
Och Tridie Capitel. «s?

Ze i Chrisio genom Evangelmm. Igenom Gudz Ordz krassi
försonoms wi) medGudy/ som ltäncker ttzcr igenom lEsu
fittSonsFölticnst. Atwh berömmcoftaffGudi genomwar HEr-
ra lEftm Clirissum / genom hwilken wij nu förlijkningen M haft
we. Igenom Gltdz Ord sä wij SnndernasFörlätelse.Ty
sager Zacharias/at Johannes Bavtista stulle giswa Hans Folck

HEr-
ren ar min Heerde/mig.sta! intet fattas/ van wederawec-
ker minä Sial igenom sitt Ord och Lösste: lag stal weder-
qwectia thetröttaSialar/och matta thebekymbradeSia-
lar. GenomGudzOrdbekommom wijthetEwiga Lijfwet/som lsswar:lag ar kommen pa thet z stolen Lijff
ochöswernog hafwa. lagpaminneriderEvangelium/somiag
idersörkunnat Haswcr/Hwilket j och anammat hafwen/i hwilko joch
siaan/genom hwilket l och saligewarden. SabesallerPaulus
Timotheo: Thetta achta/ bWther vthi/ pa thet tm sörbättring
ma hwariomManne vppenbav warda. Haffachtpatighfielfwan
och pa <lärdomen / bliff i thessa Stpcker. Tp om tu sa gör /

frälsar tu tig sielfwan/ och them som tlg h ora. Och alt thet-
ta goda hafwom och fam wh allena / pa war fijda /genom Troon /

hwilken och affGudz Ordz hörande waxer och fullöordas.
Ty öpnadeGudh
lustalade. TpsägerlEsus:laghelgarmigfielffförthem/atthe
ochffole warda helgade i Sanningene/ men icke beder iag allenasi
för them(<lärlungarna)vthan ochför them/som genom ttzerasOrd
stoletroopamig.
gör them bädom. HrattzörerOudzOrd/Troonsöga förlater
sig wisselligen pa GudzOrd. The Mneviter trodde vppa Oudh /
ttoom och wij pa Gudh. TyTroon affGudz Ordfattad är en
gansta ädel ting Troonar en Chrisien Sials prndnat i
Christo lEsu »aromHErra/genomhwilkenwijhafwedrisiigheet
«ch tilgang med <,llsörtrösining genomTrona pätzonom. Twon
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403 ThmAndraPredilkan
är en Klädnad/med hwilken wij betäckiom w,srAndeliga blygd;

i thet wij anamme IHuförtienfi lncd hiertans Gam-
man: laZfrögdarmig iH Aranom/och mm Siäl lir gladh i mi-
nom Gudtz/ty han hÄfwer migg vthiklädt medh Salighetenes

och dragit vppa migh Aattferdighetenes Kiortel.
Fast en Åkerman ärier/plöpcr/harfVar/mastehandochönstaßegn

. och lagg/som loeoen suchtar och wederqwecker:TubesZker
det/och watnar thet/ och gör thet myckit rilkt/Gudz hafwer
WatntiMefi.-Altsa nMe ochGudhtilsittAndel.Hkerbrukgifwa

ThestHllnel stal dry-
pa Dagg. MFrucht bltfwericke hwart Htzr mogen/ vthan then
ena senare/ then Andraförz/ dochmattc the alle stötas til sin rät-
ta tijd:Altsa blisiva mänge snarare/mange senare vpwaxte tilGudz
Rijke/ sch therföreflijtigt läras/in ttl the warda beqwämlige
atGudtz magifwathem Bättring til at förstaSanningen. Är ta
icke Hkrenallfruchtsam/säffolom wij dochaffhamptamyckinfrucht
af ttzeftuchtbare/efter Gudz^zfte:Liika somßegnet ochSniön
faller affHimmelen/ och kommer ickeaterttjtigen/vthan
fuchtar lordena/och gör hennesruchsammaochbärande/sa at hon gifwer Sao til at säa/ochßrödtilatcka:A llä
stal ochOrdet wara som vtaffmmomMungär. Thetstal
icke aterkommatil migfafängt:Vtangöra thet mig täckes/
och thet stal framgäng hafwa/ vthi thn iag vtsänder thet.
Hwarföre en Predikant tzafwerOrsak innerligen bedia Gudh för
sinä HhöraremedPaulo: Wiiwandom icke igen at bwia för
ider/och unsta/ at j mägen vpfylte warda med Hans wil-<
josKunostap/vthi allAnoelig Wi,tzdomoch förständ/atl
mägenwandra wärdeligaHErranom och ä-
ren fruchtsamme i aUa goda Gärningar / och waxen til i
GuozKnnosta?/ och stärcktewaroenmed aUo Kraffteffier
Hans harliga machtvthi alt Tälamsd och La iqmodizoeet
med GläZie. Guoy ar untt Wlttne huru laZ äjtunoar ider
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Olla ass hierkans grundiChristo ZEsu/ ochbederatidcr
Kärleekmäjw meer rijk wardaiall Kundstap och i altför-
ständ / at j'msgen bepröfwa hwad bast är / pa thet j
magen warda reene / och ingom til Förargelse in til
CHRisti Dagh/ vpsylte med Rättftrdighetenes Frucht /

hwilken genom lEfum Christum kommerlil Gudz Prijs
och Loff. Och saledes warda med mpckin Walssgnel,
st prpdde/the winna then ena Segren effter then andra: Atmansee ma at then rattaGudh ariZwn. Och thersöre stolc the tacka
Gudh/somhaswer gifwit Folcketßattring til-lijffz/ och ftpa med
Paulo: Wij tackom Gudi ochWärs HErras lEsu Chri-
siiFader / och bediom altijd för ider / tp wij häfwe spordt b
dra Troo iChristo lEsu/och idarKärleektil all helgon.För
thethopp stull som ider förwarat är iHimmeten/aff hwil-
Frt j tilförne hördt haswen genom Evangelii sanna Ord /
jom til ider kömmit är / sasom och i alla Werldena/och är
ftuchtsampt/fasom och i ider / ifran then Dag jhörden/ och
förnummenGudz Nad i Sanningene. Ah' HErre lEsu
tttt Ordären ratt Lara/Heligheet är tinsHws prydning
Ewinnerliga. Zionhörerthet/ochärglad/ochludaDöt^'
trar srögda sig HErre öfwer titt Ord ochßegemente/I
Rättferdigefrögder ider affHErranom/ochtacker honomoch prijser Hans Härligheet.

11. converlionis llznis, aff omwändelsens VthwättesKäNs
neteckn. The lato predika Fasto/och drogoSäckar vppäsig
bade store och lmä. Troon waeckar genom Kärleken och alla
goda Gärningar. Troon är en Root/ Fundament och Grundwal
til goda Gärningar/och aff Troon vthbnfia alla goda Fruchter.
Thenßätfardige ar sasom ittTrääplanterat widh Watubäcker /
hwilket sinä frucht bar i sinom Tijd/ och thest förfallna icke/
och hwad han gör thet lvckas wal; men the Hgudachtige <iro icke sa/
vthan sasom Agrmr som Wädret bortförer. En alfwaesamßat-
tting hafwer i sig en Troo/och h<sr paföllier en Helig wan-
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4»° Then AndraPredijkan
dcl. Then the Ninevitcr lam sec mcd athäfwor/vpma-
nundes t»)cn ena thcn Andra/ n.cdgodtExcmpcl/ jombcstod I. in
je/unio. vthl Gudtz bcjalt stuliespa-
tia fina Keoppar pa Fötsoningzdagcn/ta the stukc n aralccliglor-
dc ifta aUa theras SYNder/insörHErlanom. Tybcsallaoch the
H.Proptzetcr/ atGudzFolckstuliefasia. Sa sägee nu HHrren:
Wander ider til migaffalt
tande och mcd sörianoe. Thetta lilaclsßarlisManecr och öft.
ning/ waroch kömmit til Hednmgarna/ at the fasiade vthi theras
Gudztiensier/ til at wnderkuswa spnden/ och beqwamligare öswa-
Gvgdcn. Men nu ithennastorasaransom Jonas förkunnade/
halla the thet Nödwändigt/ at the medh-Nöchtert mod masse desie
btinnande/ alswatsammare och andachtigare finnas »thi fin bät<
tring/ Böön och äkallan til Gudh omcnnadig förstonmg. och.
thetta war GUdi ett ganffa behageligit wärck. Fasta ar GUdi
bade behagcligh/ hon ar och icke behagcligh: l behageligl) om
hon halles aff en Odnnuck Mennjssia/ somkänncr och bttanner
figh waraen spndare ochftpyrtil Gudz Barmhcrtlgheet. saledes
kommo Istaelsßam tilhopai MispaförHErranomoch fasiade/
schandes: Wij hafwe syndat för HErmnom. 2.SOMfloter aff
en leswande Troo/säsomEsraomfinFasiabckenner:Tagh/lat
widElswena widAlzeva vthropa cnaFasto/at wij ffolom ödmiuka
offför waromGUdh. Altsa fasiade wtj och söckte thetta affwarom
Gudh och han hörde osi. 3. Dm hon anställes til at vpwäckia en
rätt Mger och Bönems beqwamligheet / som David säger:
lagdrog cnS6ck vppa/plägade mighmcdhFastande/ och badh aff
hiertat. lagh greet/och fasiade bittcrliga och man begabbade
wig ther til. 4. Om man icke inbiUar sig ther mcd nagot hoos
Gudh förtiena/vthan narwij haswom fastat som mäsi/ säpa.-Wij
<ire onpttigeTienarc/ochhafwom giordtthetwij worom plichtige
atgöra. MenGudtzmisihagar: i.En högfärdig MennWosFa-
sia/somtheraffberömmcrfil/ och mcd thcn sialta Pharisten söker
ickeGudH vttzan fin egen Agra. 2. En Skrymptares som mcd
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Och Tridie CtWel. 4«

sm Fasio wil synasGudsruchttgförMennMom nZrifasien/sager
lESUS / stolcn j icke wara sasom j woren bedröfwade / sä,-
som theSkrpmptare/ tp the förwandla sin Ansichte/at the stola
synas för Mennistiomen med sin Fafio/ sannerligasägcriag ider:
The hafwa redo fin 4öön. Tu stalt icke spnas för Mennistiomen
med tinFasto/vthan för tin Faber som lönligen ar/ och tin Fader
somseeri^öndom/wedergällcrtig thet vppenbaeliga. 3. Eno-
botferdig Mennistios/som icke affsiar med sine vppenbara och sio-
reSpnder: Ta j sasiaden sch jämraden ider /ta hafwenj icke fa-
siat mig/vthan ider ftelswa/sägerHErrenZebaoth. Sij/nar jfa-
sien sa beuken jider Wilie/ och trugen alla idra Gallenarer. Sij/
j fasten til «t trata och kijswa/och siaan med Nafwanom oMiga.
Faster icke sasom j nu gören/ at ittßoop stal affider i Högdcnne
hördt warda. Sager HEeren til the obootfardige ludar. 4.su-
z,erKlriosl en wldlVepelig MennistiosFasia/soln pa wlssa Tij-
der omHhret äter särdelesMaat/ochaffstar ifra särdeles/ är och
HErranommiHagelig. Ty ingen Maat förbiuder Gudhl'3?pja
Tesiamentet/ effterthet besmittar icke Mtnniskian sommgargenom
Munnen / vthan thet som vthgar affMunnen. Och enSiefia Gar-
boni förbiuderMaten/som Gudh stapathafwer/attaga med Tack-
säpelse/them Trognom ochthem ssm hafwa
na/tp alt thet Gudh stapathaswer/ärgodt/ och intet bortkasiandessom med Tackjäyelse tagit warder; tp thet warder Helgat genom
Gudz Dldvch Bonen. 5. lul? opinione merin H 5
necetlltgtig. En sadan MennistiGsfasia/sommbillar figh inga-
lunda kunna bliftva saligl)/vthan hon ibland andra Gärningar/
wijse Fasietijderhallcr/ochther meHförmater sig kunna winna och
förticnafram för andra Rclttferdighetenoch en EwiZEaligheet/
ärHEnanom en sior Stpggelsc/och en sior försmadelse emot lE-su Chrisii dvm Föreicnss/som allena then Ewiga Ealighetcn för-
wärsVat hafwcr/ nar han betalte for alla wara Cpnder: Hwil>
ken Gudhallena hafwer satt sörNäoestool igenomTrona
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412 Then Andra Predikan
i hansßlsd/ som är en gäng vppenbarat igenom sitt egit
Offer til at borttaga Syndena. Tp troo wij/emotalia Helf-
wetis Portar/ickeiZenomFassande/ vttzanigenoNlWarsHEr-
res lEsuEhristi Nad at bliswa salige/sasom och wäre Fäder.Thet
Paulus nsgsampt bewijser/at wij stole bliswa vthiChrisio lEsu
aNena/som hafwer ost all war Salighect förwerfwat/ och sörsiördt
Giesivulen igenom fin Pijna/Böd och Vpsiandelfe/och icke sörla-
ta pa warFastaoch Maatz omwäxltng/ til war Saligtzetz för-
lvärswande/när sa talas: <later nuingengöra ider Samweet öf-
wer Maat ellerßrpck/ eller öswerbestämde Helgedagar/ellerNy-
Manader/eller Sabbather: Hwilket ärSkuggen affthetsom til-
komMande är/ menKroppen fielff är iChrisio. <läter ingen taga
ider Ylönen ifran aff them som wandra effter egen GodtyckioiEn<
gla ödmiukt och Andeligheet/ithetingsom the aldrig sedt hafwa/
vthan äre förgafwes vpbläfie i fittKötzliga Sinne/och halla fig it-
ke wid Hufwudet» aff hwilko hela -tekamenen/genom-teeder och <le<!
damoot/Krafftfar/och tilfammans hänger och tilwärer i thenför-
ökelse som GudhZifwer. Effter inudöde ären mcd Chrisio ifta the
Werldzliga Stadgar l Hwij tate jider ta begrijpas med bestreff-
na Stadgar/lyka som j ännuleffden iWerldennc? The ther säyal
Tu stalt icke komma wid thet/icke smaka thet/
ra thet/ hwilket doch alt förgäs i brukmngenne/och är eff-
ter Menmstios Budh och Lärdom: Hwilkehafwa wäl itt
fleen affWlWom: genom sielfftagen Andeligheet och öd-
miukt/ och thsrjgenom at the icke stona Kroppen/ och göra
icke Köttena thest Hhra til the§ Nödtorftt.

11. Besiod theras omwändelses vttzwartes Tekn m ciiiciis,
at the drogoSackar vppä sig bäde store och smä. cilicia
eller Sä-ckar woroZrofwaochhwassaKläder/ som ludarna brw
tade när the sörgde öfwerSpnden,' eller Spndenes Närwarande
eller tilfiundande Straff. The Ninevitersee Döden och Mwet för
Ogonen/tp ödmiuka thl sigaffHiertat/ja med siörre Andacht an
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och Tridie Capitel. 4S

offtaludarna/ icke alknafi m elicr twa/vthan alleigemeenbade
smaochfiore. TymcdenallMnßättting wilGudh atitt allmänt
Spndastraffstal afwarias. Helalutaflodh för
losaphatztijd/ med fin Barn/Husirm ockSöner. Easom och ta
Nödenwar öfwer tzeela BetulileStad/ bcredde the figh allarcdan
at afwälm:ÄltFvlcketropademcd alswar tilHErran/och ödmiu-
kade fiZ/ the och theras Qwinnor medhFasiande och Bidiande.
Mcn Präsicrna drogo Säckervppa/ och Barnen lago för HEr-
rans Tempel/ och HErransAltare öfwertäckte the mcd en Säck.
Och the ropade tilHErranlsraelsGudhendrächteliga/atthems
Bamoch Husteur icke stulle bortsördc / ttzeras Stader försiörde /

theras Helgedom offarat/och the affHedninZomsn ssämde »ar-
da. Och lojachimHEßrans )bswersie Präfier/ gick omkring /

förmanade hela IstaclsFolckoch sade: Istolen jwweta/atHEr-
ren warder iderßöön hörandes / «m < icke afflaten med Fastande
och Bidiandein förHErranom. Tanckervppa MoseHEß-
rans Tienare/then icke med Sward/vthan mcd heligßöön
Amalech/som figpa finkrafft och macht/pa ssnHaar/Sköldar/Wa»
gnar och Resenarer sörlat. Saffaloch sa gaallalsraelsFiender/
«mj bättrenidersom j begpnthaswen. Effter thennaFörmaning,
bado the HERran/ och bleswo för HEeranom, sa at ochPräsier-
na gingoi Säckar och hadeAsto paHufwudel/och giorde sa HEe-
eans Brenoffer/ och bado alle HERran af alt Hierta /athan wil>
le sikiä fittFolck Israel. Atte vthi thesse Erempcl/Vng
mal/ lijten och stor/ Man och Qwinna haswa med ttzessc vthwär-
tee Sorgeteckn lätit see fininwärtesalfwarligahicrtansangeroch
ruelse öfwer Spnden/ och thet nu tilsiundade syndenes Straff.
Och thetta med ratto: Tp ingen är ostytdig/ vtan hwar och en
str fin Synd stull inwicklat iFahra». Tp maste alla förffrackias
närGudh hweffarsittSward/Hennttser ther dödeliga Skott vppa/ och bereder fina Pylar til at för-
darfw«. Har emot eopa nu alle thesse /lagh/ iag hafwer min
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4'4 Then AndraPredikan'
gladies Kläder assdragit/iag wil ropa til then Ewigaimin
nöd. Ia thebemannastginbördesaffen innerligh Tilförsicht til
Guvtz sm Bsnhsrelsen: Hafwer itt godt mod Barn/ ropar
til Gudh/ sä stal han förlossaidervthur Fiendernas wäld
och hand (annorolpcka)Ty iag hoppasän/ at then Ewiga
stal hielpa ider/och iag stal gladie fä affthenyelige sir then
Barmhertigheet stull/then ider affwarom EwW Fralsa-re snarliga wederfaras stal.

