Awo«f Zt<.

Mares.«<-

sedän vthi fielfwa wörket sörfara / at mänga Lökiare
bruta ör mänga plsgorvtstä/och fin warct ökazeme-
dan then fonlMer latiarereglor lefwa matte/möste ochlsta fig äwmlaat lefwaUow hantan/effterhan intet
lefwa mä säsom han wll. SH hade och lhenna
Qwiunan/ the, medh ftreärt alt fit goda. Vyktl-
kiaren ffal mau ändtellgen Hra med tlbörlig ähwz
thet och tä steer/ nsr them för theras omat gifwes en
Zhrepenmng / «emeoan the af chenne fin konst lefwa /

och maste mänga lärepenningarvtgifwa; dersbreoch til'
börllgit ar/at the för then walgerning/som then tranka
jölmedelst theras tonst och läkeoom schniuter/ medh

wederbbs

p/H// ««/»>
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effttl I'rjnlt3tiB
weöerbörig wedergalnlng warda belonte/ hälst therden
Krancka tan af sm Ovälso wederfas. Men denna
Öwmnan ät sä myckitmeer ömkan ward/ atehum
hon pä Lakiare spenderat / och pä Apotdeken alt fit
förtardt/och sig sine wederbörigeLG och näringz me-
delför sin halso zkul vndandraglt/ hondochbeklageiigen
ingen hielp ftrnummit; ?y tdel ör imee Mol) vthi
Läkiarens wald/ ae then Krancka mä blifwabättre/ e-
medan offta thee stadeliga onda räde»mera an then
lärda Lakiarekonsteni Hwärföre och när hon wänte/
khet fiuUe bl«fwa bättre lnedh henne/ lhet wördt tä
Heller wärre medh henne. Thet och gemeenligen an
steer/narMenmfKorna/emoot lhet sörflaßudordet/
sättiä stsrre förtröstan pä takiaren / an til HEMen
Gudh; eUer och/ när Menniftiornas Svnder förtiena
et hardare Straff: Tö tunnaLäkedomarintet hielpa/
vtan warder omfilderlifwetDöden tilßoofz,- säsom
wh Epempel hafwom pä then eliest Gudfruchtige
Konungen Assa/hwilken lfineKrancktzeee imet GudK
Me/vlanMare; derfsre Hans kranckheel fick
wermachten/ och han afsomnade.

'»- Chrön.

laims en öfwersteför Synagogan/och Guoz lags
Mare/hölt sig widhlagen/ berömoe sig i Gudi/ochat
han Guoz Wilia wiste. Han lörde icke allenast andra
om omssarelsen, om Tyonoe / om Fasto/ om Offer:
vthan han satte och fielfall fin förtröstan ther vppö.
Men när Döden medh sit ryranntj kom honom sä
när/ at Hans kära Dotterliswet miste/och Gudzwre-
de honom trncktc/ts fbrfaar han warckeligen/at Lagen
med sinä Offer intttkunoe sr«a eUerhlelpa isrän döden.

Doddd 3y



554 Vugunde och Zierde Osndagen
D Lagen lommerWredeästad: Och sro lagsens
Slentaftor intet annat ön dödens Hwetlosteen/vppH
hwilka han fin starpa lyas och blanke Mordwärms
Vdd hwässar. Tp dödzcnS Vdd är Oynden: Svn-

Lugen. TherafsömnMalLagenföl
syndenes stul vlhropar törbannelsen öftver hwar och en/
jomtcke fulksmpnar all lagsens Ord/sii at han gsr
der effter. Tä och af alt thetm klari är/ intet i Natu-

"- s«

~Mof. B.
»7

ren/ intet i GudzLag finnas/tverigenom Mennifkian
mä stt älenoe kunna afwanoa: En annor htelparemö-
ste man Ma / lhen och otz thenne lairus och war
blodlottiga Iwinna haenuwW. Henne mattenu in-
gen Lakiare htelpa/ ochefftertdr ickekunde hielpa hen,
ne/ ochbon et önstellgit rychte hörde om Flelfare»'
lEsu huru mängen afyonom ifrän sinä fahrliga fiueV
domar wore hulpen ttt fin belbregdft' lkyndarhonoch
sigh til honom. Thel gioroe och lairus / som wal
förmartte Offren i detta möhl wma förgäfwes/ och
dödzens grymheet genom Lagiens förbannelje wara
större/än den medhttzonde och Offer lkuUe kunna as-
wandaS: han ty äfwen sig til Christunl försogar/ wtj-
tzmoes off säledes Wägen/oen wij ga zkolom/och huruwy vppä honom gä om wq vthur wärt älen,
de wllwm sökiafölioFning: At wg/ nembllgen/trösteli-
ga ftamgä tll Nadestolen/ at wy mäge sä Barm-
herttgheel/ och finna Myh/ pä denthd/HMp be-
höfweS Ty bägge ehrkanna the fin Nödh och alenoez
Qwinnan fin ÖbotellgaSmfdom/lairus tden oöswer,
winnetltqa Döden; The och om aU vehwartes hielp
OchHötedom aldeles förtwlfis; Okia föroenstuldßZdh'

Mr.4-"'



effter Tnmt.
och Hielp hoos then Himmelika Lökiaren Christu n
lEfum/vppä hwllten the sädan föttröstning sälliä/
at han/ Uom en Mild, Godh och barmhenig HE3I«
re/ ingen förstiutet/ then Hans hielp dehöswet j och at
han/säsom enalzmächlig H«rre/ medhGudomellg och
Himmelfi dielp hielpa tan/ ther elieft ingen hielp arat
wänta; och Gudz Hielp tö först begynnae, när all
Menmstelig h«elp förswinner. Och oansede thennaTroon
om Chrlsto vthi lairo war myltit jwagare/ an hoos
Q vinnan i ar doch hans swaga Troo en Troo/och
vnderstödier then Freljaren lEsus/ at han ju meeroch
meee vthi henne mätte stadfässas. Qwinnan grtwer
medh en starck Troo vthi Frelsarens thristi Klade-
M/ och waroer sä helblegda: Zairus medh lye fineHr swagare/ ön at han fin Hand mä vthractia atan-
röra Christum; Derfire Chelftus Issus vthrackerfin
Hand/ tager vthi Hans döda Dotters Hand / kallar
lUnne/och gör henne lefwande.

Tdessas Erempel stola alla the effterfölja/ som U
den medfödda Arfsnndens siuka önsta biifwa befrtza-
de: hwllten ArsMd vmn wärt Hler-
ta hulrar och gör rumor/ och afWilks/ Mmasen
ondKäua/ icke allenast alla wärckshnder/ vthan och all
wederwärdtgdeet/ altälende/ alla Siukdomar/ »a och
sielswaDäöen vthfprmga. Annjkal man ti! Christum
lElum/ then endeste Mennifflosiächtetz hielpare Han
sr chen spna Brunnen Synden ock Oreenheet.' Tbcr'
nidh Gudh Jaoer hafwer lagdt ali Mhett/ at wy al-
le Sf hmne sääm Wdh fsr Nadh- Af honom msge wtz
wänta Hans vthgängande Krafft / at wiZ wardon!
hechreM och leiwanoe giordt. Men stgl th?t otz ffee

DdddyK pch
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NugundeochFierdeSsndagen
och wckeligen hända/ ehrkannom och wh ta först wäe
Siukdom/ och wärt älenve/ och at wtl ther vlhur icks
otz sielfwa/etj Heller nagon annan bloltMenistla otz ther
ifrän frtz H och frelsa kan.Ty <a lange wst antingen hoos otz
sielfwaLäteoom sökia/Mroch hoosandra änlEsum/
sä länge hielper G iMetz Wtz läggiom VchPennmgar/ the»/
ingen hielp ar doch at wanta. Skolom wh fördenfkulV
diiswa hielptt/ stolom wtz tll honom ftyy/ och hoos tM
nonl HMp sökia / Mj til Zfraelittrna soröom lade /

! Ia än tll ogMeri lagh är GVdh tin Lakwk^

M", il' !.

HMof>s.i6
Honom Wver Gudz Anda vthi stt helige Ord thec
wttnesdyrd/ at i ingom androm är saligheet; lp chet
ar icke Heller nägot unnat Nampu bnder Yimmejett
Mnnisttsmen gtfwlt/ i hwilko wy stolom ftliga
watdg. Lsgen stulle wäl wara Mom en Mchtemck-
stare 11l Mristnm; Men Mer största öelen/ nsr the
i wälmachten aro/CMstum inttt sökia / sä tilskickar
GuVV them Siuköomak/och hwarishanda
dlgheel/ <a och sielfwa Döoen j them brukae GVdh
lälom Ms/ ther medh hän nödgar o§ ai lokia wäe
Siälaläkiare Christum/Eftttwtj dock lntetvppö annat
jatl wilism naikas in tll honom. Och thenne Lötla<ren hafwer o§ bsreöt en helsosam iäkedom emootwse
bödiliga Siutdom/mörk/ vPpä torMs Traä/ tähänär strgad för wamMtzgernilWr ssu!/ och sZagen
för warg Syndsr stu!: <her/ näe Hans SWa öpnav
blef / vthu hwilken vthftöt Waln och Blodh; then
Bmnnen i fanning öpnades/ hwars krafffsullaWam
tlenar at aftws alla wsra Synher och Vrenllgheree.

Galj.i4.

Cla.;;.f.
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effl/t Innirgtiz. 7/?s
Ty lEsu sshnstl GudzGonsßiod renarochren-sar oh asalla wäraSynder< ohennaNkcdomen ko<
star intet stoma Penningar/ vtyan glfwes aldeles af
Nade. Tn fi lova HErrans egne Ord: Alle ) som
torftige ären/ kommer htzt til Watn/och 3 somlcke
pentnngar hafwen / kommer HU/ köper och ckers
kommet hljl och tsper vehan Penningar/sch för in-
tet bäde Mn och Mölck. Christus lEsus vthw-
tzer oesse Orden bättre/ ochsäger- KommerttlmigZ
alle/ som arbeten och ckren belungade/ iag Ml

Hder/ och F sislen finns WS eil «Tdm
Gialar. lEsus Christus ar ta wsr Lakiatt/ lom
ta Siälars och samwetes Kranckhette wäl och ful-
kombllgen hela tan: ftyndom o§ tllhonsm/ och fökibm
honom! görom/ som Ominnan glorde, rörom widh
Hans KlädGU? Men hwar Folom wy then finna,ae
wlj tden nugom röraZ Skolom wy lekambligenvpklif<'
wa i Himmelenk Thet ar omöHeligit. Skolom «lj
reesa til then toma ChristiGraas? EllerD m anvm
Orter i Werlden/ «het nägre galnti Munckar wilia ost
inblUaChristilCiuKladerlkolafinnas?3httatbedrage-
ligit. Tll Oldet och the högwördlge Sacrcmlenterne
fiolom wlj koma t Medh «hem hafwer Frellaren IE«sus nu Ng Ma som omkrmgkladt, therwtthan/msto-
lom sotia honom/ther skolom wtj och ftnna honom.
Och har vppa seer Apostelen Paulus/ nar han vthaf
femte Mofis Bookz Capttellll the Romare
strifwer: S<lg icke l tll Ylerla/ hoo wil fara vpi
Dlmmeleni Thttär/aetzämea KhrtMm hck «idtz:

Dddddz Mer
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>ts Viugunde Stj Fierde Gsndagen
Eller hoo wil sara ued t Blupet i Thetär/ at hckn-
eaLhrifium vplgenlsrän the Dsda. lck-
ger Gtrlffeeni Ordet är hardt nHrtlg/nembliga/ l
tlnom Mmm/ och l til Yterta. Thetla <lr thet Or-
det om Ttoona/ som wy predikom. Och vthiDoopet
finnom wy Hans ftligheetz och«ättferdlgheetz Kläoer/
lhem wij lcke aUenast rörom / vtan han fiets them otzvppäklädet/ at när au oreenligheet ar afftwagen / wtz
tä/ säsom enBrudgume vlh! siepräl/ tcksom en Prckst
vti sinprydmng/och jasomenßmd hofwerar ptl fin
Stcud, in för Gudh war kare Hlmmeijke Fader fin-
noms rene/ vmnFlclck och stty»ckto/ eller annat s<i-
dant- Wen vthl Chrtstt lEsu yel,ga ochhögwardiga

7/8/

kfa.s/- 'o/

Hph-/- »7

Natward wardom wtz delachttge afhans lattaKropp
och Blod/ förmedelst hwilka han/ sösom med en handrächt af Hlmmeien/otz icke aUelwst rörer / vthan och
med sin Röst liika säsom mit utur döden taUar,
des: Sannefllga/sännerliga säger tag eder; hwll-
-5 n jom öter mit Kött/ och drtcker mlnßloG/han
hafwer ewmnerllglt LG och tagh stal vpwHckm
honsm pa ylttrsta Dagen. Och när w<z säledes a<
rom wordne deelachlige as Hans Kött och Blodh / tä
haftvom lvij ftlstap wcdh Fadrenom och Hans Son ITsu shristo/
ac hwar han <lr/ stolom wy och wara mel»h honon»/ och stolom see
Hans Herligheel/ som Gut»h honom gifwit hasver. Och thtNNs
hele artikelen är det Mennistellga Förnufflet otunnlg/
men i Christi lefu Schola lärom M ymiom/ och näff
wij toenkunnom/waroom wt< frtzade frän SWd.srätl
Döden och D«efwulen/och pa chen ewlga jallghkelens

Wäg

loh.<.s4<
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Wög lyckellgen fördk. Ty lhet <lr ewinnertigil iizf / a, wij
tsnnom tig allena sannan Gudh/ och then m sckndi hafwer I«snm
Christum. Ty lEsus chet Hr et tröstrykt Mmpw af lEsu alt
g«dl tomma tan; genoin lEsum wn finnom Nädh/ war Svnd Ie«sns vppasig eogh. Benad ostlEsu FrnftreMild! Warbrott,O
lEsu/ gijf osi til! Ty lEsu m äft sann Gudh och Man.- war ftuld
lElus Vthpläna kan. lEsus geer IMo oO Saligheet/ »hew I«sU
lima medh Trooheer; hoo pä lEsu Nampn sälter lröst/ tvmder
genom lEsum fsrlöst. T'gh stec ich Ms/ O lEsu Bäld; be,
stärm osi ICsu melch tin stöld.' Tm Frijdh/ OlCsn/ °

Frllls oss lEsu fran dödiens Mcen!
Then trldie Artikelen/ ehuru han medh den firegs-

ende öfwer«ns tommcr/ doch ferstildt o 5 chelta/ huruwij
til ost lämpa inagom thcn iätcdom/ som H then Himmeistä iätia«
ren handgiswit/ at chermeoh läkia wara Siälar. Och sr allared»
sagt/ shee stee/ när man rsrer widhChrisii Kläder/ fsrMldelst Or«
detz hsrande och Saeramenternns brut/ vchi hwilka Ehristus sig lij»'
kasom inwetlat och vthiklädl/ at wy vthi Hans Hemligheet deel-
achlige warda tunnom Men sasom Evangelisterna i drnne Histo-
ria förmäla/ at myctit Folck stHde Christum/ och trängde honom/
tä och mangarsrde w«dh hsnom/ som doch lngen vehganzande traffe
af honomkenna/ vtan allena chenna som medh en sd-
miut troo begäfckadhonom rsrer/ Dch warl helbregda.- Sä tilgar
ocki FörlamblingtN/at manga naikas in til EhrisiuM/ hira medh vlh-
wsrtes sron salighetenes Ord j scaochdricka medh smMunn
ietamens och Blodl Saerameme, bersmma sig och lher aft « lh<
äre Chrifine; Men che förwmma ingen Krafft ther af/ ei, Heller
warder cherassyntagans siillad och vchlorkal».- Therfore, ae the icke
hafwa then sanna Troona/ hwilten allena vchur lhennä M unnen s/
fer nabh för nadh. Hwarfsre och the/ som ga til Christum vehan
Troona/ sadana borega/ som the tompne äro/ nemligen vchan°
syndernas Firlältlfe/ vlan Trsfi och i)ugswaltlse/ meoh fin Spn-

Hasmitto ock Sisla-kranckheler öswechoopade. Werlden wil delachtig
blifwa afGudi Nadh strmedelst gerningama.- men Ehrifius seer
Mm liitona. Tp ech HEM/lähm tsndetstrax isi^
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760 Tiugunde och Fierde Osndilgm
sielf/ at trafft vthgangen war af honom/ wönde
sig onl lbland Folcket/ och sade: Hoo kom widh mine
Klader Och Hans Larjungar sade tll honom: Seer
tu icke Folcket tranger ttg pH alla sijdor/ och tu sager:
hoo kom widh mig? )3lus doch sägh onttring efftec
henne / som thet giordt hade; emedan sä lnart hon
tog pH Hans Klader/ dä strax förtorkades hennesblodz-
käUa/ och hon kande thet iKroppen / at hon war bo-
tao ifran och vtaf then PUgan. OH hon fruchtade
och bafwade/ty hon wiste hwad meo yenne ssedtwar/
och koin och föU neder för honom/ och sade honom allasannmgena. TaochChrWslEsUs icke sade til henne.- War wid
godhTrsfi/ minDotter/ tingerniyg/ tma Wärck hafwa giordt tigh
helbregda/ at tunngh hsfwer attu migmedh tin Hand eller

4 Kwpp hafwer rsrdt-, pean sa lyda lEsu Orö: Botte>°,'tin Troo
hafwer giordt tig helhregda/ gackmedh ftidh/ och war helbregda af
li»e Plägo. Ther medh och lEsus gifwer ttltänna/ at allena Troon
6r then hsgra Sicklenes Hand/ förmedelst hwilken han af Mennisti-
smchem li! Ga!sghe« tanomfttlas. Wil fsrdenstuid och tu deel<
achtig warda afSaligheeten i Christo/ omfatta Christum meö en sta»
dig/simn och lefwande Troo! Troo stadigl honomför lig/ sasom och
för andraSyndars/i lhennaWerldenkommit hafwa- ftr tigh then
aldrafirachleiigasiekorsens lödh vchstadt; ock at han ssrmedelstsin
DZdh.lcke sig/ vean tig fyndernas Fsrlälelle fsrstaffat; at han sa-
ledesGlldz Wrede iHimmelen siillal/ echGudh/ chen lu medh tina
Synder fsrtärnal/ medh tigh fsrsonat. Troo stadigt / och otwifwo
lachtigt/athan tig hsos honom Nadh sskiandes nadeligen wil vp<
taga/ at han tigh medh fii, RKtferdigheet och lydno ftr G,udj Dom
wilfwswara/ at han tlgh mcdh sin alzmllchnge Mache af iin andeli-
ge Siukdom latiawil/ och hoos tigh at m wclrckeligen stal
finna och förftra/ thet tu fsr Hans Fsmenst ckrrckttferdigad/ och arf-
winge giord til et ewinnerligil iljf. Hsr fsrdenstuld Gudj Ord med
achlsamme Öron/ ochtrogc, Hiertaj hait tigh ftst in til Gudh/ och
fttt all tinförttöstmng vppä hsnsm. Om tu chetgör/sä warder tu

och
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och tännandes Gudz krassi vthi nn siäl och samwtte/ och huru eu
förmedelft then Helige Andes medhwärkande /w meer och «mcr vchi
GudachtighettNtSöfmngtatt tilmga. Gud; ord är en krafft
aUom them tl! sallgheet som troo. Thrtfölc iaH migh
firlaeer pa tigh HsGrre ICsu Chrisi/ emooe uM och GachanS
lifi/ medh min lros iagh tigh olnfalear/ riu l>lod gsr mirch reen och
fiär/ som «it hsgstagoda är. HiertänelEsu glcldietälla/ Tu äst
genem erona min/ <ch i lin blod är iagh tiu.- Ingen ma mighftan
tigh Ma/ hwarten lräng eller «eridlens Mrd/ Ty mit goda le-sus <lr. Tin min lEsu wil iagh bliftva/ hclr i tijdh och ew igt ther/
ty tu clst min IGlus kclr. N<!r nu dsden awclfwer lifwet/ iagh sir
ingen rädes hclr/ Ty mit goda I«SUV är. I<kSu« är migh
alt ialla/I«sus bsor i»ti minM.BchilEsuäriag w<ll/I«ksu lät mig
aldrig falla/IHsum iagh i hierot bär/läAsus.all mit goda är.

R0m.1.15

Then fierde Artiklen fölier nu och larer/ hwadh
gagn wij hafwom ther af/ ae wtz vppä lEsumChri-
stum troo/ och honom med en lann och lefwande tro»
omsattom: Nembligen/ al wh eö wetom/ döden wa-
«a/lhem som troo pä Christum/ icte nägon död/ vthan
en ,ömpn. ThenneArtikelen är för sömufftet aldeles
löljelig och otroolig: Men lät otz doch tllsee/ huru
Chrlstus Islus vthi fin Schola sinä Mjungar här
om vnderrättar. lairuswar vthi fin troo la
at evuruwäl han förmente Christum kunna göra sin
Dottersö nu läg iSiälatogelchelbregda oc wid llswet be-
wara/ om hon «l Hans ankomst aldrig sältztet ltzffbe<
haUit:Trodde han doch mtet/Christum kunna henneas döda vpwäcl,a/ om hon död wore. Koni för-
thenstuld twagenen Qwinna srom/at hon isin troo
styrcttas mälte. Men see/ närChristus medh henne
vthi wägen handlar/ och han tilliltä medh th« nör«
warande soltet hörde henne alla sannigena söhande;
Nar och Christus lEsus hennes troo berömer/an,

Eeeee tom
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komma Hfwerstens tlcnare lfrä Hans ftws, »om sä«<as
Bn Doleer <K död / hwy gör lu Mäsiarw ptter-
mera la see/ sä sannas tdmhelige Pauli,aal;

kött hafwef här lngen roo/ vthan allestäoeS
ärom lry ulhl bedröfwelse/ vlhwärtcS strydl)/ m-
WärteS lädvhogu: M sadsnt Hrjwtdem wlssass/

Marcf;;.

»Esr.7;/
som fölia Chrckum. Tvem söretastas offla aswerl-
den/ Heller och theras egtt k3tt; hwad a»w liq sielf
bejwarlig/ hwad gör tu Chrlfto omat/ at tu vonom
fdlier/ och tlg til tionom döuer / nar tu doch ,ngen el-
ler fast nundre lindring finner vppä ltl alenoe/anthesom as Chrissö intet weta och sä mycktt minore ho-
nom lökia och fölla Tu m<l hölia tig tll IHsum/ Hu-
»u tu wilt/ m mätte ön lä döö Men dwad gör ts
Frelsaren )Elus. lian lempnaringalunoa the sine v-
than tröst/ vthan vplältar tnem af ow medh sit ordv
Sä gioroeocklEius här: Mr han hörde theolden,
hMlka öswerftens hws vthstickade zade ther med the
fast mera bedröswade then sorqfuUa mehrHn nog tll<
förende Fadren: Thersöre och Evangellssen lhet icle
förbijgätan/vthan noga anstrifwen Menstrax)E«sus hörde talee/ som sades: sade han tll SW agogo-
neS öjwerfta.- Fruchta tlgh «ntee/ allenast
ENer< som lucas säger: Tä thee orVet hör-
de/ ftde han «l PygoneS Fader: Rädz mkee/ o-
ttzan troo allenast / och hon warder htlbregdo.
Hwarest wtj äl« wal marckiom/ Troon waraaliena
thet endaste medlet/ medh hwllko wg nvmom then
läkedam / lom lienar emoot alr ondl/ war salighee

staoar/

Mme.f:j6

iue«z:s<»/
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ffadar: saiomtwart emoot och twärtom/ Troon gör
ost beqwäma at Gudz goddeet vndfi. Förthenstuld
och EhristuS lEsus/ at wär ttoo icke mä afmga/som
igenom then wärdigeHelige Ande sit goda warck
vchi ost begynt/ han och medh then lamma fin Heli- PM. l.

ge Ande thei ftnrcker/ ttövier/ vnoerhaUer och oewa<
rar. Och giorde toet Frelsaren ZEsus/ icke allenast
pä wägen/vlhan och nar han tom «iZswerstenS hwS;
han säg pi/parena och sorlee/ och them som myckit
zorgde och grelo / tver af an störte sorg vthi
Hfwerstens hierta wäxte. Ty och Frelsaren lEIuS
medh np tröst honom huglwalade/ hangtck tn/och
sade lil them: Hwy jörien )/och gralenl pWn

ckr icke död/ men hon sofwer.Thetta ar en ny Artlkel,
altfömufftochnaturenotuNig/ocafingenemoottagen,
vthan den t Christi lesu Schola är vpfödd och lär-
der. Ty aUom är,w kunnigt/ hwad dödenl sig sielff
Hr/ nembligen/ then aldragrymmaste heelaMennistio-
ftächtetz fienoe. tyerförehan och medrätta kalladwor-
den ät/asalla fStsträckeligaste tmg lhee fsrffräcke-
ligaste. Tv och the Gudsruchige ingalunda dödensä>
som the Ogudachtige sörachta/ vlhan ehtfänna Dö-
den wara syndeneS löhn. Icke haswer Heller Gudh
stapat MenniMan til döden ffnldig: Gudh hafwer
ssapae MnnlMn lil Swlgt lqf/ och gwrdl ho-
nom ltl el belcke/at han stulle sadana wara/som
han clr. Mn genom Diefwnletls afwund är dö-
den tommen i werldena, Sä at aldeles pa annat
Mt MenniMn oöör/ och pä annat sätt the olMge

WiWete.
nesb.z.2z,

«4.

5<55effeer InnirZtiz.



Vugunde och FietdeS6ndagen
dlwren. Emedan thege aro stapade förgangellge/ e-
dumwäi the lntet föndade; Mer, MumstloneS le-
kamen vödellg worden sör syndenes ssul: Som ochnu esterfaliet' tött och blod inter ärfwa tunna Gudz
Rtlke, föran thet för Syndmes stuU söl-
gällgellga lkickfter stgh ofsrg.Hngeltgheet/ och eheila
dsdeliga »klafter sigy odö»ellMet Och a> Döven
lcke aUenast Kropz och Swls stilsmessa/ tä Gtofflet

Rom:3.l<l

t.Cor:,;!z;

Predijkare mäste ater komm, MMd lgen / sasom thet waril
haswer / och andm tll Gudh igen / then tzonom
glfwlt haswer, Tä och alc veas Mennlssiona ta,
git wa»der/ hwad tde tllförendeatGudhvndfat; <ä
och/säsomMtnnlfflomen<ir fSrelagt engäng döo/
och sedän kommer domen; «rq mäste alla vp-
peybarade warda för Domstool/ pä lhee
hwar och M ssal fa/effier som han handlae hafwer

juctvi»:!»

H<br:?:»7

T.Cor.,s^o
meVan han lefde/ ehwad lhet är godt eller onve.
Ta HErren stal läta tyelkomma i lluset/lom i mörkrena
fördolt ör/ ochoppenbara hierta«lS anstag- TäMen,
niskiorna stolagöraräkenssap sörhwart ochetsafangt
ord/ fom thelalattoch ehurum«ngordlgethetllfbl-ende
wara kunnat/ the e<s lcte ffola kunaa swam Gudl
et emoot lujende. OG sedermera domen ör emoot
them assagd/ hwllkas nutzgernlngal ickeäroförffyloa,
;ä stal them Golen nwerga om mlddagen: Och
thet ssöra swalM befästas/at tl)em aldng mera
der radmm gzfwit til bättrilig / och tyetze ssola tck
lngä dtlEwlgapyno. Nckr döden läledes betrach-

tas/

i.Cor.-4:;/

Match-,;.-

HwbsB-;!

Amos z:?
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tas/ larer och en rattancktbyfaUa/ dödenisanningwa-
ra förfiräckeligt och vthi thetta betrachwnde nödsas
the alla stadna/ som aro vtom Cbristi Schola. Hwar-
föle ochlairus swärligchförskröckes af thet bodstapet/
och sedermera lorlet / ther han medh hiertans sorg
förnimma matte/ sm kara Dotter wara död. Mennarwy kommom til Christun, / glfwer han döden et
annat nampn; han taUar döden en sömpn. Ther-
söre han och on, lairt Dotter sade: Ptzgan ckr lcke
död/ men tzon sofwer. Och säsom Lhltsius )E- Hebr: 'Z° 8/suss l gar och i dag ckr then samma / och han etzch-
lllktS i : Sä war eq Heller thnme titelkn
them ga»l,blom okunntg. TttMose jadeHErrenGudl):

ssallaffompna med lineFader, Men thee
ordee aflompna bemärker sa mncklt lom döö / eller gZ
och lofwa/ och ywstla sigh i Kyrkiomullen- Damel
ikref i fin ttw: Mcknga lhesom onder jordene sofwa
ltgM stolavpwakna; ochom David fager äswen
Gudz Anda: Säafsomnaoe ta David/ medh sinä
Fader / och waldt begraswen vthl Gudz Seadh.
Och vlhi thet Nva Testamentct arthet ordajätttt se'
dermera wordet gemenare; som lhet och wackert otz
för ögonenstaUerdödzms tilfaUige wärkande. Sasom
tilExempel: (,) Mennlffian hwizlal,w i dödm säsom
eUlest sofwande; emeoam Mennlffiornas dagar oe,
mootsWligen ärojchomenDagekatls/lhen ther a,

s.Mcsiß.

k/? MO"','
pe/
/«« ,>^/«

Dan 12 «.

l Kcnczß.
l. io.

