
Thet Wyrdige Mästerstapet i det Loflige
ÄBO SM/ önstas Näd och FrO aff
HENNANOMt SUDI.'

ThetThti STORA GUDEN af sitt heliga
och rättwW Behag / ännu sirdänger öfwer th«n gnu-
sta tunga Krigi-bördau/ thm ochdagtligenmchfineplä-
gor förösar/ harjagMmoahrsdcochälssade Bröder,
i CHRISTO/ iittet tvelat lata wara utan upniun-
tringi wära Enlbetes wärck; emehan det förminnes hu-
ru denjag A.!702 de«27 Octob.giordt/blifiverhoos män-

' gcn i förgiättnhtt/ oanstdt ofta stdon tved Präfiemöttn
och , ftmt genom breff wär plicht äc ,st

yämint/ hwilckm Gudz Old altijd/ och M chderills swärhtt sialla för ögo-,
nm. Then ängsian som alla haftoa under tben tilltagande Krigzfahran / och
thensorgo§ qwäl/ widthen fighärdt inträngiande hungerenödcn/ upwäckia oll»
rättsinnige/(HERREN röre ochss them som äro i Säkerhet'insöfde / «llerisme Hiertäne Wränghet förhärde!) att eftcrtänckia 06) angrtjpa the Medell/
hwilcka aff GUDZ NAD kunna ssaffa Hielp och Förssoning. HERRENsielfkallar the begge omtalte: och Hungcr/ sine onoa plagor/ oOtillägger änundcr sama Namu/andDiur sander,
Hesel. ,4:21. Then tredie lxifwa äthstillige i LaMt i ahr mehra kändt an
tillförende< Then ficrde h«r infunnit sig .moni lnnd; där Krigmmchterna hafwa

Faderligebehag then s«me
, Woeligcn ifan tyära orter! I thenna min Päniinnclse wN jag med nägre

wärt Sländz hatare / sikiä en Förbraelseassleicm, 23: v.22. tvHij ste hwab
simlmaProphctt siclffmostesätjagm ahörarcna'/när han hade talt om sitt ar-
bete /C, ,25 z/4/7. „ Doch Me jag deklWHtt chMZunuigt/Htn ett dcel

nicdHctMdeligaNiji/oH med ensöMjad
forrätta/att the niedOrdttz Kraft ltioftcinaM ,funNa'MMittftai

hooe den sip.?gn delcn äff folck/ som än är öfrig Mlldtt/ 'thftäö st.sckL,
Sy dcr/ som samma Prophet them nämner/C. 30:y. 14. Thcft <Ke i stelflv»theft KrigechdeF gräseligen ibland förstärcktt; Hwllkct sämwäl cn NU-älstandc Mrare mhi en märckelig Pcedilckan i Hr har
/v -. hafmr utfördt. Mänsiapet/som tillMnärmace grHlMrha<!waritutgänget/hämtHrheem med fg/uM
/<>/-«. och the som waret hemma/ sä Man som Qwimwwiha eij elttr svnas:nögot hafwa glömdt affsädant / hwar med Diefwulen tiäut wardcr. Begae
FcMagen HMa, «ss den, fzGt som tMfts OMmtltzhet HMmid>M>

tw



Magit i m vivchnllg drisiightt at förachtaGvdz.Ocd/ HTcrans Hellaa M ochHuuö/ftntt Hans Oy; Ticnare. Man HM sirmodat att den Mchnlige Ondssanoch Bitterhet en,ot hwar anna» inbördes/mottc aftaga/emcdan Fienden reeeat oitill Haat eMotsig/ men dtttiickessäftmuägrehafwaspardtfin wcede hijt heemThetftndige Merijv thett snödaHögfäcden/ Mtu»/Oc«chf/Otrohet i Echtenstap
och fiere fordönieliga laster aff sädan art/ hafwa tilltaget madan nägonWäl-
figzielse par aff forra.-ichrnl./ och äro <ln h,os m<i,lgen siiileslawnm. amdoch denRättfärdige GUDsRS ftraff förnnnskar än,net till ftnden / fä ar dochbegärelsen ism grofwa brotzlighet. Thetta och mycket mchra ondt/ börosi effterGun wilja «ltd alfware stäcpandeaff HaW Ord förestalla niennisiiorne/ att
the mägc det ängra och med Hans Andas Krasst där mcd asstä. Thec nOär dtt(l) beklagelia.it/ at nägrc/ hwilckaiHCrransOrdz ticnftäro/bliswa wiH
M Mhnlige oivulighet i Catech<snt Mr«ns lntrvckiande h«s tht en/aldige j
Mcn sssoln detz forsta stycke anforer till det omtalte/ at Mna wära fvndersmvckenhet och swärhet/ säanledaosi alla the «ndra till en «M Fwröstan pH
GUDZ Mdi CHRIS5O ILSU/affHwilcktN/ochför Hwilckensftrtiensl/
«llena tröst och HKlp/ förffoning ochwälfianclse ost wedersahras kan. Ithenna
underwijfning är all möijelig anlednillggiswen/ jag hugnur mlg ock at nägr«r
then troligen efteifölgdt / hwilckas ähoga och thenne niödas ftuck)t/ förläggia-
olla dheras inkaftsom fin tröghet och wärdzlöhheet/ med fäfänge uhrsäckter be-