11. <lärom aff thesseMnemter/at wij icke vplkiutom mcd war
Battring isran then ena lagen til then andra/fta Weka til We-
ka /fraManat tilManat/franHhrtilHhr/ochaltsa bortath.lag
med hela then wärdigaChristenhect ssattomlonamfasi-lpckofam
at ta han nappligcn hadebegynt atpredika/ rördeshelaStaden
til Battring. Men ost predlkas Mr fräHhr/ingenßacring
Gudh aff o§ iär/Ach Svndtu »wäraBörda! Huru Bitter-
ligenklagar Jeremias: HErransOrd är stedt til migh/ och
mg hafwer thet nu i try och ciugu Ähr predikatidermedh
fii/t/ menl hafwen icke welat hörat / eller böya ider Aron
ther til/at j mätten hörat. HErren sade: Omwander ider
hwarochenaffflnom ondaWäg/och ifra
sende / men j wilien intet h ora mlg sager HErren/ pä thet
j <w stullen förtörna mig/gencm idor händers wärck/tili-
dor egen olycko. Therfore stal iagh gifwa theln til spillo/
förderfwelse/Hään och ewigt^de/siiger.HErren. Hielp
HERre Gudh.' Huru offta hafwerGudh lätit Munna chwär o-
lycko / icke igenom en/vthan igenom athssillige mangePredikanter.-
Men ganssa M haswa lagtthet pa Hicrtat/therföre haswerEsa-w Prophetia drabbat ost: Landet stär iämmerliga och för-
derftvas(aflangwarachtigtKrtjq)lordenesKretzförwanstaS
och förderfwas/the högste affFolcket«Landena förnnnstassa at fögo Folck qwart blifwer. AU Glädie arborto/ all
Landzens Frögd är sm wögh. Orsaken lägger han lil: Lan-
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ochTridieCapitel. 4»5
detar offart wordet attheöf.
werträdaLagen/ och förwandia Boden / cch lata tdct E-
wiga Fö: bundet fahra. Hr icke ttzetta bewekelse til
n<!rßättti -g/ ep
ther til i lEsu s»a,npn bewcka. Vpstiutcr lu til Bödzsiunvcn/sa kunde the onda Dagar wara sa onda / at the tigh intetHhaga.
Thct är: När man en längre tcswa mä / Wilman först
annat Sinnesa/Och Gudi figh be^lla: lag fruchtar thet
warder ta sörstent/Honom bbsiver Hans Vpsath ta för-
meent/ Gudh tan han eyratt akalla.

Wiz läsom iförsia Mosis Bokz B.Cap när Mach itt tzelt
Hhr hade want i Arcken / fiapte han vth en Korp at förfahva om
Watnet war affallct/ hwilkcn intet kom til honom igen/men se-
dän lat han vthfipga en Bufwa/hon kon, tilbakas emotAfftoncn
ochförde ittOliwe fin Mun. VtlMorpen afmalas alle
Oguoachtige/ som igenom Evnden fipgavhr Arcken/och «fsön-
dras ifta GudzFörsambling/sspga affochom/ ochropac?ras.dra§
i Morgon/iMorgonwil iag barra mig/dochheterthct: I Dag
om j hören HErrans Rösi/ förhardar icke idor Hiertan:
Men alle bootfärdigeSyndarc affmalas i Dunftvan/ sasi the
komma vhrGudz Församblingz, Irck igenom Spndcn/doch fattc»
the. ittHimmelstt Hliwe.löff/ sdm arlEsu biodigaFörtiensi/ och
komma tilbaka igen vthi GudzFörsamblinZz Arck. Nar tzelaCa-nans the Gibeoniteremot
losua och finge Flijd. Hela Wcrldcnssal förgas/ sa gamta wij e-
mot war Himmclste losua lEsuMChrisium i rättan tijdh / mcd en
sannßootochßattring. Wandom om ilättan tijd mcd Hagar/
tilAbrahams Hws tgcn/och ödmiukomol) vnder Gudz machtiga
Hand/ tagandes noga Syrachs Förmaninq jacht:Fördrög icke
at omwanda tig til HErran/och Mtthet icke ifrä then ena
Dagentilthen Andra. Ty Gudz Wrede kommer hasteli<
ga/ och stal hamnas och förderfwa tig. Vyda icke med tme
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4>s 3hm Tridle Predssan
Bsttringtilthchtukranckwarder/ vthanböttra tig/ eme-
dantu annu synda kant:Fördrög ickefromwarda/ochtöft
wa icke med tine Lefwcrnetz Battringalt intilDöden.Och
wil tu Gudi tiena/sa lät thet wara tittAlfwar/at tu icke för-
söker Gudh. Tanck vppä then Wrede som paEndalychto-
nekommandewarder/och päyembdenatätu hadanmäsie.
Ty ta man mätt ar/ ssalman lijkwal tänckia at man äter
hungra kan/och ta manrijk ar/ssal mantänckia at manä--
ter fattigwarda kan: Tythetkan sörAfftonen walannars
warda/an thet om Morgonen war/ och altthetta steer med
hast för Gudi.En wijsMenniffia ar vti allo thesso omhog-
se/och tager sig wahraförSynder/medan hon annu synda
kan-Then som förstandig är/han tager sadanaWijHet til fig.Men
O HERre lEsu Sifftu mig ther ttl stprckio och Krafft'. mig
bittida höra tin«Md/tp iaghoppaspa ttg: Kungörmig thenWäghthervppä iag ga stal.Lär mig Zöraefftertittbehag
ty tu ast min Gudh/tin gode Andesöre migh pä en jempn
Wägh.'Amen HErre lEsu Amen. .

Mn JM MdiMn af
PropMns lonX Trldle Kapltel-

Beklaga assalt mitt Si«»te/etc.
v.6.

Mch täthet tom för Konungen i Wne-
Stod hauvpafffitt Säte/

deaff fitt Pmpur/ togh en Säck omlnng
figh/och satte figtWo.

Wij



och Tridie CaMl.
Elstelige och Vttzwalde i HERranom lEsu

IH cChrisio/ittzen
andra sine lägre som the hade emilian Uthreesan

affEaypten/och Inresan i Canans<land/war at the lägrade figh
vthi Einai/israSinaidrogo thevih och lägrade sig wid the
Lustgrisster. Ttzettalämvomwij til matto:

I. lHuoaci pclitzrinacinncm, lanseende til Israels Barnas
Mesa/hwilken för themwar ganstawödosam ochbeswärlig : Hf<
wen saar mcd ojjscdan wij äre inlcdsagade igenom röda Hafwct/
eller Döpelsen somfargat ar medlEsu röda och vpraßlod/ithen<
naWerldennes Okn/hafwomwij cnganffalangwarig och mödo,

sam Rccsa/ sasom fremmande och elande/ dthi mödo och Arbete
för otz/in til theg wij vthilordenne/ thcn a«cswarModerär/be-
graffncwarda. Ia wij maste mcdfruchtan ochbafwan sa!öpa/ at

wardomsalige.
lagandeSmedsiörstaMeffterMHlet/somförcsatt ar/ til then
-löön/ somförehallesofwan csster aftGudzKallelseiChrisi3lEsu.

11. <)uc>ali caliroium m ccaciunem, I anseende tilthcras
Härlcger/affhwllkatwennc bestrifwcs i ttzesse Ord. The lägrade
sig ssrst i Sinai/ sedän w:d the lustgrisster; hwarvthinnan asma-
las warChristendom i Andelig matto. Sasomlagen vthgaffs pä
Sinaißerg: Sa maste en Mennissia t hela sin liMijd ochWaw
dringzdagar/
thest exzmincra och pröswa hela fitt lefwclne thereff-
ter/ noga tilsccndes / hwar vttzinnan hon emot Gudz lagh och fitt
Samweetspndat hafwer. Ty aff Lagen konimer Eyndenes
Kandzlo. Hch lata saledcsfig ledtwaro/atho>.Gudzßodöfwer,
trädt hafwer. Then som itt högt Berg besi>ga wil/ honpm löpee
Swctten hopetals affKroppcn/och alle .lcdcmötcl: Then som rätt
bestiger Smaißerg / vhr Hans Siäl och Kropp löper wisserligaen
«ngesi och ruclses Cwtttöswer thep bcgängneEpndtr/athanmed
Petro gtaterbitterliga. Tp enCi.ll som swarliga bctröswat sr/och
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418 Then Tridie Predssan
V,wc. »-n. luto och ömkeliggar/ochfinAgonsanärvttzgratithafwer och

Zrog ar/ hon finnerNad/och talar HErre om tina Hällighcetoch
Rättferdisheet. TherförckommewijHErre M för tig mcd itt
beoröfwat Hierta och förkrossadom Andcu Mr ta Gudh
rattar sädana fallne Svndare/ och vvreser them som nedersiagne
warit hafwa igenom Tröna palEsumChrisium/ta stola the vprato
ta stg sepulcdra cx>ncupileenri-r, Lustgriffter/ at the begrafwa
sinä onda fomsirijda emot Eiälenne. Israels Barn Wille
icke dämpafin onda <lusia/tp halp thet themintet/at the hade.hördt
Gudz>lagh wid Sinai Berg zvthanHEßrans Wrede förgrpm-
madefig öfwer them/och slog themmedenganstastorPlago:Esi
wen ttzen som effter giord Bättring försateligen spndar / honsin
gagnar intetSpndernasFörlatelsc som han satt hafwer. Therföre

icke tin onda begärelse effter/vthan brpt tin WiUia-
Therföre HErre Gudh Fader och min MzHErre/ wändt isrä
Mig all ond Lusta.' Til SinaiBerg i thennaWerldcnes spndi-
ga förcr thcn H. Propheten Jonas the Nineviter/attheaff
Gudz <lag tzekänna och ängra stna Spnder/ aftsta med fine onda

och Bcgärelser/ och sökia Nad mcd alfwar/och sasomwij hör-
de affthen förre Predikan/ the Battring och onoa-lu,
siars Dämpnmg/ sa williom wij nu/ i Textel,s
anledning bcsee vthi en -laropuncht:

conVeriionem» Ellet sielfwtl KvNUW
gens i Nineve alfwarsamma Battring.

Hwilken han latcr see:
I. FurreKionc lie 3c)Ilt). ellcr i thet athanvpsiod affsittSä<

te: Och täthet komförKonungen iNineve/ftod hanvp ajf
sltt Säte/ siger här Jonas. Mästedelen aff Historie
terne och andreVthläggiare stemma öswereens/at thcnnaKonung
hafwer warit lKul LelocKuz, hwilten hwarken ärffteligen / ep hel--
ler igenom en otdenteligFuceelUon eller VndersaternasenhM-
ga Wahl? vthan waw liculo, sasom en vprorist Man emot fin

««.. Hss«r.

- ii.

nuin.ii;zz

57" llrz<..
"' -'

orden?



och Tridie Capitel.

OldenteliZa Hfwethect/ är kommen til Regementet. Ty cfftee
ttzen eller 82räIliapHlu5
begifwen til alla Keopsens Wallusier/ försummadc och lät then
CaldaisVeßegementz Bördan salla/tzafwer ttzetsiorligen sörtrutil
thenne ZclocKo medsin Stalbroder iVlcäa, hwil-
ka belade StadenNineve. FaräHnapalu., meente Stadcn wara
oöfwerwinnerlig/effter okaculi eller Sathans Swarwarthctta:
AtNineve ep stulle öswerwinnas för: än then omlöpandeElsiven
sielffstridde ther emot/ ty vthfiod han 3. HtzrsßelagrmZ. Meu
sammaElffwaxte omstjder vthaff ittöswermatton stadigtßegnans
de sa högt/athonöfwerftödadeendeel affStaden/och neoerbrööt
Muren til längt. Ta inföllo och LolacKuz
i Stadcn medh sa stsortMennistio Nedcrlag/at helaElfwenwar
lijkasom Blod. At icke mattemed the sinekomma
l Fiendens Händer/ tp landehan Elden pa fittKongzligaPallatz,
ochvvbrenner fig sielffmed fine Grottningar/Barn/Frillor/Snös
pingar/Silfwer/Gckd,och kosieliga Egodclar.Tp bplte thesse bäg<
se thet Ealdaiske Ri<kct slnemillan/at togh Pereen och
Meden 5 menßelescr eller och
Assyricn/ochhade sitt Kevserlige Hofflagre eller vthi
Nmevc/ äfwen och ta/ nar Jonas tijt kom/ och förkunnabe heela
Stadzens Vndergang. At thenne Konung kKul LelocKuz haf-
wer giordt Israels Konung wienahem Skattsspldig/ och giordt
försi Infall i Israels <land /kan saledes med Tijden öswerenskom-
ma: LclocKus som rcgerade 48. Hhr/ kunde kommatilße-
Zementpa thet!s Ätzret Icrobeami 11. Konungsi Israel/vnder
hwilken Jonas lefde/ och leswatmed honom 16. Hhr/tplerobeam
rcgerade 4'. Ätzr/sedän warade?nuls Regeringvthiintcrrcgno,
eller medan Israels Rljkewar vnder Förmyndarevthi 23. Hhr/i-
-ftälerobeamsDöd til Z«chari»:hans Sons tilträde/hwllken re-
gerade 6. Manader/6allum 1. ManatMenahemiO.Htzr/tp sirac-
kersigriiul LewcW ReZering invppa thet 9. Mna^emsßege-
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42» Then Tridie Predikan
mentzHhr /ta han och inföll fiendtligenvthi Israel:Tp arMe-
nlngen/at Jonas ar kommentil Ninevc xathet 34 lerobeams/
menpa thety. rkulLolocKißcgerinZs Hhr. Om nuthenneTijt
deßäkning sig sa hafwer/ligger föZo machtvppa/thctarmehr at
GudzAndesarörde icke allenastFolckctz/vthan ochthenne mächtt>
gaste MonarchensHierta vttzihelaWeriden/athan erttnnerG«dh
wara mächtigare än tzan är/och vpsiar aff fitt Sste. TpberöW
mesvthithennaKonungeniförstaOmDndtghetenteeeförnämbli-
geTpgder:

I. K«3iminiscur«lusciplcnii», athanfielffhafwerwichtige
Caker och Handli»gar i egen Person bi)wist«t/och icke jäjomHans

sörsummat thet Gemena
Bafias Nptta/tpelliesihade lonXPredikanaldrigh för honom
kömmit affftuchtan/han mattether aff blifwaolusiig. Efwenaw
siar thet ReZenterän i lag/ icke sörmvckit med andras; vthan sa
myckit möpeligit är/med egne ögon sce/ och egneöron höra/w/chtige
Saker och Handlmgar. Förbannat wari then som HER-
ransWarck görförsUnlmellga. Regerar nagon/ssregere
med omforg. Hafwernsgon itt Embete/ sa achte hanther
Vppä- Ttzsrföre sägerChristus/atWerldzligaKonungarregera/
thet är/ the bijwisia swave Regementz Saker/med en
Förste
cnäo conlumor. I<lg later «Ndre wara Mig sa högt angelclgne/
at iag ther med förtckrer sielff. Hoo weet icke/ andraat förtija
Saht.och zlorwprdigasiiHminnelse/
ochQaroti l)ec>mi stora Omsorg til sineVndersataresWälfärd.
Ia hoobehiertaricke med Tar.arWarnuAldranadigasieKonungs
ochHErres varoit fiijt /Hwilken Gudh öf»?rstudde
med god WWgnelse' Somsä högfstöter HEeransWarck/ at
Hans May: tt tster wichtrgc Saker 'icke allenast för fig komma/ och
themförlijker: Vthan och med tragitArbete/ Möda/ Wakande/
ych omsorg/gbr fine mangeFienderiil wart Förswsr/ med Gudz

Tll-



bchTridieCäpitel,
Tilhielp/ itt krasstigtmotfiand. At wlj hafweorsakmötaH.M.tt
med Melchisedechs Walfignelse Abraham tilönstat: Wälsignat
wari tu Konung CARL/ then högsteGudi/ then Himmel
och lorb tilhörer/och lofwai wariGudh thenhögste som
tine FienderbeMit haswer i tine Hand:HERren betackie
tigh med sine Fieorar/ titt Hopp wari vnderGudzWiN'
gar / at sast om Tusende söllo widh tina Sijdo/ och Tijo-
tusendwid tina högra siido/at dochintet ondt mätte drab-
ba vppä tig HErrenwari titt Hopp/then Högste waritin
Tilftycht/at ingenOlycko eller Plagamänalkas tigh eUer
tinaHyddo. HErren besalle finomEnglom om tig/at the
bewara tigpäaUom tmomWägom/och bära tlgpaHan-
derna/attuickestötertinFoot emotStenen.l thenne Ko>
nungenbeprijses:

11. In subtlitoz Nad ochMildheet emot fineVn-
dersatare. Han war faciliz in zucllenclo, gaffgarna
Oudz Ande fager at Ion« Straff-och Boot-Prcdi/kan kom för
Konungen.lcke gick Jonas fielffin för Monarchen/vthan Hans
TienaleochMbsiälteVndersatare/somredoßättringencssrucht
vttzi Fasio »chSack hade bewijsat/ förebrachtehuru mcdtz Nineve
tilstod/ at Konungen mstte nu tilsee hwad tllsörandesworo.Ha-
de han warit en grpn.Vlff och ingcn dicrswas
med Me Tijender inkomma. «Sn Asweeheet stal icke wara en o-
betänckt Rehabeam/ som sade fig wiUia tuchta sittFolck medh
Slorplo!ier zlcke hemdgirigsasomHaman/ som sitt Modckn-
teligcn ärnade kpla pa Mardochai och the ostpldige ludar>lcke
BlodtorstigsäsomAhab som lät siena/ vthan all Orsak/ sin o-
stpldlgcVndersatheVlatzsthj ickeobarmhertlgfasom Demetr^,
US / hwilken fine Nödtzsiälle- Vndersathares och
Böneskriffter kasiade iWatn/och lat thcm bortfipta! Icke en ry-
tande Biörn/ som Traianus/ hwilken icke allenallfortzalade mcd
sitt Swar och Hiclpßag sra Dag ,- vthan anteligen tdem Bön-
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4^ ThenTridiePredijkan'
fallandom hardeligen tzortsnubbade : Vthan Aegenter och alla
Kswertzetz Personer stole mcd aff Nineve wara
menc« Nadige HErrar. Icke sa sörstaendes/ som ssulle öf-
werheten inälikcrcnrer vthan athstillnat on-
dom ochFwmom.Bort thet. TyHswerhetenmäste icke hära
Swardetföl-gafwes/vthan them onoom til Straff/them
godom tll Prijs. ()ui mali>!.nc>cet 1,0ni5, Then som
stonar theÖnde/han ffadar theFromma. Vthan OswerhetzPerssoner ärebsneäci, Nädige och milde thersöre/at the trachtamedh
högsta fttjt thereffter / at therassattige Vndclsattza« regeras medtz
största Wanligheet/ ochtheras Wälsiand befordras. När Ko<
nungensAnfichte ar lmfilgit/tdet är 3 ,fwtt/ochhans yw
nest ar säsom ittA?flonregn/war icke haro emotthenTorf-
tiga/then Elendas Böön sön icke/och wändt icke tittAnsich-
te isra then Fattiga. Wändticketinögon ifräthenTorM
ga/väthet hanickeMklaga öfwertigh: Tn then honoin
giordt hafwer/han hörer Hans Böön/ta hanmed bedröft
wat Hierta öfwer tig ktagar. Hör then Fattiga garna ochswara honom ltuftnla och sachtmodeliga. Halt tig emot the
Faderlösa säsom enFaoer/och emottherasModerjasom en
Hwsfader / sa blifwer tu säsom en thenAldrahögstasßon/
och Gudh skal halla tig karare an tin Moder t<gh häller.
KonunZ Ptolomeus walsanadig emot sine Vndeesatare / at han
kalladcs Lverzecez en Walgärningzman< I'irus VelpaliHnus
wardt kallad OeliciZc Acnerls num2ni,thetMenssligaSlächtttz
WMust och liustiga Sötma,
Ämar« «.cmpub,quHnil 61ic,5. ThetarenKonungs ochHerres
högsta ähra / meer at Ma thet GemenaBasta/an fincßarn/sade
Kchser
wij hafwomGudi <loff/ en Isladig/Mild ochMedlijdande Konung/
somwagariijffochBlod / och sattersin Sial isinä Hand/ som thet
talas omDavid/sölsineVndersatares och thetGemenaßssia stull,