H«ol>s7'/,l

siundar/at Kans arbete wö wara vthe: Ochafwm
ehen i siuMgit tilständ är/ döden och effter löngtnr at
han ma siippa fin warck och pläga i eller then ellesti

Eeeeez denna
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Tiugunde och ffierdeSsndagen
denne mödosamma och deswärsulle werldene lräiar /

önjtar/ at han eUer hon matte hwyla figtz lfrck D
arbele. Therföreoch the döoe hwt»la figh vthi sine
Hwhlokamrar; Gudz borl vthl en kam-
mar/ och fiuter dsrena igen effeer fig/och fördölier
sig et ltztet ögnableck/ sä ltlnge wreden gär öswer.
(0 The som trötte aro/ hwtjla figh lcke aUenast i söm«

Vppmbar
V. «4:>F/

lesaise «/.>

pnen/ vthaniqensä och förmeoeltt honom sinä vth-
mattade traffter/ at Menniltlan vtaf sömvnen vp-
fiäende tll alla sma traffter qwictare, thetz battre kan
sine ämbetes sntzlor sorrotta. Sä wardom wg och/ för-
medelft döden/ lytasäzom förnnade/ til bäde kropsens
och sinnens traffter/ at vppa then fidstedagen/nar
Rättferdigheetenes Soolvpgär/wnä willigare/sar-
digare/ och vtoi alt stolon, warda beqwämligare tii
at sulbotda the wärck/ til hwilta wqvtaf begynnel<en
stapade ärom/ och sedermera effte» faUet afFrel-saren Chritto älerlöste. (z) Säsom kroppen vths
sömpnen wä! hwhlar sigh, men Slalen sofwer intet/
vthan hafwer i medlentjd fina bestälningar; ther af
och drömmarnaförorsakas/<om vnderctzden alllomllus<
ligast lnsalla: Gä tommer och anden vtdl döden til
Gudh/ then honom glswit hafwer / fast ön kroppen
llgger vnder jordena; ty the Rätfferdlgas SUlar
äro vthi Gudz hand / och mlet dödzqwal kowmer
wld them: ehe äw meph Lhtisto i Paradtzs/och
ätniuta i Abrayams stö)e ovthMlig hugnad. (4)

'5/
Wijshtttt.-
lenesßokj

,1/
iuc. t,: 4;/

SäsomMennWaw när von joswer/in<etachtar/ hwad
omkrlng fig beftilUes/ anlingen the watande lee eller
gläta/ ötaeller dricka/dansa eller siätz/ tipa eller saliaz

hm



effttt
hon 06'tar och Mltl/ anllngen lhet är dag ellernalt/
lhet blsjer/regnar/ eller Solen jktjn; hon achtar
iniet/ ywao klockan sisr/ eller hwad lom steer/ ss at af
Klt sädanl then iofwonde mletmera röles än wöggen/
fom wan sät,a plaqar/ m t«l theft hanvpwakl ar: Cä
st lhet och bestaffat medh tde döda m tll then jidtte
dagen/at the vthlrollgdeetvlhan alt beknmber sofwa
bch hwtzla mlet ochtandes mehra lhet
Za och Ioldlfta; ammgen tdet är ttlg elltt ftwi an»
ttngen thtt öro helsofamme öhr/ eller meod Pessllen»
tlalllk och fmkltg lufft besmittade, anttngen lhesäw
god shr, eller dnr ttjd ord reent eller
Wa läresj antingen öfwerheeten ar GudfrucdticzochNädlg / eller Ogudaamg och Tnronnilk; annngen
efftelkommanderna mä wäl eiles llla. Om attthetsa
eller mehra sädant hafwa the ingen ähäga/ intet de-
knmber, och ,cke then rmgefta tancka. ?v Abrahamwree mtel af otz / och Israel känner otz »Ntct.
(5) Sälom sömpnen olörmodellgen öfmerfalja
MenmMan/ «than lhet ögnablecket/vlhlhwilkethan
msomvnar, ingalunda sielff mm Natan - fä plaga
bch Menniskiorna vthi döden insomna / at Smlm o-
förmä?kt vtftnmar/ och Mennlffian förr död ar/lör-
ön hon stelff/ eller «he narstsende kuyna thet förmär-
tla. Och <H<om lömpnkn rffla tommer Menmlkwn
oförmodellgen vppä, läwm wlj och exempel cfftahaf-wom hät < Knrcklan; ft kommeroch döden ohoppon-
des/ hälst nsr Mennistwrna äw jäkre (6) Sasom
the sofwande lätleligen tunna vtassömpnen vpwckckias; fa stalochFreljaren läßsttS Chriftus mächta lätteligcn a then sitfia öag n
,h« dödavp»<llti<,.' Tp chm Dnd stal HMs «lia lbe i

Gtlff.

Esa.-6z.!?.'

10h.;.1,.



Grifftcrna äro / stola hsra Hans Mst: Ocb the som wäl
hafwa gisrdl/ stola ftamga til iDens Bpsiandclse ; Men
the som illa hafwa giordl / til Domsens Vpständelse. Ty
och hwar och en Gudfrucktigh Siäl sigh medh Hwb salun-
da ersslar : lagh wee» ae min Fsrloffare lefwer/ och han ftal
pä sidstone ppwäckia migh afjotdene/ och iagh stal medh chetzo
mine hwd omkläpd »arda/ ock stal i mie tött f« see Gudh» Ock,6.
chenna lrssten haswom wij af Frelsarens Chrisii Evangclio emooe
dsden/ at ehuru fsrfträckelig hanar / när wsrdsdellge Natur figh
honom fsreställer/ sasom wij hafwom honom fs/tient effter lagen.-
la wij fsr Syndenes stull stulle dsden dslt, ewinnerliza fsrgatz/
och vei thee sörsträckeligast <wiga pelfwetet strstnktz. wij doch nu
af Frelsarens IHm fsrlienst, lifdande, död/ vpftandelse/
Himmelsfärd / och fittianoe pa GUDZ Fadeis Hllmech.
tiges hsgra Hand/ ost >pr<ltlom / ech med Gudelig Hndackt Chri<
fii lEsu ord vchi lrogee hierta ftttsm/ at HErren och Frelsaren
lEsus hafwer zenom sinDsd fsiwandlat war bödvthien ssmpn/
och gisrdt wara Grafwar til en stsnHwijlosäng. AttU/godChrl-
sten Si<ll/ meömia nu/ thesi Gudi ewig lof/ weee/ när tu Bssr sa
heter gick«Mg, När man stoear lordena sfwer tin iiittisla/sa hetec thee manstuterigen dlrena effter lizh veyi tin wälbeficklte
Sofwekamtnar ; När tin ietamen romar, sä heeter chet /tU
hwijlar ligh/ fa länge Wreden gar sfwer. Hwarfsre sasom
lagh hafwer här lijten godh dagh/ mit dageliga Hi sdh är forg
och klag/ när min iVuzh wil/ sä wil iagh medh farai fridh/ dsden
är migh winntgt affsted- Om »nigh anfächta tynder min/ twifiariagh ey pa Nader tin; iagh we« at Gudh fin Sen i dsdh/ gaf
ech i uödh / at hielpa ostaf ewigh glödl). lEsus Chri»tus min
HHrre tär/ Fsr all min Synd dsdh worden är/ och migh til gs-
do han vpfiod/ ia med sit blot»/ helfwetisglsdfiäcktehan vch. iy
lefwer och dssr iagh allijdh/ frsn honom dsden ey stiUier migh/
Om iag lefwer elleriag dsr/iagtä lilhsr/lhenne min Frelsare s«m fsrr.Thelär min trsstvti all sorg/vnderKorfetär thet minborg/iagweet/at
padmsidjiedagsämafieiag/medgläbievpfiaafmingraf. Amen/min

kare HerttGudh/beskär eu ensaligdsd/hielp at wijmagetlliljt/
vchi eit Rijt/ komma och blifwa ewigligh/

Amen/Amen'H«rr«l«su Amen.' z;.Ssn<

?6g Nuqunde och Fletde
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25. GöndaM efftcr
I Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Amen!
YZRren gsr lnlet/ vtKan han

vppenbarar sinom Tienarom Prophe-
MMW) tomeu fina hemligtzeel: AroGudzthens

Helige Andes märkelige Ord/ huru den
Hogste HEARen Gudh fast mehra ör benägen
til Wde oH Barmhertigheet/ an som ti! rättferdigt
straff och wrede. HKfwerGud icke orsaak at straffa men,
nistwrna förtheraSOgudachtigdeet, ochhwariehanda
synder? HafwerGudh icle machtmedh ratta at full-
göra sin rättsärdlgheet? Men HER«en HErren gör
mtet/ vehan han vppenbarar sinom Tienarom Pro-
phetomen sinä hemtigheet. En Konung hafwer sine
Md; M äro the Helige/ afGudh til Hans tienstvth-
ssilde trogne Tilnare/ thens Himmelste Konungens
Manner och Rädhörare/ hwilkom faledes HERren
Herrm vppenbarar/ hwadnöd/hwad strafflhet eller
thet fimdiga Landet öswergä stal/ om the icke Gudz
Näde ochGodheetettänna/afhtertat sinä jynderan-
gra/figh til Gudh omwänoa/ och saledes thet Mtt«
matiga Gudz straff tgdeligen asbö«a. Och!<i aUa
werld?nes tyder hafwa tilgatt/at HERren HERrm
gör inttt/ vthan han vppenbarar sinom Tienarom
Prophetomen sinä hemligheet/witnar om Synda-
fioden Noach. Sä vppenbarade och HER«n Loch
0M Sodoma/ at han chetßumet medh the omkring<

8 sf s f gröw
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?7<5 NugundeochFemteGöndagen
gräntzande stader wiUe förgöra. Abraham vppenba»
rade Gudh om Hans effterkommanders Fängelse vthi
Egyplen/ ta han til honom sade: Thelta lkalttu we-
la/ at ttnSal>ssalwatdafremmande vthz« Land/
ihet ttzem tcke tilhsrer/och mm ffal iher görachem
lil ltalar/och fam llla medh them i zyrahundrade
Ohr. Joseph Abrahams Sons Soneson vppenha-
radeGudh/huru siw Hr ssuNe komma medh stosr
Zmnoghett i heela Egypti 3and/ och effser themä-
ter siw harda chr/ at man ffulle förgclka all sadan
ymnigheet/och lheu dyra kyden ssulle fsrläta Landet.
Mose sörkunnar och vppenbarar Gudh/huru Wae-41.!5/)2.

net i röda HasWet ffuile igenfalla öfwer the Egy-
plier/ öfwer ltzeras Wagnar ech Reftnärar/ och
Pharao medaUfinmache thervthi
dranckte.Gideon/ then strhdfammeHlelten/ vppeybara»
de duru han fryalswel oehuttzeMdia-
Nttsrs hander. Samuel vppenbaradeGudhGl och
Hans huses ofard och M at Hans Hws mzDgernmg
jcke stuzze warda sörjonat/ anlwgen medh offer eK
ler tl! ewigh IHYH. Elice vppendamde

son» hanochtilKQnungAchab sade: at ttyähr
hwalken Dagg elZer ReZn komma ssulle/ och ther
Hf Enfwara dyyrTtjdhförorsaws. Elllceo fsrkunnade

ZMos.b.
14. is.

Domareb.

z, Sam.;.
14.

z. Koligb.
17. i.

och vppenbamde Gudh/ huru estter ttugu och fnra ti'
mars rum/ En godhMohffulieblzfwazSamana.
Dawid vppenbärade Gudh/ ihe tärar Israels Barn
vnder lhet Badyisniste Fangchet säilä stuile/ icke an-

norledes

z.Kongb.
?-l>



esseet liinitZrjz

norledcs/än fasom han. och sielsen Fange stulle wa-
rtt hafwa/ och theras älende äjkodat. Ther Gudh
then wardige Helige Ande medv thetze witnen ftam-
komnler/ behöftver man ey fiem; Gudz Ord
bllfwa «H och ftst i Ylmmelen och pci lorden.
HERREIi/HERren, HErren Gudh gör mtet/ vthan
han vppendarar sinom Tienarom Prophetomen sinä
hemllgheet. Hro icte lhesse/ medhftereGudz Wanner/
kallade Gljare/läat thelludlffeLandtt theras hem-

PsM.h?.

~Sa, ?«?.,

wist är tallat Synedal: Och mä iagh andteligen
iramdragatdetEllofftewltnetPtophetenDanlel/dwll-
ken Gudh Sexhundrade och otsatko Ähr för Christl

Födelse vppenbaröde/at et Förstans Folckfflll-
le konlma/och förstöra lerujalems Stadh och Helge-
domen/ ja ae thet stai bllfwa ändat sisom igenom
estllodh, Mter strOena ffal lhtt öde bllfwa.
Elloswa haswenl hördt/atHENren HErren görintet/
vthan han vppei barar sinom Tienarom sinä hemlig,

«sa. zl: i.

Banp.-zs.

heet< Taqer tä thetzlikest vp för gilt Frelsarens Chri-
st^lesu Ord/ den och äswen GuozFaderS af Ewiqheet
Enfödde Son/ HERte/ ia meer an HERre
öfwer alla HErmr/ tunZör och vppenbawr sma Lar-
Mgar och otz, hwad straffludarnaar öswergädt och
»nnu alla Ogudacytlga öfwergä bör; Ther vnder nu
Swerige och Storfurstendömet Finland/hörmeera!
hela werlden är begrijpen. haf-
wer vppendarar sinom Timarom sinä hemllgheet/ och
HEMen HEmen Christus lElus vppendarar j del-
ta Söndagzens helige Evangelloalla slne/ochsätherin-
gaste och owänW steTienare/ae' n wedttstyMligdFör-

F sf li öwjs



752 Tiugunde Gsndagen
övelzestal mänge/ Gudy dätlre/ efwen af dessenune al<
sselige shörare drabba/omlickeftnyn tilthensHimezsfe
KonungensFrWadZion/hwarest vthi thet heligeEvan>
gelwllggiaMootwärn emootall vndergangz förstrac-
teise. N» ör tä thd/ at wakna vp: Watna t«° vp afsynden
Tu Christ<ndsm/«m ligh stal Saligheee hcknda; Här tommer Gul»i
Gon/ eck sälter fin dom/ och gsr pa Werlden en «Mntza; Wij
weeom hwarten tyma tAer stund Ty bidiom Guöh om sinä Ma-
de och ropsm lilhonom afhiertansgrund/athan osi/ ost osi ftelsar af
wäba. Ther om/jämptt om Gudz then wäroiqe helige
Andes bearbetandetll et Fruchtsamt GudzOrdz vth-
fövrande och hörande/ wy bidiom medh et Troget
Fader wa°r som asti himblom/ett.

Evangelium KlartK.XXlV. v. 15.3629.
tilden/ sade lEfuS lil finaM/ungar:

MGMr I sa see Förödelsens stMche/afhwilkSsagdtärgenomTjantel Propheeen/ ständande ithel
Helga rumet (then fsm Us ehet / han ZMeHracht vppH) the fom ta iludessa landetäroTUMpa bergen:och lhensomär vppg taket/ han stige tcke
ned/ lii at taga nagot af fik hws. Och then somär vthe pa markene/ gänge icte lilbaka effter sin
Kläder. Wee then, som hafwande äro/ och themsomdqaglfwaithenlydhen. Menbldier/ate-
dor Flychl steer icke omWmteren/eNer om Sab-
bathen.Mla M wardaen stoor Wedermsda/ sa
at hon haswer icke warit sadana lfrän Werlden-
ms begynneise/och «l chennalqden/ep Heller war^

da M.



da stal. Och om the Dagar icke worde förstöckee/
lä worde lnlelKöit sallgl; Mn för the Mwal-
das ffnld/ssola the Dagar warda förstäckte. Om
nägor ftger ta 11l eder/sy/ här ar eller
ther/sälroor ehet inlelNyfalsseMlistiochfalffe
Propheeer ssole opkomma/ och ffola gora stoorcheknochvnder/stal (om mögeligit wore) ffola
ock the Vchwalde förförde warda. Sy/ iagh haf-
werjagdteder lhelsiämfore ach. om
thelasayasileder- SY/han är vliöknenne,- gclrtcke
vch/Sy/hanäri Kammaren; troor thet icke. Ty
MmLtungeldengar pchafHstcr/ochsyneSalt m
til Wäster/ si warder ock Mnnistiones Sons
Wkommelje. Men ther som ckelen är/ för-
sambla sigh och Örnarna.

V MennistioBarn/ lyst lin sgon »p Norr vch. Och lä
vplMe minsgon norr vch; Sij/lä stod chel förtre-

beläeet norr vch MH AltarePorcen/ ther man ingar.
Ock han sade til migh: Tu mennistio Barn/ seer m och hw<ld thes-se gZra? Nembliga/the sesra ftyggelstr/som Israels
«tt the ju ffela driftva miz langt ifran mmom Helgedom: men eu stale
ännu seeftirre Styggelse. Ock han hadeMghitnilzärdiensPort/
och sij/cher war et hohl pa waggeneOck han sade til mig? TuMenniftio
barnbrye igenom wäggenaOck som iag bröl igenom wäggcna/Sy/tä
war cher en Dsr. Och han sade til migh: gack ther in och see the
siemma Styggelse/som the härgsra. Ock lä iagh tom in/ och sagh
til; ta woro ther allahanda Diurs och mattars Belcke/ alt»
samman styggelse/«w allehanda Ilraels hws Affgudar/ allestädl om-
trmg wäggiarnagiorda.- sit hwiltom stodo fiUtlpo M<ln af the älo-s sf ff; st<"l:

efftir InnitZtiz. 7^3



?74 Augunde och Söndagm
sta i Israels Hws; Ock hwarchera hade < handcnc/ och
et liocke Damb gicf vp atMkwärkef.Ock han sade til migh: Tu men<
MstioBaw/ seer tu hwad cheäldsle aflsraelS hwsgsra i msrkre.
tia/ hwar ochEnisiu ffönefta kammar? Ty the säya- >y«rren seer
otz imeti Bchan HHRren hafwer öfwcrgifwil iandee OH han
sade til migh l Tuftalt ännu see större Styggche / som che gira. Och
han hade miO m til chen Poreen pä HERrans Hws/ som Nordan
til <lr / Och s?i ther sato qwinnor/ som begrcto Thamus Ocl) hansade lil migh.- Tu Menmstiobam/ seer tu chelta ? Men eu stal ännu

' Mre siysselft see/ än cheffe ckre. Ock han hade migh in til Garden
' älh HERrans Hws; Qch Bsrena ach HMRrans Tem-
> pcl/cmeäanFsrhwsetockAltaret/woro ftm och eiugu Mcln/ som ha.de wcZndt sin RyggachHHßrans Tcmpel/och Ansichtct sstcrvth/ochtiMdo emoot Solenes Bpaanll. Och han sade til migh: T»Men«
nistiobarn seer cu chetla? Är chetta ludahwse en rmga Ting/ae thehär all sadana siyggelse gsra/cffcer the doch elllest öfwer alt Landet 6f.werwald och orckl bedriswa/ och sara til och reeta migh/ ech sij/ the hal-ia en iöfqwist for Näjone: Therfsrc stal iagh och handia emoot themmedh Grymheet/och mit öga stal hwarkcn stona th<m/eller sfwerseemcdh them» Ichom,he ckn ropa mcdh hsga Röst för min öron:
Sa wil iagh dock intethsra lhcin- Och han ropade medh högaröft
fär min Oron/och sade-. Zhctärftr handene/ aeStaden stal hemsttt

och en hafwer et Mordwapn l sineHand.Besse aro theftrsträckeligeSyner/ HERren GudProphttenHezechielvppenbarat /

ther och fyrchcmoa fsrnembiigast ludalandetj Otyggclser kungiorda
»varda/ che iand och Folck plHga fsröda/ och allahanda firaffvthi An-
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esseet 755
delighochtimmelighmatto ftrorsaka. Then ftrsteSynen^lch fhet
förtreteliga Beläm Norr vch/ kungiizrde theras2fguderij/ faiska Rc>
ligioyochGudltienst; Hwilkä färtreteligasiyggclserförorsafa Zfwer
landet, dch och des hcrli«?a Städers ft> ödelst. Ther om Jerusalem
Prebika kanochma. HcnandraSynen/yppade chesiemmasiyg-
gelser afallchanda mackars Bcläle/ och kungiorde then fiö<
ra ocnighctt/ och thet oscheliga Haat the vchilerusalem sish emcllafj
öfwade/chc offea ia woro til sinnes cmcoe hwar annanMoin gifflise
Ormar/ och giymma Diwr/ at man och om Jerusalem/ iom om Ba<
bplonsäyamä: FaUen / faUen är then stora Jerusalem/
ochär orenaAndarS
behäU/ och alla orena och ohnggeliga Foglms behall.
Then mdieSynen gafProphecensir chen Hoopen/ somnms begreto/och sigh om olucht ock totMH wMustbcfiijtade/sigh
vchi prackeoch yöFärd stäseligm öfwade/ the ther medh chen NM
Mannen kiädde sigh i Purpur och kosielisa och lefde hwar
dagh krMlga.- Och toro ft medh Harpor/Psalmre/
srummor och Wtzn/ nevh ttl thet pthwidgare Helf-
wetet Therfsre och Prophelen ludarna sa liltalar: SH/ thet
war tins Snsters Sodoms Mistgerning/ Högmod

18: 2.

Esaisc.z-li,
c<?<. iuc.

och aU tingz öfwerftödigheet/och godhHrtwh/then don
och hennes Döttra? hadsj men thenFattigaoch torf,
tigagiorde the ickegerna hielp: Vthanworo stälte/och
giorde styggelse för migh/lherföre hafwer iagh och
bortkastat them/ ta mgh see ther til. 3hen
fierdeSynen fsrestatte Män/som hade wändt sin Rygg til HCR-
rans Tempel och gaf lher medh liltänna/ fhet olijdeliZa och fiora Gudz
och Hans helige Ordl förache / Inwanarenas Wederflyggclige girig-
heet/ och fsrsdelse förorsakande orättfardigheet. Ock thetta alt fs»reställer osioch thenne Ssndagzens Eoangelium/ hwaresi Frelsaren
IHsus icte MnasttalaromFörödelselisstpgMe/eilkr then
Wedttstyqgelige förödelje lerusalenis Stadh öfwergä
stuUe / Ochallarcho sswergckngen är: Bchan och ther hoos sine

ickjun.
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iclrjungar och ost pammner om stn sidsta tllkommelzc/och hela
Werldenes UndergäNg Hielp os la och nu, O HErre! O Hsr-
re hielp/ Hielp ol? / O HEAre lät wsl ga!

«,
.

,-vlsrcl,j l

wijdt war nu med lerusalems Stadh ock desi herlige Tem«
kommin aeFrelsaren lefus ändtelizen förkunna lhy mat-

it enwedersiyggelisFörsdelse/och en försträckelig Vndergang; cher
liliärjungarnagiftValilMe/somhade hördtafhans Aldraheligäsie
Munn/lerulalem/ Jerusalem/ Stj/edarthwslkaleder
hllfwa tälEsusgick fin Wäch/

, plel/ gingo the til honom/ och sade til hsnom: Gee / HUtUdtlNa
. steenar / och humdana Bpgning är thetta «Ovange<
lisien iucas sägm.- Och ta Eomblige sade om Temp!«,
at thet war Prydt medh Hetliga Steenar och Cleno-
dier; Swarar chem I«Ssus-The oagar warda kom,
wandes/at vthaf alt «hetl seew stal icte latas Steen
vppä steen/tben icke ikalafbrutin warda. Theeea Swa-
ret tundeAposilama intit begrijpa/ therfsre och/ när lEsus nu
satt p<s Oliobergel/twere emooe Templet/ frägadehonom Petrus

' ock lacobus/ och Johannes/ och Andreas asfijdeS; Sägh otz
när thttta stal skee ? Ow hwadh tekn är ther til/ nar

. tbetta zlal alt suiboldas? När thenna Staden/och med ho»
. nom Wikmigen heela Werlden matle ftrgas? To stulle en sa her<
.lig Slao/ och el sa tosteligit Tempel Vnbergä/ mafie jw wisier-
>lisen/sas«m the ytlerfia Dasen tomma/ och Medes
all ling Vndersä. Frelftren Chrjstus lElus Swarar til bck«<
ge/ Ocki fsrfisnne hwad Wederstyggelig lörödelle lerusalems
Scao sfwersa stulle; När 3NU fä ste FörödelsenS styg,
gelse/ af hwilko »agdc är genom Daniel Propheten/
Dndande ithet Helige Rumet. Hwarest wq/vchan M md-
lyffeisheet om theachstillige äckrdas M<nmsar/bliswa wih Mvan-
gclistens iucce Bchtryckeiiga Vchliisgying/ chen af Frellaren lE-su Dfsifwm äc; Mr jnusten/ at Jerusalem maroer

belagt

iuc. 2>/s.
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delagt med En Häär/ ta ?ko.'enlwetO/al Oes Förö-
delfe är för Handen. Ta mmbligm / när IHrusa-em
«mringad med En HHr gensm Tttum VelpllzZnuin den
mersta Keysaren ; Hwilken och war ludalandelz / ITwMems
Stadi och Tempels Försdelst? MrödchenS styggelse / eller
Cn wederstyggelig Försdelst therföre kallad/ effter bcrsrdeHHr
med fine Krigj<Ban?r/ Seandarcr och Fahnor/ vppa hwiika pH hwa-

richanda sckt woro afmalade och affalee cheafsonmade Kcysarenas
Bilder/ Krigzteckn/ och hirarichgndq Ord/ lherföre
ludczma sasomGudj egitFolck hade och Ruclfe/chen och hoos
chem wärckabe en Styggelse - HW när Asgudsmsn-
fier vchichen heligeGudzSladsynasftulle , ochänmeera chen fiy< >
ssndc örn/ ellel- och <?ndra belckeer och diefwulste bildcr mätte vchi
thee Aldrsheligaste Templet insätliae/ och med siosr Mederstyg-
gelse mängsännu GudftuchligelsrgeliterftäfZr-ögoneli. MOssm läSthet/sögerFrezsaren ZEjus/han glfweacht
ther ps l The stm ka i ZudistgLandtt aro/Fy the
pä bergen'; Och essen ssm ar hppa tatel/ tzan stige
icke neo / eil ae iaga nägot dchaf sit Ows: Och

,ehen jom ar vthe pa Marksne/ gangs icke tilbaka
kiaoer. Ach ätdoctz mange af leruialems

Inwänare evittä betrachtaehade/ och she Propvcten
Daniel ester anleoningläsit tM st!unva strlfwer:Ht
förödnmgenes styggeijessu!!s siä bredo widh win.
garna: Ther om han SerhttiidraU och ntzotho Hhr
tilförmde them warnal. Ach AO at the gifwit qcht

Ggggg thcr
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7?s Tiugunde och Femte Göndagen
tder vppa/ at the dochvlhi etsa Noort/faalllomstörstaMndehara jorden/stgh mcd sädan ftycht söresedt. somdoch närwarande ölende chder förunna kunnat; M
the doch lcte ftt goda vthl fine hws eller klöder högre
stattat/an sitLU/om the ther medh kunnat asgä/ sä<som medh et rtzttßvte. En stoor deel af the Chrissne
stola ftg Frellarens lEsu Ord pamint/ och faledes
med en lpcksoligh Flycht fitochthesinasMondsatt.
Ty nör thenßomerste Krigzdaren ankom/ war tä för,
seent gä vthasMarkene/eUer ftyy pZ bergen/ ty lhet war
alleMes oftkere sörFlkndellsSwärd: Then doch
otw«fwelachtigt/effter Gudz bejynnerttga Försyn/ tret-
tyo gängor hundrade tUlend/eUer sasom Andramilla/"
trettt<o sängor tusende tusende vt< lerusaleni til Pä-schahögtijden sammankolupne warit/ när Titus Ve-spassanus/siuttijo tre Zhr widh pasi efter Freijaxens
Christi lEsu Födelse/förödelsens styggelje Zerujalem
wtlsat. Mä tä lcke Frelsaren Chrtstns ICsus/ then
BarmhertlgelEsus/orsaak haft/ihetrnchtande lli s«
manga tusende/ och än oräknelige tusende ludarsMrd/ et ömkanwärdt Wee ropa öfwer themsom haswande woro» eller/somThristilEsu ordlyda/
Me them som haswande sro/ och lhem som
giflva i then ltjden. Ther medh bäde
srymheet och fiychtenes swärheet tilkönna gifwes.