sä är Apostlens Erempel sirifwit
them till blygd/Ap.G.!o:h.i7/,1. och Hans Ord them till försiräckelse i.Cor.
9:16. Och som(;)GUD sielf genom fine klare befallningar / mönga löften
och otaliga Nädes Erempel har lärdt/ at en troqen och alfware är'
deträttta medelatafwändasahran/ ochundflippakltöden/ sä WilleE:sE:sEH«-
wprd-och W«rdighctcr mttt sorgäta hoos sigsielfwa CHristi Orditij eller läta then»
foKai glömssohoos Ahörarena/at skailaltijo bev» «chicke fortrot-
tas/Luc.lß.vl. (<««, «<««««>'. e/»s» och icke warda
laate.) Huru lnftändigt är detpävrckat/ at wij ju cl Söne-Högtijdz och Helgedagar/
motte förnia nzeiligheten at komm», tillftnlnian. Joel i: v, ,4. och 2: v. 16/17.
och themM i ei,o upwäckia til andacht och wytdnad lvid Bönerne /,

sanu widbölic-och boot Psalmerne. Men jag gräinec mig när jag ihogkocker
nägra / the och i m<n närwaro foaa andacht HMa lätet fte i nägot
thera: Hwad ms the ts giöra/ n« the äw i sin egcn Frtjhet? Hum
sparftmme äco en deel i sitt omack at beständigt häll«
ninF>,rne/ om hwjlcktt i firsthemtte bref i Kraft afKprckioordningen Cap.
2. i 7, ärpHlnii-: llagmasfäiiSiälarkomiNa tillsamman/hafwer
mcm giftvit fwi,r ochrad/ oin chtt alleuast nnd alfwarsamhet wärckställas n»ättt.
M) när wtj mtaatt l HZRRANS böönehuus/ wäct ftrnälnsta wärck ä«
mcd idkesa ma böneroch böneMger/at skalla wär GUD/och för ICSU Md
föiia Näd/ hielp,och fövff,nina/sädriftves allendsspllan tillbakars n,ed HErcans

egm lUtts - Ord/ Match, 18 -. v. 1?/ 20. Thft är ibland ob "f-
----talt



ttlt/ huru Hhirarena'» sinc Hunshätd mäge siundrägtigs giöra fine
och ffcon-Boner. Säson»och i Städerne hällasAffton Bönesiundcr: ma«
har och stkt at rödia af wägen the letanilige Hinder Thcc wore wäl
at Läcarena motte till thenna Heliga öftung anleda Hhörarena »ncd cn god
tftecsim hoossig sielfwa/ och när the aff ätssiliga tillfällen nro i bvgdclagc»/
«fterftäga och underwijsa hucu bönerna ordenteligen siee ssola. Skulle ncigou
föcachta cllcr förwla delta gudeliga wärck/ och Ma: otz wara fiere och storre
plägar pakomnestdan wtj hafwa ihetsamnla begynt; ja mosie the som aff ew
faldighetellei oförständ sä tala/ up«ättasafGndzOrd/P5.27:0. ?ch),<h. 15.
Habac.uv.z. samt af mänge HeligasExempel/säsom lobs/
lac.s:v.?> Dawid;/P5.42:v.4-/ii/12. «. afHEßr«nslES!lcait/därom
Ps. 6?: h. 4. Ebr. S:V. 7. (

lO,
ftändigh«tsterHano6)iliiknclserne/3u<. n:d.». och ?uc. 18: hwarest meningen
v. 7. är: atändoch GUD ör längmod'g emotM Folckz Fiender/ sä ffall han doch
snarliga bewijsa fin Rättfärdighet til fina Utkorades hielp/ som ropa till Honom
Dag och Natt/ T. beständigt/ Psal. 55: v. »7/1». Men wore nägon sä Gudlöös /

somwillebegabbasammaheligeßönewärck/ och bmkadedar till then ansördc insa»
gan/ sä wore en sadan ltjsthe otrogne och förhärde ludar/ som förjniädde GllD
där med/at när the intet Honom tiente sade ffg mä wäl/ men när thegiorde thtt
godt w«r/ sade stg lidawedernlödo/ Swerdoch hunger: ler. 44: v. 17/ iB. Men