At



Och Tridie Cftpitel. 4^3
At man hörer mcd Frögd
te M hafwa/ och sunnit enAadig/ liufiig och sachtmodigh Herre.
En sadan som ar?2ter ?2rr>V,LandMS Fader mcd Joseph/
som älfkat sine fattige Vudersatare mcd Fadcrligit Hiettä / sötger
förthem/ och later them fighi basta matton angelägnewaraiEn
Fralsare mcd Athniel / som ftalsar the Föttrpchte vthur theras
Hand som them öfwermachtige are. En Heerde medßavid/som
stöter fineEmbetesFaar/och troligen sörierför thet Gemenaßäsia.
Itt lumogt Cedettraa/vnderhwats degeliga Qwisiar wij fin-
nomCkuggaochßcstärm. En nadigGudh och en mildKonung
pa lorden a°rthen sdlastcEkattsom önstas kan. En sadan ärtin
Konung O Swerie/ wij wiliom atcr en sadan MdigHerremedh
en hiettelig önssan bemöta /at sasom Hans Map: t med Mildhect
handterar flncVndersatare i Sawilleoch HErren Gutzh mildeli-
gen tilsee Hans Map: tt igcn. HERren öpneKonungenS ö-
gon nar han pä Knaa faller och beder: HErre nar iag
taUar tig/säbönhöör mig/ochgiffmineSiA storaKrafft.Här paswaromwij Troohierteligcn: HErren höre tig
ne/Jacobs wärGudzNampnbestyddetig. tig
hielp affHelgedomen/ ochstyrcktetlghvthaffZion. Han
gifwe tig hwad titt Hierta begärar / och fullborde all tin
Anftag. HErren futlborde alla tinaßöncr. HErren hiel-peKonung Carl sin Smorda / och höre honon, i finom H.
Himmel/Gudz högraHand hielpe honom wäldeliga.

111. ln I thenncKonungen beröm-mes wördnat emot Gudz Ord. Han stod vp aff sitt Sate ochKsngl. Stool. Man afftagerhsraff/ at Kolumgel, hafwer su-
tit vthi stttKongl. nwndigaPracht/tahanfick
thesse Tijender/ tp gar han cp länge tilradz/huru med thenna srem-mande och oansenlige Proptzeten handlas stulle/ som sa drisiellgcn
tordes tala emot thenna machtigaStadrn Mneve/och alle tKcDn-bpggjare jvthan mcd sitt Rad och Wäldige ster siratt M Gudh och
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Then Första Predijkan
Hans Befallning/later GudzHrd ga° ssg til Hiertat. Emottager
GudzHotelser med Talamod. Hch ftsi han war then störsie i hela
Werloen/ ftibesinner handochatGudh arhögre än han/somkun-
de vlhi itt ögnableck hansStoolöfwerrumpla/ och til intct göra.
Sassolaßegenterän ilag/ ickehögmodasaffsttthögaMap. tt
sörgäta Gudh och hansOrd förachta. Vthan themasie besinna/
at the sin Högheet/rcpucation schwalde icke haswaaffssgsielff/
vthan affGudhi Himmeten/som sielffsä talar: Genom Mig re--
gera Konungarna / och Rädherrarna stadga
GsnsmmigrädaFörstarnaoch Ma Mgenterpalordew
ne. För tzwllket Daniel loswade GudhaffHimclen och sade: Los-
watwari Gudz Nampn isrä Ewigdeet til Ewigheet: Ty
Hans är bade WGHeet och Starckheet. Hansörwandlar
thder och stunder/ han sätter Konungar affoch satter Ko-
nungar vp / han giswer tye Wijsa theras Whsheet/ och
the Förständiga theras Försiänd. Och then Gudh som ttzem
vphögt tzafwer/ ar och machtig/ när the äro förstalte i sitt Sinne/
at sättiä ttzem nider och tagaHärlighetcnesKrono afftheras Huft
wud. Sasom Gudh hotar TyriFörsiarschandes.- A!lc Förstar
wio Haftvet stola stiiga nid afftheras Säte/ ochlaggiasi-
na Kiortlar isrä sig/ och draga aff sigh sm stickqdeKlaoer/
och stola < Sorgekläder/ockssttia pä lordenne/och
la förstracklas och häpn? warda öfwer fitt hastiga sall.
Pharaöwille ep vpsta emot Gudh/ vthan swaradeMosen : Hoo
ärHErren/hwilkensßöstiashöra stal/och siippa Israel? lag
weet intet affHErranom/och wil cp Heller siappa Israel. Han in-
billade sig ingen högre Herre wara än tzan/therföre satteGudh ho-
nom affSatct/och fördranckten med all hansHaar iroda Hafwet.
Antiochus war ftvpblast/ at han tyckte fig willia bliwaHafwe-
na/och silttiä Bergen pahwart annat/och lat sig tpckiakmna ta,

aa vp i Himmeten/ochplagadeGudzFolck jemmcrlig.i-Mmhan
fickittsahasiiKtFnN/atMatkar affthenOgudachtigäKrop-
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och Tridie Capitel. 425
pen/och fönottnade med sior Eweda och Wärck/sa gt heel sipcke
föllo vthaff för Otanck
Slifwakunde. Ta mäste han isanmng bekänna och fiya: Thetar
jlv ratt at man ödmiukar sig för Gudh/ och at en dödeligh
MennWa icke sä öfwerdädlg ar/at hon sig tyckla later/ at
han ar Gudi lijk. Ttzcrföre niage alle höga Huswuden crkän-
naGudhför sin^)fwerman/n«rhwilkom Mr machtcnbade tilat
hielpaochtilatsticlpa. Vphöva och förnedra. Thensomvpsiar
för Gudh / och honom söker i sin nödh ; thens sammas Säte gör
Gudh sedän mpckit hcichgarc an för:. Tavidz Hierta masie hwar
sch en Regent bcsiijtasig om at hafwa/nar han vpsiarin för Gudh
säyanZes: HErre nntt Hierta ar icke högfard!gt/ochmin ö>
gon aro icke stalt/ och iag wandrar icke i stor ting the Mig
förstor ahro. Tyerföre giordeGUDH Hans Stool fasi för fitt

war mcd honcm ehwart han foor/vthrotadc alla Hans
Ficnder för honom/och giorde honom itt stort. Nampn/fa-
soni the storas Nampn pa lordenne. Konung Assavpsiar
emot sin Gudh narSemh thcnEthiopen drogemot honom/med en
mächtigHaär/ Tusende rcsor Tusende/akallarvthiödmiukheetsin
HErraGudh och sade: HErre nartigar ingensslllfang/hicl<
pa ibland mönga/ellerther ingen macht ar/hielp o§ HErre
wär Gudh: Tp wij förlate o§ pa tig/ och i titt Nampn are
wij komne emot thenna hopen/ HErrewar Gudh/för tig
förma ingenMennistianagot- Ty förnedradeGudhFiendens
Högmoo / at the Eehiopier stpdde för Aisa/ och vphögde Ajs«
Stool och Kongl. Ttzron/ athansedanbleffmachtaförsiarckt.Fi-
cnvens Högmod wille störta KonunglosaphatafffittSate/men
effter tzanvthi ödmiukheet vpsiodaffsitt Satein för sin Gudh/ly
wardt Hans Stool sastare an förl/ och Fiendens Swärdfick en
ända/therasaminnclsebleffförgangenmedthem. Senachmö Ko<
nungen aff Sprien wille siörtaKonung Hissiä affSätet/inbillade
sig waw högreän Gudh/försmäddelefVandesGudh/iäthotale-
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Then Tridie Predijkan
rusalems Inbyggiare/ at the ssulle ata sin egen Träck/ochdricka
sitt Pi§. HwarförevvstarKonungHWasoch akallae sin Gudh /

säpandcs: HErre 003neo tin Aron och hör/vplättinögon
och see/ och hör Senacheribs Ord/ then hijt sändthafwer
til attalaHadelse emot lefwandes Gudh. Thersöle befasie
Gudtz Hischi-r Stool och Rtjke: Men förtryckte sa then försma-
daren / at en HERRans Engel fiogh i en Natt vthi Hans <läg«
185020 MM och ta han fipdde med Skamen til Nineve / wardt
tzan ihiälstaätn vthi egneSöner.lag strider ater vthi störsia Hhrewördning til min Aldranadig«v
sieKonung/som nävpligen sicksättiä sig neder pasinKongl.Thron
för: an Hans. May: tt niatte vpsta igen. Ty nar wij med ware
Himmelskrijandesynder tzade styndatöswer osten hotandclon«m:
Innan kort lärer Swerie blifwa om intet i Tp Fienderna
hafwa reesi sigh vp och radfiagit med tzwar andra emot Konung
CarlHErransSmorda: <lat sf) söndersiijtatherasßöpor/ochka'
siatheras Band bort ifra H/ Flcllderna sade:GUdh haswer öf.
wergifVitthem/ jagcreffterochgriper them/tpther ae ingen Hieb
päre. Tp vpsiodHans May: tt emot sin Gudh/ochbedcrvttzi öd,
miuktzeet: Gudhwarickelangtbortoiftanmig:minGudh
skynda t«g til at hielpa Mig. Begifwer sig ifta sittKongl. K«

Sate emotsin narmasteFiende. TpsönderbrötochGudh
thenHögmodigas wälde/ocbvvhögdethcnßateferdtgas wald/wal-'
fignandes War NadigeKonung med athstiNigehcirlise ViKorier
Sa ar ts Gudhen ratt Domare: ThenStolta sörnedrar

t?»f, I > ! Is
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han; Then Odmiuke vphöyer han.Hwar öswer HansMap:tt
sig och ftögdar / backandes mez sineVndersathare hierteligenOudh
vthi the förordnade Tacksapclses Terter för vndfangen Seger och
Vphöyelse-pa sitt Sätc/ sasom: lagh tackar HErranom affkKl.y 5 2.3.

alt Hierta / och förtalicr all tin Vnder- Zag srögdar migh
och ar glad i tigy/och lofwar tittNampn tu Aldrahögste.
Attu minaOwanner tilbaka drifwit haswer/ the aro fallne

och
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och förgängne för tig. Ty tn drifwer min Ratt/ och min
Saat. TusitterpäStolenenrattDomare/ochater:HEr-
ren lefwer / och lsswat wari min Tröst / ozh mmSalighetz
Gudhwarde vphögd. Gudh sonlmigh hamd gifwer/och
twingarFolckcn vnser migh. Then migh hielper ifrä minä
Fiender/och vphöner mig ifräthem som sättiä sig emot mig/
tu hielper mig ifrä the wränga. Thersöre wil iag tacka tig

loffsiunga tmo Nampne.
Then sinomKommg storSaligheet bewijsar/och gör sinom
Smorda godt/ David och Hans Sädh Ewmnerliga. Och
fiere sadana TacksnpelsesTcxter. Wij wil-
jom 06) vpstamedKonunZen/ochödmiukeliZenbedia:AlGUDH
Alzmechtig wiBe ptterligare besasta Konung Sate och
Thron/ och omsijder effter vttzrattade lyckelige Kligs cxpc^icio-
ner, förliielpa Hans May:tt mcd önstclig Frivz Sakeeheet vp-
pa thestKongl. Sate/vthi thch «cs,6cnt2 sialle. Oudh täggie
fin Hand pä Kommgens Crono/gifweKonungenom längt
Lijss/ at Hans Ähr wara ifrä Slachte til Slächte. At han
mä för Gudi sittiande blifwa - HErre bewijsa honom god,
heet och troheet/ at thebewara honom. Gudhbeklade Ko-
nung CARLS Fiender med stam/och läte Hans May: tz
Crono blomstrasöftver hansHufwud. HErren wöisigne
honom affZion / then Himmel och Joro giordt hafwer.
Ther vppatwlflomwijlnttt/tp: Konungen hoppas stadigt pa

stalhan igenom thensHögstasGodheet
faft blifwa. HErren ar Konungens starckhect/han ar then
starcke/somsinonl SmorZa hielper. Ach HERre hielp titt

Vndersäthare och yelaKrigzmacht/wäl-
signatitt Arff/ föö them och vphög them til Ewig Tijdh.

I. at enKonung och öfweltzettPersoniWerlden
Gemene/enfaldige och nngare. Tp cifwen äre ttzeSpnoare sa wäl

Hhh tz som
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423 Then Tridie Predikan^
?s»!. fl. som andreMennWor/och masieklaga med David: Sij iag araff

syndigaSad hafwer mig i Svndene a-
ftat/ochindricka dqgeliZen spnden ochHratferdighetenfäsomFisten
Watn. FastMennWan gör fig sielfffalssa inbillningar/som stulle
Spnden icke wara sa fior/när tzon bcdriffs affen sasomass en ringa/sch ther affar Ordspräket: At the smaTiufwar tzän-
gasvp/thesiorasiippafrtj. Hm enKonung eller annor förnemlig
Person gör Hoor /sa heter thet; thet war Hans Tijdfördtijff: men
steerthetaffenringa/ sa hetertheN Sij tzwilken4öjjachtiZMenni<
stia. full och drucken/ sa heter
thet:HErren war lusiig iAfftsns > men drickerTienaren sig druc,
ken / heter thet/ fij hwilken Fpllehunder och Höltook. Sa Ma tzö-
mer Werwen om Spnden. Vien: Iw högreKall/ jw siörre Fall/
och hafftigare HelfwetisFördömelse. Them somring/aaro/ wedcr-
fars Mde: Men the machtige stole mächteligen siraffadewarda.
keccara lunr etiÄmli
Synder aro doch Spnder/fast the bedrifwas affHfwerheten och
the mächtige. Och then Siäl ft)m syndar hon stal döö/ wari
sig hög eller lag / Adel ellerOädel/ en eller annor. Vthi Spnde-
fioden/Sodomsßrand/och andre siorePlagor/ areafVensä wäl
the siore och myndige förgangne/som the ringa och nedrige. Tp
Gudd stericke paFörstarnas Person/och tanner ickemeer
thcn harlige an thenFattiga. Med hastnMeMenmMr-

I«b.

s»l>. «l/.

l«ccl>. lFi

H!ol,,Z4l!?

na döö/och om Midnatztijd förfirackias och förgäs: The
mächtige wardakrafftlöse dorttagne. löec» dunusprinccpz
faricurls moneri. Ttzsrföre masteenKommgoÄ^Fursie/bktrach-
tandes sinSaligheet/latavnderwijsa sig/aff-lag^ensFö^annelse/
at han mahinna tilEvangeliiWälsignelse. Be 6 rara v<lmz.Ttze
högaHufwuden willia osiraffadeölifwa. kastade Jere-
miamiFsngelse/lojachimdraperVliam/Ahab latersiaistnchpn

kastar honom i-Fckigelse/ ochbespnsaden med
bedrösweljens W«tn och Bröd > therföre at the siraffade thems

«!cl. 3l! i.z
c.1«.20.«.c



ochTridie Capitel. 4^
Spnder. AmaziaKonungen i luda gaff en Ptophete til swars / -
som honom siraffave för sitt 2lffMdttij: Hafwer man gierdttig tit
KonunZcns Rad? Wändt igen/ hwij,wilttuwardasiagen'. Men
thesse medftlleGudzOrdzFörachtare/ haswa allefätt enpmkeligtz
än>a. Konungen i / lofias / David och fieee togo GUdz
Hotelser vp mcd Talamod/ och battrade fitt -lefweene.- Ttzerföre
Läter vnderwijsa iderj Konungar/och later tuchta wer j'
Domare pslorden. Tienrr HERranom med ftuchtan/
och frögden ider med häswalltze.HyUerSonen/med en sann
Battring/at han ickesörtörnas/och jsörZäspäWägenom/
ty Hans Wrede stal snarligabegynna atbrinna/ mensalige
öro alle the som trösta pä honom.

11. l>»luäHmeiui. Konungen vthiNmevelaierste fin Battring/at han afiade sinKongl. Prpdnat. Han lade af
sitt Purpur sägerlonas. Här berömmes twenne Konungens
GpZdcr:

I. contettatic». AthanlHtseefinhierteligaSolg/öft
wer fine egne sampt synder/och syndcncsnuför-
kunnade Clraff. Han lade ass sitt Purpur. HansKonglige
Grcicht hwilken honsm sasom cn mächtigh Konung wäl ar.stoLh.
Och <ir icke förbudit i then H. SKlfft at
ning/ effter sittStand ochWilkor. Ptzarao tog fin Rmg «ff fine
Hand/och gaff honom Joseph pa fine Hand/kläddc honom i tzwitt
Silke/och hangdeenOMadiopahans Halp. Abrahams Tienaa
re tog ftam Silfwer/ ZpllenneClenodier och Klader/och gafthcm
Rebecca. Mardschai war kladd i Kongzligom Kladom/ golt och
hwit/ mcd en stor GullCrono/ tlädd vthien linnan ochPurvue-
mantel. BanielbleffkladdvthiPurpurklHdc/och enKadio omhnns
Hals. All ting Hammer fin tijd/' lee och wara vthi fitt ordentelM
siat och Ptpdnat/ hafwerfin thd: Men g?Ha tzafwer och sin Tijd.
Nar the Hclige tzafwawelat läta ses sin hiertans Sorg/ hafwa
the Bagt sinestöne och hatltgeKladel. Somsnißagen sörgan-

Hhh nj de/

»0.

12.

"4l.

cZl> 15:5;.

Ktt<l. 8: >5.

Dan. 5 i ly.



Bllucl).4.''«

DoKrinsle:

rs,!, z; >«,

«cc.