. Sane ar thet, Oudh haftver i Krtjgh blldit stonaSIwmfolk/Bamoch Boostap; Mm i lemjalem
ar tyet intetlkedt.Skonade ey Heller Hasaei lheraS

' vnsa Barn/som och lclch theras haswande qwm-
.tm stn)ernswa? Sä wordo och qwlnnorna lGl-

lead
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??s>
lead ssuderrifne afAmmonsßarn. Men vehan thes-
se Epempel/mäste widh dm wederstyggellgeFörödklsm
Jerusalem/Jerusalem sigh päminna Mosis ord / och
meer an Mosis oro/ Frelfarens lEsu Ord/ tä lcke al>
Knast the Ronmste Krigzklnchterna sa onzennisteli,
gen the haswande Qwinnor och daggianoe barnen
handterade/somman ingalunda vtan tärar kan vtfö-
ra/eyheUernägonafhöta:Vtan och fielfwa Mödrarne
maste äla ftuchlen af sie egitW/sinSons och fin
Dotters/ i ehen ängest och nsdh/som eheras Fi-
ende them vlhl twmgal. Kan tu godl) Clmssen sial/
<ä las vthan tärar thetgrusweliga och gräseliga ä«n«
det/thellosephus ludarnas HanollngMifware str,f-
wer/ latnwäl och siels ther om säger/ at eftettomman
derna stuUe swarliga kunna lroot: ThetmHrlighHwin,
na/ hwilken war bal»e ryk och af hsgl Slächt</siydl>< mcdh androm
vlhaf fslfilrelst til Jerusalem/ och n<lr siade» warl sä swarliga pla-
gad medh hunger/ togh hon sie spclda Barn afWaggan; medh hwad
»«lmmer och awol ehe< fiedde, kan man wäl märtia,- Men hon flach-
tade chet/ sch ach thet halftvp/ lhcn andra hslften afsil kclra Barn'
satte honfir Krigztnechterne/sem allestäoes omkring lupo hws emel-
lan Manoes chet the clta tunde. Nar che nu thecea sago; höknuförödelsensstyggelle/eUelenwederstyggeligFbrödcise.^
fiygdes the cher wid/ säger Hifioricc Stribemen,. ömtade sigh öf-,
wer then arma och älenda / och vpxenbarade thelta för,

Ggggg2 öfwer,.

l /. M»s.B<

/«F«/o ,'»/<»/» e/ri: te infZnz inbeilo, ia

lvavia viscerg tuZ,2rlu, jucuncii,psiuzcjugm vo« oenitUs conlumac
rnlclite mscri, lzuoci «ccepilUl. tili in illuä seerecum, in
czuo äomicilia sumpslttl lpiricum.in eo tibi tumuluz 6«funöla
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öfwttjiarna i leruftllem. SoNl thklta Mkd mehra/ Vwf
then ömkanwärde lerusalems förstöl'«unssz Hissones
tridie deel/vth, wöra läjas kan/ ocham
teligen lasas ma: Wen theu jomtäaSthetta/tzan gtswe
cher acht vppa« lagy troor at as Eder en god deel
wätögde meoh migh sannen/ et ömkanwötdt Wee
blssigtropal öfocrlerufalemsSeadzhafwandeQwin-
nor och daggiande barn; Men här är än et Mata/
när man och ftychtMes swärheet wederdörtgt betrach-
tar.OäUerthel tli ftycht för sienden/ springa doch the
Gambia och halca/ lungfruer, Flickor och vnga
Poltar/hwar efftee sin förmagochaswa tde nägoi/ thet
thew kart Kl/sörr Zn thetfiuliechenl hmdra/förr tg<»
.sta the bon thet: Mm en haswande hmu Mj dm
bllfwa lckterihmu stal m dtjWjwandcOwmnasie
dckgWnde bam, lhse hpn tzafwer/ lftanfigkastaa
hware wil then tungamovren ftm).'' af lnvem ma hon,
i lädam tilständ/ wäroch wedelböngt ffört och achmd
bllfwa? Skulle hon ätt kunna förZäta sit barn/af
tazkor dugde intet til däggichorn/co Heller deras lun-
ta och tulor til tuggor: TherföreFrezjarei?lEfus til-
,lagger/Mn heder/al chn MGt ictc steeromwM-
eeren/eller om Gadbaeen/ Ninteren nämnes hör/

Le^ZrZvi-,

NIQ6O le-
vior 6et.?
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ther med föcstas dagarnas korlheet; ty dwart wil man
pänägre dagMmareller i zwartamörkret finn? wa,
garnasförtreetligdeet/ som mangen fiychligfällamed
sin halka/ kylä medh sin snö/ elleroch hindra och förderf,
wa med sin oreenllgheel? Hwart wil man ftyy/narwä-
drec nustlelper en omkuU / nu Sniö/ nu regn/ nu H<K

Ml!
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gel ladda Enom sa mycltt pa Ryggen/ochiAnsichtet/
ae then förste Stenen / eller buskan blifwer bästa hwl-
lorum.Gabbathen ncimnes här/emedan ludarna ic«
ke lofgifwlt war om Sabbaten Ungre rcesa göra/ ä»
tl! mstnde eUer cutusende stkgh/sonlMCadbathSNes- -
jo kauas vtdi Apostlagernmgarna. Hör doch mera/
god Cvristen wardaen stoor Weder-
msds/ sä at tzon haswer icke waril Mana ifrän Verl-
denss begynnelfe/ och M ehenm tydsn/ey hettck
lvarda i?al. War icke stoor wedermöds nar Sodonl
och Gomorra förstördes/När VZRlen lät regnck
Swaswel och Hid isran OERmn af HlmmeZen/
och oWstslke the stä3er/ochOilan chen cklgden/och
alla the som i Mema bodds/sch all chel pa lande-

AposilaA

M wäft war< War icke stoor weoermödo/nar the
Egyptter ewmgade Istaels bam medh obarmher-
3iOeskM ak ttäZa/och gwrds ehews Kswerne bit-
lere medh swärl arbete pä leek och tegel/ och medh
allahanda fiapande pa markens/och medh allehan-
da arbste/ som the kunde lhem palögM medh s,

13:24»

bannhe3tlghtet< War icke stoor wedermödo/nar I-
staels bawstttm muste wwhzhes GDer l Babp<
lon/ och gräea/och siunga kiagowWr. War icke stoor
Wedermööa/ n<sr Aneiochusrhen Mekom lillenOlMl mcd myclit
folck/ och öfwerdädeliga gick in i Helgcbomen/ och lck bortlaga Gyllcne'
Hllaret/iiusasiatan/oK hwadchcrtil hörde/ Bordcl/thcr stadob: o-

G g s ö s Z bezt vp<
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»73? Attgunds och Femte Gsndagen
Mortare/ Fsriaten/ Chro-

nome/ochgyllenePrydningm pa Templet/ ochsloghchet alsamman
ssnder; Ock toch Silfwer och Gulo/ och tostelig Kclrill/ och the ssr«
dolda skattar/ s< manga som han och fsroe mel>h sigh i sit ianl».
Och lät siä myckit folck iIM / och »thropa smälig hod; och i hele Israel
och ehwar the bodoe/ war en sior hiereans S«rgh. Ock Fsrfiama
jörgde/ockche äldste/och lungfrwer och Qwinnor sago ja°mmerliga
Vth/Mänock Qwinnor tlagade; Ock hele landet warKlbedrsfwat/
fsr then Grufwcligheet stul/ som ther fledde; Ockhela JacobshwS
war fu!t medhMnmer. Ty han bsdh Krigjfolckena/ at the stulle i<
hielsi' vlan allaBarmhmigheet/ alt thet the pa Zatomen och i hwsena
fmmo: Sasiogh manihiel then enamedh chen andra/vnga ocdgam»
bla/ mäu ochqwinnor/barnochlungftm/jaochbamenlWaggone.
At alcsä vthi tre dagar ottacho tusende stagne/ fyratiio tusenb fangnei
och widh oetatyo eusen> salde «voro. Wen en fasi fiörre Mederms-
do stulle Jerusalem nu sswerga, cä en sa sioor Wedermsdo warda
stulle/al hlnhafwer icke warilsädanaifranwerldtnesbegynnelse/ey
Heller warda ftalTy noghadelerusalcm tiifsmwebliswieafche Assy-

ochChaldeer/lckmwäl chcSyrer och denNomcrsta krigzhären sfwer»
wunnit och stöfial/ men thet är äter iscu wordel vpdygdt; thenne Fsr<
ödelsenS siyggeise som fsrmedelstVelpafianum chem sfwergick/siar

at ändra eller bota/ emedan lhemie lerusalemsFörstsring/
war chem icke strafflil widarebcktring/vchanEnaldeleschcm vtro-
tande - At efter the haoe begattthmjyndtn/som aldrig
lllförende ey Heller meera begss tan/»ch fä therföre öf-
"" then dom/then lilftrende icke hörd war/ey heVeröf-
wer thein meer hsras stal. Cn sa fisr Wedermsdo/ at och Frelsaren
lEfus säger. Och om the dagar lcke wowfösstäckee/
s<z wordo intet köll ftligt: Men sSr the vlhwawas

stols the dagar wardaftrfiMe» En st stoor
we-
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wedermöoo/at tngenlkulle meerä lust hafwa m lefwa/
och the döde stulle beprijlas Salige: En sa fioor weder.
möda/at om lhen RomerskaKrigzhären igenomGudz
lilstadielse fätt föröda och orapa/ tngen ludewoto
Saligh worden; Om icle the dagar hade blifwit föt-
NMe/och thet för the vthwaldas stul/the aneingen
nu trodde / eUer sramdeles tll Ehnfii lEiu Troo stul-
le omwändas/emeoan alienast fangarna/som funnos
än lefwandes/ fedan lerusaltm wederstyggellgen war
förödt/ woeo siu och MotHo tusendludar/ af hwilka
fiu och NYottjo tusend htzt och ttjl i wellden sölde och
stingrade/m wltzetiigen mange aro trogne och Salige
wordne: theannars/om icke Gudh lhen wederstyggeiige
Förödclsens dagar hade förkortät/ lcke en man mehr
an thesndreafthen stldlffe hoopen/ hadevndsiuppit.Ty
Gudh wiste wäl och kandedem egemligen/dehono ftuch-
tade/ochvppa honom trodde/eUer och i lZngden sig til
honom omwanva/ och vppa honom troo stuNe: Han
kunde wallkW them iftä then hoopen/som honom in-
«et wille ttlhöra: Gudhwlste wäl/ hwilka sm vlhkorelse
kar höllo/ och hwcka tll ändan honom alska stulle:för
theras stuid mäste tyden förtortat warda/och thes sna>
rare tiianda lklijda. To stulle belagringen langre vp-
pastödt/ hade ingen förmbördes osämia/ och then sör-
stracfeliga hunger/ jämwäl then föttärande pcstilentie
kunnat öftig blifwa: Therföre och Titus stelfmed för-
undran ehrkänl/lhet wara lhen store GudenS wärk/ at
En ia för lnennlsslors ögon oöfwerwinnelig Stad kun,
de pä <a kott ttjd öfwerwinnas och imagaS.Hwarföre och
lhen helise Apostelen Paulus imet vthan wederbörigH

figProphetens ElMyrdt Omm^
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pa Waels barn an wow/ som fttwen i Hafwee/
fa ssoia the lgenlefvc warda ftllge: Thet ör/ om sn
ludarnahoopwijsochtllstörstadeelenvtlthenneweder-
ftnggellge förödelsen woro on,komne/sä stulledoch En
deelaftde ösrige dlifwa omwande, D GudhssuZlewäl
Nla förderfwa.thrm/ Och doch lijkWäz stttta thet
förderswetlil rätfakdlgheet. Thersöre hanoch äter in-
dragerProphetensEsaiceotd: YadelckeHErrenlfba-
och igenleffe ch siid/ l<i tzade wtz/ Mar/ warit sck-
somZodoma/itMsomGoinorrhai Thee är/wtzyade
aldelesochleentMwllvlrotade/ateftcrthenFörödclsen
aldrzz nägon Christen afWdarna warittil a« fillna. Tn
sastm sagdtwar/ är chee stedl/ Gudh hafwer sin Näd betcedt/ jijfjenS
wägh ftr chem beredf/som chcr pä erodde. O urma ludafiachl/hwlj
Zx thetta tigh otäcks/Troo hclrpaft' är tin spnd vthsiuchs. H<Zr ckr
thell rätta man/wära synd bor?lag?r han/ som medl) striftm bewij-sss kan. HaKlu/a!

HM.'3^7/,

Lärom h<ir af/hmujämwälFörödelsensstyggel-se meer an mangastädes synes ithchefioste werldenes
ttzder/ hwilksn och andttlig öfwer helewerldenläreren
wederssyggellg förödelse sörorsaka.' Hwao stoort ochoch wederstyggelzgjt Afgudertz hafwer sig nu i werldenMl-tjtat/ tä störste delen aro vchan then sanna GudensSmMörandekunostap; ochzämwälstörstadelen.lver
Guoz Ord reent och kiart Predhkas, doch tcke thetsamma Saliggörande oryetsulkomdlisen troo. Trod-
de the oröct/ sci jkulle mänga ickeet sa wederstyggellgit
leswerne föw. Hafwertu ochwä!/godCvrMenSläl/
afmeer änmänga dördtwederstyggeligaEederochbaw
no?/ icle Gamblg ocd vttzlefmazx»/ ,h<,.,«



effttt
pä grafwenes bradd/smSlälfast heUerGudianDtef-
wulen och Fan glfwa stuUe;vtan späda ochvnga barn/
ssrän the <clra krypa eller ga/ lära doch hannas och swärja sa/ ae
lordencheriswermärempna-AtMaNlNletMera llimwäl 0M
the< wederstyggeligaMeneedettj klaga mä/tä dochmän-
gen Gudlös Mennistia sigh isrän Himmelen til Helf,
we<et för en nafwa korn/ eUeroch nagra halfförarwe-
derstyggeligen förswär. Hr och et weoerstyggeliglt
ting them Gudfluchtigom / at när the om HE»-
rans Sabbatb/ eller anvra tiider/ vpga til HErrans
hws och Tempel/ at vthglfwa finLekamen til etOf-
ftr/som är lefwande/heligt/och Gudi behageligtt/
finffällga GudzlienstMHnga andra tä weoerstyggell.
getingisina hwsförhänder hafwa/Eller och wedttstyg-
geltgen vppa krosar och köllare/ eller/ ther man elliett
fammanrlnger/medGlaas och Krus halla bade otto-
säng ochafflonsängAchhuru wederstnggellgen förach-
ta nu mänga Gudz hellge ord/och the Högwardiga
Sactamememe? Emedan mänga icteannotledes ther
til tomma/ ey Heller medh kiarltgare eller begär-
ligatt hiertelag/ön safom enMitzgärningzman fram-
kommer til ssupstocken. Sä wederstyggelige ting/
Gudz Hcidelsc/ mord/ stöld och hoor/ haswa fail sf- >Hosece4.>
werhandena; Och then ena Blodstulden kommet
eftetdeu andra: At wtj ochwitzerligen/omicke en jann
Bootochßättrmgemellankommer/jamwä!enweder<
livgaeUg Förödelse hanvomtil at förwänw. Sasom och
til tl)'en DW thetta helige Ewangelium nuvthi wära
Kvrckiör predlikaS/ at wtj «der as lara stolom/ hwadh
lvederstyggelig tmgsyndenär/ochiblanddem/huru det

H h h h h weder-



WederssyggMaste är/Gudz hellge Ordz sölacht/hwil,
tct icke aUenast öfwer ludarna och lerujalem/ vchan
edwar halst thet finnes/drager öfwer land och inbyg-
gare en wederssnggeljg förödelse. Ty när prophe-
tlan vthe är/ jckförssmgraszolket.lerusalen,llgger-
aUaredoförettUsendeochSexhundradeshrvchiasta/ocär fa wederssyggellgen förödt/at thet ickemerastar til
at vpbnggia. ludama hafwawal ofta vnderstät sig at
stl äfwa deremot/ som och lulianus Cdr<sto til trotz wl<lestadenvprötta/ochludarnaisitiandsättiaMeuaU
theras ansiag aro af HERranon; Gudi til imet gior-
de/ then wäl förma fina orogsseliga md wid sanning
halla. Hwarföre och Hedningmna/ och the lederme-ra af them «il Gudh omwande Cvristne/ när the ga
fram om lhenna staden/och schaemeUan
hafwer YHRren alefi hclndlat medl> ehenna sto-ra Gladenom/ Ta fätil swars: Thersöre/at the
HENrans sins Gudz Förbund öfwerglslVit has-
wa/och ellbidit andra Gudar/ocheient them. Ty
intet är Gudi wederstyggeligare/ ön nar mennlstiow
bam Hans heliga Ord förachta, och vthi ätstiMge we-
delstyggeltge synder lelwa. För then stul kom Menöfwer sorra werlden/ ta sorMs alt kött / som pä
jorden ttclker/ Foglar/scknae/ wlldlwr/och alt thetjomstghrsrer pck lorden/ och alla
Alt ehee m leswande Anda pä lhy esrra hade/eheeblef dsdt; Allena Mach bief behallen/ och hwadmedh zoyom war i Arken. För then stull UebEr-

ren re-
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ren regna swafwel och eld öfwer Oodom och Go-
mona. För then stuu rempnade jorden vnderKo-
rah/Dalhan ochNbiram/och lät sin Mun vp/ ochi>.MoM.

z:>6/i,.zl.)z
vpstuckte them medh lheras hws/ medh alla the
mennlssior/ftm närKorah wow/ och medalla the-
ras häfwor; Och the soro leswandes neder iHelf-
welel/ med alt thet the hade. zörthenskul lät
ren Gndh Nebucadnezar Konungen « Babel-
dräpa Zedechla barnftr Hans ögon iRiblath/
ock alla Znda Förstan Men Konungen ledetta
lät han stmga ögonen vth/ Ock binda honom med
kliowf/ ock föra honom sängen til Babel. Ock the
Lhaldeer brandevp/bädeKonungzhwstt ockbor-
garehwscn/ ock brulo nedhMwrarnai Jerusalem.
Förchenlkul skulleetFsrstanS foltkomma/ock förstö-
rastade» ockOelgedomen: Föttdmstul stulle Gudh
fsrsambla alla Yedningar emool Jerusalem lil

ockstaden warlwunnen/hustn stinnad/qwin-
nor ssämde; Och the lefwande sangne bortföroe/ at
lheras hwS wardt öde/ och i lErusalem lcke lemp-
nat sieen pä steen. Ty förödelsens stvsgelseoch weder-
styggeligh förödelse gick öfwer Jerusalem/ för des weder-
Nyggellge lpnoer' at hela lerusalems siad wardt iämmelliga
stllNader/ vpbrind/ och i grund nagrafa hws la-
to the stäqwara, som en part af
stulle/ the ther landet stulle achea och bestydda. Sammaledcsblef.
wo och <lwar« näSre tosteliga Pelare och hsg Tern / hw>!ta ftulle
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?8s Wugunde schZemte Söndllgen
stä cfflertommandom lil «ctn och aminnesse / ae lher hade sia°st en
hcrlig byZl» Stad. För samma Gudz hellge ordz föracht/
och ftere wederstyggelige synder/aro lhe berömde Stä-
der vthi österianderne, mcd!) ftne Föriamblingar/ we-
derfiyggeligen sörödde-at nu mera icke the Cormeher/
the Epheler/Phiiipper/ Thestaloniceroch ColoHer/lofa
the herliga Epistlar och ores/ som them fordom afthe
helige Apostlar aro ttlstleffne: Vthan aro ammgen
wederstliggeligen förödde / Heller m edh then Turilste
Mahometz weoerstyMliga lara wederstyggeligen vp-
fylte. See tyettawetom wy/ at nembligenthe al-
draherligaste ftader för Gudz ordZ föracht/ och ftere
wederftyggellga synder wederstyggeligen äro förödde:
?het wetom wy och/ at vppö Ma lvnder mäste fölia
lizka straff: Och at om hoos otz finnes Gudz ordzför-
acht/ och ftere wederstygqelige Synder/ och wärt land
och wärastäder wederstyggeligen sörödasmaste Mm
ts hoos otz Gudz ordz föracht och ftera wederftyggett,
ga synderfinnes/ läsom odarnlherliOeet emost war
lempnchristna/ Girighett/ Fyllerh/ Högfärd och all
tmgz öftverftödigheet/medh the ftera förr af
«n Hosta vpräknade / ftnnes doch mänge/ som ttl de
företalda stpggelzer/ och then wederstyMelisejäkerhelm
ttllaggla/ at the öfwer sme wkdcrstyggellgc spnder ,cke
eens en wederstyase!igförödelfe förwänta. O Swea,
rtzke? OScoor-Furstendömetssmiand.' HrhchM HEr>
rell Gudl) tolalmod medh »§/ och wil icke/ at nägre stvia strgas -.

Vthanathwar ock en wänbcr sigh lil bällring : Elier flZrachmr m
Hans gsdheetl/ eolsamheetz/ och längin«gtgheetzrhkeöoma?/ick< fsrstän-
dandes/at Gudimildheet loekareish til bclttringz? clier wil m efftcr
linshärdheetoch oboslMdiga hierta ftmta ligsielfwem wredepa wre<

denes
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dencsdagh/närGudz rattwhsadoinbblifwervppcnbar/hwiikm gis-
wa fial hwariom ochHnom efter Hans zerningar - Nembliga/ prijs
och chro/ochoförgäneelizit wäsendc/ chem/ sommedhtolamodhvthi
godagerningar saraefter ewigl lijf. Men lhcm/ som elurätnc äro/
schickewilialydasanninsene; «Vchan lyda orälcheetene/ ogunsi och
wrede/ bedrifwelse och ängeft sfwer hwar och enMenmstiosSiäl/som
«a gsr- FörfiludarnaS/Grekernas och sä. Men heder/Hra och
ftijö/ hwariom och Enon,/ som wcll gör. First ludomen/Gretomen
echsii. TyGudhseericke efter Personen: Allechescm vchanlagsyn»
dalhafwa/chewardaochvchanlagfsrlapade; Os) alla che som vchi
lagenhafwa syndae/thewardamed4agendömde. Hch/Imine Hl-
fttlige/huru fiär tä til Gudziag woro bade helig och reen/
doch kunndewij chem ey halla/wan killliga sinnefM lhn- emoott Ty

z.PewzZ?.
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mäsiewijisynd salia; Gud; wrede thcr mcdh öswcr ol> koln/ Ock ost
lilsiundade en sirängDom/ Ta Gudz Botch woro bruten. Gäsom
fsrdenstu! ben Mdige Guden ännu förstonar ol) mcdh sin domb cch
sixass/ stolom wtj iMdenes lijdwäi och noga bcmnckia ae otz är fö>
kejatt lijf och död/ Valsignelle och Förbannelje/ at wtz
fflMe Vtvwatza Ty gsrsmwij thel inttt/vthan görom

somludama/hwMa gwrdesm hicrtaliM fsmenDemant,
at the tcke stulte höra lagen och ordcn/Ml HERrw Ze-
baoly iände genom sinä Prophtter: Hllcr och/ o>n wh>
säsomludama/när wijHerransrösihirom/sörNäckoM Wär hler
zg, ellerocktilstoppom wära öront stal och HErrcn Gudh
fsr sädana siyggelse laea oZ en wederstygg<l<g Fsrödelse öfwerkomma:
han stai fölfölja otz med sward/ med hunger och Pesti-
leniia/och ickeläta otz blifwa vti nsgot rtzte ps zordenet
Säät och wtz stolom warda til bannor/ lil vndek/ til
hahn ow ipott ibland ali folck/ ttjt HERren Gudn oy
Vtdrifwandewarder. Thertör?/ at wtz icke ftaiwsm
hört HERrans Ord/ säger HEMen, the t6ghallestö«
des med minä mnare Propheterna til eder jändc
Wsr/ men jwllim Mlet höra zäger HERren. ee
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Ord/oststal samina firafföfwergasasom ludarna-Gudzryke stalos lfrantagit warda- HHRrm Gudh stal sända en
Hunger i Landet/ icke en hunger efter bröd/ eUer törst
ester watn; Vthan efter at höra HEArans Ord.
Gudh Ml vthroota thetta folcket/föröda wära bärger/
och göra wöra gatorza tomh/at mgen ther paga ssal,
wära ssäder ffola förstörda warda/ sä ae ther ingen
Nledra boor. Gudh stal gtfwa osi til roofl vtht ChrisienhettneS
Arfffiendes Turctens mackl och lMder/ then nu medh stoor macht
sig vprecst/ och wedersiyggeligen the Christnas Kyrkior ock Zsrsam<
blingar forsder; Hsren/I mine älstelige/alt thetta/ eller laien j thetta.-
then thetta hör eller läs/ han gifwe grann acht ther vppa. Ty haft
wer Gudh icke stonat Hngiomen/ som fyndade; Och
hafwerGudhlcke stonat then förra werldene; Och haf-
wer Gudh giort the stader Sodoma och Gomorra
tll asko: Mage wij ock för wara wederstyggelige synder icke annat
än förödelsens fiyggelse, eller en wcoersiyggeligh förizdelse ftrwsnea.
Ty ckr ost radeligit aldramäfi/ ae gsra thee Gudh hafwer ol) lckdt/ och
halla HansBud som wij tunna bäst; Thet llr honom kärt; Ty<t»j-
den <ir witz/ men siunden owitz/ Ther tommer et annat efter Then an-
nat wil gsra/ han faar fast will/ Hans stada stal honom larachee / och
är ey annat än Narrespee! Ther spnden ärmed/ Ther afd«sl»en fslier
och ewigt färderf; Ther tommer el annatefter. Then werlden bru-
tar/han brukehenne sa/han tänke altijd ther brede wid/ som han nu
strax stulle stilias HÄ ifta/ijorden nijd/ Ty wcrldenbeswiter mangen
man ochstänter theionda efter. iärerlamennistior alla göra bcll-
tring i thd/ at nckr Gudh eder tallar/han ma ta finnas bltjd/en mild «ch
nadig Gudh/ och ti< sitßi,te föra/ sasom sin tära VtUd!

THctAndra/Awad andelangar/ huru Frelfaren lEsus sinä
Lärjungar och otz päminner om sin fidsta lllkom-

melse/ochhele werldenes vndngangi länMl the
letn
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tekndensötegä skuUeiSöger ther om FlElfaren CtM
sius lEsus lalunda: Om nagor jäger tä lil eder:
Elj/har arFtMus/el!er ttzer/fä lrosr lhee inlee.
Tv falste Khristi och falste Propheter stola vpkom-
ma/och stolagöra tetn och vnder« Tn at thesse oxoen
vthtryckellgen böra förfiäs om ChriM sidsta ttlkommel-
st/ tanaldtabäststulasaf thestraxtföliande ord: Mn
strax ester then ttzdzens wedermödo ffal S olen
bi«swa mörk/och Manen stal icke glfwajttSkeen,
och stiernölna stola salla af Vimmelen/och himme-
lens kwffker stola bäswa; Och tä stas jynasMn-
mstiones Gons eekn l hkmmsllen. Emevan thetta
alt medh mchra olwifwelachtlgt otz sorestäuer then
öndteligf wederstngae'lge förödelsen/ som werldenes än-
da och sidsta vndergäng näst föregä stal/ at falste Chri-
fti stola vpkonlnw. Emedan Dlefwulen/ Paradtts Or-
mm ocv iielfweles Draken ingalunda/ sä mycket ho-
nom tilstar/ mälts r>!stätzia/ Msu Eheisti helige !ara
ochSaUghgörande Evangelium rem öch ofärsalstal
för menntjklors barn predykas,' Tft bpwacker han fab
sta Cdnstosoch salfka Prophettr/theochnilttvtlFör-
samblingcn/ och af sielfwa Fössamblmgenes lemnmr
stola vpkomma. Hafwa och icke allmedo wönge
si ch for ChrlstiS/ MM falske/ lätit sigh vtroopa/
jämwäisigöfwer then sanffyUiga ICsumwar och aNa
ttognas Freijare vphögt? Säsom Mahowet södder
Sexhundwde och tiugu ahr efter Frelsarens lEju Fö,
Velie/ vnoer KeysarenHerallio/vti StadenMecha l A-
tablem ThenGudlastanveMennistlan en traftiKwilfa-

rche



relse vthi werlden infördt/ ta yan afjudarnas/the fte-
xe tattares, och the otrogna Hednmgal-S wilfareiser/
jamVäi af then ChristeligeRellglon/ En högtstadelig och
zkamiigMliglontilsammanftlckat. Hafwerhanoch lcke
giott ssoor tekn och vnoer/m sa manga tujenoeWar
aro af honom nl fördömelien drHchte? efmhan ickeal-
lenast/tä han antinsen lekanNigen eller och Andeligen war
asden ledeDieftyulen i sannms belatt/ han ta sade stg
samtaal hafwa mcd öfweröngelen Gabriel? vthanoch/
tahäenDufwa/etGudzstapatCreatursatilslswahNl/
at von the af honom instoppaoe korn vthi Hans Hra
sigh til jpijs vtplackade/ han tZ icke blygdes at
tven Duswan nwro thenheligeAnde/ som med honom
altsä vthi örat talade / och honom ftoora hemlighee,
ter vppenbarade. S« sammanbrachte han aUa sa«
dana och Me ftere osaijelige lögner och Gudlöja lä-
ror vthi jm Alcoran-, den an i dagh af hansanhang/'
sä högt/ on» icke högre staktas/ jom hoos o§ then
lige Bive! ssattaseller ffatms borde Hr och icke Päf-
wen vthi Rom en falst Chr,stus? Man kan wal intee
sa noga tilkännaglfwa / pa hwad shr och Manad
han hafwer begpnl at regera ; doch ör thet nog at
wem/ thet han tä började regera/tö thet Ronmfkarij,
Vet hade afftagit. Ty Evangelisten Johannesbestrift
wer först et Diwr/ som hade fiwhufwudenoch ttzo
yoru/ hwilka eqo Horn belyda lljoKonungarczken;
fedan/ at lhee ffulle blifwa dödellgen jargat:
effeer vpsteg el annat Wlloiwr/ som hade lw horn/
twaneßegementensörstäende/ttwerdzllgitochetAndeli-
glt/lljke et Lsmb/ men thet talade som en Draka.

Säle^
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Säledes är <amma diwr/ Amichristus/ vpstigen/ ta
thet försia diwret/ thet Rvmersta ryket/dödellgen sar-
gat war. OchhäromtalarApostelen: Han Wär-
kar allahanda ondfko hemliga/allenast chenchernu
häller/mäfie komma af wägen. Och thenne falste
Christus / Antichristus moolMdaren/ vphäfwer
sigh sswer alt thet Gudh eller Gudztienst kallaS/
ft at han sättel figh l Gudz sasom en Gudh/
och glswnsigh före/som hanworeGudh. Vtöfwer
Lefwande Guoh / Himmelens och lordenes stapare/
hafwer han sigh ja vphäfwit/ at han icke haswer me-
lat wara bunden wio Gudz ord , eller mhi sin lara
ther vtur blifwa förhörd, theMest/ at han pä mange
sätt lärdtemoot Gudzord/fölwandlat HerransChri-
sti Tcstalnenle vtdt Offer/ och föt then orsaak stull as-
händt them Leklcm Kalken/ then HErlen EhristuS
hafwet tdembesalatatvndfä;ochaltdetta/pä thet Hans
stadga oa> oldnmglkuUedllfwa högrevpsat/än Gudz
Lefwande Sons.Ther til medhblifwaOswerheetzPer-
fonerne Gudar kallade; Tbem hafwer Pafwen sä,
högt öfwerstlM/ at han the NomerffaKeysare hafwer
oi ocd m-fatt / hwilka hafwa af honom mast vnofa
conkrmlltwn)och tä tytza Hans fötler.Och omPaswen
haslver täcvts rgda/ hafwer han achtat Keysaren ther
til wara pllchtig/ at han jkuUe halla vthi Stegböglor<
na för honom/ och nar han redo/halla Hasten medh
beylet; ja/ Päfwen hafwer och wäl wägat / at träda
Keyfarena medh FötMna pä Haljen. Han hafwer
och afwen vphäfwli sigh öfwer ale thet Gudztlenst
kallas / nemdligen öfwer alla Kyrckior pa lordene/
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?94 Tlugunde och Femte Oöndagm
och llgh förChristlStathaUare/förKylcktones Brud<
gummeoch huswud/ och för en aUmelzneliq Btstop
vegifwit / chen ingen stuUe / oanscdt han
fördeolaiige mängtusendSlalar vtihelfwctesafglund.