siulle/ som ochltherasUndergäng fullbordades: Man läse och thcn widlyfftige Anniirckning som
lwäre siirreBiblier stär till v. 18. Detbliswer ofehlbarligen sant/ «t l 6
«chtareftola Somms p«ss<«n / Ps. 25:;. Werdzlig öfwcrhet har och näpsi
themsomwänßöneöfningbegalMt. Wijd wära Böner äro wij af GUD3
Nad/förMELSARsNS förtlensi och förbön/beste mehra i Troo och Hopp
förtröstade om bönhörclsen/ när wij (4) Uthi en Gudi n?andel
afbötja Hans förtörnelse / Ps. 66: v. ,8/ I.IOH. 3:v. 21/ 22, Hwarföre jemtt
thetwijiOrdetarbeta/atdämpatheförromtalteoch mänge flerekastcr/ <ä mosie
wij swrckia till at wy intet med knorrande / emot GUD / honom för-
tirna/1. Cor. io: h. ia/ il. till Barmftertitfhct/ atwij icke med okärlighct emot
wär jämChristeni thesse smäre tWr/ wända ifrän o§ Gud; Barinhertighet/ lac. 2:
l,« 16. eyeller medotffdigt anor.,g kasta ost fielfwa under ensiräng
Doom/ Lue. 6:;7. bör tänckia/them intet M underwärt omdöme sonl GUD
och Ofwerheten nägot hafwa förtrodt i utan mäge wtj i, hwarjehanda motgang
seepäGNDZ Hierta och Hand somottlulMr/ och intet sä mycketpä rijset som
swedan ftrorsakär. Thet wore därochtigt/omthe sonl i siönödräkade pHen klippa/
Wille mehra strijdctoch spräkadäron; hwilckens förseende där «idwaret / än at täne-
lia huru the skullekomma till landz/ tä lijkwäl StormwädM intet utan GUD;
Wilja sr <tzem Mmmtt: Ps. 4«: h. 3. Sä moste wij och i närwarandetijdz

till-



Tilsiänd i CRräns äsallun »ara wera willigtrch M,'g< i lhct senswsltbästa lie-
yar/ än at kasta ffuldc» pä andra. Hndteligen/ at wij som äro Orde<? Tienare/ eij <

nägotafthetomtaltcmäge hindrai thet goda/som wij mcd lciande sökia/ s<l
bör of (<» gifwa wäl acht pä wärt K,efwcrnc. The som i sitt Samwet äro
förwifadeatchetill cffterfölgdhafft Apoftlens firmaning/ 2,Cor. 6:v.;/4.. ctc.
dchöfw« nu intet blifwa warnade. Men om alla andra hade för ögonen näst
GUdz Lag ochfiränga Hoot/ Kongl. fömpade Stadgan om Eeder 5.1/2/4. sä
woreat sörmoda/thet »then en« SvndenhoosAhörarma/ mvcken förbaunelse/som upftcker Landet / Esaj.!4-:6. och mycken Föcargelse/som opsvller
Helwctet/ Match. 18:6. blefwe tillbakars. Thet samma mä och säijas
om Högfärd / Dryckensiap/ Trätosamhtt och andra Odygder; i hwilcla the
argaMenniskior osta sökia ursäckt afsine förargandeLärare.Man kunde och nämna
them/ hwilcka/ närGUD hafwer i finnet/med then härda tijdeu at giöra wära
Hiertanmiuka/jasomiuka, somHanfielff sägcr/ 2.Chrön.7'.v.i)/i4. bereda
föruch sitt Hierta till Härdhet och Obarmhertlghet. Sach. ?: 14. emot them som
därnamnas v. io. Effter Pauli proff blifwa the intet sannstpllige Christne/
2. Cor. 8:v. 8. Ty thet är en sä alfware GUD 3 Befallning at man ssall bewijsa
themfattigom godt/ säsom thet är Hans förbod atDomarechstola giöra them
orätt. Then somicke bcwtjsar sinom Nästa Barnchertighet/ han öswergifwer
thens AWMHCHTIGAS Fruchtan / Job. 6:v. 14. Mcn then som forbar,
mar sig öfwer chenFattiga / han ährar GUD. Ordsp.l4: d.;i. Altderföre
Mine ÄlstadeochÄhraVcßräder/anumndc!., allähoga/ at Wij Mid nij/
tiskt L«rande och i thenna Nöd mage lräda fram/ Hes. iz:
v, 5. 0ch22:;0. Söklon,4heNsanna Medlaren HCRren IESUM/ Ebr 4:
Vl6. FADER oivchwärtarmaLandmedNäder täcktes anste / misiunda fig öfwer the mänga /

för wära Synder siuld/ nu faderlösa blefne > öfwerthem som ännu qwäljas un<
der Fiendtns wäld; öfwer them som elliesi snart i Hunger försnic.chta. HLRRCN
GU o uplyst och Helge of/ och them som of höra siola/ med sitt Ord/ at ivtj honom
ttougcn kunn« i IESU Namn äkalla! Han beware och sivrckie med fin Alz<
mächtiseHaud HANS MWESTEKrvar Mernäoigjic ?>o.i«nss!
gio«chcö Rättwätige Wapn segersanxne! bcskare nadeligen then högsiästunda-
dc Frcdcn ! wedcnMem? och försörie thcn ufle och älendige hopen iblnnd of! be-
framie nllwär lofiigcHandtcring! ja förläne of här i tijden Besspdd / Tröst /
och Wälsignctse/ och i ClvigiMn then Hinmulska Salighctcn ! Abo den 6.
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