430 ThenTrldiePredikan
de ikläder sig swarta Kläder. Thet samma gör i Nine,
ve/ han afiäggcr fittPurpm/thet han/twifwels vtan/tilöswerfiöd/
Högfärdoch Vndersäternassiörstapressalvebmkat.haswer/ och
sörierhicrteligen öfwer stnaSpnder. Hf«3n
haswer mil, GlädiesKläder affdragit/ochSorgakläder vppa dragit.
Har berömmes och:

11. In sudäiros comtniscratio. Medlijdande emot sine Vn>
dersatare. Hanrpmmer icke vndan / siav tcke vp aff sttt Säte olyc-
kan at vndfip/ begiswandes fig pa en trpggiare Örth ißijket / ep
Heller öfwergiswer och lemnar fine Vndersatare med Staden
neve i siicket. Vthan vvtänckcr allahanda medel/Straffet at aft
wanda/och afiägger allPral ochStat. Sa finnsm wijithenH.
Bibel fromma Knnungar hafwagiordt/ och theterfahrom wij nu
dageligen iWär?)adigaKonung/som icke allenasivptancker alle-
handa Gudeliga medel/ Gudz Straff at hema 7 vthan drager för
sineVndersatar itt Chrisilofiigit Medlijdande/och sasom then Tap-
pre Hielten KHaccnaKxuz och trogne Herren David wagarsigh
manligen i alle accalionel til fine Vndcrsaters förswar. Achtar
ttzerasWalfärdtzögrean stn egen.Therförcbidiom wij dageligen.'
AttuO Gudh Hans Kongl. Mayttt Wär Aldranädigste
Konung och Herre wardiZas wälsigna/trösta/vplysa och
bestärma/ hör G milde HERre Gudh '

11. hcir aff/ at ombyta med Konungen i Nineve/vthithesse fatzrligeTtzder/warKlädedrHcht och sialta Habijt. EnHed-
ning är sannerligentlokareanwijsomlatomsheta Christne: Mr
Fahran förkunnades/ afiägger han reda ssn Frögtzekläder. Men
wij hafwomFahran öfwar öronen/Krijghochßlodzvthgiutelse
pa alla Orter/ doch <ir en sadan graseligh Högfard öswer theras
fiand/ at thet är gräseligit och oliideligit. Gifwe Gudh at Oswer-
heten willeMia fin Hand tzär öfwer. För an thet hotade sannas

. tzoos Esaiam siar : Zions Göttrar aro sialta / ga medh rakom
Hall) och fsrgat Anstchte/ ga och swantza/ och hafwa kasieliga

Skoor



och Tridie Capilel. 43»
Skoor pa sinä Fötttt' Sa stalHEßren göra Zions Döttrars
Hufwud stallot / och HErren stal bortrpckia theras stöna Haär.
Pa then Tijden stal HErren borttaga Prpdningenaffthe kasteli-
gaSkoor/ochHachtcr ochSpenne/Kadior/Armspenne/Hufwor/
Flitter/Brem/Snöre/Desnwknappar/ölonspan/Ringal/Hnne,
ftan/Hsgttjdesklatzer/Kapöl/Hwifwor/Pungar/Speglar/Snö-
retröpor/ Bvordoe/ochSomerklader. Och ther stal waraStanck
för goda löstßand förßalte/itt stallotHufwud för kmsat
Haar/ochfören wijdMantel en trang Säck. Alt thettaiStadcn
för tinDepclighect.AWggiom therföre thcsseHögfärdzwärcktpg.
Konungen iNinive afiade sittPurpur.' Wi< williom i thennaFasie-
lagsTijdiklada otz/och icke aMggia Purpurtlader: At wij för
Gudh magomfinnaskladde och icke naknc. Hstuudom wij pralach-
tiga Klader/ lZäethenna then adleste KonungsGrächt. Ctzrifius
lEsusar vermiz coccineuz en Blodmatk/ en Purpmmatk/ full
medPurpurs Safftoch Färga. Som hein stg kallar: lagh är
Matk och ickeMenmftia. Hm enPurpurmatk stal gifwaifrän
figSafft/at sarga Purpur rödtmcd/ samafie hantilföme dödas:
Altsa hafwer Ctzrifius lEsus vthpressat fitt dprbara Blsdtz och
röda Safft/ at särga wara Siälar mcd,at the magc fa fm ratta Fsr-
go införGudzAnsichte. volvc sc ievolvc c«rp>,!s vomini, 55
ninii inveniez nill cruorcm, livorem äoiorcm. Wandt
lEsu<lekamen pa alla stjdor/ sa lärer tu intetfinna vthanßlod/
Strimor och Cmärta. O min Sial/ikläd tig röda stöna Purpur
Klcldertil tinTrösi ochHugswalan. i. conlci»
emi»/ Emot itt gnagandeSamwetzMatk. Trad vnderlE-su Christi seeatlEfus ärcharmtSyndcMatkarwor-
den en Blodmatk/pa thet han/igcnom then H. AndaMlrenawa-
reSamweten vthi fittegit Blod/isra alladödaGärningar til at
tienä leswandesGudi. Saatom ware Spnder woreblodröda/
stola the doch wara Snöhwijta. 2. doini-a vermem inferni.

röda Loga/ttzerttzcHgudachtigasMatk ic-1
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ke dööe / vthan HEeren ssal plaga theras Kropp medh Elv och
Matkar/ och the stole brinna 06) jämra fig iEwigheet. Seepa

jöm ftafiver tig vtur HelfwetisKula igenom sitt
FörZundMlod. Hanlat vthgiuta sitt dyraßlod/SittLljff
mände han ey spara/ Thet led han migl) til Syndaboot /

Ty mäiag trygger wgra / Han HERre och Höf-
w!tzman/Vthi hansDödminSynd forswan/Sä är iagh
sallgh worden. 3. conrraveemem muncli, EmotWerldenes
gnagande Macht/ somtigh jasom enArm ochElendigtzMatk
trampar vnderAötttma/och tig förachtar. Thet har intet pa sigh
lEsus tm Frälsme ärochenelendig Purpurmatk worden/tu
ast epbattfe anhan/somtzantrösiar tig ganska liufiigensäpandes:
Fruchtatigh intet tu matker Jacob/ tu fattige hoop Israel/iagh
hielper tigh'/ sager HERren tm Föllossare/thenHeligei Israel.
4. llanlr»vcrmem GlafwenesMatkar som
war förgängeliga -lekamcn vpäta stola. The gnaga allenasi bort
Spnden som i ost bodt hafwer/tplEjus som en Blodmatk wor-
den sr/ Ä thenna Matken en förgifft / at han war VMndelse
ochSaligheet intet hindra kan Pa yttersia GaZen fa lpij alt i>
gcn/ock warda reenade medh lEsu 8100/at wtj vttzi wart Kött
stolom fa see Gudh. Ikläd tigh ock minSial hwijta Purpurklä-
der/som äritt ostyldigt/tzeligt -lefwerne/vthan hwilket ingen kan
seeGudh. Bortlaggiom then ledaK!ädo'ochtziertansHögfarden
och iklädom med en sannTroooch
wcrne. lEsu Chrisii Gudz Sonsßlod reenar os affalla
Snnder / om wiz wandre i Liuset / säsom han i Liuftt är.
Effter wij hafive sädane Löffte mine Käreste/sä görom otz
reena aff all Kötzens och Andtinsbesmittelse/ fullbordandes
Helgelstn i Gudz Räddhoga.

111. dorporil. l'l»ccko inäuri in cintzre lelllane, KoNUNgen
i??ineve later see fin BHttting:3tt han itläov med en Säck/ sätter
sig vthiAi^o: Hantogh enSack omkring sig/och satte sigh
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i Asto. Här berömmer GUDZ Anda:^

KumiUaclonem, KonungcnsOdmiukhcet/hankladee
fich vthi en Sack / ttzct ar ringa och siätta Ktäder / om hwilke tal-
te/i föregäende Predijkning /Konungen öfivergafficke sttt Rege-
te/ochvthi en särdeles MunfetHabtzt/gasssigvthiKlosicr/vtani
Sorgeklädeesatter fignedcriAsto/afhiettans angcroch ruclsc öft
wer sine spnder.Hedningamaweta af)<aturcn nnrncnf>lacal i Ku<
milit«c, atGudtz blidkas igenomödmiuktzeet.Thetärvnderltglt/
at en sä storMonarch sa förödmiukar sig/ochicke snarare fär affthcn
földerfwade Naturen och fine Tienare thenna Inwenning: Hep/
hwadgör tnOKonung/somförMer titttzögaMayttt/ochför-
stmckies förensadanSqlvalrarcsDichtandet M altFolcketseetig
i titt Praal oförffracklan. 3?eps thenne Bladraren / och befslla
honom halla Munnenpasigh/ drisstzonom affStadtn/ellertagh
honomaftvaZa/ hwilket worobattre/an at hela Staden ochKo,
nungens Hoffcurberas; men thetta ffeer ev / vthanKonungen siu<
ter fast at lonZc Provhetia och Strasspredijkan ffulle hafipa fin
wisserligafovtgang. Saframpthanickebattradefigmedfittfolckz
tv berömmer then HeligaAnda:

li. l(ezis subit2NL2tnmutanonem,Konungens tzasiigaför-
andrmg/ hwilken then Helge Anoa wärckade vthi honomaff Ion«
Predikan/ som war ittkrafftigt Medel honom webh hela Nmeve
Stad at omwända/somi förre Predikansagt är. Och «lt sadant
pattzet: At intet Kött stal berömma fig/ vthan giswa Gudi alle-
na shrona/ som vthi ost warckar bade Willian och Fulltzordan/ eff,,
ter sinslvilliesgodaßehag. Intet är han som watnar/ och
intet är han somplantar/ vthanGudh ssmWextengiswer.
Och aff egne Kraffter/förmatte ep Heller Konungen thenna Om-
wärling/ i sig göra eller wärcka: Vthan Gudh ar then som bödh

lpsa vhr Mörkret/ ochthetlystevthiwarHierta:At igenom
og matte Vplpi)ning stee/ aff GUdz Klarhetz Kundffap i Msu
Chrisii Ansichte. Aff thenna KonungenS tzastiga Förandring/ige-

lii nom
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nom GUozwärckande / hafwa icke allenasi alle rattsinnige Predi'
kanter,- vthanhklaChnsitFörsamblingenwederqNecklandcTlösi.
ThcnGudhsom tamde thennalvillaHedningen/tzan bllfweran/och
kanvpkörathcMachtige assSatct/ at the ickeallenasi siclfwa taga
emot Gudz Old; vthan förkoffra GudzOrdz Gprckan/och glfwa
honomHhrona: Ty Gudh kangifwa thcm ihiertat/at the stola
göra thet honom behagar/och göra alle enaMcmng/til thchGudz
Ord warda fullkompnat. Ca siger HERren IsraelsFörlosjnre /

Hans Helige/til the förachtade Sialar/tilthetFolck therman
gelse widh hafwer/ til then Tienare som vnder Tyranner är: Ko-
mmgar stola steoch vpstä/ochFörstar stolatilbiolaför-HEr-rans stull/som ttosast är/för then heligas stuU ilsrael/then
tigvthkorat hafwer. Sa säger HErren/HErren: Sij iag wil
vplyffta minä Hand til Hedningarna/ och vpresa mitt Baneer til
Folcken/ sa stolathe bsratinaSönerframpaArmarna/ochdraga
tijna Döttrar paArlarna. Hch Konungarna stola wara, tme
Skaffare/och theras Furstinnor tina Amor. The stola för
tig niderfalla tillotdena paAnfichtet/och siekia tinaFötterssiofft/
ta stal tu förnimma at iag sr HERren/pa hwilkom ingen pa Skam
kommcr som hoppas vppa migh. Therföre ftögder ider aff HEr-<
ranom j Rättfardige/worer glade/ och berömmer ider alle j ftom»
me: Lofwat wari HERren högeliga/ then sinom Tienare
godt wil- HErre mmTunga stal tala om tina Rättferdia/
heet/ochprysa tigdagliga.

Ul. imicationen,, KonungenscffterföllielseafVnder-
satarne. Konungen fineVnderhafwandeitträtt

Konungen later för allanarwarandes ö-
gon see fincßättrings Hthafwor/han begpnnar försi pa fig siclff/
at, alle i Staden Nineve matte weta/ at Konungen med sitt Radh
och Tienare icke vndandrog sigh fielff/ nar han andre förmantc til
Battring. Sasom thetta ar itt rartExempel/sa ärthetoch wardigt
«t effterfölia. Gifwe GUdtz at alle suvcliorcz och the som fittia

iöft
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i iKprckior ochScholor/För,
alorar och fiere föregings themNedrigom/vnder
ras <lpdno stadde/ medGudfmchtighetennes öfnmgar! sc:lcnt ple.

Kominez vitam z?rincipiB inrlicri, Vndersatarne
da mnst sin OmKonungenarogndachtig/hutu
kan han bringa Vndersatherne til Gudelighcet. The Siukdomar
som Ma vh? sahrlige.En
wij§ Regent är alfwarsam/ochhwar en wijs öfwerheet
är/thergär aU ting stickeliga til. Säfom en Regent är/sa are och Hans Befallningzmän/ säsom Rädetär/sa äre
och Borgarena. En owijs KonungsörderfwarLand och
Folck/men nar the wäldigakloke are/ sa star Staden wal.

lerobcam Netzatzon war»en argßare/ och kom Israel til
at spnda med alle fine effterkommandeKonungari Israel/fawore
och ogudachtiga Vndersatare: Men sasomDavid/Histias/losi-
as och ficre woroGudsruchtigeKonungar/sa hade theGudälffande
Vndersäthare. Wäl artigh OSwcrie/ hoo är tm <lijke/som sä
Gudftuchtiga KonunZar hafft hafwer/ och nuhafwer enKonung
som hafwer nijt om HERren Zcbaoth och / och hafwer
Gudi ittDavidzHlerta/som npligcn Hans May: t sch then-
na Badidz Ord til en Bönedags Tert vtwalt hade.- lag hafwer
lagt HErre/ atthetstalmittArffwara/atiagtinaWagar
haller/ iag deder in för titt Ansichte Hierta/war mig
nadeligefftertittOrd. lagbetrachtar minä Wägar/och
wanderminaLöttertil tinWittnesbörd. lag styndarmig
och dröyer intet til at halla tin Budh. irem : Man kastar
bort Slagget ifrä SMet/sä warder ther itt reentKavil
vihassa n,an kasiar itt ogudachtigt Wäsende ifranKonun-
g?no!n/ sa warder Hans Eckeweo Rättferdigheet besäft.
Ganffa trösteligitat höra:At Hans Map.- tt hwar ZangCnorum
haH/faller med helahopcniFältet vppa stnaKnäci pa Marcken.
HErren glWe tig ONaoigeKonung/ tins hiertans önstan

liiij och
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och förwagre ilttet hwad tin Munn beder / Sela.

111. <larom och wij Vthwalde iHErranom aff Konungen i Nl>
neve at Mia oh nedcr vttzi Asso. Bctrachtandcs.-

I, dinercm?»niccntiX. BättttNgs Asto. M-r Folcket iG.
Tessamenlct märckte Gudz Wrede och Sttaff öswcr theras be-
gangne Spnder/sakladde the Sackar/ nnga och sorgachligeKla-
derpa figh/fattcfig och Mo pa
sin Huftvud/sagobedröfwadeochsorgeligavth/ och giorde en sann
Boot ochßättring. lag hafwer sager Hiob / owijstiga talat/ther-
före gifwer iag mig Skulo/ och gör Bättring iStofft och Asto.
Daniel affbad ssne och fins Folcks Svnder och siiger: lag wände
mig til HERren minGudh/ tilatbedia och akalla medFasio/vthi
Säck ockAsts/med thessevthlvartes oanseenlige Mcdel och Tckn
gaswo the ttlkänna theras hiertans angefi/ och fuckade mcd ängz-
lanoch ruclst öswer theras begängneSpnher och MGgärningar/
Ach ? arewij icke store Syndare! Hoo thet cp troor/ sa ransakcsttt
-lefwerne effter TijoGlldzßod/sa stal han befinna/at Hans Spn-
der äro fiere än Sanden i Hafwet. Emvthwew hafwewij spndati
Ach/ emot Gutzh alleua/som cirenförtarande Eld/ hwilken brinnet
til thet niderstaHelfwetit. Hwad haswe wij mcd Synden förtientiAh/ällahanda Korh och Olpckor/ daglige Tamwetz Plagor och en
förssrackclig Gödh. la/ effler Boden en siräng Gom och Ewigh
Fördömeisc/ ta Spndaren mäfie pljnas til Kropp Siä!.'
Hwad Mier har vthaffs contritio, en hiertans biztande fforp
Afia/at tu maste twija och förbanna thcn förskräckeliga Synden/
somsa mpckit ondt astadkommer. Ah.' Thet är intet helbrcgda
pä min Kropp för tittHoot stull / och ingen Frijd i mmom
Benom för minä Synder stull. Tv thens Alzmecht/gas
Piilar sta i mig/ hwilkens GrymheetvthsuperaUan min
Anda/och GudzFörftrackelse pr stalt vppa »nigh. Men at
wij meo Cain icke förtwiftom/ eller fiorcknom bort i thennabittm
och öswttflödigaHngests Asto/ sa bctrachtom:
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11. (lineicm Tilgiffnings och Förfonings A<

ssa/affFralsarenlEsu Chrisio stössad/som hafwer lagt figh pa
lorden vthi Stofft och Affo/ och swctkasßlodzdroppal/hwars
Kropp äroch. nidcrlagd vthi lordenesStojft til ware Spnders
Förlatelsc / och ch til godo/ at wij stolom aldrig fordömas. Vthi
4. Mosisßook bcfaltc Gudh/ at Präsien Eleazar stulle vthföra
en rödlet Koo <lagret/och siachta henne/ och st«inckia thch
Blod emot WitnesbördzensTabernakcl/ mcd fitt Finger fiw re-
sor/ och vpbränna Koon medthchHwd/Kött/Blodh och Goret.