Wlldiwrel gör och stoor tekn/ effttr Sa-
thanS wärkan/med alle lögnachltge kraffter och vn-
der. Förvthan olaglig förbod pä Maten, Säsom
Anden ftger klarligen/ at i pllerstg lljderna stvla
somblige falla ifran lroone/hällandes sighm lil be-
drägeltge andar och diefia-ltlrdom/ och bmda sso,
na maeen/ som Gudh hafwer ffapae / lil ae taga
medh Och detz vtan det fördömelige för-
bodaat alle the som sörestäGudztiensten/eller thess vtan
begiswit sigh vthi wissa orden / icke stola inttävä vthi
thet aftom loftiga ochshrligaHchtenstapetj Mm handoch/NembligenPäfwen/ Chtistenheeten vpfylt med
otaliga mänga Horungar/ som äro kompne i uuset/sörvtan otaligt doldt Horerh/ Ächtenfkapz brott / och
andra oreenligheter, btjstäperstors och smä Horun-
garsmord/ ther öfweraUaHistorier qwydaoch klaga.
Och fötvtan alt thetta vnderllga / är och PZfwens
Mänglerg/Affgudech/ochköpsiagande meer än vnoew
git/ester han au ting hafwer faal haftzförpenningar/och
för penningar bortzäldtKonungarijken/Kyrckiones am-

melen oc Helfwettt/Gudh ochDiefwuten. Ma tZ lckeFrel-saren lEsus hafwaorlaakatsäha:Oml,a>rMatatlle-
der/sij/hclr ärEhristus/eller lher/sa eroor thee intet-Och är detMtet

. nog/al fallkeChrlstlftola vpkoma/om them nu talat m
deel ar/ eller mera ftnnes Mvit vthi Gudz heligeord/
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och KnrckioneS histarm? vtan sMe propheeer / »he
annat-lsra/ ock icke blifwa nid ware HErres I3>u Ehr<si! hälw.
lamma ord/ och wid then Urdom/ som är om Gudachoghctten:
Med et ord/ alla tattare och saljka larare/ stm ckro sör.
mörkade/ och weea in«t/ vtan ärofiwte ispörsmal och ordelrälor;
The ther och sa whdt v« sit tllwaxanoe jkola blifwa
fruchtjamme/ sa a< om möneligit wore;men Gudh Faber
för Christi Issu stull/genom then hMeAnoa/waree,
wiglofflat thet lntetär mötleligit? stola ock the vswaldeför.
Me warda. Si,/ läger Frelsaren lEsUS/ iagh hafwer sagt.
eder thet framfsre ach. Merfsre/ sm che ta sclya til eder,' Stj/ han
är vchi stnene/ gar icke vlh. Stj/ han är ikanlmareil/ croor thet
icke. Och on, wtj wid thche Frelfarens lEsu ord oli
icke halla wllle/ttlhutu manga ökner/och kannar stulle
wäl desalffe lärareotzwUa der wh doch ingenChristum/
vtanfalsta Christos/ochfalfie Prophelcr finna mättc/
Hoo äflu ta, arg< Dsr« i som »ndrar hclr vppa; lU matte wäl
fDa tärar/omtu kunde »ela fa/ och l<lra then rcllta wclgen/ som
leder til ewigt lijf/ sck icte wara sa trägen ihahnock Mngt tijff.
Wil tu nu rätt at wela/ sä fiyy allMennistelis dichtiApostlar och
Propheeer/ock all den heligaGtriffl/gifwatig th« lilt<lnna/oMIU dem
sotia wil/ hwar <u stal hampna och lcknda.Gudh ware ol) allom mild!

Sielswa FreljarenslEsuCvrist, fidtta tilkommel'
st/ och ther pä föliande heelawerldenes vndergäng de,
strifwes sälunda: Ty scksomtiungeldengar,vchaföster/ock sy<
nes alt in tilW3fter/sä»arderockMennistioneSSonStilkommelse.
SälomHErrmlElus iatjawille: Imagenintet the

liii»! salzte
,K«,Ac. «c«ti vicinuz lui cemno,!!

sel !il,!?. scrlss,c «zumH;.

öcc. poll reltgurHcianem ministeriö vei
beneöcioAHzm, «zliot öe lzu,nt» ZZmine Zcu,> ll«"
lesel, qui« ett, qui villeN,l>«/^.l'3.vu/./e«e»,./'/.184.i5<-,<u<ie/'c,»?'



75<e Vugunde och FemleSöndagen
falste Prophettrathlyda/ lom eder mlia en annan
Christum lEsum wtzjfa/ en salsk lära vä banen söra/
och eder vppä en bhwäg til Saligheeten leda. Thetör et ftickwärck och aldelesonödigt/atthe en Christum
wydare vppä jorden Eoer wysa/ elleroch nägoc nvte
lära:Thet ar jwederinttl meraöfrigitat afwachta/an
min stdstetiltockelje lilat vti synllgmuttodönla lefwan-
des och döda. blifwer wid then löw och
the helige ord/ iagl) ederbefalalhaswer enwottagaoch
troo/ ta iag än vppajordenewar. Men thenne sinsld-
stelllkommelseförlWar hanwidliungeldens sl)nligheet/
och hastiga gäng: Liungelden gär vth men
jynes in til Waster/ och kan mgom sörborgad wara/
vthan warderafall mansedder: Altsädehöfwerman
Me Heller Christum här eller thär < ökn och Camrar
Ma: när han warder igenkommandes / lkal hanas hwar man sedd och igentand warda. Och sasom
allgemeentthe larda medh the olarda/ vnga medthe
gambla säya pläga/ om liungelden / then the grant
«genkanna och Mia kunna ifran au annor eld/atthel
liungan Sa fial Frelsaren Christus och wid sin til<
kommelfe af hwar man warda tgenkand/och ifran al-
la fallke Christis stilder/ tö och hwar man sätla stal:
Thet ör Christus alla werldenes ssrelsare/ hankoni,
mer nu/och wil dom hälla öfwer alla Mennistior.
När HErren Ehristusvppa Horden Mandom tog/
wardt han/ ltikasonwtien winkel eller wrä/vthi
tlehemltisse SMUet födder/och allenast afmöchsa saa
ftdder; han kom och lä vti en mm och ringa gestaltoch
fiepnad: Mennar Hannu igenkommandes warder/
Warder han medh stoor herltgheet tomnmtwes/al ho-

nomal.



nom alla Menmstlor vppenbarligen feendes
danves warda/ lämwal och tyer lbland the för Hans
öjzon och domb kommmandes/lom garna skulle wara
langt ther isrö. Förfirackes mängen nu för Liungeld
och Tyordön/fast förlkräckeligare warder Christi MU
sidsta tllkommelst: Tästolaalla stHchter pälordene Mrasig.
Ty sasom iiungeldcn gar vlh af ssicr/och synes alt ii, til Wäster/
fa warder ock Mennistiones Sons tilkommclft. Beceknas och
har medh tIM thenoförmodellgestund/Frel>
larenCdristuskommandeswarder.Ty lUafäsomLlung-
elden vti et ögnableck komnler och framfar/ han qar
vtl) öster>wen synes in tllwasten Sa wl! cchFrel,
saren lEsus medh sin sidste tllkommelle oförmo<
deligen komma/ och nsr man mmst
Och stsom Llungelyewehurll hastig han ör/ lyscr dcw
och vplnser- isstal och Frelfaren Chrifius wid sin til-
kommclse/ alla Mennlskiors tanckar/ ord och Brnim
garsoni tillörende fördolda warlt/lllwset franidwga:
Ty tommer/stal han' lälalhet komma iliwsel/
fbm strdolt <lr/ ock vppenbara hiereans ansiag. Ow förvthan
thenne lijknelsm on, tittngelöen/invrager Frelsaren lE-
fus annu en annan vthi thetta wärt Evangelio.
Men Oer som atelen ckr/ jäger han/ ttzt iötsambla
figoch ornarnck. Säsom wllie-
Mange falste Prophefer warda vpkemmanöes/ the lher ftola sälza;
Sij, Christus ckr hckr vthl sknena / sij han är i Kammaten. Men
I ma>n fsrchenstUlb mtts wara sorgftLige eller
ru I migh a thcn sidste dagcn stola finna / eller huru I lil Migl)
ssolen komma. I wceen h«l u begätltze öi narna ä»'o efflcr acelei,/

fasom the och sfwer nägra myhl wckg kmma kcknna nagoe ösdfölwr
Drhandcn wara, M länglar thcm, lijt förlambla thesigh, manbc-'
Höftvw lhew inltt lher ti! locka eller ewinga. Ällsn wmda IMG
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AuMde och ffemke Osndagsn
ochsä fort tclnnandcs / när iagh tommmat iagh ckr lhen/ som för
hela wcrldeNtS Synder,lt:kasasom ee ostyldige iamb siachlat»/ ock
iftal, migh sifwer en sa ftarct Salizgsrande lucht/ at alle the som
vppa miq troo/ the fa en nyy trafft/ ock stola til mish vpfara mel>
wingar/ sasom Omar. Ty ther arelen clr/ tijt fsrsambla sigh och
ömarna; hlvilket saledcs m<t>h chcn hsgtvplyste Gudz mannen
chero/ock safierebesöltlbligeGudz Färzamblingi lärare enMigt vt-
lyda om the trog-ias församblande etl Christun». Emedan eliiest

«M 4<>;/

:chec ordafHtttt/lher aleten clr/ tijc fsrlambla sigh och örnarna/<l»
et Mfprak /sa myctit htlr sagt.- wij wardom etz wäl tilsamman-
fitmandes; hwar iagh <lr/ cher sielen I ochlwara.- sasom Aas ech
örnar sigh wäl tilftmmansfinna/ och man behsswer til theees ingen
syn!«rlig ore aneetna. Saftm ock FrelfarenlEsus the
tige medh fine <z»e ord cher om förlätrat.- Hwar iagl) m/tder
lkal och min Tienare wara. Ttl sinä iclrjungar sade af-

Wo cm aasi
ist/zc.istein
Sprich.
»portsoviel

Wirwerde,
vnswolzu <samcn fin< >
dm/wo ich!
bln/werdtt!
jhc auch <
sein/glcich,
wi< Aasi .
vnd adlcr .

sichwoliu-
ftmen fin»
den/vnd !,

darffman l
da teinen
ssnderliche "

ortanzeige-^
in Aluss. .
MZsgin. ~

w<n lEsus- sdart hierta ware icke
IpH Gudd/ sa troor och pä migh. I mmsFaders
hws äro mänga boningar; om sä icke woro/ sager
iagh doch eder /at tagh gär bott/ til at bereda eder
rum/ och om iagh an sar bort / til at bereda eder
rum/ fial iagh ltjkwal komma igen/ och taga eoerlil

. migh/ at hwar mgh ar tder stolen och I »ara.
iärom lä häc af/I niine cklstelige/ «/ hafwom wij che l<kn

allaredo ihänderna/ som Freilarens Chrisii lElu siöfie tilkommei-
st och hela werldcnes vndergangftregä stolat/eller och/ on» cln na-
gal stulle lil bata fla/ thet doch vthi et ignablet tan fulbordas/
«ch warder HERren Christus hasiige och herligen tommandes, s<l<som en iiungeld,- Sastalhan m alla Mennistiors fördolda «nckar/
oro ochgemingar ftamhafwavthi liustt/ och cher effeer chem dsma/
och hwariom ock enom vchan anseeuoe til personen/ wedergälla effeerlheras geminganoch warder lclfast mangenMennistia fis fsr Hans her-lige tiltomluche ftrstrclcktandes. Ach! sa osi eaiH«rrans I«,su nanlpn/ alla daaar och alla stunder fmdige wara til en sadan war
Frclsans I3ju Msiestelliga ock härliga tilkommelse/ cher lil Gut>h

Fader



Ljftel
Fader/ för Christi lEsu stull/ then wckcdige heligeAndes näd och
sland uadel'gcn ssrläne! Ach lälom
lWnd lefwa/ aeotzchenne floorc Chrisii Issu dag ma oberäddesf»
wertowma/ eller osticfeligevli synd ech sätnheet sofwande an«
lrclffa. Ach!lMennistiorsbarn/idag/idagbliswerdochnusalil sill»
neS; ty ch« är inlet reena och sanna Gudz ord/Gndl
enda Sons wär Frelsare< I«su egne ord/ ac Mennlstiones Ssns
«iltommelse stal wara sasom en iiungeld. Sasom ock ftrdeilstuld
striswiestaar: Ga ftmsom iag lefwer/sägerHEsremMigstolaall

knH bsijas/ och alla tunFsr stola bekänna Gudh. Scl maste nu hwar ,
ech
HerrenlTsus/ehumlhtt drögoe doch närtijden war fulbordat/tsg vp»
pa sigsann mandom fa wifikommerhan ockigen tilatdöma lefwandes
ock döda- Hherfsre och inttt annst radöfrigt elr/ än sig ther til rält

» Esa 4«^

stickaoch färdig HM. Ty sasom en Kyrkioneslärare talar/kanman
Mttdomarens sträck l»ndtomma/ vean fsrän domaren kommer/
eller fsrän domen laMangamangaMennistiorlara/slhcn
dagen FrelfarenlEsus igenkommer/ begynna betlÄga sinä synder och
sftverlrckdelser/ ochgäms wilia ea the fromesta barnen wardaiMel>/
I mineMelige/förgäsives och aliftrkem; firsn domaren kommer,
fa clr tyd/mman sig bättrarochomwclnder. Ocklil <hen a'ndan/at'
wij alla dagar/oc alla stunder osi beredde ock f<lrdige hälla mattchafwer
Gudh denne dagen och>omsens chd sasom ock wär dödlstund Me-
glat och intee bppenbara n elät/ ae w»i faledes all <ijd aldrig sakre
och strglsse/men allchd wakanbeochbetymbrade/ huru wyi döden
salige/ock mftrGubj domfiolrZetftrdige beftandandeblifwa mätte/och
finnas filrdiFe/mär Hsrmi Gudh will ch ssrmedelst chen lctam-
lige dsdenifran lhetta lordista älendecaffordra/eller och in ftr fin dom-
siool behageligen ftamfordra Thersöre och FrelsarenlElus bewe<
eeligen sälunda lÄlar: Lckteredra lcklder wara omgior-
bade och edor ltws brmnande. Och waler 3 the
Mnmsswr M/ som wHntafin Yerra/tä han tgen-
komwll ststl isttin Bröllopet/ at nck han tommer

VH
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SHft Tiugundeoch Femte Söndagen
och kiappar/ läta the for honom strar vp. Sallge äro
the Mnare, hwllka YHRren finner wakandes/
tä han kommer. Sannerllga sijger iagh eder/ han
stal vpffsrea sigh och läta them filtlatll bordz/och
han stal la ga och ttena them/ och om han kommer
vthl then andra wächten/och vthl then mdlewäch-
ten/och finner lci/saltgearo lhetlenare. Menthtt-
la ssolen I wem/at om Owsbondenwistepähwad
sillNd?lu>wen komma stulle/förwltzl' wakaoe han
och lcke tllstadde vpdryla fil hws. 'Chetföre wa-
rer 3 och reoa, ty then jkunl> ) icte ssal
Menulstlones Son komma. Sallgekavas lheua-
kande: ts as »M s»e>ff föUier/ the försumeilge, »äclle och
GudlöseMesmiskior/som ehenna dagen «nm vppätän»
kla/öroi Sannig osalige/emedan them oförmooellgen
och tä the thet minst tanckm/ theras döwftund eller
och Christl lEju dom öfwerfallandes warder. Gudh
Fader/för Chrifii lesu stul/genom then heligeAnda/
beware ost nädeligen/ at tckeä «hen dagen ibland
ths osalige finnasma! Ttideosallgesörlkractellgen stola
tä begyuna sörstracklas/ och en ewig wederstpqgellg
sörödelse til kropp/ ltjf och siäl, vndergs: Emedan doch
mgen MenlMa vthtalaeilerbejkrifwa ms/ Hum swär
och hafflig Flelsalens lEi« Chrlstj tilkommelje öswer
the OgudachlMbilswa M. Ta them Nädenes dör/

sens och ttöstens dör/ i Himmeien och pä lordene/ ät
af a>l Creaturs stapare tGucen/at mgen hielp eller
tröstär mehra 11l al förmoda. Therföre och then heizge

Sttifft



Strlftc betygae / at sö» en sädana swör och sträng
Händel ssuU/ och for en sädana then Rättferdige Gu-
vens strängheet/tt dan aNom Ognoachtigom fördöm-
dom Mennistiom a>l hielp och tröst ps then dagen we.
dersakandes waldee, <ko>a Mennizkiorna faila vthl ga-
selli/Ursinnigheet ochOrollgheet/ at theGudh sbrsma-
da stole/ och fin Förödelses dagh förbanna / bltta figh
i tlieras egen tunga / och begära / at bergen öfwee
them faNa mätte/nl atönda theras qwaal. Thesko-
la vasa emoot figy fielfwa/och sitegit kött/ja/ om mö-
lieligitworo/ fina egne Sislarsönderfi«ta. The ftola
sielfwenödga theHelfwetes andarna Diefiärna / sigh
til ae Martera/effter lhe doch sa saken pä thenne
Werldene lefwat hafwa / ock cm then sidste Christi
tiltommelle ingen omsorg haffc 5 Hwilken doch wal
wara ma then endeste saak/pa hwilken Mennistiorna
rätteligen för aU ting/ och aldramajt stulle altgd tänc-
tia. Therföte/I m<ne älltellge, effter wtz an lagenneet
hafwom/at otz then dagenfir ögonen til battring fiälla/
M och weeom/ then dagen warder witzerliga komman,
des at w«z thetta lcswernet förlaea mäste / och Chri,
stus ITius warder medh stoor httligheet igentom-
mandes; lötom tn den stunden och then dagen lhet
hoos otz fruchtfamb!igen wärcka/ at wy then närwa,
rande thden rätt brukom / och w»t / nar wlj häoan
Ml de ärom / matte tä <cke behöfwa ae önssa / at wil
här äter wa»a mätle / och wört leswerne ot battra
sijd hadom- Nu är then chden/at wtz otz til wärDödz»
stund/ eller Frelfarens Christi lEsu t'ltonunel<e wsr-
deligen mägom bereda ; Mär then ttzden/wtzmä-
som wart syndiga lefwerne bätlra; nu ar thentqden/

Ktttt wtz
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soz Augunde ochFemtt S^ndagen
wy til Gudz näo, för Christl lEsu förtlenst/ gelwm
thens heiigeAndesNädlge vplpjnlng och trafftigemed-
warkan/ otz förfoga maiw at wt// enär Chrlstus I«,
fus tommer/lyMltgenthenstundenSalige förwanta
kunnom; nu är tven Mm/ at wij wöl försörwm wä-
ra Slälar; N«ar then tljden / at wtj omlänckiom
hwarest wöra Sialar öndleligen stole hampna.Tnel,
talefwernessiuusbllfwerbegynneliesör the Guofruch-
eiga til et ewlgt, sallgt och fröqdefult ltzff/ och samma
ftuut dlifwerförthe Ogudachtiga en begnnneile <»l e<
wlgl/ ysallgt och förstrackellgit qwaal och wee, ls tde v-
thu thelta lefwernet vthi Helfwetet fara msste.
Then jom thelta hörer eller lääs / han gzswe ach<
ther vppä. OchGudvHader för ChrlfiilElu stuN/
genon, then helige anda föHh»flpf oss medh hlertans
hog och achl/ Thenherllga dag och stora machl för-'wtittta medh gliidle och Shrlstelig lroo/ tll

ehch oD nqltas thcn Saliga
Roo/

Amen/ Amen! YHm lEsu/ Ameu/

SW



26. GöndUen effter IrimtMtt.
I Nampn GUdz Faders/ och Sons/ och thens

Helige Andes/ Amen!
ltlstundar ändan pä all ting t Oä ster

nu tll/hmu j wandren wWga/lckesom
che som the wtjse: Hro theApo-
stolisteord/dimmanmeddenneSöndagzE,

vangelto wäl mä lammanbinda. Tn ändan tilstmwa
pH an tjng/ när werldenes önoe tilstundar/och Men-

».Pttr.s^
Ephessly;

niMones Son stal komma < sit Majestet / och sittia
pä fin fterligheetz Stool/ och för honom fiola försam-
blas all folck/och van stal stilia theOgudachtiga tftän the
Gudsruchttga/ Vimar i thenne Söndagzens helige
Evangelioiamwal Frelsaren lEsus. Tberföre/jason,
anden nu tiilnmdat pä au ting/ Ty dagen sr M aldrigsä
lang' wij mäste dochaftonen wänta; lifwec lhtt öndas medh dödiens
twäng choo chet tan rätt bttänckiai wlibliswe vtbburne/ochgraftven
gsrs «ang / följer ingtl, annan Hnde. Ock alDomen snarl tilfiun»
dar wist' lärer otz sielfwer ITsusChristaf „tn / at han ckr str,
Dsren/ ochändennär, och atnu tilstundar ÄndänpöaU
ting. Tnkunde then helige Petrus VN fin MH/ för et
Tusenoe Serdundrade och fiere ahr Ma/Nu tilstun-
dar ändan pä all ting: kunnom wy ia mvcket mehra
om wära onde och sidste wtlloenes tyder lätja/ Nu/
Nu tilstundar ändenpa all ting ta hwarwmochenom
GudfruchtighSiäl ar wälv <om fit duswud vpiyfta tan/
och enNädish Förlotznzng jftan thenne jämmerdalm

e/l /<e/««»>

förwänta: Wal sr aUom them/ soni nu,emedan Hn<
dm tilstundar pä «li ting / noga och wäl tlliee/ huru

K k k k k » the
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S«4
the wandra wijstlga/jcle fom the owyse/ vtal, som the
wtjse Tv ehuruwal änben nu tilstundarpä all lwg/
aro doch thenne werloenes barn owtzse/ som pö thet
ftochtiga ssrtrösta/ hwad thet hälst wara kan/ hwtlket
ochmed aUannor ting mäste förgas/ nör önden kom«
nier/ som nu pä all ting tilstundar. Menwtjsaöw
«he Guohfruchtige/ the tder ehrkanna sigh wara Wcm-
dringzmän här vppä torven/ och hckr haswa mgen
nmrachttgh stsdh: hwarföre och theras Vmgängel-se tOlmmelen Hl/Man wch och FrelMn YErrw
lEsum OOtlsium förwckttom. Wtzse äro the/ ae
the eegodt Patz och Bewljs sig forffaffat, ther medh
the tll sit föresatta msyl mäge tomma obehlndrade/ tH
the behckla eroona och et gon Gamwele. NM ä>
rs the>at theGudz Ordz wägwnlale täea wam si-
nä fslters tä the hckr wandla i mslkrel ochdödzens ffugga/ somowUaärot Men Mvthi
GudzOrd seem et Liwslyja vlhl el gräseligltmörckt
Land/ etLiws fthna vtht msrckt rwmzsa länge thet

. dagas/ ock morgonrodnan ppgckr vth, wät h,rrm,°
eller/nar anden pä all ting ti!stundar/ wiz tä vnder
rättferdlsheetenesSooZswmgarvndfam ssilgheet.
Wtjse aro M atthe tippa en sä fahriigh hafwagodt seliwp/och the heliga Guvz Hnglar nledh sig/ atnör ändm tilstundar/sheras ftalar tä bllfwa sötdevtiAdrahatns sköte/och nät änden tilstund«r p<z «U ting/
Oetä wälstgnade thetsaiigeselstapetz vmgänge < lang-
dm ey Me;- mistä- WM aro the/at the nödlorftige-

4- ?-
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cjfter IfrmitMli.
sig vppa sinreesa söresedt/och förr an öndenpäalllmg
tilstundar/ spUat fina fialarmedh Frelsarens Christk
Lekamen och Blodh/cch ftledes nar anden pä aU ting
tilstundar/ doch mehra an alla ting/fin Frelsare lE-
fum hoos sig hafwa. Nuse sro ehe/at the och i then-
ne sin Wandrmg ttogne Gudz Gkaffare want/ at
the hafwa/effter Gudzßsdh och ChrlstilEluförma-
ning/willigewaritfinom jömpnchnstnbm effter sin för,
mago barmherttgheetz wärck bewW/at the hafwa
giswtt then hungroga ata/ then eorstiga dricka / her-
bergerat then hwswiUa/ klädt then nakna> besökt then
fiuka, och kömmit medh tröst och hieip til then i häch-
lclse warlt, the hafwa sörsamblat sig en godhSkalt/
ock en altsörrtzk wedergäldning/när Znden pä au nng
tilstundar/ och Frelfaren ChristuSMus til them sa-
tzandes wardtt:Komnltt j mins Faders Walsignade/
och besitler thet Rtjktt/ som Eder är tilredt ifrsn wrrl'
dencs begynnelle. Al och wh förthenskuld/enledan wff
har ä joldene wandrmgzman ärom/wandra matte'
wWlga/säsom the wW/ och näränden pä aU tn>Zt!l<
ssundar/ aftren samme hugnadfulleOrd as Frejsarew
Christo ZElu höra mägom; jämwäl om thmswar,
dige heligeAndesNädiM tllhielp tll samnia hellge Ö°dZ,
och the fteras vthi wärt helige Evsngelio/medh ftucht
vthförande och höronde, bldiom wff/ fölom cchwär
Frelsare lEsus sielfwer ostlardthafwer/ saWndes af
hienae, medh Munnen och i ttoone: WM
H i Yimblom/ ett.
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EvangeliunMattkXixxv. V. ZI. ZäKnew.
Niik Menulfflvnes Gon kommer l fitMWMajestee/ och alle helige Hnglar medh ho-

nom/ la ssal hau Mia pa fin Herligheetz stool/och
för honom ssola fsrsamblas all Folck. Och han
ssal ssillia them/ lhen ena «srä ehen andra/ sasom
en Derde Ml Fcisen ifran Geterna/ och Faren
ssal han Mia pä ehen högrasi/do/ och Geterna pa
lhen wenstra. T<i ssal Konungen stlga til lhem/
slzmäropähanShögrasijdotKolnmerlmmszadtts
Wcklsignade/ och besitter ehtt RIK/ som eder ar
lllreevtiftanwerldenneS besyrmejse. Cyiaghwar
hungrog/ och Mmn <mM äea; lagh war wl-
siig/ochlgäjwenmtghdncka. lagh war HuuS-
n 111/ och j herbergaden migh.- Natot/ och jkiäd-
dkn mlgh; Smk/ och lWen mIA
i Oächtelse/ och / kommen til migh. Tä Ma the
Ra'slferdlge swarahouom/och OErre/ när
sagom wtz tlgh huugrogan/ och ipEadom ligh/eller
lorstigan/och gafwom «gh dricka i Mr ftgom wy
llgh «vara hwswlllan/ och herbergadom tigh? El-
ler Nakoean/ och tlsddom tigh / Hller när ftgom
wy llgGlwkan/eller iyächlelse/och kommom 11l ttgt
Ta ssal Konungen swara/och scha lil them: Gan-
nerltga ftger tagh eder/thet j hafwen glorde enom

af chessa
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afthifft mlnsta mllm Bröder/ thet hafwen j gtordt
«nlgh. ?ä ffal han och siiya t,l them pckwHnstro st)-
done: Gär bore «frän mW lfslbannade vthl H-
wmnerllghEeld/somDttftenom och hanSÄnglom
tllredd Hr. Ty lugh war hungrogh/ och j gäfwen
migh «cke M. lagh war lorstigh/ och l gäfwen
migh lcke dllcka. lagh war hwswM/ och l her-
bergaden mlgh icke: Nakot/ och 3 Mden mlgh
lcke. Zagh war stwk/ och l Oächlelft/ och j sötten
mlgh lcke. stola och the jwarahonom/ och saya:
HErre/ när lägom wlj tigh hunglogan/ eller korsia
gun/ eller Man/
eller l Hächeelse/och lcke tiMl llgh.<' Tä
stal han swara them/ och saya: Gmlnerllga/ ftger
lagh eder, hwad j lcke hafwen glordt enom af lhes,
ft mmKt/Mt lcke glordt Mlgh. OH

ssolu eck gä vthl ewtzaPlMo. Men cheßckl-
ftrdlge l ewlNmrZtgtt Lljf.
/Q Onungßchuzer gibrde et httligit Gastabov til

wawlge ochHöfwlymän/och dracksig druc»
W^tenmedh<hem; Ochrähan druclenwar/bbdh
han bsra fram the gnllene och SllfwerfariUe/ sotw
HansOader Nebucadnezar vthu Templct llcrujalcm
bortlagit hade/ at Konungen med sinä waldiga/mev
sinä hustrur/och medh sinafrllior »tulle dricka lher af.
Alt<ö wordo framburne tlie kärlUen / och eä tde sH af
Wm drucko/lofwaoe the lhe GyUene, silswer/ koppar/

jttn/lrä'
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sos 'Bugundeoch Siette Oöndagen
jern/träoch steengudar.Pä samma ftundlnnlesfinger/
<äsom ene MennistioS Yand/ the strefwo lwart öfwer
ifrä lmfaMfan PZ waggene l Kommgzlalenom : Och
Konungen wardl warze handena fom streef Ta lcke
allenastKonungmsAnfichfefsrwanplaoeS/octhans
tanckar förssräckle tzonom/ vthan och Hans Under
häjwade/och Hans been darrade. x>s/I mine sl-
stellge/ hafwer thenHellgeAnde Gudz finger/genom
Cvangelisten Mattheum förestriswa löm/vti förelasne
heljge Evangc!<o/om KreliarenS Christi lesu fidsta
Majesteteliga tiltommelje , och om then Noste Dom<processen s 5 klarligen at hwar ochen af otz som wld sit
förssand ar/wäl tver af markla kan/ huru tä wll tilgs.
The lom Italien lgenommandral/ och särdelesRom
»wäl besedt/ beratta/ at vldt Pafwens Pault Farnefii
«hen ttwies Palatzvthi elEopell/ then yttersteDomen
jä stönt och verllgen afmölad är ll! »tsee/at Man en lä-
danmälningickevthaualsomstörstaAndachtkanästo,
da/ som och en sadan Mainina, ey Heller annorstödes
stal wam at finna. Men thenna mahlnmgen wiljom
wtz «hem iRom gerna a» the then nttersta do-
men stadtgt sör ögonen hafwa/ och «cke allenatt alsom-
ffönast asmZlad vppä Capellwaggen hangd; Uthan
och den samma vthi sins htertans Tafto afmslad Aw
dächlilltbetrachta. Dochenfast skönareochentatther^
liqare/ en fast Narare och myctet tvdeligare afrtltntng
til thensidstadomemhafwom wy vtiförelasne<ivangell<
sta historia/?asomwaraPsalmböcker iyantzi/ oclälom,
öter igenliisom ochigmomlafo/vtlasomolifwerlcsLM/
atMr Mmnistisuee Gon tolnmer i fit Mai<st«/ ock allt helige ckn<
M wedh honom/ tä fial h<m sittia pH sinhttl«she<tz Olooi/ och fsr

henom
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sffttt 'lrinitZtik sc>9
honom stola församblas all folcf. Ock han stal stilia them thcn
ene ifran then andra / sasom en Herde stil Fckren ifran Geteerne.
Ock Faren stal han Ma pa fina hsgra sido/ och Getterna? pa
then wenstra. Ta stal Konungen saha til them/ som aro pa Hans
hsgra fijdo.» Kommerl mins Faders wcllsignade/ock besitterlhee
Rijkee/ som eder afwerldenes begynnelse är tilredt. Tä stal han
sclljä eil them pa wenstra fijdone: Gar borl I firbannade vthi C-
winnerlig <!d/ som Diefiomen och Hans anglom tilredd sr. Ocb
thetze stola ta gä vchi ewiga Pijno: Men the Räceserdige i ewin-
nerligit iijff. Oat dock allcs wares / men i synnerheet the för-
härdade sätre Syndares Ansickten lher öfwer förwanolades / ac
the dock här effter blefwo magrare! atcheras Ansicktenblcesblef-
wo! blecka som ieerpottor / Oat dock «vara tanckar ost
sträckle/ ock sigh inbyrdes anklaga/ ock lhen sorg/som
<lr effter Gudz sinne/ tomma asiad bältriug til Salighect / lhen
man icke angrar! O at dock wara länber nu bäfwade/ och wara
länder fulla woro medh wärct/och at wara hiertää sasom Konung
Bavidj/ öfwer wara synder/bäfwade/ o al wära hiertan och län>
der bäfwade >sir HTrren/ som sin stool hafwer beredt til doms/
och stal döma lordenes Kre? ! Oat doch wara been darrade/
ock wara tnään osiadige woro/ at wara hiertan woro bedröfwade/
och wij saledes icke vchan andacht Frelsarens Chrisii IEsu igen-
kommelse til ehen ytlerste domen tundom betrackta/ ock i dag i dag/
nu oennc stund/ detla ögnableck/ göra en Gudi bchagelig begynnelse
«il sann boot ock bätmng / ock ther vchi in til änd«n framhärda;
at när wij alla maste »ppenharade warda för Chrifii Domfiool/pä
lhee hwar ock en stal fa effrer >omhanhandlal hafwer/medan^han
lefde / hwad «het är ondt eller gode; At när Gudh stal hafwa
fram för domen alla gerningar / ehwao the clro goda eller onda;
Thertil oi) hielperchen heliga Trefaldigheet/ war nampnea rumma
finna bland them/ som ärfwa Saligheet! vthi war fidsta lHma wljk
<y fran osi H«re lesu Christ/ ty tu ast all war hteip och tröst/ wärdeS
ey fran oh stilias! vchi hwiltm andacht wij wijdare lhenne Evan
geliste Söndagzlexa/ ward alla siunder och alla dagar läsas och
ihugtommas/ i sa mätw sir thenne gängen wiliom afhörainembl.
huruZrelftren ) Z> us wlo sin fidsta njkom-
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siä Wzgunds och Eietts Ssndagm
mche 3öma ssal alia Menmffwr/ the Gudjlu-
chklga fklita lfrä the Ogudachttsa/ och när tomen
ä? asjagb/ thtsse ffola ta ga vcht ewlga ptzlw; men
the rtittserdlge l Ewmnerllglt lyft Medh the lär-
domar och päminnelser ther af nu falla kunna I

wtl sampt'och synnerllgen btdlom/O HEt-re hielp/ O lal wckl gä/
Zfl domedagenändteligen <ilstundar/kannu mehrain-

neka/men dwilken tä donmrm blifwa lkal. ther
on, komma ickesä alla öfwereens/enudan cch sielswa
then hel lga Skrlfft pä äthskllllge jatl tyel cm ta!ar.
OnlGudh talarPjalmissm: DErrenbllfwerHwm-
nerllga/fin stool hafwer han deredt lil doms/och
han stal döma lordtnes kntz räll. Om lEsu
Cdrisso stär strlswtt.- Fadren tzaftrer gijwtt Sonm
sll domi Och M maste alle sia ftam för Fhrlsti
domstool. Om Gudh lhen heltge Anda kan thetta
svrätet vthtydas: warder herrenaftwaendeO
ZionsDollrars smttw/ fördrifwandes lem-
ftlems blodssulder ther öth/genom 2indan/jom rö-
ma/ och en eld/stm vptcknoa ssal. Om che helige
stär vthtryckellgen.- Weten ) tcke/ at zhc tzetlge sto-w dsma werldenaZ Och/ ta Mennlssiones Son
warder fitliandes pasin MaksteMe/ la° ffow och
I fittla pa tolf M/ dömaiives de tolf Iftaels

, stcichler. Dock ck- lhmne achstln rckiftiliachtig/Nclr ma«!