reen Man stalvvtaga Astan affKsne och fönvava henne
pa itt rcentßum ath Istaels Baenom til Stanckiowatn. Och
thcn somkommerwidhnagot Aas/cllcr dödaMcnnistio/ stal twä
sighhar med pa lredie och fiundeGagen/och zawardcr han reen.
Men then sig icke reena wil/ stalvthrotatwarda vthur sitt Fslck.
Hcdnmgarna och theßomareföMaradethcMbräudeKroppatS
Mavtht urnis eller bcsynnerligaKantti lorden til en aminnclsc-.
Sasom 1544 ar pa thenOön Zantesundne
thet ena vvbren?
de-lekamensAsta(S« war thcras satt atbcgraflva)vthi thet Am
dra/Hans godaWckmersTarar/men ta allaecdo vttztorckadc.
Men fast högre Hminnelse hadethennarödlcttaKoosAssa mcdlz
sig. Ty hon betccknadc lEsu Chrisii dora allmanna
Förtiel,si/och allalEsuMde Walgarningar/tgenom hansPifna
Kämpning ochßlodswettförwarfwade. Athan ärvppmbarat
igenom sitt egit Offer jilatborttagaSynderna. Ochther-
före ar Hans Blod sianckt vp ath sladeftolen / at han igcnom sitt
Blod stulle förwärswa HGudzNao och Syndernas FörlHtelse.
Tp vthan Blodz Vthgiutelse steer ingen Förlatelse. Koon
vpbrandes tzeei och hallin vt,)om>lägret: Sa ar Chrisius/ GUdh
06) Man i en Person offradcr för ojj vthom Hierusiilems Port.
Tp ehwad Biurs Blod/ som Präsien för Cyndenc in-

thet Helga/thcrasKropMr vpbrännas vthom Lägret/
3«t iij
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äfwen och lEsus/pathet han ffulle Helga Folcket medtz sitt egit
Blod / haftver han lijditvthom Porten. Thenna röda Koons
Asta bar en reen Man omkring/hwilke arePredikanter och<lära-
re/fasttherasPerson/ som thet fig borde/ickearaltijd reen/sasö-
rathevoch thenreenaoch heligaGudzAndasEmbete/ochvpbiu-
da thenna reena AstaallomßootsardigomSyndarom/sclyandes:
Nadivarimedlder/ och FrtjdaffGudhFaderoch warom
HErra ZEsu Cdristo/ som sigsielffsör wära Synder gif-
wit hafwer/ pä thet hanffulle vthtaga ossifrä thenna nar-
warandes onda Werlo/effterGudz och warsFaderswilia.
Aff then röda Kons Asta stulle göras/icke the PawestasWiewatn
vthan itt Sprängewatn/hwar med then stulle twa fig/ och warda
bespranqd aff en reen Man / som hade oreenet stgh pa nagon Bö-
dan. Wijhafwealleoreenat ost/paochvthiwarspnL»'gaochdödeli-
ga och äre alle lijka säsom tHe oreene/ och allawaraRät-
fardigtzeter äre säsom itt oreentKlade:MenlEsusChristusla-
ter igenom en reen Man/finePrcdikanter besprangia ost icke alle-
liasi paTredießagen effter wär Orening/ thet ar sirax wi< ärom
födde/ med thet H. Göpelsens Watn förecnat och bejprangtige<
nomOudzOrdoch then H. Anoa/ med lEsu dpra Blod/ som sci-
ger: lag wil giuta reent Watn pä ider/ at j stolm reene
warda ifrän aU ider Oreenligheet: Vthan och pa fiunde Ba<
gen/ thet är i tiltagande Hhren/ ta wij med Gndz Ord och lEsu
BlodzKrafft meddelt/vthiPredijkningar och then H.Nattwar-
den/ bllsVvm reenade ifrä alla wara Spnder. Som Paujus sä>
ger:Tilförne woren j Syndare sch Oreene/menjarm afftwa>
gne/ j ären helgade/järenrattftroigadegenomHErrans
lEsuNampn/och genom wär GudzAnda. Men then som
icke med ttzetta later reenafig! angratssnaSpnder/och cmottagc?/
emot Spndenes tyngd ochöreentzeet/thennalEsuFörtienst/han
blifwer vthrotat vthur fitt Folck/ och kan icke arswa GUoz Rijke.
Kom nu framH Spndare/som storcknade vthi Spndenes och För-

twif-
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twifielsensAska/assstplg then tiöckaDyy/och rena tig med then rö-
daKons Asta ochSprangewatn/öhsöfwerttgmcdTronesHand
Watn vthurHälssbrunnenomlEsuChrisio medGladieochsägh.
IgenomlEsuChristißlod hafwer mg fattFörlotzning/
Svndernas Förlötelsc/ effter Hans Nädes Rykedomar.
FasiGudhförlaterSpndcma/sa siraffartzandochantina.cn för be-
gangne Cynder/ elleratwarnaför Spnden therföre betrachtom -

111. dinciem 7'remulcnt!il:,AnZksi och Bedröfwelses Asta.
Vthi sior O6) Nöd / sirödde ludarnaAsta pa fittHuft
wud/satte sigh diupt i Asta/ ropadetil Gudh öftver fitt Elendc.
Sa giorde Thamar ta hon wae förnedrat affsin Brodcr Amon.'
Sä giorde Mardochai öswer fitt Folcks tilsiundade Olpcko. Sa'
giorde Hiobtahanmisiefineßarn/Egodelar ochgodaHalsa.Sa
befaller Jeremias ludarna:O min Folcks Dotter/dragh en
Säckvppä/och lägg tig i Asto/ haffSorg lijkasom föreen-
da Sonen/ och beklaga tig li»ka som the ther högeligen
dröswadeare:TyFörderswaren kommer öswer o§ haste-
liga. Huru tlagar Zion öfwer fitt Elendc: Dottrenes ZionsHldste liggia pälordenne/ och are tyste/ the kasta Stosstvppä sm Huswud/och hafwa dragit S6cker vppä sig. le-
rusalemslungfruer hangia therasHuswud nider äthlor<
denne< HErren hafwer waltrat mtgh i Affo. O Elsteligc
Wänner/wij hafwom Nöd sior nogh/ochwardom trangde mcdh
Bavidpaallasijder/affwareFicnder besyunelliZcn. Ah.' Glädie-
töst wände ater/Gladie hwad gör tu?<löpe tu asigalet. Snun-
kem o§ icke i Me för SorgeAsso wedaNaöswcrflöd/slttiom icke
«Frassare-Hoore-och Drinckarehws/ eller ther the Bespottarefit-
tia. Vthanfittiom iSorgclsto och klagom war Nöd: OGudh
hwij'förkastar tu ost sä aldeles / och ast sa grymmeligawred
öjwer tin Fosterfäar? Tanckvppa tinaVMngheet then tu
aft slder förwarfwat/och tig tilArswedeel föl löst hafwer/vppö ZionsBerg ther tuboor. Ach HErre tu weest thet/^
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440 ITHen Tridie Predssän
kom otz idog/ och lät tig om o§ warda / och hömnas otzvp§
pä waraFörsöliiare/anama otz och fördrög icke min Gudh.

wijsä görom/sastalGudzAndaswaraiwareHiertan: HEr-
rcn stal frälsa thenFattigasom ropar/och thenElendasom
mgen Hielpare hafwer. Han stal wamthen vste ochfattige
nadelig/ochtheElendas Släiar stal han hiclpa. Han stal
förlösa theras Siölar vthur Bedragelij och öfwerwald/
therasßlod stal dyrtachtatwaeda för honom.Betrachtom:

lV.Cinerem scicnna:, Wcctstaps och
Härkomsi/wij aroin gicrde icke aff ädleStccnar/Gull eller annor
Metal/ vthan aff en lordklimp. Asta kan aff itt lätt Wäder
bortblasas/ therföre O Menmffia ssona tigsiclff/ giut icke förmyc-
kit vthi tigh/ at tu/somcnAsta icke aff öfwerfiödigheet bortfiptcr.
Skona tin Swagheet/thcn Gudh «ch gämastonar/och siraffar
icke effter Förtiensten: Tp han weet hwadför ittWärckwij
aroni/ han tancker ther vppa at wij are Stofft. Betanck
tin Ringheet/ och mlr tine Pafoglars Fiadear willia föra tigh til
Högmod/ sil sce patinaFötter/ betancktn tramparlord /ther aff
tutagcn äsi. Therföre Hwad högmodastu arma MuU och
Asta s Som doch icke annat ast an en fiem Träck / then
stund tu ännu lefwer. Och om anLäkiaren ther om mödar
sig/sa gar thet dochpäEndalychtouealtfä: I Dag enKo-
nung/iMorgondöd. OchnärMenmMnar dödh/ ata
henne Ormar och Matkar. Therföre ödmiukatig Heller medtz
Patriarchen Abraham som sade:Ach fij /mg hafwer tagit Mig so-
reat tala med HERranom / andoch iagh ar Stofft och Asta.
Mu afflord och Asta/sa betänck och haffenßroderligKärleek.
Effter wijarom alle aft en Materia/afAdam/en lord,man/enA^
si^ochStofft-Man/afftzwarsßlodGudhhafwerlatitaliaMem
niffior blisiva pa lorden. Wij tzafwom alla enahanda Ingang i
thennaWerlden och enahanda Vthgäng. Therföre stolom wij
bierteljgen älssa hwar andm / effter wij alle srom aff itt Trää/
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Root ellerStubtze.Thennaßetrachtclsewijsar H OudzAlzmeG
tigtzeet. Gudh tagcr en Hand fnll Affa/och gör ther aff thet al-
dratzärligaste/ädlaste och förnamste Creatur/ibland atle pa Isr,
den/ thet han vpsoller n«s WHHeet/Klokheet sch Försiand. Ah'
En mächtig HErre. Hafwer han sammanfogat thenna AssßN sa
harligen/ sa sörma Han och ttzcn samma vppehalla/och vthi hwaris-
handaOlpckabcwara och vnderligcn vthiclpa. TP war OudzHan»
är til thet bäsia öfwcr allom them som honom sotia. Then Gudhsom och A??a giordt hafwer/ han m och mächtlg at
fZlsöria och närä war Kropp/ jaoch vthi tzärdsm ttzd. Han haft
wer giordt bade sma sch stora / och Hafwer lijka omssrg för aBa.
Thttföre : Oilcc Kotflu obeciirc, ckscc tsrra lubcli, tiilc« pui»
vil Qbtcmpcrurc, <tar O MennUia at lpda Gudh / lär O siofft
ech Affa at föllia tin Skapare/ sabekommertubade thetTimme-
liga och Ewiga Goda. Besalw HERranom tinWägh och
hoppas vppa honom/hanssal walSörat.
Mesi:

V. R.eminisccnti«,PaminnelsesAi7a. Sasomwij
ärom «fflord/samästeMjater/ närTijden kom«er/lelolveras
sch blifwa til lord igen. SasomwijfiungavthiwarAndeligaße,!
grafningsPsalm: Mitti Dödengä wij har/ändoch wijnu
zefive / Ingen hörer watt begar/ Som wtlLljfwet gifwa/
Hookan siippa afthenlm öö/Mj mäste allesammans döö/
»Och til Asta bliftva. 1543 wardt enPelare leparerar och
fortzattrat vthiS. Peters Kplckiaißom/och ta thet wardt nagot
graswet nederilorden/funnesvttzien Grafftwenne Spstrarbal<«
ftmerade/ beprydde meo Guld/Perlor ochEdlastcenar/ och
klade vthi en Oytlene Mantel. Benen och andre kunde
man än lkeenbahrligen see/ftst the 1 80 Htzr have legat vndcrlor-
den. Mennär och rclolve«des
altsamans/och wardt tilMa ochStofft. BetanekthettaOdöde-
liga Mennissia/och tzered tigdagcligentilensaligtzStund/atmed
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Simeon fahravthi Frijd. Haff Pauli Tanckaie/ som dageligen
wir firdig at wandra / sapandes: Wid wär berömelse/somiag
hafwer i CyrtstolEsuwäromHErra/döör iag hwar dag.
Then som dageligen pammnersig stn Dödeligheet / han förachtar
thet närwarandc och ijlar tilthettilkommande. -Ochther breve wid
vthißödzssunden: Läte sigingenförfähra/Thmna lord och
Astastalstee mehra ähra/en Lekamenstalther affblifwa/
ThenGudh wil Härligheet giftva.MrenGlaa§makare blas
vtyi Ma /kommer ther fram itt stönt/ klart och igenomstiinande
Glaa^; hwi< stulle aff Asta i
fia Skapelftn beredde / kunna sammanblasawart Stofit och Asta/

Huru geswmt warda the döda Benen leswande paEzechiclsFält/
effterGudzOrd. Men ssäll sn i thenna Asto-Wau-
dring/at tu ma Helfwetit och arswa Himmelrijket. Ty
wij wete igenom Gudz Ord/ at then Trogne somkommer
t«lZord/ ffal vthi Härligheet vpstä/ ochlsrsDödentil
Liifwet gää.' Amen/HIMu/Amen.

Men Uierde Predtffan aff
Prophetens lonX Trtdle Capltel
Vchl tm siora Wrede/ for min S^nd/etc.

ILX7-Us,cÄp,; v.7, 8-
M3H lät vthropa och säpa l Ntneve aff

Ksnllngcns och Hans Wäldigas Be«-
fallnlng altsa: Thet flal hwarcken Mennl-
flla eller Dlwr / hwarcken Faa eller Fäar

n»igot



Och Trtdie C<ipitcl. 44)

nägot smaka i sch man ftal lntet hafwa
them < Bett! eller lata them Watn dmka.

Och stola tagaGäckar om sigbäde folck
och fää/ och ropa stadelW tilGudh.

Oos Propheten Daniel 4- Cap. laiom och
KonunZ Nebu,

VS eadnesar sagißrömen ittgansta högtTraä stort cchtiokt/
nlcktt vp iHimm<len/och vthwidgade fig alt in til

zensEndm.TW qwiftäl wovodligelige/och baro mpckinFrucht/
ther alle af ätakunde/allDiur i Mmckene funneSkugqavndcr
ttzp/ och Foglarna vnder Himmelen satte figh pa
«ch alt Kött tzade sin Fyda ther aff. Här vthinnan aftnalas en
Wcrldzlig öfwer^eet:

I. sul)!imir2tem,til lttsadant högt
KnseenligitTrääwarickeallenasiNebueadneser/vthan ock änidag
hwar ochenHfwerhetzPerson/somsinHögheet icke tzafwerafMen-
niffian/vthan assGudhthenAldrahögste. IttTräs wäxer icke aff
sig sielff/vthan ar affGudi som thet planterat hafwer: Sä är iN-
genOfwerheet vthan affGudi/thenibftverheet som ar/han
är stickat affGudi. Therföre hoosigsätteremotOfwerhe-
ten/ han sätter sig emot Guoz Stickelse. Itt Tmä ar dwpt
rotat/ at Wabret thet icke lattcligen omkullkasiakan. Altsa är Os-
werheten diupt grundat pa Gudz Bestpdd ochßestarm/ atDief»
wulen mcd sitt affhwario Händel se /henne icke
stwa kan. SomGudh lofwar losua och altOftvcrhetzEmbete:
lag-dErrenstalwaramedtig/iag stalicke öfwerglfwa el
ierförgätatlgh. Gudd gifwer Kommgenom Seger/och
förlöser sinaTlenarelftä thens ondas Mordswäid.HEr>
ren bewarar tis/OChrisieliga KfwerlM/för alt ondt/han
bewarar tmaSlftl. Här afmäias Hftverhcten.
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11. yu2licatcm, til thch Bessaffcnheet. Sasom ??c,

buladnesars Traa hade mange stöna,Qwisiaroch liufliga Bladh;
Altsä äre vchiittßijke vnder itthögtTlää/Kepsar/Konungcliel
Furste mange Fraciuz och mindreöswerhetz Befähl och Embeter /

hwilke och äre aff Gudi/ och stola tilbörligen hedras /som S. Pe-
trus beftller: Warer vnderdanige aU MennistligOrdning
för HErrans stull/ehwadthetärKonungenomsasom then
öfwersta ellerßefaUningzmannerna/sälom thethersändearo affhonom/the onda til Straffoch the godatil pchs.
ThelförestolethesseOfwertzetzPersonerwaragrönstandeÖwistar
affallaChristeligaßpgder emot Gudtz/ fin Konung/ fincVnder-
satare och fig ficlfwom. Hch sasom thesse Owisiar woro widh itt
Traä/ sa stole the befiyta sig om enigtzeet och Trooheet. War«
inbötdes til hlvarannan/vndcr ittHufwud/ wanlige och godhierta)
de. Sasom thetta Traä waxte vp til Himtnelcn: Sa stal en dftwerhetz Perhon icke sa tzögt sla sigtz til thetta Werldzliga/ at hanförgäter Gudtz i Himmeten: Vthan vthi alt fitt förehafwande see
pa Gudh/ Hans Ord och losaphat beDl-
tc Domare i <la«det mcd thenna Förmaning: Seer til hwao i
gören/förtyj hallen icke MennistioDom/vthan HErrans
Dom/och han armedider iDomm. Therföre läterHEr-
ransFruchtauwaranärider. Taqeriderwaraoch görer
sä/ ty uar HErranom warom Gudh ar inqen oratt / eller
anseende til Personer/ey Heller tager han Gänvor. Göreraltsä vthi HErransFruchtan med Troo och rätto hierta.
Hnteligen afiualas Ofwechcten.

111. uti!it2lem»tiltW Nptta. Thetta?cebucadne-sars Trcia war ssuggot och lummsgt/ at Diuren vnder"thcllGlenar
ochFoglarna ps thel) Qwisiar kunde tzafwa fine Tlllhall. HEr,
ranSTräastafullmcd Mufi/therHaswaFoglarna fitt Mfie / ochHägrar bo» vppe i Furutraän. Hfwen böröfwerhetenwara pm-
Nvgh affädel Dpgd/ ur ilorcat incciius,
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6t cxccrius. At ttzetGemenaßäsia ma vthan til wam sateet för
orätt/ infall och öswcrlVald/hwaremotOswerhctensigwspnaböe;
meninnan til/matte en Regentbcfiqta sig athägna,ch ösiverffy-
la mcd sine WinA.ils och qwistarsEkugga/ the Tree siore tti«,
arclncr och Stand iWerlden/sasom: <lähro-s'lahlo--och Värin
siandet i at hwart och itt ma obehindraksin rätta gang haswa.
Hwatesi sa tilgar/ ther sannasP?ophetensffsai«Ordsalydande:
En Konungstal reqeramedßattwijso/ochFörstarnasto-
la rada til athäUaßättenwidhmacht. At hwar manma
warasäjomenthenthersörWäderbewarat ar/och sasom
en then ther för SkurreZn förstyld är/ säsom Watubäc<
tar pä en tonPlatz/säsom Skuggen affitt stort Berg vthi
torroLande!nlumm2,Förstar itole haftvaFurstligaTan-
tar/och blifiva ther wtdh. Ittsadantförnämbligit/npttigtoch
lumogt Träa war och Konungcn affNineve/sommed sinewijda
Grenars vthsirackiande sine VndelsataresWalfard öfwetstpoZa-
de: Vthiförre Prcdikan omtaltes huru Konungcn rotadc sitt Oft
werhetz TrN mod cn sannGudeligBatrings öffning; mcn i thcnna
fölliande/wilGudtz/vvbiuder han stne Vnoersätare sammaßat-
tlingz Safft at npttia/vnder Hans Ckugga/ vthi itt ossenteligit

och Pabooh/affhwilket wij fölsiaDelenfötoj) tÄga
jom/ betrachtandcs vthi thcnna cna :

P.e»,3m tcriam l)kl invocatisncm l
Kommgens Förmaning til at stadellgcn ropa til Gndh.

Giswom therföre acht vxpa Vthwalde i HERranom:I. lcu ?sumnl^cioncn^.SielfweFörmaningensctlel Besallningelis Vthropandc och vthsptijdan-
de. Och lat vtliropa ock säyaiNmeve affKonungcns och
hansWaldlgasßesallningaltsä/fsgelP-opheteu.Hnrachtas

I« Sättet. Konungcn lckt vthrepa
igenom en Hälhold/pathet hansW,Liaskulie desie snararc blif-»a kunnog cch vppenbar. Hanbefaller at alia stulleMa sig cff-

Kkkuj ter



5«. j:l«,zo

I«. 6:6

elul. 4 - z 9,

446 Thcn Fierde Predikan
ter lon«Predikan/och icke hindra honom vttzi nagon matto. Thet
war lofttgit och berömligit atKonungenräckte Ion» Handen/ tp
sevan hade Hans Predikan desie siörre 2uHoric« och efftertrpck.
Meer här om i «lärdomen.

11. I.ocuB Rummet / hwadan thetta vthropades / nembl. aff
Mneve. En stöön Ting.' icke allenasi stulle the iKonungcns Hoff
vthan och hela Staden antmgen han war insödd ellcr frsmmanve
wetaKonungcns Wilia/och stgh ttzer ejfter ratta. Mneve war en
ötetropoliz eller Hufwudstad vthi hela Ajurien ochKonungens
Kcsläemx Rum esstcrStadziNsSpnderropade vptilGudh
i Himmeten/ ty hadethe kommtt hela <lanoetvthiSkuldför Gudh.
Tp giordeKonunZen wijsiiga/at han försi thcr lät vthropa ssn
fallning/om en allmänßätring/at thet omliggiande -land ochStä-
dttmatteochfa Orsak/ sadant stne ModcrsFörehafwande at eff-
terföllia. Fafängt rensar man Brösiet ifra ssadcllga fuchtighetee/
omtu och renarHuswudet/tlMan the nidfalla.
Altsä mafie man begynna gode Excmpcl i siore Nampnkunnige
Städer/ til the ringares förkossringoch effterrättelse. Hch thet-
ta arOrsaken / at Propheterna aldramäst sindes til Hierusaiem.
När tve i sädanaStader omgä mcdond stncker: Sä stär
och gwfweliga och siyggeliga tll iLandena.Wachtatigther,
före O som ast Moder/ at tu icke giftver i-
fra tigh ond E«mpel/ atickeGudh mä klaga öfwertig: Thetör
enStadsom hemsöttstalwarda/ar ther dochaltsamanso-
rält inne.Föd Hellersasom en Moder tine Barn/the anvre Städer
iSwetie/och meddelamedttzem- Hwad jant är/hlvadödrlM
är/hwad ratt/l)wad kvM hwahliufilgjt/hwad wäl lnder/
ar nägon Dl)gd/ ar nsgotLoffsom tu lardt/ vndfätt/ sedt
och dördt yafwrr/ sä sticka och säoant tinom Barnom, sa
warder Frydzens Gudh med ttg. Här achtas ock

l 11. consensus. til ttzenna Befallning. At icke
Staden matte tänckia Konungm allena tzafwa i hasiigtzeet nägot
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flutit/ty later GudzAnda har see/at Konungen thetta mcd itt «ozel
öfwcrläggtande och noZa betmchtandc mcd hela sittRad och the för-
namstaföretagittzade. Har wijsar thcnHlAndeost/atickeallena
Konungen fielff/vtan hela Hans Rcgering/Rad/EmbetesMän cch
<l2Nl:cllevbälladcsisaflon«Pledikan/ock)latesigendtachteligk
Gudzahra och Vndersäthamas Wälsärd angelägen wam.Thetta
walckade Gudh altsammans effter sinWlllies goda behaZ/fma här-
ligaNad til-loff. Hätförnmmierman huru nödige och npttigetro-
gne/wijse ochwalöfwade Radgiswareare cnom Konunq och thetge--
menabästa. The AnstagwardatlllNtet/thesintctßad
med/ menthermsngeßadgifware aro/ blifwa chebestaw
dandes ty therasHtertabctäncker hwadswarasffal.Ther
inttt Räo ar/ther faarFolckctilla/men ther mängeRädgift
wareäro/thergär thetwiltil/sligerthen aldrawlijasieMenm-
stm palotden/Adamvndantagno/Konlmg Calomoaffdaaclig
Förfarenheet/tzwilken och hade Rätsinnigeßadgisware. Mänger
örwijs igenom egen försarning staffar nytta medsittßäd
ochdrabbar ratt/ochensädanakanoffta dättresec enting/
an fiw Wachtare som vppe pa Wachtcna sittia: Och säsom
en ftom ochGudfruchtiZKonung;sa arc och fötstandigeßa3gifwa<
«en besynnerllgOudz^adesOaswa/somSprachaiersaZer: Re-
getmntet pä Isrdennestär iGudzHand/han gifwer henne
vndertijden en dugelig Regent. VthiGudzHand stsr om
thetlyckas medenßegent/ hangtfwer honom och en loftig
Canceller. Men thet är och högcligcn affNödcn/at sä wäl Ke«>
sare/Konungar/Förstar som therasßad/flijtellgen bcdia Gudh. at
han wille fullbortzattzeraslofiigc Ansiag som larer: Vthi
aU tinq akalla then Högste/at han framier tina Garningar
och later tig inttt scela. HansKonZl. May: WarAldranadi-
gasic Konung ochHErre beder wArllgen med Konung Salomo
vthi alt fitt fsrehafwande: H HErre Gudh tu hafwer giordt
sioraßarmhertigheet med mmomFadcr/och hafwer giort
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448 Then FierdePredikan
migtilKonnngihansstad/sa giffmig nuWWHeet ochFör-
ständ/at iagför titt Folck mägävth och in/ty hoo mä dö-
ma tdettatltt mpcklaFolck.Och atcr: OmineFädersGudh
och alt Barmhertigyetz HErre/ tu som allting genom titt
Qrd giordt schMennistiorna genom tinaWMeet beredt
hafwer/ at han räda stulle öfwer Creaturen/ som qff tigh
giord aro/ at han Werldenaregera stulle medhHeligheet
ochAattserdlgdeet/ochdömamedrätt hterta/gifmig W,jtz>
heetena/then allestädes omkring tittSäte ar. Sändthen-
ne niderafftinom H.Hlmmel/ochafftineHarlighetzSäte/
sanot hennc at hon är med mig/ och arbetar med mig/ at
iag mäförstähwadtig tacktör: Ty hsn weet alt och för-
stär thet/ och lat henne leda-mig iminom GerningomstiC
keliga/ ochbewara mig genom filnl Harligheet. Sä war-
da NMWärck tig tacknämbliga/ och iag dömer ta ttttFolck
ratt/ochbllfwerwärdigtilat ssttia pä mmsFadersSäte.
Hoo kan weta titt Rad 5 Man tu gifwer WGHeet och san-
der tin H.AndaaffHögdene. TtzehögellijkzensHerrar/ sch
Konungenstrogneßad/ bedia och saiedes til tyeraslofliqeförehas-
wZndesfsltggnzl: O Helige And giffotz tinNädh/Lät otz al»
drig gä aftinAad/Wardesatwarawärtßlzständ/Gudh
Fader/Sonoch thenÄellge And. icem: Kom Helig-Ande
HErre god/Besök wär Hiertan och giffotz mod/ Jät otz fä
tina Helga Nad/Hchwar med otz iRäoh och Däoh. Wij
hafwom och Orsak at bedia Gudh/at han saoaneßad ingisiva wille/
som landa G:«dhtil ähra och hansFörsambling /med thet Gemena
Bästa/ tilVpbyggelse/sasuckandes: GudhgiffKonunqenom
tin Dom/ och tina Rältserdlgheet Konungens Eon. At
han mä sora titt Folck til Rättferdigdeet/ och hietpä tina
Elmoa- Lar Bergen (the Femßizksens Yerrar ochßäo) fram-
bäraFrijd iblano Folcket/ och Högarna (a« annor Ofwer-
heet) Rattftrtzigdeet/ til atbchalla thet Elenda Folck w/dh

ratt/
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rött/och at hielpatheFattlga ochförtrycktafräntheFör-
smädare.

I. <lärom här aff/ at en Konungs/ Furstes/ Regcntz och Hf-
wertzetz Embete/icke allenast länder a 6 sor>.im KcipuliiicX, til
ttzet Gemena Bästas lckamliga Förswar: Vttzan och 26 forum
Lcclc6«. til Gudz then H. Treefaldighetz atzres vthsprijdande/
och Hans Hrdz och Församblings fortplantande. Som then H.
Paulus gifwer tilkanna/ när tzgn förmanar: At wytil then ande
stolom hafwaßöner/äkallan/föreböner ochTacksäpelse för
alla Mennistior/för Konungar och allOswerheet: Päthet
wij mäge lesiVa vthi itt roligit och siiUaLefwerneiall Gud-

och ahrligheet. Härvvräknasen Regcntz 3. höga
Embetee/om hwars sortgang Vndersatharnc stole fiiztcligenbis
dia/och h«n sielff ffal fig befiijta at wid macht halla/ som ar:

I. public» Lc Frld / Nollg-
heet och ftillheet. Tp en GudfruchtigKswerhetz omftrg och för-
swargör/at hwar sch en vttzan fruchtan för Fien>en/far boovnder
fitt Wtjnträä och Fikonaträä/sawildä som nagon sin ssee kan:
OffromtherföreGudtTacksäyelse/ochbediomförKonung

l: «,eg 4! »5.
L3rucK.!:il.i«

CARLSLM at hansDagar päZordenne wara mäge/
sä länge som Himmelens Dagar wara : Sä staffar oZ
HErren nos och goda Dagar (Bch i betzagelig tijd en önste-
ligFrijd ochßoligtzeet) och wij fä ieftvavnder CARLSKo-
nungens Skugge i Swerie/ och tienä honom i langan tijd
och Nade för honom finna. Hsdankallas Qfwertzetz Perso-
ner Gudar. Icke aUenast thersöre/at therGudz ficllle va lerdenne
förwalta itt Gudeligit Embete/ «ffOudifielffinstichtat/och för,
lätta Gudz Dom; vttzan at the med theras förnufftiga Regemen-
te handhafwaFrtzd och Roligtzeet/somat en Gudvmelig god
dcgafwa/ at HErren isa matto Zodt gör.

11. Sedän ar ajfNöden atVndersqtarne ma-
ge lefwa vnder sin Konung vthi all Gu>achtigheet. Ttzet ar/

<lll at
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atPredikoEmbetet ma ordenteligen och stickeligen fa förrättasitt
Embcte/och vppenbara Gudztienst/ obchindratnes sammankompsi/vnder en Gudftuchtig Hfwerhetz sörswar ochomsorg. Ty om inZen Hfwechect wore/ kunde hwarcken Kprckisr
eLerScholor blifwa iFrijo och sttt Zsva Tilstand. Therföre kal-
las en ChnstiWijnZaroz GärdzZärd;cffter
hon arGudz FörsamblinZswcildigaborgoch bestpdd/ nasiGudtz/
emot Tpranncrs och alla OZudachtigasinlopx/atthe icke fasön-
derbrpta thch Gard/och sasomWildswqnvpgrafwa/ochsomWill,
dlwraffbijta G«dzForsamblings Rötter och Greenar.

NI, pulZiica Affen Sfwerheet fordras ock
god Lagh ochOrdning/ at Vndersstharnemage lefwavthiall
ährlighect och sromheet/ och vndstp alle ffamlige Weeldzens <lu<
star och Kötzens begär/ at the icke mage aswijka pa sinä wranga
Wägar med the OZärninZzmän. Vtan Heller at Godheetoch
Troheet mötas tilsammmi/Rattferdigheet och Frijd kysi
sas/atTroheetmö wäxa pälordenne/ochßattferdighet
städa nider aff Hinnnelen/ och jm ratta gang hafwa. Iff
thetta alt stönies/at Ofwertzeten bör wara cuttoz 'la-
bu!»: Occalvgj; BeggeGuez Gömareoch Hand-
hafware: Icke vlhan orsak/woro Aron Oudz öfwersic Präsi/ och
Moses Israels Barnas Förefiandare/tötzliZe Brödei? lp här lar-
de Gudtz / huru nödigt och nyttigt ochPrcdikoEW
betetzhclsosamma öswerensstewmelst och coulens är/til at förswa-
ra Folcksens Walfard. Men har mattc man achstillia/emellan cu'

1251'ur01128ö 5 seu I5)tc!l POtest2rcm
iizNicHtn intcrnam Lxrcrnam, FörmynderstapctzOmsorg/som ang<n öswcrtzeten/ och Gudzticnsiens förrattandes omsorg/
fom angar Peediko Embetet. Mer tben mwartcs macht/vthi
Gudz Förfambling / til at predika Ordet / strratta the H. Sacra-
menterna / och örukaNpcklarna cffter Chrisii insiichtelse/lander ti!
PreXkoEmbctet: Men at ttzetts alt ma ordenteligen hallas wid

macht
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macht och vthan tzinder föreättas/ angar en Gudftuchtig Osiver-
hek ähoga och mogna omsorg. Men om öfVertzeten rätteligcn
wil wara enGutzzFörsamblinZs Skaffare ochTrofiijtigaAmma/
sämastehonwara:

I.Hmacor verX reljZioniz.then somsiclffhafwcr lärdt/ochda»
geligen öswar en reen l<eliA:c>n, stDandcs alla fine Gärningar
och Saker cfftelGudz Ord. lag hafwer lust ttl tina WitncS-
bördcr/ochthe äremine Rädgifware sigce then rätta Guvz
Waren Konungßavid. HartilsöcmanarGudhsielffsapandes:
När nu Konungen warder sittiandes pZ sinsMkesStool
stal lM taga Lagen(then H. Kibel) assPrästenom/Levi«
tomen/och lätathenstrifwavthi enaßook/I)onstalwara
när honom / och Konungen stal ther vthi läsa vthi alla sinä
Lijffzdagar/pä thet han stallara fruchtaHErran sinGudh
at hanhällerall thenna Lagsens Ord och thesseßatter/at
han görthereffter. Han stal ickeförhaswa fittHiertavth-
öswer sinä Bröder / och stal icke wijka ifrä Bodet hwarcken
pä then högra sijdonaellerpäthenwänstra:Pa thet han
stal sörlangm sinä Dagar ifitt Regemente/han och Hans
Barn vthi Israel. SasägcrGudhtil losuaoch allOrdentelig
Ofwerheet: War nutröstoch ganl?afri)modig/at tu häller
och gör aU ting effter Lagen/som Mose min Tienare tigh bu-
dit hafwer/wijk icke ther ifrän/antingen pä högrasildona
eller then wänstra / pä thet at tu ma handia wGiga i alt
thettu göra stalt/och lät thenna Lagbokena (then H.Bibel)
ickekomma vthur tinom Munn/vthan hafftina Tanckar
ther vthi Dag och Natt/pä thet at tu stalt hälla och göra
all ting thei effter/ forn ther vthi ssrifwit stär,lä stal tlg lyc-
tas i all thettu gör/och tu stalkunna handia wijsiiga. Sii
iag hafwer budit tigh/ at tu stal wara tröst och wid godt
modh/ grufwa tigh för ingen ting / och fruchta intet: Ty
HErren tin Gudh ar meo tig/ < alt thet tu förctager.

<llij il.
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I!. Vel-c KeUZicmis rena Religionens

fottplanwre/ som icke allcnasi later vprättaKyrkior/Sckolaroch
Academier/them mcd rena-lärare och nödtorfftigtvnderhäld
joricr/at Arbetarenar mage göra fitt Embcte mcd Iwgdochicke
med. suckan i vthan och anstar thet enHflverheetwäl/bcspnnerli.
Zen nar stere Syndenes Slraffsynaswara aftlrde/medfine?la-
c»c och ChrisilofllgePädod/ förmana fine Vnbersataretil enson

,/rim,4-z. Boot och Gudachtigheet/hwllken är nyttig til aU tmZ/ ock
haswer Löffte med fig bäde om thetta och thettilkomman-
de goda. Sahafwer >Moses/Davld/losaptzat/Ezechias/lefiae/
c<lntt2Minus Kl2TNU3,(3grolus och fiere giordt.Thet
finnom wij ocklW«ehögtlofl«ZeKonunZsl!/l<, jamwälochnuHans
Msp: ttWarAldranadigasie Ksnung och Hene Hhrligen pra<
Kiccra och warckMigt göra/som med itt GudellgitNtjt/Ctzrist-
lofiige Pabod/ förmanar til en sanstylligßootochßattring.AH.'

ks«!.'4l: „. En GudsruchtigDavid som saledes alleförmanar: IKonun.
""- gar pa lordenne och all Folck/ Förfiaroch alleGsmarepalor-

dennc/PnglinZsr och lungsruer/ttzcGamblemedtheVnze sto-
len lofwa HErl-ans NNMpN/tp Hans Nampn är allena högdt/