Psal^.z/?/
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efftetlnmt. Sli
S' n/oc den heligeAnde/fi.,l dömä sasom ben egen, «lgc föen«im>ic dc ma>
ren,MenHerrenChriilus siijom thcn person hwllken thct pa clmbctcs
wsgnar igonficjlllig n vchlMa stal- Gudl) hafwtt satt en
bacch före/ pä hwilken han l?al döma lordkukS ft etz
meo RHltferdiMet/genom tden man/ i hwlikom han
thel bestullt yafwel'i Emcdan hwad hele lhenhclige och hsgst<
lofwaoc tilkommer i anscciide til lhcraS bcswt ock
famtyckio / chec vchraclar Sö«en i ansemde til fielfwavppen-
barelscn ochLxecuciun:3aocklheheligesa>omwunenintyga/atGud
h.itwer gifwu allom/öcm jamwälsom fs'dsmdewarda/Sal'ghcetenes
Mcdel/hwl!k>« the förstutit hc.fwa.Thcl före och i detta wart hcllge<ZA<
»angeiio star.- At när MenNljklones Son konl,ner/IH,us
-Chriilus Guoj ock Mariir Son; Mennistiolies Son tallad/ ty han
stal Mcnnistiorlui och ostenlligen; men Gudz Gon, ty

s Aposslag.,?

!) O'

s orcl «»nn.

' Mach «7 >.

' Bä 7. //.'o

haasta! intasiaGudzjiool Majcsictilgcn,- Hy Wn koMNlkl'tä
t stt Majestet/ eller vti jma herliaheee/then honom vppa Man-
domens thcn pelsonliga föreningcn/är meddclad; af
hwilkcn hcrligheet icte thcn ringcjia gnifira sago chc hellge Iposilar/
som docv wio Chrisii fsrklarmg sia en alt för stoor herligheet setzt

ttlnckte, och funde ickc förmoda/ at nagon fiörre herligheet
nura ftulle. Men chen tan doch imet medh chcnne
iämfsras/NHr han stal stllla pa sins herllgdeetz Ote:
ehmuwäi en liws s?nn ta vmzkygde them/ ochaswenen
stny logh honom bort vlaf Läl-nmgarnas asynn/
Uckl- han»pfoor t'l himb!a;o 1)fastÄltglarna<cija:Han lkalß kOM«
ma' somlhonom sedt ftafwenvpfara ttl Himmein,: che
«rden doch fsrstas om faji liwsare/ ock Majesteteligare styy/
som i tMl'g matto warder wid Hans sidstc tsitommclse Hans h<r«'
ligheetz sätti effier schDaniel wienar sich h«fwa ftdl Menuifiiones
Gon tomma lsiyyn/ men Hans jiool war altsammans
tldzlogf. Men thct osynllge ta blifwandc thenne Homarens her<
lighectz fäte/warder Majestetzens oözjra slldo l Högdene/
thct <lr/ Gudz högra som »tj rthi war Apostolifte Troo de,

liZnnoN/ »Ppa hw<lkm nu wär brodher Zrelsarm Chrisius lEsus



sit Tiugundeoch Siette Söndagm
sitter, chcn och tlliefi kallas G«dz traffy högra hand. 3y
w«j hafwom en sädana öfwerste PM/ som fttler pä hö<
gra handen pa Maieftetzens stool, Himmeten; Hwtt-
ten/ som samma Apofielen/ lhcn helige Paulus talar / ta han
mätte hafft glädie/ led lor<et, och acktaoemtet fttlcile-
ken, ochar sittiandes pä högra handen paGudzstool.
Ty Nllr H«rren ITsus om thennt sin Mojesietelige igentommelst
lalade medh sine jsrjungar/ hade hau cy vp,lijH« til >s)im-
bla/ och ey Heller lmagis sit sate pa Gudj högra hand; Men nusucer IHlus pa Gul»i Faders Allmechlizes högra hand/ thttmänge doch incet synssS eroo/ och om lhe lhet troo/the doch chet Mlet
Ma Sasom och chet sant <lr/ at aU TlNg hafwer G«dhwal lagt vnderhansFötter/ och t thethan nu aU Ting
hafwer honom vnoerlagdt/ hafwer han unet vndan-
taget, lhel honom icke vnderlagt ör: Doch lee wij lcke
ötinu all Dng wara honom vnderlagd. Men lä/ nckr
I3susigenkommer/ och han stal sittia pa sinsherlighettzSäle» stal
sadanl alt hela Werlden kunnigtbllftva. Ha stal han sittia/sasom m
Herre/ chen tilsirende siodh sasom en Ticnare: 3y Nttla tllhöler
dm/ som dömer/men sta/ den som dömas stal. Och tä/nilr
Menlnfiiones Gon tommer i sit Maijefitt / stola och alle hellge
Englar komma medh honom : Ther om Enoch then
siunde ifrän Adam tilförende prophelerat/ och sagd<:
SH/HErren medh mäng tufend Helgon/ tll
at stttla Doom öfwer alla / och straffa alla 'them / jom
Ogudachtlge äro/ för alla thel as oqudachtiga gernin,
gar/ med hwllka the hafwailla gtordt/ och för alt tdet
haroa/som the oqudachtlge syndare emoot yonom ta-
iat halwa. Prophtlm Daniel fäger.- suzende stnom tusen-
de tienle honom/ hundradetuftndcssooo
för honom: Domen wardl hallen/ochböckerna wordo
vplätne. Ty lli stol», och fsrsamKas jörhonöW Folck/

Me
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AlleMennlMr t gemeen/ochhwar och en» spmmheet/
thenagonWatttft-alnrerldeliesdWnnelseleswathaf,
wa/än lefwa/ eller och i löngden har cfter lefwandcs
waroa: We stola m sörsamblas för ChllstolEsu/nar
vppä bafwns och lmmmeteS dagen the helige dim-

dens Konungens Nampn stola vlbiasa; star vp jdö-
l. »6,

dtVoch kommer tll doms: etler som Propheten He-
sekiel lllifwer: Isöttotkade been/hörer
Ord! Etter the warda bajunandes medh et Anssrlj:
Gll/BtUdgnmmen lommer/ Oär vlhemoothotwm!
eUerehwadför wäckiem'älke<ochvpstandtlse ordDonl-
bajunens lludl) hafwa kan/ doch aU folck/ alla wenni-
stlor/ dödade/ af foglal'/ willdlwr eUer och ormar och
matkar/ vn och vppä zoroene förtarde/ eUer vti lratn
förrottnade/ eller sörmedclst knvt ochEidiLufftcn
sprungne/alle/ alle/ pä hwad sätt the hälst omkompne
öro eUer och tä vltet öqnadleck fölwandwde/ stola för-
janlblas för Cvnfto lEsu; fast ön theförrtll fyra,el-
lerfem/ <eptulende öhr äw aldrig sa dlupt i jor«
Vene lagdeoch gömde: Alle/aUe/Cdristne/och ochsist-
ne/ludarochHednmgar/aUePatrlMchlrcchPropde-
ter/ oN Aposslar och Martorer/all Folck/ alla Swm-
s?e/allaFlnnar/>'kMförjamdlas förHerranoznic Chri-
sto )E»u: then stund ssal komma/ i hwzZko olla
the/ som igrlffletna äro/stola höra Hans röst.Gck-som och thm hellge lohnnneS alt sädanl l sin Vy-
penbarelje wttnar: Och iagh sagh/ säger han E^
stoolhwljlsiool/och en fitlla pä honom/ föl hwll-Lllll; ttliS

51,ern-

n^m.
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kensansichle fiyddsjordochylmmej/och ttzemwarok
mtet rum suonet/oH mgh sckghthe döda/stoora och
sma/sta l Gttdz cksyyu/ och bockema wordo vplätne;
Dch the döde woro dsmde/efter som stnfwlt war
i böckerna efter theras gnmngar° Och hafwet gas
igen the osoa/ ssm ther vthl woro/ ock doden oct
tzelwezez gofwo igen the döoa/ som oehi them woro/
ock thet blef dömboe om hwar ock en efter iheras?

Thersire och Mennistiönes Son/ när för honom
stola fsrftmblas all folck/han och stal ffilm them/ lhen ene
ifrän th?n andra, iäjom en Heerde »kll ftren «ftän get<
terna : Ock fären ssal van ställa pä sinä högm fizoo/

Wppmbd.
zo: li, IZ.

och generna pä tben wänstra. Atsasomhsgahandenför-
meerär än then wmistra/ochsa med rätta fären pppi chen hsgra siid.m
ställas/nembl. cheGudftuchtise hwllka/ajHtn lydanoe och ssns HecideS
Christi Icsursst wäl kännailde fahr/honom efterftlqt' theftrsiachtt-
jHr i chcnne werloen lMne aro/ och d?ch »ppa Gudz jambChriftum

. ITsumnoodt/och honom stneSiäjarshecrda ftna fialar
"

at nckr NM säledes ihugkommcr ehe lydno / theras tol»
enfckldigheel / n> llwilliogheet' wcnllgheet

torsmlrke/medh the ficra dy.;dor ocv kämnteknche häri
werlden stilde ckro ifran the outdachtiqe; Man och ea af chen stils-
mM sig aehugria/taChristusl?sus stllwiöstn eilkommcl-
s< stiiia Fähren iftän gettFM<,>ochgeffernH/ oguöclchtjgaställa pH
chenwän.Zra-- «.nedan cheMm, getttym/vtht fin<z syllder iNaluch-
lande/ g.,ine'c!styl,lge och k.ltt!efullefralnhärt>at/nu med sitia fsttre,
teii<;e ordtracoftmme och afvu ldzfulle/eller och mepH sil, macht/
sasom gttterua lw-oh sine Horn/the Gudfruchtige fsrollmpat. Thee
alt chm rättfirdige dom.iren sflvecmltton w<ll seer och weee; iy
ochK3NUNg?N/ oen fsrrkckades MenmstionesSon'ockenHecr»
Pe/ChrisiuslHsuss thm himnMeDnungm/Konung öfweralla

uPttr 4.
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Konungar/och HErrc öfweralla HLnar/ thcGudsruchngc/s,nctt'o«
gne bndcrsatarc/vli sie himmelsta ryke wäl wil besordra/mcn the ogud»
ackige eher ifrän vthstrifwa ochiandzfiychlisc göra. Ockförchenftuld
liltalar och ehenne himmclstcKonunge»» jämwal htlr forji the Gud-
fruchtige/ al the som häriwerldengcmcenligtt» äro wordne ferachta-
de/ dlisiva thcr mehr än, hsgc chrade; Tye här hafwa masi laca sigh
nölja medh ch?t sidsta rumet/ bliswa lheraf ChrisiolEM för chc lLlid-
achrige ftamdrague och hsgtvphszjde. T>) salpda Christtlelu ord:
'Ca ffalKonungen jaqa ni chem/ fom aro pä Hans
högra siioo; kommer j mlnsFaderS wälsignade/
och besiltcr thet rqke/som evcr ar tizredt lfra werl-
dems begynnsise. Konmmjfähr ti! edarHeerde/Ilärjungar tll eder Mastale/)barntiicderFader: Kom-
werjbröoer ti! eoar hrodcr/tu Brudh til tin Brudh-
gumme/ ocv ci! edar Konung: Kommeo
vshu mörkrct til »iuset/ifrä thet brllfandedaaf tllham^
nm/ ifrä MM tli seger/ ifran oroiigdket tll rollghcet/l-
frän lröldom lil ft-Gcet vthu Landzfinchtigheel li! E-
dert Fädernesiand/ ifrän »orden ll! himmeim/ ifra
dsden t!l lifwct/iftan föracht eil herlighcet. Södant
CdltsttZEfu nadlge kallande stadfästa jm eftcrföliande
lpcur.- Aiiej som lorstige Ken/kommerhqt lllwatn/
eck) j som lcke penningin hafwen/lommcr hht/ köper
och aler/ kommer hht och koper watn vtan pitMln-
gar och för intet/ HM WW och mlöik. Kommel M
migh j alie/som och ckren ocklag
wli VsderqweM eder.
Jagh ar lljszens Kröd/hlrMn jomkommer tzZ mzg/
han M icke huygfg/och hwlikw jom ttoor pä m^/

tzanssgi

Esa s>: i.,
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tzan ffal aldrigh lörsta. Men tdet herlige kaUande/
lä Chllstus lEsus a den sidste dagen tll the vthwalda
warder sätjandes; Kommer/lärer ochtäherligen och
liuftlgen / mins FaderS walsignade/
offta i werlden af diefwulensfölle förbassade/ ocbesitler
iallomstörstafthdochrollgheet thet ltzke/somEder
ak tllredt ifran werldeneS begynnelse. z werlden
hafwen jwarit fattige/ knapt hafft hws eller kotza ös-
wer hufwudet; Och om an skönt i <ädant hoffl/ has-
wa doch möchta saa af eder hafftKonungartjken/men
mgen afeder haft sakert deemwlst a jorden/halst sa säkert,
at thet isrä wetldenes begynnelse tildes sidste ttzder/ e-
moot Sextusende ähr/skulle kunnat dura; Men kom-
mer nu j mins Faders walsignade/ock bestteer thet

eder ar lilredl iftä werldenes begynnelse:
Thet j här til hafwen esterlangtae och atradt/ the? es'
ter j hafwen juckat/ thet seen j nu/ thet haswe» > nu!
Seaeallenast dp/ min kära/ mm degeliga kom hyl/
Vy sij/ wintlen ckr fckgangen/ regnetar sfwttM-
det/ ock är fin wäg; blomstren ckro vthgangen pH
markcne/ wärlgden är kommen/ ock lurturduswan
läter sig hsra l wart Land. Vp mlnMraockkom/min
dchellga kom htzt. Kom mmBnld lfräLibanon/kom
ifrä Llbanon/ Zack ln/ lräy hgt lftan Amana kul-
ia/ifm Senir ock HermonSKulla/ lsränLetlonens
bonmg/lftän the LeoparderS berg. Mn wän kom-
me nu vii fin öreegM/ ock cke stna tldlg stuckter.

Men
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Meu FaorenS walsiguade kauas the/ som lden
gnade Abrahams sad medl) en sann troo hafwa
sattal; ey honom hafwer Gudh sändt M at wckfi-
gna Mennlsswsiächtet/och lhem honom
troo/lhem walfignarGudh medh all andeltgwaiji-
gnelje t the Olmmelffe ting/ genom Fhnstum t At
the nu lkola desittia(,arundspröket star) arfwa thet
ryke,/ zom them nlredt ar/ söxr än werldenes grund
lagder war. The som hafwa wantSkattdragarevthi
Cvnsti Ichu Näderyke/ the stola nu dlifwa borgare
vthi Christi Isiu herligheetz rW: ?hesom hafwa
want Lemalvthi Christi lEsu strijdandeFörjamblmg/
stola nu dllfwa Medlemarvthi tven triumpherande i
Himmelen: The som hafwa warlt Kvrsbärare pä
Zorden/ jkola nu i Himmelen lröftade blifwa; nem,
hilga Gudz arfwlngar ochLhristt
Sasom och Apostelen Paulus söger- Omwyannass
iqdom medh honom/ at wy och medh honom mage
komma ttl roltgheet; Til Gudz rtZke/ tderewlgftögd
stal wara öfwer eheras hufwnd/tck the ffola fä lust
och gladle/ och wärck och suckan möste ftändem bore-
gä. O glädie vthan sorg och gladle öfwer gladle.' hälsttä the Guofruchttge sä lmftlge / och meer än liuftilge
vrd hörandes warda: Kommer I mlns FadersWWgnade/ och vefitter thet rqke/ som E-
der är tllredt ifran werldenes begynnelse. H„ me-ra vnder! huru noga Kreisaren lElus barmhertlg-
hetenes lvärckameknat/at han ochm jätzandeswarder'.-

Mmmmm lagH

AposilNl ),
H5.

Ephes:l.z.

Hom 5,?»

Csa.jf.,o.
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lagh war hungrlg/ och ) gofwen migh <lla: lagh
war torstig/och H gofwen mtgdrlcka; lag war hws-
will/och jherbergeradm migilag warnakot/och Z
klädden mig: iag war fiuk/och jbesökten mlg: iag war
i hächtelse/ och jkommen tli mig.Vnder öfwer vnoer/
at deallgtmenaocheftervtwästes anfeende/minsta kär-
lekens warck st högt warda wprdade/ ochsä ahrertzkt
vlropade; at Frelsaren lEsus Heller sä dehagar the
Gudfruchtige at liltala/ atl at han the trogna Mar-
tyrer och helgon welar ther om paminna/ huru the M
«ng öfwergiswit och sölgdl honom/huru toligt the
wa vtstädt chenne werlozensbeswar/ förföllelser och ä«
lendesuUa lanozftychuqheeter; huru wMlgt the hafwG
lätit smblod för Frellarms ChristilEsu nampn och
detz hellge Evangelio rinna / niedh mevra säbant»
emedan the och ibland men,stiors män>
ga/dochmächtafä warit/fom sadantkunnalvtsta:Mm
at giswa sin IHMpnchriften en beta elZer el stncke
Brödh/ och en drtckkalt Watn/ the<kan jw nastan
hwar och m. The?före och Mana barmhertlghcetz
werck warda vpracknade / at ailom kunnlgt wara
stal/ hwar och en Mennlstm/ehuru ltzm sörrZd han
hafwa kan/ doch ther af döra och kunna ChristolGsu lienas. Kan man och wät eänckm och Ma/ at
dcsse ringefla barmhertlgyetenes werck vprättms/ til
the Ogudachligas thcs större M,n och smäleek: tn höf-
wa the vtht thet the wä? kunnat och sörmaw
icke giordt och esterkomnne Gudz wckaj mmdre mpc-
kit lara the stch ombeMm/ om en fann troo /om ec
ftadtzt hopp/och fimGudi behagelMCHristellsedng-

det-5



der; Säsom doch detz vthan och afwen af deste
barncheriigheek wärckz vptäknande / the Gudh
älsta och kar 'hafwa vpwäckias/ til at jw meera
genom Gudz näd/ och thens hellge Andes dijstand/v<
thi Gudachtigheetenes öfning och allsköns Christelige
dngder at liltaga- To zkal then inföc Gudh, the helige
Ängla»/ och alla vthwalde warda berömd/och enewig
Salig wedergälning vndfä / som haswer spWt then
hungnga/glswli tyen torstige oricka/ tiödtthennakna
och herbergerat then hwswiila / med mehra sadani;
hurufast nnhmstal tyen warda berömd/ och/ sa effter
Mennisteligt sörstag sagt/ then fast större wedergälning
hafwa at wmna/ som en hungrigSiäl hafwerweoer»
qweckt medh Gudzord/en wilfarande vppä ratta wä<
gen igenfördt? och en vtaf snnden blottoch naken med
dogdenes mantel fttjk omkladt? Then en swag vti tto<

hafwer stnrcltt och kommet den tl! tröst / som vthi
nagon wedeemöoo.Wasom bedröfwelsensfcmgelje/wa-
rit hächmd ? medh mem fadant. Therföre och the
RattfeldlgeMckla' swarahonom/och jayat YEr-
re/ Nilr sägomwij tig hunglogan/ockspijsadomlig/
eller torsttgay/ock gafwom «g dricka? Nlir fägom
wij lig wara Ywswiliaa/ ock herbergeradom ligl
Sller Nakotan/ ock kIMoM tig/' Eller fiukan/eller
t Häckielje/ ock kommom M tM Ingaiunda de dä
nlHtröstandesomHErransord/vtanstywlgstbdmlU
ke ehrkennandes sig wara owarde
them för lheras Mlgerningar gifwes , wal doch i-
hugkommandes/hwad the giordt hafwa. Och ther-
före Ma the / om icke medh munnen / emedan alia
fiola icke ttmna tMka tala / doch vthi tM'la<:

M m mm m « Ach

«>,milit«.
t" "uk.

>-,«F,, „<,„

s>seffter inmrZck.
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Ach Hertz'
liebstersro<
mcr HNrr/
wassagsiu,
»ltl vö gu<

wie sind
derselbeiU-
mahl uns
wenig be-
wust/ wir
habenge-
than/ was
wirluchun
schuldig
warenchec-
ten wir
hurckdeine
Gnadein
mehres
,hun und
lsblich ver.
richee tön-
ne/anmug»
lichenFleis
ftlte es
niche ge.s
mangeli
habe; doch
du HErr.

Ack aldrakäreste ftome Herre IHsuchwad bchagar ligh sa mMieom wara goda werck at eala/w«i haswom giordt/ chee n?y hafwomstpldige warit at göra/ hade wij igenom tin nad nägot mchra gö-
ra/ och nägst lofiigare förrälta kunnat/ s« myckit osi nMcligit wa-
rit/stullewij ineet chervchinnan felal; doch wcsiu Herre all ting/
at wij tighälstat Hafwom-Therföre Ickeotz/ HErre/ icke otz/VtantinoNampnegifahrona! Men tä stalKolmngmswa.
ra, och säija til chem- Smmerliga/sckgcr iaghEder/
giordt enom af chctza mwsta minä brsder / chee hafwen I och
gwrdt mig. lagh war hungrig »thi lhen faltige och siwkiige iaza.
ro/ och I gofwen uiigh äla; I hafwen brum them hunZz-oga e-
dart brsd/ och chtt medh chem dclat! laz, war torstig/v.chi chem/

en kali waeubrick/ellcr en swag spys - shls drick si wä! stna-kade/ som Alekant/ Malwasir/ cller andra ihe aidraliufligasie sryc<>
ter: lagh war Hwswis v?hi the Christne/ somfHrflrsdda woro om<
knnS i ludea land/ eller och i Samarien/eller och annorstädcs/ftr then fsrfiiiest Gudj M. sambling alla tyder sir mit nampn
mastevthsta-Ockl gafwen mig dricka/I herbergeraden
ock then Gudfruchtige Hiob omMwitnar. Nlhe mafielhen
mande icke blifwa/ vthan chen wsgfarar.de jät iazh minä dör vp.
Saledesl hafwen icke Hellerfsrgätit athcrbergera,lagh war naken/
vchi mangen eder Broder ochSysicr/ sym nakoea gingo/ eLer och mcd>
siarwega paltor öswerbängdci I tlädden migh/ och I drogen e-
der icke vndan för. edare koit.- Then cher lwa kiorllar hade, gaf
mig eu/ ta han som uigcn h.ide. Giwk war iagh/ och
dMsiwkMi Hpaphrodito; mig/eder war icke tungt
ac befttia the siwta/ ock iagh eder. Vchist och i sangelst war iagh mebh Peero/mcdh Paulo/mcdh the an-
dra Aposilama/ och andra lrogna,- Mcn I hmpm lhem/som manwille/ock drogo eder icke vndan for lhcm/som man drckpa
wiile, Kommer/komluer förlhcnstuld/I mlns Fadcrs wälsignabe/'

och
weist alle ding/ du weist/ da§ wir hcrtzM dich geliebtt haben. LZK.

Mai.sB.-7 Hezcchtt!s 18. ?. Aposilaa z.,. Hltbs;,^i.Hchi.,;,».
JM 2 15. Cfti ;B:7iucj-il.Ph!li,27.Syr?:z?.Apostlag.":4 z.Cor'.//:«)
AM, 4, ;, <: is, och 8- j.
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ock blsitttr thct »tjkc/ solu cdcrifrä Werldcncs hcg!)!U'il!c ar li!<
redti I g°l,gcn nu Mli I aiie Gudz Barn/ Himmclrijtel stolcn I
ckfwa/ thce ingh cdcr eil nytto cch gagn / dytt/ sckgcr han/mände
fsrwärfwa .- Ock silmger sl helig til ewigh eijdh, edra lärar wil
iagfsrwända/til lust och glckdicEwmncriig/ ja ftsgd fsl vt«lz all clnba!

Mcn Gudh NadelheODzdachllge/ zorn tö aldrig
meraafGudznödewaroadclKchtjge/täFrellarknlesus
stal och saha tll them/ som aro päwcklstwsijwue:
gär bort lfrä mig/) föibalmads/vehi ewmnerklg

som Dlcstomen och Hans Änglom kilreddae,
The Gudfluchllge kaUas afCyrlsto Hans FaderswäZ,
slgnade,- men intet kaNas tde Ogudacvnge Hans Fa»
ders fördannaoe/emedan Gudl) ör aN lWlsignclsts
Vphoof/och walsiglnzsen aUma af Gudh then wälsi-
gncwe wärSHElreslEsu Ehnsti Fader härksmmer:
Men hwar och en MenniMa drager sigför.
bannelle/ ta hon gör thet förbanmlje warot är. Ach!
Ach! Ach? och wee! Iaet ömkanwätdt Ach ochwee!
öfwer theOgudachtlM lom ännuiefwn /men sider-
mera the aro wordne dödenom til roofZ/eUer Chrlsti
lEsu donl angar/et fördömeligit Ach och wee/närthe
the thesse förstrackellgcochewigbedröfwelse-fulia orden
höra maste: garbort lftän mig/3 Ogernmgcsman/
gsr bo« ifrä the Guofruchtige/ gör bort isra Gudz
«Me/gär bort iftä Hlmmelrijkktz gladie / gär bort i-
frän mig lhet sanna Wtjnträel/I ofruchtsammaqml'
star; gar b>rt lfrä migh j oly<
dige/lom alttjo sagl vafwcn/wqwltwm lcke at then-

In!ZnKi«

t?m nun

H,ucc)tVL<

vcrö mini»
> NrZror kl»

. I)l UNUB-

- <^ui
Hiotic cli»
»lli! UPO-

-

ne ssal rcida öfwer otz. Gär bort «stä mig/laldrig
mehra <K?n naden hafwande/ at älerkunnakonmm
ttlmig/Zär bortisra m«g/ 3lom m,gh «lorlgmera
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fte stolen: gar bort lfrä migl)/ I förbanncide. Ow
nUtker grant thttla/ I mmc alskellge? Icke sager lE-sus, Warer nu förbannaVe; vthcm gar ifran migy
Z fötbannade: ty fördannadearo the Ogudachlige/för-
an t';k för lEiuChristiDomstoolkomma/emcdan tde
färbannclsen hafwa stgh öfwerhufwudet dragit/ i thet
the Lagen öfwerträdt / vthi hwllken strifwlt star:
Förbannadwarelhen/som ickefulkompnarall etzen-
na 3agftns ord/ <a at han gör ther effter; och alt
foltelffaljäga/ Amen. Förbannade äro the/efter the
icke med troonaanamma ochomsattawelatChristum
lejum/ som äe worden en förbannelst fsr ch; för<
bannade aro the/ efter the wlileHafwa ssrbannelfe/
lhen och stal ksmma them/ efter the icke wttie w<ll-
signche/sä stal hon och längt wars och bltfwa lfrä
them: förbannade aro the/ Tn the hafwa icke trodtvp'
pa HERmn Chnstum lEftzm/ therföre the lkola ewin,
nerliga förgaas; Och waroa af Flelsaren lEju of»
wWe vll EwmnetllgEld/emedan Heiweeetengäng
antandt/doch aldrlgh mera stal vlhstäckias. Ty när
lian mger fin kastessofwel l sine hand/ och han stal
renft fin loga/ochhan stal fSrftmbla sil hweee i la-
dona/la stal han och vpbrcinna agnarna iewinner-
lig säfom och then jammatlelfWetesEld/äswen
afFrelsarenlEsu til öthMige gängerkallasEwigh
och ovthstackeligh/ ta them förbannaoom förargelse
gifwandom vthttnckeligen sanningen assages - At the
lörbannade ftra lil vihi ewig Ew/ eher

de-

/. Mosisb.
23.