~ciilon.l4'4 Hans sa widt som Himmcl och lotd är. En trogenAssa
som medrattfinniZthierta lätsäpä ludaoch alle sine Vndersata-
re/atthe ffullesökiaHErran cheras FadersOudh/ochgöra efftee

e->f,.20: ,8. och Budorden. En ödmiuk losaphat/som vthi fin nöd
,y.2°.2>. Krijgzfahra bögde fig medfitt Ansichte til lordena. Och eff-

ter HansPabod/ föllo heela luda och Israel nider förHErranom
och tiltzodoHErran.Och losaphet lät thenna Befallningvthga:
Troor vppä HErran idor Gudh / sa warde i trygge/ och
troor hansPropheter/ sästeereder Lycka. Och tzan beM-
te Cangare som stulle lofwa HERren ihelige Skrud och säpa;
TackerHErranom/ty hansßarmhertigyeet wararEwin-

c-w,«-.° nerliga. EnNijtälstande Hischias/lom ssndeßreff/ icke allenast
~ 'tilPrästerna/somsalpdde: Hörertilj^eviter/helgeritzer/tpiagh

has-
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hafwer i sinnet at göra mcd HErranomlsraelsGudh ittFörbund/
at hansWrcdeochOrpmhcetma wända fig
mr/w««r ickeförsummeltZe:Tp<deehafwerHErlcn vthkomt/at
j stolen sia för tzonom/och wara hansTicnarezvthan ochstrefftil
heela Israel och luda/til Ephraim och Manasse / at the stulle
komma til HErransHws »Jerusalem /och halla Passah HErra,
nom IsraelsGudh. Och Konungen hölt itt Rad medh stna öft
wersia och hclaMenighetenne/ochßadengingoasiadmcdßrefwen
ifraKonungens och hans Ofwersias H«nd/tFenom hela Israel och
luda/effterKonungensßefallning och sade:I Israelsßarnwänderider om til HERranAbrahams/Isaacsoch la-
cobsGudh/sä warderhansigwandandetil eder/ochwarer
nu icke Halgstyfwe säsom idre Fäder:Vthan racker HEr-
ranomidra Hand/ och kommer til Hans Helgedom/ then
han Helgat hafiver til EwigDjd/och tienerHErranom i-
drom Gudh/säwander sig Hans Wredes Grymheet ifrä
der. Förty/om jomwanden ider til F)Erran: Sä stole i-
dra Bröder och Barn fa Barmheriiqheetför them <o»n
them fängna halla/saat the ater stolekomma ithettaLand
igen:Ty HErren ider Gudhärnädeligoch Barmhertigh/
och wardericke wändandes fittAnfichte istä
wanden ider til honom. En beständig lofias/ som giorde
thetgodt«arförHErranom/och wandradevthifinsFadersßaj
vidzWägom ochWärckhwarckenpahögro eller wänsiro fijdona.
Ty i Ottonde Hhrena aff fitt Rijke/ wcdan än en vng
Grcing war/ tzegpnte han til at solia fmsFaders s>.vidz Gudh.Och i TolffteMrena begpnte hanatrensa HErrans Hws ifrä
altAffguderij. Hch lofiahoffbort allfiyggelsevthu
Israelsßarnas woro/ och staffade at alle the som i Israel fundne
woro/ tiente HErranom theras Gudh/ och salänge lofia lesde/
weko theintet israHErranom therasFädersOudh. Sasom wär
3?adigeKonunZ desse Höglofiige KvnungarsErempel och Foot-<l l l iij M
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spär hafVtt begynt at effterföllia och trampa SaZnffom wij aff
itt brinnandeHiertavttziAudanomochSanntngenne: AtGudh
somvthi Hans May tt tttgobtWärck begynt hafwer/
Wille thet sullborda in tillAu ChristiDagh/och bediom
at H.Map: t märijk warda i allKundstap och i alt förständ/
tilat bepröfwa hwad bäst är/vpfylt med Aäitferdighete-
nes Frucht/ hwilken genomlEsum Christunlkommer til
SudzPrijs och Loff. Ia sm en Dan WWgnelse til Guvz
Ordzoch.loffzfortplantande/ beder H.K.M.^Nsalunda: Hör
Gudh mlttßoop och achta vppä mlna Böön. Här nidre
pä lordenne ropariag tiltig/närmitt Hierta iängestar.
Föör migdochvppä enhögKlippo. TytuästminTilfiycht/
itt starckt Törn för minä Aender. Zagh wil boo vchi tino
Hydda tilEwigTizd/och minTröst hafwa vnder tmaWin-
Zar/Sela. Tn tu Gudh hörer min Löffte / tu löner them
wal som titt Nampn ftuchta. Tu gifwer Konungenom
längt Lijss/at Hans Hyrwara ifrän Slächte til Slächte,-
At han mä ewigligasörGudifittiandeblifwa/bewijsa ho-
nom Godheet ocy Troheet/at the bewara honom: Säwil
iag loffsiunga tinoNampneEwinnerliga/ at iag mä beta-
la min Löffte dageliga. °och«t alla Öfmerhetz Personer ssola

ätzra besordra/ med slne lofiige Exempcl/ förmanar Bavid
lilsäpandes: Barer fram HERranom jWaldige/ barer
framHErranom ahroochStarckheet. Barer framHEr-ranom Hans Nampns ähro: Tilbldien HERren i heligo
Prndning/ sä stal HErrengifwasino FolckeKrafft/HEr-ren stal wWgna sitt Folck med Frijd!

11. lcu aci jnvocallaniz DI2I

/ at bereda fis til Bönen/ igenom en allmen Fasto / vthi
Säck och Asto/ saledes: Thet stal hwarcken Mennistio eller
Diwr/hwarcken Faä eller Fäär nögolsmata/ochmanstal

lntet
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intet hafwa them i Beet/eUer lata them Watndricka/ och
stola wga Säcker om sig bade Folck och Faä. Gudtz have
fuller pabudit äthssillige Fastor iöland sitt Folck at häliasj doch
sinnes ingen
nungen ass Nineve pabödh/angaente bade Menmskiomoch 80,
stopcn.- Öch sasom the smvckiadesig och sinä Häsiar sött medCils-
wer och Gull )/ä bcfatlas the Pr mcd Sackar och gvofwe Sorge-
kläder/ sasom itt vthwärtes Tcckn/ til hiertansinncrligaßättring
och Sorg öftverSynden och fövkunnade walsörliente Straff/
sig öfwersspla. F«si Bostapen icke hade spndat/ och förthenfiull
ingen Bättting sehöfte j doch iijkwäl ars the Wanffelighetenne
vnderkasiadeförMennistionesskull/somCreaturentilKrajeligtzeet
wallust och bade
turcn ja och sielswa Huscn / Gudz Wrede och Hembd. Ty när
Gudz siraffmoget ar/gar thet bade öfwerMennistlom ochFanat.
In öswer <!and 06) Rijke offta/vtan athstillnat. Sasom asSyn-
dafiodcn /Sodoms Vndergang/ Pharao med helaHarcn/Wa<
gnarßesenärcr/Godz/Egodelar/Bossap ochHafwor arat see/med
fiercGudzWredesE)lempel. Ty misitzagaoe thetGudtz rzärSaul
förgiordc the AmalMer/och stonade theras bäsiaßoffap/afFaar
och Faa tilßrenosser. Therföre wille Gudh wijsa Nineviter

alla/tzuru förstrackelig Gudz Wrede ar öswer Cpnden/jasa at ochtheosfpldigeCreaturenför thenstull/ tillijka med then svn-
diga Mennistian/ltjda maste. The ossalige liwrs siachtande til
Offers/vthiG. Testamcntet/afmalade icke allcnasi blodiga
föttiensti vttzan ock MennWones blodröda Spnder och th<r pa
fölliande Ewiga Fördömelse och AndeligaSlanZtandc/harTim-
meligcn och therEwinnerligen. Som David sager: At the O?
gudachtiga/sadsne jom alle Wnäissiyr äro affNatmen/llggia
vthiHelswetit sasomSlachtesaär/ochDöden gnagerthem.
The Förjmädare aro fasom the osöt nuffeige Dlwr/som as -
Naturen ther til söddearo/at the stolefangat och siachtat
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456 Then Fierde Predikan
warda / hwilke stole vthi sitt förderfweliga Wasende
gäs/ och fä Orattftrdighetenes Löön. Mr nu
sago thesse torfftigeßtwrs bedröfweliga vthsecnde / och hördethe-
r«s trägne Wralande och Ramande öfwer sin Nödh / HunZer och
Törst / bewecktes the jw ttzeste meer at begräta fine Spnder och aff.
bcdia GudzWrede. Som Joel wittnar / klaganees öfwer then
dpra Tijden: H hurufuckar Bostapen/Faöt rämar /ty the
haswa ingen Beet / och Fören försmächta: Mm HEAre
tig äwllar iagh. ..

...

Io«!.i:'8.

11. ilärom til thet Andra i thetta iärosipcke / at sasomKonun-
geni Nineve giorde/sä ligger thet macht vppa/at en Gudftuchtig
Konung/Regent och Ofwerheet/förmedelfi sine lofiigePabodh/
berederFolcket med Fastande til en sann Bättring/Böönoch a>
kallan. Blazer medßasuneriZion/Helger ena Fasto/ kal<
lar Menlghetenne tilhopa. Ofwerhetenvthblaseförsttgenom
sine offentelige : PredikoEmbetet lpde Ofwerhetens
Besallning/ vthblasandes med GubzOrdzßasunj -landzens spn-
der och Mi^gerningar/och theras förtiente öfwer ch swafwande
Strafft pllenircnäum 2uc peceunäum .- AntiNgtN bNt"
tringeUer vndergäng. Menthermanropatbättrmgoch «kal-
lan/ ther maste ock Fastande me» wara/ som Joel förmanar:
Wander ider tilHErren affalt Hiertamed Fastande/med
Gratande och Söriande. Achtom Teenne Fastor:

I. jejunium Kirnuille: En AndeligFasto/atenMenni-
stio hallerfig franSonden/ ochlefwer Rsttserdigheten/igenom
lEsum Christum warHErra. Ty sasom enMennistio icke achtar
atthetgör henneslnelfwer ondt/ta honlMersig iftaMaat och
Dryck: Altsa achtar cp enRätt Gudz Byrckare / som ar itt Andeli»
git nptt Creatur/om thet thengambla Adam och onda Begärel,
sen äremot / näe tzon korffasier fitt Kött/ sampt med iusiar och be-
gärelser. Och thenna Fasia är then aldrafömämssa. Ty

vndcrkufwas/ ther sr Mennistian/igenomGudzAn,

vu^rinZlc:
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sch Tridie CaMl. 437
des warckande/tilaltgodtseqlväm. Nu är hög tijd at fasta ifrän
Spnden/ochbeftijtafis om en san Glwfruchtighcet/ och wart
werne sa ansiälla som »ij nagonsin giordt tzsfmom.
Wij hörom/ wetem och dageligen förmmmom/ huru Gräseligen
Gudz Wrede öfwer snnner. Ah !vplatom ware hiettanSDö?
rar/latandesGudzStraffvchitizd tzijtavppa/ fönan thettzardare
Mpas: 3y HERren kan sräisa the Gudachtiga vthass
Frestelsen/ men behMa the Orättftrdiga tll Domeoag / til
atpijnas: Men aidramast them som wandra esstcrKöttet
Vthi orenom Lusta. Ah betrMtom? the dyra och alorasiörste
lössien H giffne ärs/nemtzliga: At wij ärom dcelaä>tlge aff
Gudz Natur/om wij ftylyerldennesfärgängeliga Lusta.
Sa lägger ider Vttzwalde Ninner / alla WinninZ om / at j vttzi
idraTroo täten finn«sßpgd/och ißygdenneßcjkedclisheet/ iße-
stedelighetenne Mattclighcet / iMattelighctenne Talamod/i Ta-
lamodetGuoachtigheet/ iGudachtigtzeeten Broderligh Karlcek/i
BroderliZ Karleek allmannelig Karleek. Tp nar thenna sipckenä»
w rijkcliga n«r ider/ sa lata the ider icke finnas safänga eller v,
than ss-rucht/ i Wars HERras lEsu Chrisii Kundstav. Men
hwilken thenna icke hafwer/hancir blind och seer inttt/ ochhafwer
förgätit/athanwarreengiordafftheSpnder somhanförra hade.
Therföre kclre Bröder/ läggerider Heller Winning om/ at i gören
ider Kallelse och Vthkorclse fasi: Ty omj thet gören/sa salien j
icke uagön Tijd: Ochi sa matto blifwer ider rijkeliga gifwin In-
gängen i Wars HERras och FMsar.es lEsu Chrisii ewigaRtjke.

11. Icjunium betrachtom en dageltg Fasta/
«t wij vndflpmSus och Bus/Frajserij ochDrpckenskap/som för-
orsakar affstgalla andraSynver/ bade emot strsta ochandra Ta-
sian. Warernöchter ochwakandetilatbedia. Hwad sörkin-,
drar mehr en iftig Böön an en föt>offadHikma/och betungathierta
affSwalg och Trvckenfkap. Prästerna warförbudit i gambla
siamentet at orilta Wtzn/n6r the gingo i thetAldrahelgasie:Alt-

Mmm sä
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ns ThenAerdePreditM
fa kan ingen Druckensßöön komma vp i Gudz Höga Himmeä
Huru stulle thet ansta/ at tu kommc för tin Konung eller annoe
Ofwertzeet sull och druckcn medtz tin Böön och tu wore
jHewal vptagen/ vthankallabcs en Natt och viMnmgSwalgare;
fast mindre m för Gudh then Högfle blifwer en FrWresßöön
vptagen. Sqfom Brpckenskapar stadeligh Mcnnistiones lekam-
liga Walfard//oW Salomom <ager: Hwar ar Wce Hwar ar
Sorg HwararKijff? Hwar ärKlagaMHwar aroCäar
vthan Saat? Hwar aro röd ögon ? Ncmbliga rherman
Drpckenssap öswar/ och kommer til atvthdricka hwad iw
ssanckt är. See icke tilWiinctoch Hlet at thet sä rödt är/
ochstärsädeyeligit iGlasena/ochgar sälatteliga in/men pä
sidstone bijter thetsäsom enOrm/och stinger sasomenHug/

, orm z sä är hon och stadeligh Sislems Salighect: Wee them
som om Morgonen bittida vppe aro / til at beftijta f<gh om
Dryck/ochsittlamtilNattena/attheaffWijnochÖölhw
te warda stole. Och hafwaHarpor/Psaltare/Trunnuor
Pijpor ochWijn itheras Collatz / och see intet pä HEr-rans Warck/och achta intet pä hansHanders garningar.
Ah.' Gudh battre/ landet ar mörckt affänZcsi! men doch haswer

sä mängens Hiettä intaget/som ivoro ingen f«hra a farde/
the dricka lusiigt lioribus. Mcn / O Mcimiffior bctancker

«hwad eder Frijd tilhörer/Warer icke metzr sä osörständige/
vthan förständige hwadHErransWillie är/ochdricker i-
der icke oruckna aff Wtjn eller Höl/affhwilko lttostickeli-
gttWasende kommer: Vthan vpfyllens med then H.
da/talandes imellän ideriPsalmer och Losssanger och Alp
deliga Wijsor/ siungandes ochspelandes HErranomvtbi
jder aietta/ aitljdTacksänandesGudi ochFadrenom för

Wars-dEßras lEsu ChriftiNampn.
5 Thetar nog/atwij tförlijdenTidhafwe wätt<leswerne förfletit eft
ter Hednmgaln«s Willia: Ta wq wandrade iLöHachtlgheet/i

Bega^
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Begärelse/ i Dryckenstap/ iFrssserij/ i Swalg och i gruf-
weliga Assgudadyrckan. Och thct spntes them fällspnt wara/
atj ieke lopen med them vthi samma sicmma ostickeliga Wascnde/
ochförsmäden/ hwilke stola göraNäkenstap honom som re-
do ar döma Leswanöes ochDöda.

111. sc,unium wijbettachtom och enöesynnerlig
at cnMennistia pa sirdclesTijderoch Gagar häl-

ler fignpchtee ifra allSpiis/hVarcken ater cllcr dncker. Samma
Fasta börMcnniskian begai. animolincero, affitt reent hier-
ta och stadigTroo/at hon icke inbillar fig thcrmed nagot
na/vthKN lijter allena palEsuförtienst; 2. kme sampt
til en laglig och sann andaorsak: At Mcnniziian icke ffattar
fin Fastaaldeles wara npttig til Saligheten/vtan allena ittmedel/
at MennWan npchter kan desiebeqwamligare wara tilßöön och a->
kalian/ ja och hela fin Gudzticnsis förrcittande. Antingcn en sa-
dan Fasia är ta privgtum, hemlig/ at tu aff cgitßewag lofwar
nägon irG Tijd/at halla tigh ifra Maat och Gryck/ antmgen tu
ftaltbcdia/ga til HErransNattward/äriNödclicrpa nagotM
Fasta rthlofwar, cller puKl,cum cn allmän Fasia befallad affAfwerhcten/ som har affKonungcn iNinevc/ttlßättrinnmcs och
Böncnes stöne I,fwer ochAndachtighcet / jaar hon Gudi tack ochbehagelig. TpenßöönmedFastoochalmojo/ärbattre an
myckit Gull/samnlansamkat til en Skmt.

l li. lpsarn aä invocnioncm. El!!?r
gifwom acht vpM pttersi/siclfVaKonungcnsalfwarftmmaßefalL
ning til en innerligßöön til GuohMedcs: Och stola tagaSäc-»
kar om sig/och ropa stadeltgo til Gudl) Konungen padmder
attherasßöönffu!lcaffthemttlGudhsiallas,.rl.evelcncer,Vthi
störsig Hhrewördning och ödmiukheet/ at the förGudh nider-
ftllaskulle/och sucka meb Bavid: Kommer/ läter o§ tilbidia
och knaböyil/ och niderfallafsr HErranom then otzgiordt
haswer. Tp han ar war Gudh/och wh hmisFsffersolck och Fahra-,

A? m m lj hiord



4sc> Then Fierde Predijkan
jsrd och Händerswärck. 2. Volencer, sorgeligen / at the ssulle
tlaoa figh i Snckar / sch ther vthi bcoia och klaga fin Sa
giorde David/när han sägh HErrans Engel siä emillan Himmel
och lord/ och itt dragit Sward vthi Hans Hand vttzrackt öfwer
Hierusalem / föll han mcd the Hldsic va sm Anfichte klftdde i
Säcker.. Sa giorde Hijkia luda Konung/ ta han war vthi cn
sior Krigznöb/och hörde försmadeligeOrd affFicnden: Reenhän
fin Klädcr och drog en Säck vppa sig/ och Zick m vthi HHR-
rans Hws och sadc:ThennaDagenärcn bedröswelses/bannors
och sörhadelscsDagh/Barnenärokomne tilFödzlan / men ingen
macht är til at föda/ Men nuHErre warGudh hielp vthu Fi<
endensHand/pa thetatall pa lordenne stola försiq/at tu
HERre «Nenä asiGudh. 3. l"K6«ntcr, thestulle ropa.förfich<
teligen/ icke til fineAssgudar/vthan tilthcnTrienigaGudhallena
Tp effter the emot honom spndat hade/ sabegärdethe och Hans
)Adallcna/ som 6ren Hielpare ochförlösare. 4.
nande/tyKonungen besallerthem ropa tilOudl). Therasspn-
derropade vp iHimmeten/ Jonas vthropadc öfwer them thetför<
ordnadeStraffctaffHimmelen: Atinl»an 4».Tagar stulle Ni-
neve förqas Tyropade the med hcetaTarar/vtursineSpnders
Diup til Gudh i Himmeten om Förlatelje och siraftctz aswandning/
med Manasse: Tu HErrehafwer tilsagtßootochßatrmg
til Synoernäs MedDavid: Mhur liupenro-
par iagtlltigHErre/ HErrehör minaröst/ lättin Kron
achta vppa mins Böns Röft. Om tu HErrewllttilräkna
synderna/HErrehookanbliswa beftöndandes?Tp nar tig
är Förlatelse/ <,t man stalfruchta tig. 5. rrccivenrcr, Ko,
nung<n befaller atthe skullcstadeligen ochvthan aterwändo ropa
tilGudh. Hwad the ffulle reva förmales icke. Boch efftsr the ws-
vo the aldraclendigafie för theras Spndcr och ösVerhanZiande
Straff/tan man afftaga them haswa ropat: !V!ilclicolc,i2.
sericoröia. BalMhettigheet/Baö.nhertiZheet/

Barm?
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Och Tridie Capitel. 46«
Barmhertighcet. HErre fösbarma tig öswer otz esster tina
storaßarmhcrtigheel. KonlmgcniNinlverxwäckerfincVn<
dersath«re satrvligentilßönen/som hade han ihelasm.iijffztijdh/
sig thervthinnan öfwatiwcn alt thetta giorde Gudh/ som ingiöt
vthi Hans och thcNincviters Hicrta Nädz och Böns Andaaf
Högdenne. Tyhwarckcn theclicrwij wctom hwad wij bldia sto--
le/ sasom ttzet stg bör/vthan sielfwerAndan manar godtför
otz/ och hillper war Skröplighect. Men han som städar
Hiertan/ han weet hwad Andans Sinneär: Tyhan ma-
nar för Helgonen effter Gudz Behag.