Ml z/l).

Ich, ;/z<s.

Matt.;/.i.



effttl j ri'n«2tls. sTS
detas matk lcke döör/ochEiden icke viflactes. Ändm
gängeni wersen dm efterfölliande: The förbannade
watdakasiadetilOchwclet emgEld; Cher deras
matt lcke dsör/och elden lcke vlMckes. lagh kan
ey annat an och tlidie reezan aUes wärs Her-res och Frelsares lEsu Chrissi ord vprcpetera/ som
the l wersm öier iden efterföiiande aro bestres»
ne.- The sölbannade warda bonkaftade i Hef-
lvetts Sld/ther lheras maikicke dsör/och «Men
icke vlWckeS. Och marker äter igen/ I mtzne al>
stelige/ the tankwardige Freljarens Christi lEsu ord/
at thmne ewinnerlige Helfwetes Eld är dlefiomenochHans Znglom tllredd för sit affal! ifräGudd; men
Osom the ogudachlise hafwa söndrat sig ifränOudh/
och aromi sma snnderochobootfärdigheet wotdnedieft
wulens och Hans delfweles Arfwmgar/ lä mäste the
o'ch Uom Hans wederltzkardenewlnnelljgen ovthstäcke-
Uqe helfwetes Elden besiltia och achva/ then inlet för
tvcm/ owlheen sann boot och bstttmg gwrdt hade/
Vtdan aUenOft diefwulen och Hans ängwm ar tilredd.

och the ogudachtigeefter then wadna the här
i wcrlden brukat hafwa/icke heNer skota ta blyas widh
at prottstera emootGudzDom/figendtstnlla/och/cm
thet them angtngo/ stulden vppZ Christum IVsum
kasta - Tä the ffoZa swam honom / och Ma:

sägom wh llghhungrogan/eller lor-
siigan/ elicr hullSwtllan/ettexnakotan/kller fiukan/
elier«hächeelse/ och hafwom lcke eient Sasom
M lötza wiUe.- Herre/ tu ssulle stelf för vtz p,edWt

hafwa/
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hafwa,- HErre/ lu lkulle stels wartt wör St»lfflefader;
HERre/ m stuUe sielf vti Natwarden wtzst lig otz, snn«
ligl) matto; HER«e, lu ffulle sielf och vn egen person
forwöra döraraUnwsodeaörat/huru gerna fkullewtj
hafwa welal nenä tigy/ och lvda ngh/ och glfwa ngh/

ttl behösst/eUer besallal hafwer. Sä ftba the
msckchla M/ ltzka som ehe och Gudh sslllle tunm
bedraga/sijom ehe menmsslor deswyklt hafwazmen
the hchwa ingen vrsäche/ ey the Mebaraflglckehaf-
wa wetat lagen/ och Gudz willa/shendoch lhemär
kungiord > och om che an unet wetat haoe/at Frella-
ren lEftls wil vti sin jkuidbook ainekna the
mngar them fattigom yanda/ och lyem rykllqen we-
dergaua/ mätte doch nwar och en afsst egu Exempel
meea/ at the fattigemäfte hiclp hafwa/lhet Guoz.fä mänqestädes steifwa Natmen/ och lhen Chrlsteli-
lge Meken ford?a. Hielper altfä lntet m jwara/ O
HErre/ nar sagom wh ligh i nagon nödheUel- tahra/
eUer nägon fatllgh wara l,qh G? Tv tder til manoe
Cvnstus Mus ss jwara: Alt thet» hafwen gwrdt
them/ jom mme mande wara/ thet hafwen j och gwrt
Migy. Ther hooS ts yöres et ömsel<gjt t?,tz vti ehe o<-
tromas stara/ ty the mgste bort til ewlgh MH til heif,
wttes phno sara: Ther tkola the gräla och jamra figh
föwthan au cilerwänoa/ vti mareel ochqwal lllEwig
tyd/ och wee förvlan all önda.

um 5«!!er«

au! !,c>m!»

liZnc» seä
nnn Ka>
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enin» jur<«
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Larom här af/ och minnoms thet alla «a dagar/
vti alt thet WY läncttam/ talom/ eller elllest och oft för
hander taga wiiiom/ at mcnnlfkiones Son/ Frelfaren
Christus lEsuS/ stal 6 then sidste Domedagh tonlma

«stt
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fit Mazejtet/ och han lkal sitlia pä sin stoo!/ocv M yonom stMförfamblas all Folck: Xäammedi)
allaGudfruchtige Mennistior/ medl) aiia mar«
tyrer/ medh alla trogna / Ilaac och lacob
m?dti aUa Pamarcker / vaviä medl) allaPropdeter/
liikkiö med!) alla Gudfrucdtig? Konunqar/ ?2ulus
mei)o alia Gudkrtlchrjge Predikantel/ Ktaria nud al-
la lungfruet/ stanna och MkddaUa Glld-
fruchttga änklor och yustrur; (Hain m?dd alla man-
dräpare/ Lamecli r„ed alla horlarlar/ med
aUa Tytanner/ medd alla tiufwar/
med!) alla gil M / meoh alla lögnare/ 3aul
medl) alla förlwlftaoe / wäZä medl) alla förradare. >

öswer alla oomare warder ta then al,
männe domaren/ then intet anfeende haswa stal tll
perionen/ vchan then brottzliga fördöma/ ehoo och
helst then wara kan - Han ltal vthsanda sinä snglar,
meoh döga dasunaröst/at the stola försambia
vthwalda lfrä chefyra wäoer. Har
föhren/och warda the offta af lhem deswarade; har
Kro th? oguoachtlqe ib'and lhe gudfruchNge/och war<
da tde ossta af tt>em trochte/ och beängstigade: Men'
tä stal IHme zklllia tl?em, then ene isran thenandm/
sajomen heroe i?,l! fahren lfrängeltema; och fädrenstal
ha:» stalla pä sino högra si>do/ och geteerna pä then
wanstra. dagen wl! wisserugen bliswa them
oguoachtigom en fötjfrackekigh dagh/ la the pä dome,
dagh warda afwhste v<Nl ewlgi) ptjno. Huru förzkräc<
keiigen wilia the orden itheras öron liuda,' Gär bort
ifra migh/ I förbannade/vthi ewmnerllgh ew/ som
dteftomen och yans änglom tllredd är. Ty om en

Nnnnn oger»
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ogerningzman / som för Nne onoe germngar en
swär dom haswer at wenta/ figh sträclellgen therfö-
re fruchtar/ ther doch en sadan dom är snart öfwer,
ltanoen. duru nwcktt mehra mäste the Ogudacdtige
pä then sidste Chrlsti lesu Domedagbäfwa/ombäs-
wa tä an hulpo/ för thenaldraförstrestellgasteDonib
som ts waroer sulkon pnat: Gar bort iflön mighl
förbannade/ vchi ewinnerlig Eld/som Dleftomen och
Hans änglom tilredd är. Om en/ som aswerdzligratl
til döoen dömder är/fina mHgerningar hierteligen
sngrar/ och Gudh trogee on, en nadis SvndernaS
fhrlätelse bederl hurumyckit mehra fiulle dochtheO-
gNdachttge thetze förstraMtge och meer sn förskracke-
lige ord siqh päminna : Gar bort lfran nngh l för-
bannade/ vthi Ewinnerlig eld/ somDleftomen och Hans
Hnglom tilreddän hölst nu emedan nödenes thd an wo-
ro hoos Gudh sinä synder afbidia/ at the then ewiga
the Ogudachtigas pläqa mattevnowgta. Om env-
thi en diwp Eldzgrov skulle kastad warda/ ther han
doch wiste sig pä en stund snart blifwafötbränd/ hier-
teliqen ther öfwer stuUe förstrackiaS; huru myc-
kit mehra stulie tde Ogudachnga sörfirackias/ huru
mycklt mehra stul e the Ogudachtlga sör then ewiga
EldMopm försträcklas / vthi hwilken the sä wist och
sant stole kastade warda/ la wlst och sant som Frel-saren lEiusChriftus sager/ochfätzandes warder:Gär
bort ffran nng/ I förbannade/vtl ewinnerllg eld/som'Dleftomen och Hans änglom tilredd är. Oin nu en
armer fyndare /then spott och ssam sa ondt gör / at
mau honom Hans gernmgaroffcndtligen vplaser/lom
Ulfwaplagan/den hanvtstamafie; huru myckit slörre

lkam<«
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ftam/och enewigh neesa mäste tyem oguoachtigom tä
öfwergä/nörGud theras hemltge föröfwade laster och
mitzgerningar/ för then Salige himmelste Allmogen
vpvenbaraochvpröya larer. Om iaghFrellarenslE»su Christi ringaoch owäroigaste tienare, stuUe tlWle
hafwa at nägon af Eder nu nampngifwa/ och vppä
Försambllngenes wagnar biuda nu strap träda vtur
fin Heoersbänck/ och jämwal vcurFörsamblingen/hu,
m stoorstam/stulle honom eller henne/thenstdantan,
gingo/ öfwergö.' Huru stulle Församblingen ther öf-
wer vti hiettat ochsinnenröras/ och myckit beweekas?
Hmu myckel mehra/ nar lEsus Christus sätjandes
warder/vli then stora Försambllngene/til aUa ogud-
achltge: Gär bort lsrHn migh j sörbannade vti Ewin-
nerllgEld/ som dleftomen och Hans änglom tilreddär.
Then ther öron hafwer til at höra/ han höre. lEsus
cyristus skal t«l alla ogudachtiga s then stdste Dome-
dagh t ssn wrede eala och sätja: Gar bort ifrön migh t
sörbannade v« ewinnerllqh Eld/ som oieftom och Hans
änglom tilreddär. Hielper «ntet rada och förmana/S<lsom onder är/ han ware onder/ och then som
oreen <zr/han wareoreen: Ochfij/ säger lEsus/
Jagh kowtner snare/ och min löhn medh mlg/eil at
»eoergckla hlvariom och enom/ sisom Hans ger-
Ding är. Tl) Gudz tolamod öfwer lynderna l thenna
Merldene förorsatar en ftörre stranghe« i then tiltom-
mande/ sasom och fädant then Helige Dawid förtla,
rar/ tder han om the säkre syndare salunda talar:
HERren leer äth honom/ lv han jeer/ at Hans

tommer: Thet ar, han seer och straffar Hans
n n n n » gaien-

Vppmbb.

Psalz^;/
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galenstap. Säsom m see pä tben riite mmmen/AGud
11l honom lade: Tu Däre l lhenna naltenessal man
kalla tina siäl ifran ligh/ hoo stal ft t<i lhel lu til-
redt haslyer/' rhenna dagh msste lw vmn twifwel
förftänden wa?da om räkenstapz-ochsiraffz dagen ef-
ter thetM lefwernet: ?y sslunda förklarar thtt HER-ren Gudh sieifvti et annat Rum/ n?edb thenna orden:
Tumennlstiobarn/ fä fäger HERren/
om Israels Land/ enden kommer/ enden kommer
sfwer alla fpra oreer i landena; Nu tommer En-
den öfwer tigh/ Ty iagh wil sända mm grymheet
öfwer tigh/ och wil tigh döma/ scisom eu förttenk
hafwer/ och wll gifwa eig efter tina sivggelft; Mtt
öga ssal intet ssona lig/eller med llgh öfwersee/ v-
tan lagh wil tigh gifwa thet lu föttiene hafwer/ochlala tin siyggelse 11l ttg kemma/ak / förfara ssolen/
at ias ar HHRren. Oa sager HHRren/ Gy/
iher kommer then ena olyckan pa lhen andra; En-
den kommer/ enden kommer/ lhee är ftpwoknat öf-
Wer tigh/ sij ckwen toWmer. Uhtt vpgär och vt-
brlstervköflVkrtig/tu iandz mdpgMe, tyden kom-
mer beoröfwelfedagen är förhauden,- Nu wil mgh
snarliga VlMudda mlna grymheet öfwer tigh/ och
fuilanda mlna wrede vppck ttgtz/ och wil tigh döma/
jäsom lu förtienl hafwer/ ock ngh wedergäiia M
hWdh tin styggelst tlihöm. 5M öga stal imet

stom



efftet Innirgtjz.

stona ltgh/och iagh Ml lcke nadeilg wara/ vthan
iaghwllgifwa tig/fäsom lu fsttlent hafwwock tin
styggelse stal sswereGkomma/at j förftra ssolen/
al tagh är K)ENren/ then eder siär. Olb huru
sörstklickeligit <lr at falla mi lefwanVe GnVzhätiVe?/
Intyga FrelsarenslEsu Orb - Gär bort iftän mig' jiörbanngde/ v<
ti ewinnerligh Eld/som dieftomen och hws Ansion clrtiicedd. Om
nu inttt talas mätte om annat än en cwinnerligh Eld/ n g'.'o,chct al»
deles nog. Kant»,O menmstia/ vlilckalnligh Eld sticka nt mmsta

Hebr.lG.^/

singer/ock Ma «het naqot öMchleck Ma; Kan tu cher imet'hmu
wilialälhe ogudachlizevchi Ewinnkrllgh och aldngh aterwöndanöe
Hld trifwas? Thesv.dan/hor Qmenmstia/om lUfägo cl»'/h-nv-
chi alla silla jemmar rillijka stusehafwaen sadmw«ct/at vtlhus-
wudel/ sgoilen/ sroncn/l.unsl,'Ni/ hc-lftn/ magen/ bwktii/'
ryggen/ hicrtat/ sijdorna/ laren/ händer och fttter/ intit nagon wo-
ro lv^rcflos.; stuUe m nagot jäinmerlisare tunna »ptsnkia? än <?l»
lenast thetta/ac sadan wcrf och sMa/ock allchanda mar-
ter ock plassor vli helfwttcs Cwzmmligh Cld cls« che aldraw'siasieoO
M-awasachtigaste. Wij mäste offwcll fsrst'rs<kia, M haret reeselt
»ig pawarehufwud/ liiman thegrufweliZa pyllor och mar«r vppä«
tcknker/somallenast en Menmstia i thelta iiflvet hafwer
ock pa andra brukar: Mmhuru fsrsträckeligan' och gruftveligare wm»
da ta the marterochpla°gor/ftm Gudh siess vpsimia staPoch iftän C-
wigheet hertdt och förordnat haf«'cr/ at thwmedh lata'j«e sin fir«
strackWa wrede öfwer s>Min/ sin Rättferdightel vch Heiigheel»
Thet imicbärathefötsträckeliga orden- Gär dort «fran wigb/ ttör-
bannade/vti lMwinnerllch 6Z<d/som o>'efiomen och Hans änZlom sr
lilrcdd. Ty hafwcr HESlren Guoh the» örch ti! war w?»
deraweckelseförordnat» sr/ ltyttig' jämws! af ns-
de»/sa ftrsträckelichkunnat stapa/sä aten Mennistia/om än ei'
hcellKonullcMyke lhermedwinnatunde/sa kunde hon dochicke
hcel dagh igenom nagon fin jemvthi Elden häNa: Huru försträcks.
ligh mcifie ts wara/thm icte t!l lchiochtiplta/rchM

N NN NN z j^chs
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Mtgunde sch Eietle Söndaams5«
til the ogudachtigas pijno ock plago ftrordnad <lr Ty war <Mld med
heifwetcsglödhförlijenad/ är/sclsomen aflhe gamblaFäder marteli-
gen ealae hafwer/ sasom en matad och vpdichtad «Hld- War Eld ms-
sie genemwedh vppchallas/ elliefi stocknar han: men chm andra
brinner vrhan aeerwändo/ och behöfwer ine« »ppehälle. War Eld
gifwer liws/ men HelfweteS ewinnerliga eld icte annat »than «iockt
damb ock olijdelighrsit. War eldwarar en tere tijdh/ men helfwe-
tesclden warar ewinnerliga: War «Old fsrlärer hwad honom före-
logdt warder/ ock ändar alt qwaal vti en ko« lyd; men helsivetes eld
fsrlärer icke/ pa thec Pijnan ewigh wara ma. War Eld vchsi cknar
genomwam/och warder fsrtagen aftöld; men hclswetes Ell» tan
intetvchsUckias/ ockhafweren Heller nägon lindring. Ockftrv-an
alt thetta bctygar osi mängaiicldeS chen Helige Stl G / Helfwetts
plagors swä, heee wara osclyelige/ och chen stadigwarande ock oclndeii-
ge Pijnan icke i Ewigheee aterwända. Gar
theogudacktise/jftrbannade vti ewinnerl!gh E<ö><om dieftcmen och
Hans änglom tilredd är. Ty lh' ogudacktige stow ta stavervar-

i da vti then Siön/ som hrinne, med Elo ocd Swafwel/
ochstolaqwaide wawa dag och natt / lfrän Ewigheet
tilEwigdcet. AtsalängeGudhär/stolachebrinna; Ocksa länge

GudK äri stal icke plagaren/ eller then som plagat warder/ dis.- Nean
the mäste häde/che ewigaplägorna til at lijda/ ewigt lefwa. Thel heeer/
zar bort jförbannade vchi«winnerliqh Hld/ som oicfiomen ock Hans
änglom är lilredd. Men ehuru widlifflizt man hclr om tan talae haf.
wa/ärhckr medineet an beM; tyhwadsasidtär/ärallenast en deel
af the fsrdsmdas straff/ ock the plagor som Kroppen ock Olcllen fsr-
ordnade äro. Ty strvean dei)a/ <lr Hnnu ee anna, straff. af che iär«
datallat stadefirasf. chet ickeringare <ln »asom theftrra plazsma war.
da stal- 3>) thee clr jwenoändeligh stada, som chen fördömoe men»
nistian lijda mäste/ nclr honisran ewigheet och til «wigheet iftan Gudz
Ansickte firtastad/ ifran sin stapares närwarelse och fin ewiga ähra

warder- iysasomGud, närwarelfe och Hans
oilndeliga Herligheetj bestodelse/ fultomligen tan lycksaliga gsra alla
,hem/ ,om rher til laene warda: Altsa maste ock thel <t

Hende warda sadant cwigt umbclra/ och icke wckrdtg bllfwa at nyttia.
Tp lhee
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Tychetheecr; Gar bortjfsrbannadcvti twmner!igE!d,som diefio<
men och Hans ännglom är Ock begryper lhetta stadefiraf-
ftt vti sig «nycken annan stada/ som är/ then ewiga ftögdcns och sa-
ligheettnes/chen ewiga yerligheeteneS/ chet ewiga mcdhängiarnaoch
the Heliga gemeenstapey förlorande/ och sadcmt »nehr: at när then
fsrbsmde Mennistian alt chetta/som hon beklageligen firlorat hafwer/
anteligen betänker och ihughkomm«/ huruledes hon then Himmeistä
frsgd och herligheet sa stenocligenhafwer försumat ockfirlorat; la bn>
ter och qwcller chet henneshierta altijö meer och meer/ ock firorsafar
sig ther afmilt vti then siora martering och pijno/ ännu el ftsrre hier<
tans Wee ock angest, än sasom alle ansreKrcpstns plagor/ lhcm hon
lijder. WiltUfördenstul, O Mennistia/ sädan all och jämwäl an-
nor obestrifiigh nodh vndwnka vtht ewinnerligh helftvetesHld' O
bortkasta ta i H<SRrans lEsu Nampn alt Mrheel! TyChrisll
IE su bomcdagh, när alt som sagbl ckr, wel> mycfit mchra chcm ogud<
achtigom öfwerga stal/warderkommandes/ sHjom en Snara/
then ther the sma FoSlar grffper sa lätteligen/ at när the som sätrasi pä
marten springa/ fiunga/och the vlhströodeKornen vpäta / de ea oföo
modeligen blifwa fangue. Chrifii I«su Bagh warder tommandes,
fksom en Ttuf/ chensigosstaomnattenmsmygcr/ närmansom
minstchet lroor; Ochlomen hafwande QwiNNoS plagor/
när hon aldraminst chem firmodar. Effler im ta chen ytterste dagen
saplötzligen och oförmodcligentommalärer; Therföre sasom <n lq-
ten Fo«el/närhanpamartene sitter/ och maat söter/ seer som oftast
epachhsgden/atßooffogelen honom icke öftvertommer- Allfaseer
vp/lyffler eder huswud vp. Och warer försichtige/ pa thel
hwarten then yttcrfia daZelVsalom en eläk snaro/ cij Mer denHelsweles
Rooffogelen Edcr bortrycker. Sasom en Hwssader / när han
märker/ at nagon Tiuff ar ftrhanden/Mtigt wakar< och later inZen
fsmpn fig tär wora/ pa chet Hans timeiiga goda honom icfe afhändas
ma; Qch lasomenHwsmoder/lhen l sin tydh Zar/sig bereoer/ bar-
nasckngen vpbäodar/ thes tläder lwältar och reena gir/ock sager:
3)?in Gudh tomme och grnpe mig an/ när han wil/ sa är iagh b<>
rcdd : huru myckitmehra stolen,Ci,er«il lhen ytterfla daZen berc>

Chnstus tl)tt vtl mey
tlsona
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z?t TWmde och Giette Gändögm
troona doo ma! Ty maste Iju göra eder reena/ och

eoa?t onda wälende. Medet ord: Wijsom
lefwcpä Scrlomhär ckc dödsensfänaar:hchcmfawftsom hitlpen är/
thcnwiitff.erlclngtc? ThetHstuHErreallena:wij ma wckl qralc; b<l<
tcr!!>v ty w!j haswe fsrssrnas rig > helige HErre Gudh! heligc fiarcse
Gudh lM> barmhertigeFrälsare/eu ewigeGudh/läeosti^'salia/
i dcn diltra dödlenS nsdh/ war otz barmherlig / Wl» som ckre afsyndersw ir/magom alcijd qwffda.- hoo ckr dm som för «tz z>r/ och wil lWen
lnoa? shetgiorde Christus allena: han haf»er lijdit hardan oöoh och
ftalst helige HErreOudh/ helige starcke Gudh/
heligc darmhcrcige Frcllsare / eu ewiqc Guöh, lät ost «cte fsrtastaS/
ibrinnandc hclfweses qlsdh/war otz barmh.rci<;! Wlj som lefwesom ost bsr/ i synd altijdh salle - hoo är l»«, H siarcka qsr/ emoot synder
alla? Then HeligeAnoa alleni/ som drifwer synl» af hierrät bore/ Hans
är ch« som wäl ar giordt. Hclige HErre Guoh/ hclige starcke Gudh/
helige barmhemge Frälftre/ euewigeGudh/ läe off icke bottmppas/
i chen ewinnerliga dsdh/ »ar osi barmhercich/

EHes.;,?.
Esa.l.

Mm en wälsignat dagh och stunb warder den sidste
werldenesstund ochzrelsarens MsuCdr,!tl Ma/estele-
Nga dagyföe aUom Gudfruchllgom,tä Konungen lkal
siiyatildem/som äro pä Hans ftögra sijdo: Kommer
I mmsFaderS wälstgnade/ och besilcee ehetßtike/som
eder ar tilredt ift awerldenes degynnelje. Ta ochstrax
när domen är afWd execurion genast fö!m skal/ och
thejse the Ogudachtlge Ma ta gaotl ewlgpqno; Mn
the Rätftrdlge lswmnerttgtt Lljs. To iä raUar Gndz
Ande vti fit heliga ord/ ldedclMS arswedel wm oem
asGudi tilredd ar/ nemdljgen/et himmeljkl/ ewtgt/sa,
MKommqarifie.tdel lhe stola aiynlu-
ta ewlnnerlilzil lrjff' ewin ierlig glaoie/ ahra
ock herligheet. Thet deter: Kcmmer I nuns FaderS
Wälsiijnade och besitter tvet rtzke, som eder är tiireot lsrs
werldenes begynnelse.Ta wardervppslheGudftuchllge

tultomp'



effttl l^inlrZtlz s)5
ftlltomnat all then wölfignelse / them har i chenna werldcn clr tilsagd.
Ty clndochGudh begäfwar chem/vti fin Fsrsambling hclrajordeue/med
fin alstsns och hwariehanda gafwor/ är doch>amma lyctsaligheel oful-
kommelig/»ch med meer sn mänga bedröfwelserbem<lngd:Therfsre sa-
som che Guosrucktige hclr hugnade warda/ «t alt stal warda me>
them bättre/ sä wil och Gudh them thet wisierligen halla vthi lhen
ttlstWdande Saligheeten -> Ta alt ondt/ sem nagon tydh hafwer tun<

1.10h.z.».

Galaez.ls»

nat che ogudachnga bcdröfwa/stal afstaffat wara. Hwilken wil be»
llaga/ ehen lom Gudh hafwervlhtorat? Gudh clr lhen som rcltftrdi-
gar. Hwilken ärchen som wil fördsma?lckessrma thet mehraSaca-
nas/w« och warabröders beklagarettyföldenstu<d vppenbaradesl«-
sus Gudz Sou/ae han neoerslogDiefwulensrijte. Icte
Moses/tydomarenlEsus hafwer strlojsat o§ ifrän lagsens sKban-
nelse/ tähänwardtenfsrhannelseförosi: Icte Synden/Ty wij haf,
wom en Förlwarare nclr Sadrenom, lEsum Christum/ chenßcltt,
ferdig elr och han <lr Fsrsoningen för wara/ ja och fsr hela werldenes,
synder: Icke heler wart Samweett ly om wärthierla fsrdömer ost/
lä clr Gudh störreanwärl hierta/ ochweel allling; Mcn omware
hierea strdömer of ««te/tä haswsm wij en fsrtrsfining til Gudh. Mm
ea stal HErren affcwa lärarna afall Hnsichte/ och HErrenstal vp-
fiuta dödm til cw'sh al icte grät/ iete roop/ icte wärct stal
sedän «vara: Ta warder thenßältfclr>igefi«ndandes i sioor ftnmo-
bighcee/ emoot them/ som honom bedröfwal/ och Hans «rbeeeftlta-
ftat hafwa. Ingen faltigdom/ ingen anna» ftal ther
mehra ty Gudh <lr cher ale i allom. Ock sm the Heli»
g< i chetta lifwee fig cher «fmckttat/ ae che hade en nadiganGudh/
sasom Da»'d betclnner.- Ntlr lagh hafwer eigh/ sa fragar lagh eff-
«rHimmeloch Joro inlee; om migh clnKrcppockSicllfirsmäck<
tade/ sa astu doch mins hiereans tröst/ och min deel- Kundi och
Moses wara hoosHErren pa berget vchi fyrachoda<<arockfyratijo
nätter strvlan maat och dryck. huru mycttt mchra stal chet helige
och liufiige chet Gudomlige wäsmdetz/MajesietzenS ock herlighetenes
«stcidande/sfwerfisdeligen matta thesaliga/saat chehwarttnhungra
ellet lörsta stola. Thet hetero Kommer IminsFaders wälsignade/
«chbesitter chetrijte/somEoer tllreblzckr ifta werldenesbegynnelft.Olh
lulr all »htt onda är saledes chkassal / ea stal vchi chet HimmelfieOosoo lijttt

ech

Esa. »s S.'
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M T/ttgunVe ochKiktee SsndMN
M 6e>,

»num elit,
eerc» lecu> j

,
« «terni''
tÄs,sc»ttr>,
n«cr2^u»l-
-litaz, Hc
rran^uillch
lLllcitss,Bc
seli«lv,vi»

vi, jttcun?,

veuz

«fticr <-;/
«izomnilj,
Bppenhb.

lionellecik»^
«.' ,s.

li6«r,ntUl
sc. vitZ, 8c
l«!us,Hc vi>
Hus,Btco.

nur,öcf,2x!
sc omni»

rijkce <t sfwcrfisl» bllfwa pa altgobn Tber ftalblifwa enwiS
en silk<r Ewigheet' en cmigroligheet/och roligh lyctsaligheet/ lycfsalig
liufilshttt/ och liufiig Tp ther Gudhsr/ther stäl ock wara alt
thee theGudftucktigc önstamä/ lys/ftligheet/alt

Hra och frijd, ochall godl: Sästm the Kyrtiones iclrare ther
om wälmeent stnflvit Therfsre och lesus i sine tsttzdagar sine
iclrjnngarochallaGudftllchtigefsrsäfrae/ lom Hans egne liufiige orl>
lyda: laghstal a«r ste eder/ och edarlhierta stal glädias/ och mgen

sta geda/ som ingentan vtgrunda: Thtt inlet öga haswer fedt, och in-
tit c^ahafwerhsrt/och vHi mgen Mennistios hima vpstigil/chcn'
Gudh haswer som älstahonom. Ty wij areGudl barn/och
octhet äricke än vpptnbarae/ hwaltwijwardafiola; Men thee welom-
wij/narhan blifwer vppenbar/tä wardewvhonom lijte/lyivij fa see ho-
nom/ sasomhan ar. Täkommawy iilZionscherg? lililefwandes Gudli
stadl)/ lilchenolalM«nslaftaren/ochtilthefsrjfföbdae Firsanibiing/
somiMmelenörobestresiie/och til Gndh>som dömer/och lii che fu
tomlige rcktfckrdigas Anhar Ther the Gudfruchtige medh alle helige
Ällglar tilewiga tyder smngn stola/ Helig/Helia/Heiig är Herren Ze-
baolhi AmtN' iofockähra, och wijsheet/ ochiaet/ och prijs/ och trajft
och saligheee/ware warom Gudh iftan ewigheet tiliwigheet Amell! Tp>
nn ckrwär Gudlsaligheee/ och kraffl> och-rijteoch macke HansEhrisls
worden/efterware sr fsi tafial/chrn chem betlagade

Tä ärfulkömnat/
fignade/eck besitterthetrijket/fomeder iftä werldeneebegynnelse lil'
redl är: En ewighroo/'ewinnerlig sissdcherbliswer/ som FredfursicM
i himelene higochergisiver, med palmer ihänder stola Gud<
lsfsiungajambelfsrvtanända/jaewigt. Eya! Gudhgifwechen sa»
lige dagh medfromma! pa hwilken all emzla wÄ vti lag monkomma«<
Min lesus wllnde mit iiooracktende/ han willechen snstade dagh t»p<
lsnda/ rättfnarlig! beredderM migolesu Christ/ ativäiuatinVp"
penbarelle! Mr lU sidfiMhämlalil jäm<tda!en/tin.
Brud/ Thcnmhaar lofwat/ Hugstvalaren/ja Amen/ Amen!!HErre>
lEsu/Amm. t7iSs»d.

ibi p««, piet»«j bonit»«> lux, virenz, KoneKsB Q
M«50,/v«« jlerenniz: concoröi » «lulcis»



SsttdaM effttr Wmtatts.
3 Nampn GUdz Faoers/ och Svns/ och thens

Helige Andes/ Amen!
Edra Sicklar graunellga/ae I

haftven OERren edarGudh k<ir; AH
I Mlltt älskellse/bewarer CdmSiMrgranneli.
ga, «e I hafwen Cöar Gudh kär! Tv goda

Wahror maste man wäl bewara: och P<rlsrkasiar man
iete fsr Swtjn/ ickt Heller chee heligl för Hundar. Hl-
ler kunnom wtz nägre bättre wahror höfwa/ änws'
ra as Fcelsaren Issu Vyrt kiöptt fialar? D, lungftn,
Prgcleer icke sin Krantz /eller och en Vruö fina Hederegafwo. Haf-wom wtz och msa bättre wahror än wsra siamr/ lät
oh tathem aldrabastbewara/at therymöse kommavti
fahra/ thet rsdh emoot oräd gjswrr otz thmfioreafräd/
hwilket hanfmmstiiller genom fin gambla tienare Jo-suan, til alla Mraeltter: Radetar thetta/them och

Islw»l.«

M<ltt:7:</

otz aNa ang3endk/ bewarttkdraMargrHNnMalatjhafwen
Edar Gudh i Giälen är thet aldratosteligaste och
dyrbaraste/ iom en MenMia äger: bewarar tu hen-
ne/ O MennWa/bewarartu alt; Tappartu henne/
iii tappar tn alt. Och hafwer man ja myckit fibrre
vrfak henne grannel.gen at bewara/ stsom then arg-
Wlge ficlfiendenmlet högreefterttsr/inttthelderfön-
gar/an H)>enn«st,ornas fiälar. Nog gör hanfit til/
at ssada menniMn pä godz och ägodela»/ ähra/wäl»
färd lelamen och Mdoch ar alt «yetta icke nsgon de-
snnnerligh maat för honom/sommanlötzaplögar:
Men all hans lwek/ llster och bedrägertz/ Zä allena

vth
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vtd pä at fanga och förderfwa Siälen. Nog vnner
han Mennistiors barn lampan/ men ther hoos vth-
rättar han jä myckit/ at vthi lampan ftias olio: nog
löler han Sialen sin langtan til Sallghetm/ emedan
ingen siäl wara mä/ then icke amingen afHimmelrtz<
tttz glödie rörd/ eller och as thet ewiga helfwetes plägor
bewett/ jw nagor ttjd effttr then himmelste Salighe,
ten längtar: Men at Sialen/förmedelst en sann och
lefwande troo vppä 3«l<aren lEsum Christum, m<l
komma til at fammaSaligheetnyttla/thetförhindrar
hanaUsommäst/atoch/omhonömstodotilatgöra/ingen
Slal mstte blifwa Salig. Han ms wäl wara then
Siälaröfwaren / som för Menniskiors barn ligger i
försit emellan thetta werldenes lericho och thee
Himmeistä lerulalem/at ganstarädeligit är thenHim»
melske förmaning a thlyda/ bewarer Edra granne-
liga/at I hafwen edar Gudhtär! To then fina Sla! bewa-
ear/ och häller lEsum kar / watder och as JM al-
stad/ och ln om Hans Himmeistä BröUopzSaaltär-
ligen emoottagen/säsom thefem wtjse lungsruer, Men
then sinä Siäl icke bewarar/ och lEsum CHrisinm icke

hafwer / han ware Anachema Maharam Mocha: Ock
stylle sigh jedan sielf/när then Himmeistä Bröliops-
SaalS dören artiWngd TheFawttstalungftuer stV-
le klappa/ och säha: K)Erre/ HErre lät vpföroh/
Men then Himmelste Brudgummen stal fwara/ och
läyat Sannerllga/ figer iagh eder z lagh
känner eder inlet. Ach I mine ölstelige / bewarer
lä Edra Siälar granneliga//at I hafwen HErranedar Gudh tär!
Aldrabäst bewarom wtz wära Glalar mednen trogen
böhn/ sölthenstulo wy och nu förnemligast sabidiom:

O HEr,

Nugunde och Siunde S^ndasenS3<l



efftit-lnnitötiz. 837
O HOrre lEsu Christe/wär k.ire Brudgumme/som haswertig
tn<l)h offtroolofwat vchi nadoch barmhertiehcet/ i ch<t eu wckt ksee
och blod Vppä ligeog/ och lil lhfför eD «>shen vlgaf: Wtz bidiom
ligh af alt hierca/ m wille förlsna osi nZdcna/ at wij war loswcn/
ftm wij tig i war helinä döpelse lilsagbe hafwcm / lroligen hälla
mäsem? alltijd wäntandcs i erosne och el goöl samwee nn lilkom-
melse, til domen/ at nör <u tommandes warder/ wij ieke sswmZa-
witsta Innsftuer sofwa/ vtan säftm the wijsa / hafwa wära iam<
por brinnande/ och waksm i all Gudachligheec/ock ingäm med lig vii
thel Himmelsta bröllopchwstl/ som är thet twlga liswet ?ch Sa<
ligheeten/ och sa ther srsgdas medh tigh/sampt medl) tinowFader/
och then helige Ailöa/ alla helige Oiglar/ och lht wijsa lungftutr/
Cwmnerliga. Sasom wq om thetta/jömtethens he!'ge
Andesnarwarelfe ochkraftiga medwärwnlii ordeymed
fruchtvchförandeoch hölande/ttoget bidiom medFrel-smens ITsu egen böhn/ läjandes medh Munnm/och
afhiertat/äfwen itroone; Fadelwär somäsiii)lm-
blom l ele.

EvangeliUNl XXV. v. i. aä 14.

HWä watder
logo sinä Lampor/ och gingodch emooe

Bmdgummen / men ftm af them woro fawlista/
vch ftmwhsa. Che fawltsta logo sinäkawpor/och
logo mga Olio medh sigh: men the Wsa logo O-
lio lfinKärllle/ ftmpt medi?ampomen.
gummen drögde/blefwothealle sömpniga/och sofwo.
Men om Wldnatz thd wardtet Anstrlj.Slj/Brud-
gummenkommer / gär vth emool honom. sio-
do allaeheZllngftwetnavp/ocknddesinaLampor
eil. Ta jade che Fäwllssa <li the WO:Gifwet ch

VopPPF afs-



M 3 Tiugunde och Siunde Söndagm
af eder Olto/ ly wäraLampor stoctna. T<i swara-
de the WW/ jäyandes: Zngatunda/päthee bäde
otz och eder lcke M fattas/ vthan gckr Heller M
them somM / och tsptr til eder fieiftva. Mr
the gingo och ssulleMa, kom Bmdgwmnen/och
Hesomredo MMedh honom i Brsl-
lopet/vch Dsren lWHngbes. Pä chetsiostatommoock the andra Jungfrwerna och sade: Oc»re/K)el-
re/lät vp fsroK. Zä fivaradehanoch sade: San-
nerttga säger edermtte.Wa-
ter fördenstuld /ty twten hwarken Dagh eller
stund/ mir WemMsaes Gon är tommanoes.

billtrenElxr nu/ ock »Znbm Cderem/ pH che, ebraftn-mage Hfstrapade »arda,- A, wederqweckelsens chd t«
' för HErrans Ansickle/när han ttndandes»arder/
cheu Eöer nu tilMende Pribykac ckr/ lEsum Chriftum ! Hrs
theu Migt Apostelens Pe?« ord/ ganlkaesste,tankew
gen vtförde oc wal wärde/atpstdennewörfioste Sön«
dag effler vchi Gudz Försambllng/
vprepeteras: emedan thethet hölfomma rödet band-
gjfwa/ huru MennEwrs barn reeneglordeisrä fina

förmedelst en sann doot och bätlrwg/ och en
lefwande Two vppä frelsaren lEsumChristum/med
the fem wUa Zungfruer mätte weoerqweckeljens thd
ta finna/ när komniandes warder/ then nu tilfören-
de predtzkat ar/ lElusChnstus. Therföre och orden
sä herllgen lnda: S<i biltlr<nCb« nu/ «cb wsnd<r Eder om,
pa chee <dra synder msge aftkrapade warda; At wederqwectelsens
chi» lä tommil fir Hkrraus V»fichte/n<lr han »arber,

thl»
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Hrn Eder nu tilförende Prcdbka, är/ lElum Ehnsium. Ty
vthl detze orven syfftar Apostelen afwen «ll chtt anoa-
möhl/ lom Johannes Döparew/ och Hsrren
lEsus/ ta the hafwa sinä PreoyknMgar Mnva be»
gyNt; Gsrer Himmelrijttt <lr tsmmlshsrck lisr. HN)ll-
käHmulleltPet/ fom igenom Evangeiium Vthloswas/
och bältring sälunda samnlanknippa / fä at thkr hat<
tringen icke är / ther kan hwarten Guyz Rtzke / eller
Hans löfftt hafwa rum; emedan chtt och meer ön
Naart är af FrelsarensMfu egne ord: Ingen kan tienä
twäHerrar/tyhian mäfieantttigenHM then lhen
Tven som töldenstuld ifrön Svnden ickeaMr/ vtan
henne alffar/ han sr SMdeuesttäl: Och kanlNgalUnda 10h.8'54-
Svnvemas förMelfe bekomma!' athansSynder mä-
ge afstrapnde wawav om tcke en sann boo« och bat-
trtng emeuan kommer. Men en ssdan battring och
omwöndelse maste GudH Mena watta / mitVan wff
tunnot af oH fielsiva in,et got»t tsnckia- vthan Gudziär cheNsom'
wättar i ost Me wilia och gttNmgl Dch destZr thettNNmngen vtl tivanne ftyclen,- ther aflhet enaär bedröft Philips.

mennizkiorsdarn/at
zheafwkderqweckelienstMlnlttwtta/föränthewedeM
Moon öfwerkoma thet andea/ och then giaöie en nö dlg
fyndernns förläteife medförer/ nar MMna «Mda aft
ffrapnde/ os) kasiade vthi hwftens diwp/ at vppa thcm lkal'
aldrig mehra läntti waroa/dwarkenu/icke heUer tä/ nar
iveoerqweckeffens tijd kömmer för HErrans Änsichte/
M han iändandes wmder> then nu tilMnde predH
Ad ar/ lE<um Ach at tä Oudh Fader
OrFrelsarensMuChrtstistuWgenom then wardige
WzgeAnda/vt< otz jampt-och synnerltgen tvättamme»

MM:,??
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s4v
en »ann bälirmg/ och Gudl dehagellg oMVändeiie/ak
enär HM jften Himttielfte Brndgummen Frelsaren
ZEzus fommandes waldtt/ wtz tä mZtte wara redo/
och ga m medy honon» och the wUa lungftuer vthi
thet Himmelffe BröUopet i Tii hwllten Hnde wtz och
föreiazne EvangeliffeParabel ijä mältoför dennegän-
gen ashandlom/ at wtz först afhöwm / hm n nckgre
lungftuerskioocheet/ andra nckgras
fäwilssheee/ och ftyt/ och an-
draS ofsrsichllgheet ochförjumelse befftlftven war-
der/ och hwad sadant beeyoer. För chet andra /

hwad ffada the Fäwllsse hafwcl af fin ofsrfichtlg-
heet och fsrfumelfe/ och ther emoot/hwadnyttattze
wtzft lungftuer hafwaasfin fötfichtlgheetoch fiyt.
Imedler tO och allan.tyd wtz suckom/ och medh An-
Vacht bidion,: O K)Etre hielp/ O AHRre lät
/Nnär andtellgen thet warder fulkompnät / hwad

lEsus vthi nastföregaendeCapitel säger,
al then onde Ctenareu siiger l fit hmm/ mmHer-
re kommer lcke ännu brält/ och begpnner ft ftck si-
nä Medtienare/ja/ äea och orl<a medthe drucknaz
Gä kommer thensClenarmsYerre/ thendagh han
lcke wliuler honom/och then stund han lcke meenar."

Wärder/ lom orden vthi wärt hel,ge Evangelio
lyda/ HtmmelrAt W tljo Jungfrner/jom wgo
sinä Lampor och gtngs vth emoot BmftguMmen.
'Hyet war et wälbekanM vruuk yoos ludarna och ehe

ftere
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fiere öfterlannmgar/ alßröUopShögtyder emoot Afft
lonen aro fiirade, och vthißrudensbws/ t«t andt-
ligen Brwdgummen medh stt medfölie kommm ar;
tä och no» of Hans ankomst sörspordes/ nsgre lung-
frwer afßrudens jämwal och Brudgummens fiächt
gmgo vth emoot Bmdgumnien medh brinnande fac»
klor och lampor/ «he honom hederligen vndfingo/ och
vtißröUopShwsetinfördeochinföigbe.. Och medh sa-
dant bruuk förMnar Chrifius Icsus fin
Knrkios tilstand vppa jorden/enär han/ säsom then
Himnielsta Brudgumnlen/ lgenkommandes warder
at döma lefwandes och döda. Tö warder Himmel-
WetM wio tfto lungfruer/lom togo sinä Lampor/
och gmgo vth emoot Brudgummen: Mn ftm af
them woro fäwllssa/ sch femwtzsa. The fawltsta
togo sinä Lampor/ och togo inga olio medh fight
M«n de wysij tygo olla isinekälllle saml medLampo-
Men. Tä larer bltfwavppenbart/ at ickealle the ther
Christne Heta vtbi sannlng Christne aro/ och at icke
olle tde Christo kärkompnebliftva/ som
fig lhet inblUa, efter icke alle sigli til Hans ankomst
rölteligen beredt och fZtdige höUit. Saledes the tljo
lungiruer betnda alle Christne/ the lhet Chnstna
Nampnet föra: Tv om them talar har fbrnembli-
gast lEsus imet/ hwilta Gudz ordz Liws!och Lampa
mtet vndfätt hafwa, emedan the otrogne hedningar
thrlstl Nampn icke en gang vt hi fin munn föra.
Efwen theChrlssne warda mönqestades vti then
ge jkrifft, wid lungfrwer eUer och e» Bruo förlHkna-
Ve. Ty fäjom en förlofwao brudh af hiertat alleena

P pPpP , hslltt
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»Cor.ll:l/

halla- sigl) 11l szn Brudgunm e O nväsls ow e,! «ätl
Chrissen sin hlmnttlzkeßrudgummc Ftelsat?n lEnm
af hiertat alzka/ ock donom troqcn wara ochsigh om-
bch fta > at van lhenna sin Brudssumme ma uicklas
vcn Then helige Palllus här om mär-
keligen.- I.,gh hafwer M eder enom KMn/ pä
thet lag ssulle fip» Khllstorn reen Jungfrw: Ga-som ochhwai och en Chrlsten mästelher om aldradögst
betymrad wara at han sig ifrön werlden cbtftöcklad
behaUer/ sin Andelige lungfrwdom bewawr/ och sin
himmelsse Brudgunime m ttl döden> eller Hans swste
»genkomst trogen wardtti at icke lkee ma thet den he<
lige Paulus mhi tal de fp?ökoch strap föliande ordm
beftuchmr: Men iagh ftuchtar, sögerhan, at til
slfweneyrs steer / at ftijom Ormm Ewam de-
fweek medj fin llfundighett; Sck warda och edor
finnen förwänd ifrän EnfMghmet, lDristo. Cy
och en stoor öthMdnadöremeUan thettzoZungftuer/ssom vthi thenne Evangeliike ltzknelse warda indtagne:
alla taga the wäl sinä Lampor/ Alla gä the Brud,
gummen emoot; alla weta the/ a« Bmdgummen
warder kommandes; Och alla betänna the/ at the
mäste wara reedo/ nar Brudgummen kommer: Alla
hafwa the Gudz ordz kunostap/ och the Högwördige
Sacramenternasbrwt/jöledes alla och örossilde ifran
Hedningarna/ the as Gudtt imet weta. AUadekan-
na the sigh til then helige Skrifflz Ord/ vppä Chri-
stum 3E<um troo/ och Hans «genkomst ifrön Himme,
len i sytjnligh matw wänta° Sölom och thet Gu>
domeliga orvee/ och Gudz oMelssren^MuChriststuud-
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kundjtao är thel enoa medlet/ehttigenom wy tunnom
Sa lae warva: Och vthom hwtlket ingenkan tilSa-
ligyeelen tonlma. Men medh thenne lampa möste
man rätl vmgäs: Aro icke ibland the l«s lungsrwer
ftm fäwltste / son» hanvla oförsichltWn medh fine

lhe taga wöl Lamporna/ snsom the wtzsal
wen rve wga inqa o»«o medh sigloch huru kunna the
tä förßrudgumen lnsa?Tde som wtzseäro/aro kloke och
försichtige/ hafwa icke alienast lamporna/vthan förlee
figv och medh olw/ och taga sä mycket medh figh/lom
the alt ftadigt lnqium kunna. Betpda altsä Lanlpor-
na vthan olio Oroetz hörsre/ och them lom thet höra/
men inter aro des gömre.- Tn stdanä mennistior be-
draga sigh sielfwa The betnda och sädanaEhristne/
hwllka figh af iroona wäl berömma/ och til Cyristi
troo figy medd munnen bekänna, tä doch hoos thent
icke annat sinnes an döo troo/ och mlet mindre än ett
lefwanoe troo. Men the som olio vthi Lamporna
hafwa/ tde aro sädanaOrdey hörare/ at «he och aro
oroetz qorare: Tve ordet höra och göma/ och bära
des frucht säsom »ötte Ehriftne, the tben saliggöraw
derroona hafwa: TäMdh ttoone kommet GudzVnde godh/som otz pä nyo söder/ han wärkarl ostee annat movh/ochkötzens onosso oöoan Säkonz-
wa goda a/rnlngar ftam: Thet war ey annat än
jynd och staV/ hwadh wy lllssrenne glorde. V-
than ttrlerktn Troon aldrigh är/ Then henne pls-
M pkljft/ fä Wta wäe nästa kär/al wlj ho-
Nom gote bewtzfa; Ther meoh warM Gttdz kaOpppppz vpfplt
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vpsyit/wtz «enom hwarMrom ofslffple/ som
Lhristus oh tlene HMer.

Tä nu Bmdgummen drögde/ blefwo che alle
ssmpntga/ochsofws: Emedan wänmndet paßrudi
gummen Cyristunl wardtt thenl CdristnomMgt/och
the mena thet wara elffördlöyejse,- som och detz v-
tan har medh warder tilkennagiswlt then effmMen-
«lffelig Rächning länga tyd som til oen sidste HEr-rans lEsu dagh/ ifrän then ttlden thege orden saves/
förftyta msste; Tä HErren Gudh annu mängen
Mennijkia tyo och rädrum til batttmggifwer/och oas-
wer eolamod medh otz/ ochwlllckeae nagra sso-
la förgas/ vlhau al hwar och en wander siglli blit-
tling: therföre och the orden /at the blefwo sömpntga
och sofwo/af nagreLarmeom the döde vtlaggias / at
mänge och mehrän msnge Christne HenänslEsu
siosta tilkommelse daginttt tilhunnit / vthan siörsia
delen af lhem vthl wäntandet effterChristi ICsuigen-
komst affomnade aro. Men wtz kunnom och thet
ailsa wäl förstä / at the Christne / som s<z länge essrer
Mennisselig rächning vppä ChrHi lEju igenkomst
wanta mäste, theröfwer tröge och jömpmge wardst/
och icke fttjtige nog at vppä HErran lEium wachta/ss aldeies/ at och che fromme/ as Meunilkellgh swag<
heet icke allan tijd och sa offta the wal tkuUe/
ligen ther vppä lankia; Men the satte och Oauoach?
tige aldelSHErwns lEMCHristlzgenkomstvM
«et och ögonen lattia, sa at the «cke ens vtas hierta,
«her vpps tanckia/ vtyan lä lefwa/ sasotll Herren ZE?

»Ptt.;:?
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effter l>init. s4/
fusaldligmedra stuUe lgenkoma. Menhwadhänder3
Mn om midnatz tOwarSletanstrlji Sy/B?uo-
gummcn kommer/ gar ochemool honom. Ochhwad
larer tä blifwa för el feloefkry / när Hswerangels röst
och Gudz Baiwn vthöfwer hela werldene höras/ och
alla assompnade vthur sma grifter tiWg medh the
lefwande ropade warda. Tn lasonl thet war owam
ngithooSjwdarna/atenßmdgummetilsinßrudkom-
ma stuUe om Midnatz ttzd/ när aUa lägo och sofwo:
Sä wll ochHEcren Wsus har medh tMenna gifwa/
huru oförmodeiighhans igenkomst bllswa larer/
och then dagh/ then stundffee när man mmft thet me-
nar/ och »nan Freijaren lEsum mlet wantar. Nagts
of <ye gamble hafwa här öfwer the mnckar hafft/ at
HErren lEfus ä thenne fidste werldenes oag öndtelft
gcn om Natteltjd kommamä/ fasom harochi boob
ftafwen lyder / om Midnatz tiidh; safom och HEZI-
tm om midnatz tO sioZ alt lhet wariE-
gypll lande; Thestvtar. ochChnsslZEsuordhoosLu-
eam finasbestrefne: lagsckgerEder/l chcn nallen
stoia twa llggia vihi ene jang/ehm ene warder vp-
eagen/ then andra qwaria°ten. Men then Men kal-
zar och en oag/ fom Narcu3, Evange-

zisten filiswer.. Dlmmel och jordffolaforM z Wen
om ihen dagen/ och then stunden weet lngen; ttjde,
iigen at ther medh förttandiq« / then tyden aldeles

sZ owitz/ fom witz/ ochatlom förborgad; shel>
före och Fielfaren lEsUS hafwer welat nampna aUe<
Vanda ttzdh/ nu dagv/ nu natt eUer Mldnatzttidh.

Ppppp) Synw
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l4«e NuMde och GiuendeSsnbäse«
Di k<ns

Nllch nicht
setjll wegen
d« runde
derErdem

llnb per
Golmen

laufs, des

tag must
digellichen

in der
Nacht/cM'
bern am

lage/viclen
am Mor-
gm/ auck
p:clen am

Al>ttlb
tommeii.

/?.

Snnes enoctler tyel ztee lunna/förlordenes nmo >eet
och Soienes lopp/at nägon witz tyd 11l i)Ermnssid<«
sta <g?nkM»sts cho nls emeda«l then sawme
HErrans dagy nödwänhlgt manqom pm natlen/
androm om öagen/ mangon» om morgonen/ man-
goni onl Monen kommanoes warder. Men vppä
then orren/ ther alt alt folk ltola för
zamblade warda/ och domen daws jk««/ ol«fwer alt
liust och klaarl- THoch yarchttsaliaskan/atingendm
dagen eller stunden weet, men aUatdel weta msste at
hwar och en efter del nlstälid ds<nh walderv yli hwll,

ket han funnen warder/ antlnge», pH thei sldste oagen/
Heller och vthi dödzstunden. Hwarföre och
pkligil td« wist blifwa lärer/ at nar «het anikrij war-
der: EH/ Vmdgummen kommer/gär vll) emoot
honom: at ta alla sttjga vp/ alla fina 3ampor taga/
alla i gemeen/ och hwar och en i fynnerheet för fig wi«
lia fin lampa färdigh hafwa/ och sasom rätte
lupzgäster Brudgummen möca;Wla/allajomCl,ri,
sine heta/willa Chrlstum vndfa sasom Christne: Men
see/ thet waroer them fawitjkom fe!andes,och thet the
intet hafwa förmodat/ hafwa the förglömt thee basta;
Och the dafwa ingen olia vtl ssne lampor, the wilia
wäl them vptanda/ men the mafie nu förstokna; The
hafwa wZi the orhen ännu i ropa Heree/Hme; Toe hafwa wäl hafft Guoz kundffap/ men
then eg af hzertat teosdt/ och en eftte Guvz Ord lefwat:
tde hafwa mlel qiordt efter Ouoz hafwa et
steen yaftt li> GuVachtiadeettn/ men des krassi försa-kat. Ss eflertäl-ckelzge ZrKrelsczrms Issn Ord: At
la/nm sm Mldnatzttzd wardlel Mjkltj i SABrud-



Zummen kommer/ gär vth emool Tä sis-
do alla the lungsrwerna vp/ the säwltssa MidK
ehe wljs?/ och redde fiaa lompor 111. Tä jaoe the
fawitsta tll the wijsa z gzfwer etz af edra O io/ TY
lväm lsMpor siockua: Mm the wijft jwarade lck
stljandes: IngMnds/ pa thee bade och edcz
icke Vlhan gar Heller li! zhem som B-
lm/ och klöper lil eder sichwa. Ach! Hmu obttck,k.
samma w»ro the fawitfta/ ftm logo wÄ iamporna medh fig/ men
til mttt gagneliga/ efrer the «voro Hthan Otto; Ock huru oför-
fiandiga woro the/ tä the sigh sä galna fsrsiagh wibhuUit/at andrs
vchi en sä sfsrmo>e!igh hast och Proccjs stulle <M'<l
chem afsin olio: At/medh et crd/ reent vth jagdl/ the O mdach-
lige ä then sidste HHRrans lEsu Dagh gerna stulle Gubfruck-
tige Mennistiors croo och fromheel ächmula; Thct them tä wa»
der afsiagit- Ty hwarockenmaste af sin lroo lefwa/ ock hwar sch
en fst figh siezsGudi Wkenstap gisra. Thcc warder inttl the
OgudaKtigehielpande/«the här medh the Gudftncklige f,m-
manlefwae/efter the sielfwe och icke Gudsiuchtige warit. 3he wtj<
s« lungfrwerna waroa thefäwilsta ta afwlisandes/med el obcha-
geligit Ingalunda -. Ty hwar ock en hafwer fsr sigh sielf nogh ae
gsra / at han tä mä wsrdigh achlad warba/ae vlhi then Himmel-
sta Brsllopjsaalen lyckeligen intomma. Hwarfsre och hwar och
en fsr sigh medh fsrsamblinsm önstar: D Gttdh ssk llftM
Nave/strmlghpa tcktanbaaNi Vlelpsshttsteftck,
M wck3e/ iftgy etllest feela Kn; hsle mG i troona
ftsta/ i ehenna onda tOH; Hieipat iach alchdha-
star til thennch ysgWh Wd! Hiey at mich eV
behaM Mldzens sttymtGtWttt/ pch at w?gz

ch he-
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Z4s NuMdesch Siumde Gsndassn
ey bedrager vtwärteS heltgheel; ?u w<irl>es tll
ssam gsra all lögn och hennes brift/ och oh medh
tlgh hemfSra: Kom fnart O ZHsu Mrist:

Saledes lärom wlj/ I mine alffelige/ «f thet aliare-
dovti föreläsne EvangeMeparabel/genom GudzMad/
ör förklamt/ hwad vppä then Ene Man/ then rätte
Cdristelige klokheeten/ och förnembligast högt angelä-
gne wljsdeelen ar; Menvppil tven andrafiMn/then
aldrastörsta fäwitstooch alorabeklageligasteqalenstap;
som vppä bägge Njdor Vtt)i Cvrisenheetcn? föröfwa-
de warda. Tv wtz mäste alle/ uUt/ alle mäste wn vp-
pä war himmelste Brudgum/ wär FrelDre lEsum
;vanta: Oct) om then httlige Frelsarens Cdrlsti Issu
dagh icke förhanden wow/ eller och/ om Freljaren
lEsus icke wiue igen komma / sa mätte ts hwaroch
en lefwa/säsom honom behagade. Men Gudz Ord/

fasom wtzvllthen andrawar Ch» Nelissä BooSArtikel
bekännom/at lEsus Christus lfrän y,mmelen war-
der igenkommandes/tll at dönw lefwandes och döoa;
och här vthl wart Evangelio/ wtz thenne dagh afhö-
rom/fäges vthttycke!igm/at när lungft werna soswo/
Tä wart et anlkrlj: Brudgummen kommer/ gär
vth emovt honom. Hwllket fannna sannaGudzoidoch
vthtrycteligen handgifwer otz then aldraförnembligaste
orjaak/ then otz Christne beweka jkal/at l chd battnng
göra/ Chriftellgen lefwa/ och Saligen döö/ eNer ochsa-
ligen wär Himmene Brudgum wld des igenkommelj?
al möm. To then fidste Chrijii lEsu dagh w«rder
afwen otz intetöfwervoppanocs Sanfardeligenliirerl

finom

Der eag
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effter 34?
sinom oct) Gudl behagellgd Md / ehei cmstz-ssölla i

vthcmoot honom.
chen stund M kommH/ihwW alle the/ jom i

gnffterng äro/ stola höla Hans röst/ nenchligen
thens Himmelsse BrudgnmmenS'
sti lEB Gudz Sons röst/ och the ssm wcl Zafwa
gwrdt/ stola ftamgä li! iWnS ppstandeife; Mn.
the som Ma haswa gwrdt/ tl! domsens rpMZejse.
Smevan tä altlä är/ ia l>andlom wtj Christne diUigt/
ochog dögstnnttigl/ safom the wijia lungsruer/ och ic-
ke jä,om lttesäwltfia. Wlj raknon,)u aUethet för en
galenlkap/ lhe sawitstelungfruerne togo lampor-
na/ ochworo mcel therom bekymbrade/ hwar afLam»
porna stujle itändas/och hwar med tde stuilettandas/
och hwar med th? stulle kunna elden hälla / när the o-
lian lörglömde. Altia ai «hec och en medra an beklage-
liggalenssapnu thet heligaordet hafwa och höra/och
imel ther effter göra; imet et ratt Cristeltgit hierta
hafwa/ och ey heUer stg on, et godt ochroiigil famwe»
te deftlta En dsrheet war thet )w och/ och en stoor
fäwitjko / at the fawitsta Amgfruer then rätta tljd
förjumade/ tä tde kunnat och mäst fina tampor m<d O»
lio föcefte/ och the sedän as Brudgummen wordo
redde fundne. Msä ar thet och en altförstoor fa-
witfko/ at och lcke Heller nägon större wara kun/ med
boot ochsin ieftvernes bättringvpstiuta in tiidödzstun-
den/ täisrständ och fsrnuffcickemehra sinä snsior kuna
förratta; ellec och ti« den sidste Christi lE,u daq / ta
nädenes ttzd aldeles vthe ar. Säsom wlj och dör om
Vchz Gudz Kyrckia wackcrt och läroMc smngom,' Werl-

Johann.5
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den förfsras af l»<st>iensnsd/ och stälfwer fasi sir Helfweles glsd; tän<
ter täbätlring sora- när man ckr fiuk ock inltt fsrma / tan ingen
fiähl eller redo fa/ tan ey el ord framstra Nclr man ey
lefwa ma/ wil man fsrfi annae sinne fa / och Gudi sigh befalla;
lagh ftuchear chet warder ta strseent/honom blifwer Hans vMtä
fsrmeent/Gudh kanhaneyrclttäkalla. Täärjwförseentwil-

pen. eller sög och/o Mennistia/ywad kan tlgh
lagnare wara an äswen thetta/huru m med brmanoe
lwones Lampams thenHimmelskaßrudgumn»en tm
Frelsare lEsu mbta? en/som nlssnamogntähr
och fbrsiänd tomlnen är/med barnletar stuUesit hws-gersd förpanchetera/ tden stuUe au
och en Men en döre öfwer alla darar ar
, »anning then/ hwilken föt lh« timeliga/ ehwad Holst
thet heeta ma/ fin ewiga Saligheetz wälssänd vti thtt
Hlmeljke bröllopet försummar. Et ömkanwördt wee
mä man ropa öfwer thenne werldenes bam/ ock om
icke en sann booe ock bättnng emellankommer el för-dömeligttwee Omnägorvppädenne werldenes godz/
ähra och gunit sig föriäter, och ickeafhienat stg sm
Skapare förcroor: Om nägon här s jordene efter
thet timmeliga Oirigas / och för des stul gör smom
zamnchristnom orätt/ drager ss vthöfwer figh Gudzförbannelse/men thet eviga goda försummar/ och gör
slgtilal! Himmeist wälsignelses delachligheet owärdlg;
Om nagor har vti wäilust och npp'gheet iefwer/ och
földenstu! ladar vppa stg rEeMannens Heiswete/och
dch aldrig älerwändande ptzno och qwaal / men för-
lummar thet BröNopetz ewiga ftögd och
gladiei Om nagor här i thenne strhdande GudzKyr-
tlo och Förzamdling tllsiuter sit hierta för sm jämpn<

christen
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chriften, och drager söledes öfwer <i«h domb vlhan
barmherligheec vtlGudzdomb. Ach/I mme ä!»kellge/
handier förfichlel,gen/ och jeer Eder wWgen söre/ sä,
fom the mme, och lcke läfoni the owAe. lagh kan ey
annat an the markelige orden indraga/ hwllw iagh af
Augustmo med stoori betänckiande/ochickevtanthens
heuqeAnoes niedwarckande finnerchestrefne/ och lalun,
da lyda: Oat tu/O Menmstla/wG wore/och sör-
ftode hwadh werlden wore /och sago fölvth/hwad
liWnd vlhl helfwetet wore. I Gantnng eu wor-
de Gudh ftuchtandeS/hwad i ar begH-
randes/ werwen förachtandeS/ och för Helfwetet
llgh wachlandes/ ja medh wach-
tandeS. Lälomotztil/idHNranslEsuNanlpn/med
the wij<a lungsrwer wära hiertans lampor brinnaN'
de redo yä«ia ! Men medh wära h«ttta«y brmnande
lampor fölstääm wtj mtel annat) an then sanna och
leswande troon/ hwli.en Gudh/ fäsom en Lampavthi
Mra möcka hle»lans lnchiot inzottoch ther inne/för-
medelstGudzHeigaOrdz«ägoitandt/rtzkeligen lyser/
vcv en herllg glautz «frän siq giftver af then wärdlge

Anves Hunmellka OlioS nmnige mgiurande/
ocd vpwsande/ al af des stcen och stralar
wart fölstand bllfwer vplnnst wara fiälar och hlermn
brinnande/ wära sinnen och alle lemmar wlUlge at
HEsnen )E,um vpwachla/ vti Gudz kundssap tilta<
ga/efter Gudz ord letwa/och attG redo finnas i lnf
och i oödh til Gudz bedageliga tienst. Sasom tä
Vcudyummen ftal jnarltalla Gäsierna >ml»l) il, farl; Hiclp o§O
Gudh lä alla ty sofwa i synd sa härdt. mmj»af»a i wärhänder

» iampan

incellige»

muncji

sunc;s>lo>
teÄö De»
um time»
re«, luper»
n» »spece»
le«, mun»
<lum c«n»
lcmnerez,
6l inter»

num nor»
reres,
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eli li<j»s.

Itzniz ver»
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»c»
cenllitU?:

Oieum,
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jampan och altbehör/at wy ey torfwa wckwa ifrän linBröllopz dörr.
Hielp ae wq ey ssrfara Nadenes Olio r«n/ ock osi taga til wara
sir'alt strymtachtige steen/ och at wij til magcmed
tigh inga/ och icke medh lorg och qwh>a vcheför Döreu stä^

THct Andra/
Hch lärdeles hwad ssada de ftwttste hafwäafsin o-

fötsichttgheel och försumelse/och der emooe/hwad
nytta the wysi, haswa af siu fsesichtighett och M/
hwad anbelangar; Dr vthl thenne Evangelilke pa<
rabel sälunda: Mr the Aingo/och stulle köpa/kom
BrudguMMM. SäfomFrelsarenMusläya wMe;
Tbet wartö imet MH/til atgä ocn kiöpa Olio/ vlban
<3 war ttjd at wara »edo/at ga emootßtUdgummen/
och möta honom. Therföre the och sedermera lom-
mo altförseent. ehe somredo worogmgo med ho-nom lßrsllopttt At säsonl Beuogummen fan the
fem w«la beredda/ han och them medhsigh inlogh IBröllopzhwset/ fa lät han och the fem fawttsta obered,
da blifwa tilbaka. Tbem/ som Lampoma särdiga ha-
de / logy han medh Ng til Bröllopet / ock lii ewigh
Httnmelsfrögd/ hwiiken och vti vppenbarelfen warder
kallad Lambsttts hwarest thet Himmelste
Hallelujs sungit warder.Sösom orden tydelisen lyda:
YMIM/ warOErre/ AiMächllg Gudh haf-wer mtagitRIM. M oh Zlädzassch fröMS/ och
gifwa honsM ähw/ Brsllop är kom-
mlt/ och thes Ouftm hafwtriigh etlredt/ och henne
wartglMttgk MgMimntochstMnde Glike.
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3hetföre och et fä bedrösweuglt ftwt för the fäwiljw
fölgde pä theras sörmeentt lyckelige och önstelige Bröl-
lopzfärd/at när Brudgnmmen kom/och the fem WUa
lungfrwer/ som redo woro nzed sinä lampor/gings in
medhonom ißrölwpet/ Ta och dsren ttlsiänOcs.-
At Nwenes Dör/ och then thd/ som förra förundt
war til dZttrmg/och at tkeda och jmyckla iamporna /

war nu iilstuttn/ och o!de!kS förbij Ty then tilfö-
rende/ och förön döten Mänges / ilitet l himmelen
tommen ar/ kommer och snoemiera aldrigh thetmn.
Then dör/ som yär öpen Dr för alla Snndare/ the
ther battring göra wlllujlgknom hwl!kknAaron cster sit
begangne och instisseade Mudertz; Davld efter sit
hoor ochmord/ Then förlowdeSonm widhsin hem'
komst til sin Fader/ The PubKcaner/ laccheus och
Mattheus/och han zom stod wid dörena sör leruza'
!ems Tempe!/ och siogh sig för sit bröst/ och suckadc/
Gudh mifiunde sigd öswer migl) syndare.'
Petrus / som förnekade Freijaren lEsum/ och ledan
M Vth'och greet bitterliga; Then stow Svndeistan
Marm Magdalena/ som fin snnd ehrkande/ twattade
lEsu Cbrtsti fötter medh sinä lärae/ och torkade them
medh sit huswudlM-; 3hen store Freljarens lEsu
Cimssi sörjmadare/ och lhen Chrlsteliga kyttws arga
förföliake Saulus, sedcrmehra en ttogen och högtvp-'
wst Paulus; Ia och enstoordcel af che som
haswa ropKt öfwer Frelsaren lElum/ Korsfäst/ tors>
fast honom / och sedermehra as Apostiarnas derliaa
Predtjknmgar satt sinng l sinä hmwn/ biiftvit om-
wände och lätit sigh döpa/ och söledes lil Gudh ingän-
gne/OfGudh tll näoer tagnearo/ockjä tll thmOqqqqz meM



melsta oöglljven lngängne; Then dör/ säger tqe-
nom hwilken aUa thetze' meo eyeflere Guoz barn/ Zro
til hlnnnelen ingängne/ eller och an/ js lällge Nädenes
ttld ar/ ingä; Then dsr stär a then fiotte dagen ,n-
-tet mehra öpen/ vtan är tH aldeies stängo och nlsiuten.
Therfsre och i iijknelsewijsw om the Fawitstas alt för elyckeliga
fsrfiag a°e«igen salunda sagdl ochstrifvlt: Pa thet fidsta koM-
mo och theandl-e lungfruelna' och saoe:Herre Hkrre/läl Vp för o§/ K'!las che sa woro che och fäwiesta/som mena sigh ta kuzma hereddawara/n<lr allVeredelseL lljdhär vtt.
Tyhwao wil thet hielpa/ae the alla lyder/snare saqr vtan Gudl> men
wDrliqenemootGudh hcklwesldcn i f-vat hafwa,- och a lychtonne
»chidsdjstunden/ eller ädcn MeDomed «qen ftrmena sigcher med
i Himmelen komma kunmi/ nclr the af strsträckeltgheee/ af
fmchtanfsr sie onda samivcte, oiestarna och heifiveles ewiga pijuo/
ockovchsilyeligeawaal/fa HErre/ lat
Vp för otz' «Mn Flwitst, och alsomftsrsta galenstap clr/inbilla
sig/ vtom Gudzord sinnaskunna bywägar tll yimmeleNi enFawit<
sta och allomstsrfia galenstap clr/ tänctia och Ma i sil hierla och
smne/ at sa snartz som chce sagdl/ HErre/ HErre / lat vp
för 0§ !sa stal thet och wara/at i Himmelen tomma.-eme-
dan Mennistiors barn allenast wägar för sig hafwa;
then ena til Himmelen och alstsns Salighcel / Men lhen a»,dra

tiiHelfwetttoch alstsns uöd och förftsmclse.Äwwgen masie nu en
Gudftuckteg Menistia dcn samma lrooncs iamxa hennes Sicll
ftrelysa til thet Himmeistä BMopctz saiiga och ewiga gladi?/ eller
lmasieen OsUdachtig Mennistia/wilfarelsens och otrones lyckta fi-
ia til Helswetes qwaals osaliga och <wiga pijna. Mog ropa che sa-
wirsta lungfruerna/och säija- HE»rt/HErre,lalVpförotz!
Men hwad lssus/ som ta mel» the wrsa lungftucr-
na är gangen vchi HimmelenS Glätmi Ta swaraoe l)un och sa-
de: Sannerliga säger iagh eder/ lagytännereoellntet.
Safoni han ftya wille.- Hafwen I migh li!fs?ende sä länge för-
achtae; haswer iagh tilfsrende af eder Hölot«»jielfmam ock l^er»

ttlisit
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teligie HMRre? Hwad stal iagh nu medh edert ftrdubblade/och
än tusenb gangor fördubhlade nödtwunZneHHßre, HHRre?
Hafwm I tilförende icke welat migh til Hra/och edra Slälartil
salighcct/halla eder redo lil min wissa/ och ftadigt eder pppenbarade
och förkunnade ankomst/ huru stal iagh nu eder oberedda/ vchan
«ande vthan BrsUopzkl?der/ sedän dören fiängd clr, ochsom Fadren Abraham swarar Me sa fiort zwalg är bcfäst
emellan eder och oF/sa «s che som wilia fara hadan til eder/ the komma
Kesi icke widh / ey Heller sara tädan ock hijt öfwer; nu eder cmoottaga/
för eder oörenavplala/ och eder mfiappa l Sannerllga söger
iagh eder/ iagh tanner eder intet: lagh hafwer med eder
imet mehra uu at stassa/ an at iagh intit mera af eder wece./ eller
weea wil, vihan I ifran Himmelrijte? gladie och Gudl salige sst'?-
dande/jsmwäi che heltgas vmgänge ewmnerligen clro Msiume-Ty
nu tunnen I icte nägot mchra winna/ och bckomma af chet Itiiförcnde icte hafwen welal höra och göra/ hwad iagh eder befalt.iärerMennistior alla göra bckmng ityd/at nckrGudh edertallar/
han ma täsinnas bltzd/ en mild och nabig Gudh/ och lil sil Rijke
fsra sasom sin tära Bmd! Thet och ost Frelsaren IHsuspamm.
ner medh chct herlige Mtafthennc Hvangeliste Mnelse/ta hanlil chem ea närwarande/och the sedermchra chctla samma höramande/ sagdlhafwer/och ckn troo. hierteligen säger.- Watcr för thenstuld / warer fördenstull beredde, vchi en sann lefwande troo/ ochm sann osörfalstad Gudz ftuch,an"M?ge: «vachter EderW- chec
onda/ tänter/ talcr och gsrer chel godt och Gudi behageligit är,Ty
I weien hwarken dag eller fiund nckrMennistibnes Son ck tom»
mandes. Och stola thetze orden/sa wäl om tben sidste dödjcns

VLQ non
poceK me»

reri vel

<ZU!S
petit, <;ui
Kic noluit

nuoljveUl
iusllt.

fiund/ som omthen sidfie werldenes dagh förfiäs. Hwar och m
sta! sigh lhcr ti< fä-dig och berebd ha«a / emedan man inaalunda
weet/ pa hwllkcn dagh ellerfiund man ifranchenne werldcn igenom
lhcn limeligo Dsden tan blifwa affordral»/eller och af FrelsarenChr,<io lEsu för Hans Bomliool tallad. Ifinom tijdh fääm ochwtj höra chee anstrij: Sij/Brudgummen tommer/ gärvchemoot
honom! och chet tä mange /mange / som minfi fsrmoda. Wa-tande och wammde »il war Freljare «ch HterlilZre asol baswa/

then
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then Hra» magom wlj war Frelsare och Äret-lösare gsm / ae ws
lcke trsge eiler crötte wardom otz bereddioch s rdige athälla, HW
tffterwijickewetom/hVarkendageUerstund/NlZrMennistionesVon
Hr kom!nandes. Til hwiitel» ända wijättr afwarPfalmbookher-
eeligcn O HErre Gudh w m hsgstagod lät tomma
eher til/foröka eu wäre stvaga mod/ ejfcer son, eu fictff w l / gsr otzswaga frijmodiga gsr ost swaga frijmodiga i HErran Zcbaoch! död-
Ms O HMrre lindra wckl/ nckr chee tiländal, ijlar/
O Heir.' tagwar sicll/ och lät ewig ros./N<lr tigh HErrS
Zcbaoch.- Ty Chrift sann Gudh och man/ lsm bott-
tog Synd och dzdzms bann/ genomti» bittrapijim ochdöö/nndy-
ra blod/ torsi anzest och nöd; wij hioiom O HHrre af httrtans
grund/fsrlal w«a brist i a!la stmid; hielp off medh hiertans hsg
och achc/tin herliga dagh och stora macke, förwällta medh gläbic vch

lroo/ til lheh otz n<lkas chen s.,iiqa roo!
Här vlhaf wl) äeer twäggehanda larom och behZl-

lom : Thet ena öfwer alla malto bedröfwellglt /

«het billizt alla jäkre och odoocfardtge Mennlik,or af
hiertat bedröswa/och Sorgfulla göm och cyem en stoor
fruchtan mzaga stullei M?n «det andra öiwermätton
ttösteilgit/ thet blliigt alla them, fom efter HGAwn
lEjum wänta/ hwllkon» och mängen gäng swcilt war-
der: at the sinä Lampoe bnnnande och fardige Mge
belMa/detdem tilOisomftörstK ttöstmävpwackiawchlll
stadigdeet dehicrla. O«n thet förra stär z förelasne och
nu föcklarade Tcxt; Och dsren «lstckngdes. Och
pä thee fidsta kommo och ihe andra Amgfrwerna/
och ftde z YERrs/ YHrre/ lck vp fsr op! Mn
hm ftvarade/ och sade; Sannsetlga ftger e-
der/ Faghtänneredermtee. Ohwad försträcke/
ilgll och yZrdt Old / och et rätt dundersiag thetwara
mä för Hlla OguoachtM/ Jagb kckmn eder lntet.

Gudh
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Gudd Fader/ för Christi lEsu den hellge
Andebeware hwaroch en vthasost/ ot wt< icke mätte
sadana Ord höra/ Staller eder/ IWeligeChrissne/
en Land-förwD och landzftychtig Mennistia för
ögonen / och paminner eder/ om han den oagen sör-sununar / vppa hwilken han hoos sin Konung hade
Nadh och tilgifftkunnae erhälla/mm han en sadan lä-
tit sigförbtlgachmugrufwar han sig/närtilNaden in-
genmeerltzdeligW öterwinnes?huru förstrackes han
för Konungens Wrede/ jom ar dödzenslänningabod?
F)«ru beklagar han sin olycko / och medh bittra
tamr/af sorgfult hierta/sit ömkeiiga fau.'' EUer staUer
eder för ogonenenpatient/ til hwilken läkiaren nu sZM:
Min gode Wan/ iagh hafwer tigh radgifwit/ tu stul-
le i tyd thet och thet bruka; Tu hafwer thel försum-
mat - Nu är och förseent: lagh kan icke mehra rä-
da, eUer hielpa. Huru hierteiigen stulle ta then kranke
sin föriumelse beklaga/ och sig öfwer sädana sin Mia-
res ord förssräckla. Och kunde an ftere Exempe! förv-
tan detze nanwas / men mgalunda vthi nagot
betankiande komma/ emool den nödh och det
ölende ta bilfwa wil / nar nävenes dör warder
tilstängd/ och then Mllde Mennistlo .Frellaren Mfus
til the Ogudachtlgasätzandes warder.-lagh tanner E-
der lUlel / Tn förfarligit är til at höra/ och fast för-
flräckeligare wil bltfwaatpröfwa/hwadtdttäratdlif,
wa dortjkuten ifran Gudz dlijda Ansichte/ och tz?iloer
ifran Hans Gudoweliga Kerllgheet och NZde: sH thm
Ögudachtige/saml then dkla tördömda hocpen/stola
Kf dleftomen med et gansta fajcljgtt strtz wäldeligane-
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Zerstötte waroa vl» Helswetes ewzga ptjno och swalgi
ther annat mt?t lärer blifw» at fee / vchan DiefwU'
lens Böoiar och förfarllga eienare/ gruiweiiz;a lnner/
alzmtet liws/ aijingm dag/men aUedandaförffräcM-
ze ocv rädzla. Och hoo kan eller mä <H hieipa / ther
som ingen tljd är til at hie!pa? Tder Lngrca och
elfen för the begangna Snnoer alzunet Mer / lher
alzingenroo sinneS/sidermeraräHerwns fö: ikwckelM

o?l?gge!lga domb ar assagd: Wtjkec iftän migh/I
QMnmgsmän / känner Edcr inlee. Betäm
ker thetta m?d anoachl/ I Mwnissiors
tren Eder/meoan Im, synda tunnen/och Nadenes
Vörrannuöpm stär: kommer ihogwysa mannens trog<
na förnlaning tl! ywar och en i synnerheet: Kzltz
Gon/ fördrog icke at omwända lig til OHrran/
sch vpffmt lhee icke isran ehen ene dagen in til lhm
Hndra; ty Y^ikanswredekoMmerhasteligasfwkV
ng/och warder thtt hämnandes/ och eig straffandes.
Men emoot thenna whje Mannens goda räd/inglf-
werDiefwulenMenilkionc en ond ochfaljt förhopning/
om et langl IM/ych iäger: Tu ästenvngMmnistla/
3n kant ännu lange lefwa / tu kanst och i sramMenVZttra tig. Tdenna sörförarenom troo altförmänga

sigh sielfwom et lanZt lU och
zefwelne/ och at che wM göra iheras SklMermähZ/Vool och bättnng!yli theras alderdoms dagan mmdöden öswerMerMana hasteligg/ och bortrycksr lhemoförieknocs. Qch thcste Mennlstzor qöm Ma som
lhkn iycl taZcr NlwW pmMtMr pii lntresst , brukac

lhem



tvem lnnge/ och bctalar dwacttn ranwn ellfr HufwWl
summan; lhet aslnteresse daqeligen waper >w mehra;
och fast han ön stundomtunteaMgianögot/sK för-
dröher han doch lher niedh/ <ll theh suwnmn warder
pH sidssone altförstoor/ saat han hcnne icke bemla
kan. Lhka <a ar och thcn/ sonl fördröger medv si»
snndabättring in vttalderdomen/ la han kan hwa?-
ten ga eNer sta/ see/ höra och bcgl och man ho-
nom etl mehravnderwijla kan; han qar bort i sinom
gambla wayna/och arhwarkenGudieUerMennlMom
nytttg. Therföre ar lhen Mennlffia gansta wtzdt bor-
ta lfrän lroona/genom hwiken man warder Saligl)/
-som vpstiuttr sm omwäudelse m vthi Hderdomen
och tl! sinä didzstund/ eller tildes then Hlmmchka
Brudgummen konmiandes warder, emedan man icke
ar et ögnableck witz lher vppö/ nör sZdant stee ms.
Skal sörthenstuld hwar och en Mennistia göra fann
bootocd bättring/ och omwända sig/ emedan honkan
thet göra/ och Nadenes dörr icke an cr tilstängd. 3y
then dagen/ then thden och then stunden/ kan oförmo-
deiigh komma/a hwllkom en af hmtat gerna lee fful-
le/at boot ochbättring förlangst woro gtord/ ffulle
och tZ thet gerna göra/menfbrmör ickemehra/ v-
tan mäste medh the fäwitffa Wngfrwema/ §om seent
tommo/vthe sta/vthssangd lfrän Gudz Saligheetz
rhw och afwtjst bUwa/medl) the sö-sströcleliga orden;
lagh känncr Eder inttt. Thet st.il suan stee/ som man far
lyd ock btjd m ltjcen chd/ Gudhwil hckr <!ndc gisra. All eetn nu sig
bäde vp ock nqd/fte iäta klart/ ty snart en Hnde thcrnf war-
da, Tä stal sis w<lnda/vchan ända/werdzligh hogmodh vthi diwp
glsl»h/i HwigK wtt/stai man ta scc/en ängefi sioer mcdh ttageord

Rrrrr l och/
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36a Tiuglmde och Siuende Ssndagm
ock stal ey clnde warda. Ther är en ock doch eij did/ en ewig
dst> ock emgh nsdh ock stal ey ände warda. Stoor graat och strij
i ewigh piin/ Eld/ angefi och ledh i ewigheee/ och stal ey
warda. Marter och qwaal «l iyf och Siäl / som wima tan
chen Rijke mau / och stal ey ande warda: Swafwel-
siant/ / stoor ach ock wee / medh spott ock spee /

och stal eij ände warda. Then dicflastar stal lhem sulsnart
plaga och sia medh ormar gra°a / och stal /y ända warda.
Maeten plagar/ samwelet gnager/ syndcn bijtcr, st.-roch siitenock
stal eyände warda. Werlden thee spoe«r ock achlecr/lefwer sa
fort 06) än ftger/ här stal ey ände warda - Werlden stal sta/ och
ly förga/ som hon förr war/ l»!ifwer hon qwar/ the, stal cy ände
warda. Dock war beredb gsd Christen man/ ty strifften säger thee
sorsan/ thee stal en ände warda: ja/ snare alt stal medh et stoort sall/som man fte ma/ platt vnderga/ ock stal en ände warda.

Men/I mme älffellge/I Gudfruchlige och ftonu
me Cdrlstne/marken och minnens/huru lluft«gen thet
liuder i öronen/ och huru tröstfult thet är: Och the
lungfruer/ jom redo woro/ gmgo m medh honom
l brölioptt/ och osren tilstängdes. Marten tdetta
3 aUe/ I fom HEMan lEsum eder Brud-
ftumme wänten/ och lil Hans hugnadfuUa ankomsteora lamvor medv olio fardige hafwen/ besnnner',,
gen/nar Mtwäntandewil mödssamt ochswart war,

at doch td?t icke ssal förgafwes jkee/ thet I bered»
de ären: I tkolen «cke onlsonst och fafängt wäntat
haswa. Warer jw glaoe / och wldh godh tröst! lhee
fial eder i Himmeiew doch vthan eder fömenst/afna-
de/ doch rtikeligen wederguUit Mwa. gingo/
star här/ ln medh honom l Bröllspel: Thet är
en Chrlsten Sialszaligahemfärd/närhongenomchm

tttne,



timellga döden warder offordmd/ von la gör medsm
och Brudgumme Freifarm Chnsto lEsu mt

BröUopet; In vthi GudzSonsKonungzliga Siott;
in vthi lefwandes Gudz stad/ in vthi thkt HlmmeijkH
Zerulalem/ in vthi Edristi lEsu Himmelsse Fadel s
hws/ tn vthllthet Himmeiste in vthi thee
ewiga lifwet. «D,ya/ Himmelff gladle Wll
han gifwa/ ift rOe/Herwlj ftögdkNs la lilitzkel
Hwad kan hugneligare hugswakise/ eZlerhittttligare
eröst wara/ antheGudfruchtlge/ sasom enalsteligaste
brud/ lkolahälla brölloptil cwtg chd medd then aldra,
deijeligaste och azdrahögsteßrudgumnlen/ lEsu Chri-

Ha war muM ssal sull
Wedh lvatda, och war eunga fuli med ftögd.
Ty ttzet intet öga ftdl hafwer/och mtet ora hördt/,
och l mgen Mnnistws httrea vpstigit ckr/ haswer
Gudh bnedt chem fom honomckffa. Ta warder
enGudfruchttg siäl/ wal iftäntroonesrtjkeaffordrad/
saligmvthi sielftva herligheetenes rijke hamnan-
des. Then längtan och tdel twpp en Gudfruchtiq sial til'
förende yafft/ at sig fZllusta afHimmelst ftögd ochährci/
warder
eti starat bejklifwa/halst -ffter hon nuGudh leer/hwilken
thet aldlahögssa goda är/ om hwllken don sä mnckil,
men doch möchta Ml/ l dena werldene hört hafwer.Ty
IK)tmmelen/l O'mme!en/lhtr Gudhsielfwerboor/
faem wlj honom beffäda vthi ftijghm stoor/Anslch-
tt MM Ansichtt/ Atlsichle moot Alljlchle/"när

plrrlr? OErren
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-HHnen lebaoch! Af thet ästoHande orfa-
k glcidle sisor/ medh ftögdefäng och spelande/vthi

rck hTrren Zcdaolh. ?y finnes nägon iunga/
chen rätt dlWya mä/ssm the ehermed lust siunga/
Whe fiosra och smck O OEMe Gudh hwad iust
chtt lZr/Q OERre Glldh hwad wst thet ar /

Mr AElren lebaoth / Tä Ma the Gudfrucheige
sänakunna: Schom wlj hördi haswom/ ja fecm wq
thet/pa OErkansZekwchz si,o/pa ivarGudz stad.
Ta ffal cn Gubfruchtlg Slöi med Drottnimcn af rtzkc
'Arabi-n kunna- M lhct lagh otaf ltt wäseki-
de/ och of lln höldi hafwer/thel är sane:
s ch iagh ar kommen/ och the? medh min ö-
gon sidt : Och fij/mtgh' sr lcke helfftcna ftqd.
Sasymdoch af thetta sanmia »praket then Uiige Aw
gustinus myckit wackert ochandächtigt bejkchwer then

PsH l. 48?ls
<K?ng, B."

bktligaßrznovMocessen/ fä'edes: BrudenMgär sub-
etilgen til
sium/ msdh the heiige änglars Mcdhsslie,- lljka sa<
ftmDrottntngen af rljka Asablen bMiswcs ftn-
färdettgen/ al ea hon fick hsra rychket af Konung
Oalomos floora Wtzsdom och hwshäld-
nmg/droghon llzlerusalem/akpörsonllgen förfara/
)m chttsaolljannmghaoe sig/svMe!testrycktetwar/

hon isii isnd HW tzordt pm hsnom. Wr hon
nu
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efftcr 'srimc. 3^
nu tom lljt/ fsnmdrade tzcn sigh högeilga öswtt
Galomos sioora «vhsdom / at han war fnar sch
MdlZtz lii ae oplöjo aiia gätcr/ scm hrl<om
Mes: hon fölundrsde figh öswn Hans hws
och Konungzliga Palotzhlrimhcet: hcn Mmdw*
de figh öswer Hans kmselWßiwnpä Hans bptd/
och herllge?raclamente?: förvnorade sigös'
wer Hans HoffolckZMiawnmgar/och
'Cienares kosttjzga Mder 5 och öswer the brcnl op
fer/ftm han l HErwnshws offrade: afwtNstd
jiigrr han/ och thcn K)!wmclffe
genS Lhrisii Brwd/ the? ar/
sigh öMr sin hsge Bruvgummes )Esu Fynstt

heiWä nZlms/och alUheiiga .

KNcnnzffiors ffölZa bsningar/ öfwer Hans
klaoch/ ssm han fin sira BruV gifMr/lhel ar/

ktopp.ns fttklanng; hon fsrvndrar sig öf-
wer Hans Konnngzllga lhel ckr/Alwmsi-
rytett hon sösm:dlarfigh öiwerHans Osser/ehtt
llr/ zasom Konmig Davwkallax/
och iägc?: Loftva K)ERran min Släl / och all
ehct vthi mPh är/ Hans' helZga Nampn. Lofw

mmEläi/och förgälicke hwadgodt
mW glorot hafwer. "Zy l Het sr iagh ja'hzer-
tans siad / ai mm ffatt cknu O och N/ brgynncb

ftn



K64 NllglMdi? sch WmdeSsttd. effeer^rinir.
selsoch ändan/ at Guoh migh sigh tll lof och pk^s/
«vil infsra händm

Amm / Amen / för fynden migh fölssom/ädia
Ohrona/ HÄI och sali ar migh

! then dagen /

Amen/ Amen/ HERRH lEsu Amen ///

Mu ändas/som wij kalla/
Dna Somar - Meel!

Gndh stal sulsnart og alla
Msi hicha M all stel;

Et ewig Hr mstmta.
Gudh gifwe ojz rstt ta

Ewiga srZZden muea!
Mm/chet stee altsg l