N l. <larom häraff/hmunödwändigßönenat/ly vthan hen-
Nt wil Gudh intet hielpa ol)vthur warNödh. Ia thcrsöre läggcr
Gudh oji motgang paHalsicn/ at wij magom lara at bcdia. Be-
dia hade theNincviteraffNöden/lptherasVndergang siod them
för Ogonen. Sökiom och wij HErran kan fin-
na honom/akaller honom medan han ar nar. Tp wärVn-
detgäng siar lijka<om för Agonen. Tp Krijgznödh hängcr ost
pa Hallen/ och preffar otz/at wij nappligen kunnaAndas. Hun,
Zcr och dyr tijd prcssar oi) och/gör of) myckin Klagan och Sorg.
Hwart stolc wij fly cller tagaWagcn hela Werlden
nomlupe/funncs dochhar emotey battrcmcdel/ änthenOudi be«
hageliga Bönen. Fraga Gudznödsialte Barn och Hclgon / som
nagcnsin lpant h«swa/ hwar med the hafwa vprättatsig/thcssul-
le alia swara: Bönen haswer warit wört basta medel. Otu
älstelige Moses/losua Vavit/ lesaphat c ch fiere GudzWcnner/
hwar mcd ar idcr hulpit vthi iderangtsi tmcdßönen. O Konung
CNRH min Aldranad<gsieHErre/haswer tu icke offta mäsi ro-
pa:AhfHErre huru mange aremineFcender/och saman-
ga sättiä fig vp emot Mig.'huruar tig hulpctwordetilgenom
Bönen: lag wil lostva och akalla HERrans Nampn/ sä'
blifwer iag ifrä niine Owanner förlöst. Nar iag är i an-
gest/ sa äkaUar iag HErran/ och ropar t'l Gudh/ ja

Mmm iii hö-
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462 Then Fierde Predlkän
hörer han minaßöft assfittTempel/och mittßoop kolner
för honom til Hans öron. Atz/O högvplpste Gudz akallarc/
AädigeKonung/ tröttas ey: Vthan fatta itt Bavidz Hiettä med
fiadigt bediande-Gudh warmig nädellg/tyMennlstior wil-
ja nidersanckia mig/ dageliga strijda the och trangiamig.
Mine FienderwiUia nedersanckia mig dageliga/och strijda
emot mig högnlodeliga. Mm nar iagh sruchtar migh/sä
hoppas iag pä tig. lag wil prijja Gudz Ord/pä Gudh
wil iag hoppas/och intetfruchta m«gh/ hwad stulle nagot
Kött göra migs Dagliga strijda the emot min Ord > alle
theras Tanckar aro/ at the mäge gyra migh ondt. The
hälla tilhopa och wachta/ och taga wara pä minä Halar/
huru the minä Siäl grijpa mäge: Men nar iagh ropar/
förmärcker <ag at tu min Gudh ast. lag wil prijsaGudz
<ord/HERrans Ord wil iagh prijsa/vppä Gudh hoppas
iag/och fruchtar migintet:HwadkunnaMennilkiorgöra
migd? lag hafwer tigh giordt LössteGudh/ at iag tigh
tackawil. To tu hafwer frälst minä Siäl ifrsnDöden/
minä Fötter ifrasall/at iag mä wandra förGudivthi the
LcfwandesLiusc. Momoch ost med theNmevitcr/medwarKo-
nung stlideligaropatiiGudh/salevcs: Ah aUa tme
Rattferdigheet stull/halt vp afftine Wrede och Grnmheet
öfwer otz - Ty för warasynder stull/och för wäraMoers
MlsigernlNZar stull/lijder Sweriesörsmadelse/näralla thesom här olnrring ars. Och nu wärGudh/hörtineTienaa
resßöön/och tincTienarinnors begä:an/och warsam öfwer ost för tin egen stull. HEAre bög ned tinÖron
minGudh och hör/ lät vp tinKgon och stada huru wijför,
störde äro/ som effter tittNampn nämbdc aro/och liggie
iil för tig mcd wara Böner / ickc vppä wara Aattfcroig-
heet: Vthan pä tina siora Barmhertigvect. Ah HERre
hör/Ay HErre war mistundsam/AHHErreachtavppä/

och
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och gör thet/fördrög icke förtin egensiull min Gudh. Tp
tin Stad och titt Folck ar nambdt efftcrtitt Namvn. Tu tietee jw
mcd titt Nampn HERre Mena/ och then Högsie i alloWerlde"
na. Tu tzafwer befaltat man tig allena tilbidia och tienä stal. Tu
ar Gudtz/ Ll> en starck Gudh/ en AlwctandeGudh. GOtt/
engoder Gudh. Thetta vthittec Sprak.>Ty
tzallom wij ol) tlltittNampn och ftpom: EnGudh som weet sinFolcksElende/ ar ja starck at han kan hielpa/ ar ey annatan nadigochmild/ han hielperwiftsittFolck: O Gudh/tnast en Alzmechtlg Gudd/och kan hielpa otzmedittOrd;
Alwetande/ son? stadarWedermöda och lemmer/ och tan-ner wär Nödh battre an wij kunnom klaga och omtala:
Godochmild/somregerar med Sachtmooigheei ochktnförstvning/ty tu sörmar altthet tu wilt;AHGudl)/sä
hielp doch ochbewiisa thetta titt Nampnisielswa Warcketvch Gärningarna/ hwadwiltucllicsiZöra medthcssotinostolaNampne? Thetta haswa the Heligc stijteligen iacht tagit/och fiij-
tetigen pammtGudhsittNampn vchithemsBöncr. Tu ast min
Glldh/MmSläl ropar tillig OGudh/ bewaramjgGudh/
ty iag tröstar vppä tig. Gudh ar wärTilftpchtoch StarGhect / en hielp vthi the stora Bedröfwclscr / som ost vppäkonlneare. Här inne ligger
och David i thessc SM wändcr sig til Gudh/at han twart emot
wander fig ifta allo Mennistior/och bekänner at ingenMennissia
hielpa kan vthi en W Nöd/ Gudh matte göeat/och om thet icke
steer/ sa är thet »natt mcd them vthe ochtil intet. Tiietta willwm
wij och mcd wmKonung förehalla Gudh och sapa lThe andreförläta sigh pä Wagnar och Hästar / men wij tanckie pa
HERrans war GUdz Nampn. The aro niderstöne ochfallne / men wij sta vpratte. Sanncrliga Israel hafwermgenHlelp:VthanallenaaffHEßwnomwaromGudd.
Skassaogßljstand iNödenne/tyMcnnistiors Hlelpar fä-
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fangelig. Förläter ider icke pppä Förstar/ the are Menni-
stior/the kunna intet hielpa. Ty Mennistiones Anda mäfie
finWag/ochhon mäste ätertlllordwarda/tääroförtw-
pat all hennes AnsiaL. Sällärthen hwilkensHielplacobs
Gudh är/hwilkensHopp päHErren Hans Gudh stät/then
Troo hallerEwinnerllga. Wäre ögon see ti! tigGudh/wär
hlelp star i HErransNampn then Himmel och lord giorot
hafwer. Tu astthen Gudh som hielper: Thersöre hielp otz
Gudh wär Hielpare/ för tms Nampns ährostuU: Frals
06 och förlst otzwaraSyndersörtittNampn stuU.Säledes
mDe wij föredraza Gudh vttzi wara Böner / Hans Mapestetiste
Nampn/och thadan wänta Hielp. At tu wärdigas o§ nadeii-
Za höra/l)öro§mildeHErre Gudh- OlEsuChnsieGudz
Sonförbarma tig öfwer otz. O Guoz Lamb som bortta-
ger2VerldeunesSynder/Skonaotzmilde HEAre Gudh.
OGudzLamb somborttagerWerldenes synder/hör o§ mil-
deHErleGudh.OGudzLamb som borttagel Werldennes
Snnder/förbarma tig öfwer ost/ Amen HErrelEsuAmen.

12.

?bl, 79-9.

Mm Uempte PrchiDn aff
Prophetens lonX Trldte Kapitel-
Vchl ttn stora Wrede/ for min S?nd/etc.

MWar ochen wände sig isrän stnom on,
tftän stne Händsrs ondflo.

Hoo Gudhmättesmwändafig/
ochängrathetioch wändaftglftH
ma Wrede/ at wlj ttke förgas.
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Ta nu Gudh säg theras Gärmngar/at
the omwände fig lfta sinom onda Wägh:
ängradc honom thet Onda som han talat
hade/athanthem göm wllle/och gtordethet
tntet.

läsom Elsseltze och Vthwalde i HERRanom E.I.HZ sVthilosuaßokzY.Cap. At Gibea Stadz Inbpggiare
tzuruiammerligen losua försiörde och medSwärdz,

ägg ödeladeHlerikoochAimedaltFolck/ftuchtade thefighoch
tänckte en <lifi/ och gingo til och togo gambla Sackiar pa stne N-
snar/gambl» fietna Wijnlaglar och gambla lappade Skoolpa st-
ne Fötter/och drogo gammul och rijfwin Kläder vppa/ och alt thet
Bröd som the togo mcd stghwar hardt och möglot/ och kommo ttl
losua och sade til honom och helaIsrael: Tine Tienare are gan-
sta sierran komne aff annor HTrrens tms GudzNampn
stull/ty wi) hafwc hördt Hans Rpchte/thetta wartßröd warfärstt/
ta wij astad sorom sammaledes alt annat/och stjwartßrödär mö"
glat/Wijnläglarna ssitne/warKladeroch Stoor äro gammal för
thenlqnga Hecsan ssull isa görer nu ittFörbuntz med osi. Hch
losua giorde Frid medthem/och gick vppa itt Förbundmed ttzem/
attheskulleblifwa leswanoes / och the chfwcrsiesör Memghetenne
sworo ttzem. Har achtom wij Träggiahanda:

I. vsi irX oblervHrioncin,
gande/ at wij sadant late Za osi til Hiertat/ tagandesttzer aff en
Warnagel: AtsäsomGudh straffade theCananeer förtherasgruf-
weliga Synder ffull: Sa wardcr hau och ch siraffandes. Ia om i.uc. i, - z
wij icke battrom oj)/sa ffole wij sammaledes förgas. Wij hörom
dageligen huru graseligen GUDZ Wrede tzrinner öfwer athffillige
Hrter/ och förtärer SkepzFlottar iHafwet / Stader/ Bpar/ Godz

och
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och EZendom / ja ock öflverflödcllgen Mennistiorna dräpee och
dödar igenom FtendensSw^rd/ochstachtatvtanßarmhertightt.
Twang ligger otz pä HaHen/ och VM wij trötte warda/ sä
giffs otz doch ingen hwijla. Huru kommer thet til atHEßtenA swachga öfwer förtörnat är/ ty vthi alt thetta fiillas icke än-
nu Hans Wrede/Hans Hand ärännu vthräckttHrsaken <ir »At wt?
ickehafwom lätit Hans Wredcs Exempel ga ost titHtrrtat/vthan
siagit them i Wädrct/ som Zinge the otzintct an. The sörneka
HErren/klagar Jeremias / och sana: Thet är icke han / oh
warder icke säiUagsnFandes/Swerd ochHunger kommer
intet öfwer otz. Propheterna talti myckit i Wadret / och
haswa intetGudzOrd/thet gänge them sä sielfwom.Thcr-
förc säFer HErren GudhZcbaottz : Effter j säoana Taathas-wen / sij/ sä wil mg göra min Ordtil en Elb/och thettaFolck
til Traa/ och han stal sörtärathem. lag ffalläta kom-
ma öfwer ider ittmächtigt Folck/ hwarsTungomäl tuicke
förstä kan/the stola sörtära tm Säd och titt Bröd/ the sto-
lavpstuka tinFäZr ockFaä/thestolavpata tinaSöneroch
Göttrar/ the stola sörtära tm Wijntraa/ tina fasta Stä-
der ther tu förläter tigh vppä/ stola the fördärfwa medh
Swärd/ och iag ssal pä then tijd sager HErren / mtet sto-
na ider. HErren Gudh hafwer thennaOlyckone talat/och
haswer och sä lätit komma /och giordt som han thet sagdt
hafwer: Tv wij hafwesyndat cmotHErren/ och mtetiydt
hansAöst/therföre ärider sädant wederfahrit. HVadstar
o§ til at göra/ at wij sadan Gudz itända Wrede siillamagom i Jo
Vthwalde i HErranom/wij achtom mcd the Gibeomter:

I l. excozirat!«nem» medels vptänckmnde/medh
hwilke wij GudzwrcdesStraff antingen aideles / eller
ath minsione lindrakunnom. The GibconiterworsHedlttngar/och
fruchtade doch Gudz Wrede/som the sielffbctänna/nar losuaför,
hrar them theras lisi/nar the sade: Thet haswer warit sagt tinaTie-

näre/
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nare/at HErren tinGudhtzafwerbudit sin Tien««Mose/atHan
stalgifwa ider thetta hela-landet/ochförgöra för ider allasandzcns
Inbpggiare/ ta fruchtade wijom wäraSiälarfor iderstorli-
ga/och giordethetta. Wij «lromChristne /sa tagom fast mehr
Christeligemedel vthi tziertat GudzWrede at afwanda/bätteeme,
delhafwom wij ickc/än eninncrlig hiertans ödmiukheet ochsam Battring. Afiäggiom the gamble SynZenes «larfwol och
wanartigc Skoor/mcdhwilkawijhafwewandrat vthittzeOgudach,
tigas Räd/och trädt invppaHe Spndares Wägh/at wijicke för,
gas. Förlkiutomthet ochArghe-
tenes förderswade gambla Wijndrägg / och begärom vthi öd-
miuktzect mcd warFrelsare lEsu/a npo/at inga vttzi Förbund/wa»
rer Gudivnderdanige/staremot Diefwulen/ja fiyr han i-
srä ider/ naltensGudi/ sa nalkas han ider- Rcenar idre
Händer j Svndare/och ränseridorhiertajOstadige. Wa-
rerElende och sörier/ochgrater/iderLöyewandesig tgrat/
och glädien i Sorg. Förnedren ider för HENranom/ sä
stalhanidervphöya. Och therföre achtom:

M. <3raria: impcriarioncm, at thcn sammal somsiidaname-
del angriper/finner och sa hoos GudiMdh /icke annvrledesänthe
Gibeomter/ssmsade til lesua: Wij äre itinä Händer / hwad
tlg tycker godt och ratt wara atgöramed otz/thttgör. Och
losua giorde thet sa/och frijade thcm ifra Israels Barnas
Hand/atthe icke siogo ihiäl. Fafi mecr förssonar thcnHimmclffe losua Ctzristus lEsus allaßootfäedigeSpndare/ta-
gerthemvthiFörbund/ochthemstnMdochaltgodt bewyfer. Tyi
sä hög somHlMmelenar lfralorden/läter honsina Nädt) <
wäldigawaraöfwerthemsom sruchta honom/salängtsom
öster ar ifrä Waster/later hanwar Ofwerträdelse wara i-
srä otz. Som wij finnom Exempel vthi wärTcrt/som arttzcn an-
dra Tecl aff KonungensPäbod/ och Gudz FörsksninA/
Hwarföre wij williom bctrachta:

Nnn h Hälwr,
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? 26 Dcc» Zratgm vit« Hmcn^ario»

«cm. Konungcns Alswarliga Befallningtil en Gudi beha-
gelig Lefwernctz Battring.

Gifwom thcrföre nu acht vppa:
I. exposltioncm : huru Konungen ke-

faller them battra sig/ nembl. salcdes: Hwar och en wande sig
lfrä suwm onda Wägh/och >frä sinaHanders Ondstö.Ko-
nungeniMncvcbcsaltefine VndcrsattzarcFafia och beoialMm
efftcrGudh icke hörer Svndare / tp förmanar han them göra ensann Boot och Battring/vthan hwilken ingen BöönGudi behage-
lig ar. Och effter alle wore siadde vthi Spnden/ tp behöffde och
alla bättra sig. Hwilken Bättring har bcfalles/ som st j

I, (-eneralis, allmän/ hwar och en wändc sig ifra sinom onda
V3äg. Via lldininiz eli vil«e rario 55 inkimtio.MennWones
Wäah ärhennes-lefwernetz ansiallande/Tanckar/Gärningar/ord
och OchemedantwännesiagsMennistior/ncmbl.
onde och gode/aro til / tp äre och twenne Wagar /pa hwilka the
ga och wandra. i. Via dc>na, en god wägh/ pa hwilken Men-
niffianbör ga/somar HErransßodzWägh/pa hwilken enAn-
gling z hwilken är-lydnones/ Trones ochCan--
nmgenesWägh och stilgh/och heter thcnHeligeWagen/pä hwil-
ken ingen oreen ga kan/och then samma stalwara för theTro-
gnaGudzßmn/at the ther vppa ga stole/sa at och the Fawitste icke
behöfwather willefahra. Och sama Wäg leder til itt Ewigt<lijff7
Etnedan pa then Wagen intetßijswa-
nde Diwl trada thcl vppa/ eller ther funnet warda : Vthan man
ftal ther ga srij ochDer/ in tildhei): At HErrans Förlöste stola i«
genkomma/ochkomma til Zion mcdFrögd/EwighGladie ssal wara
öfwer theras och Glädie stola the fa/men Warck och
Suckan masiebortga. 2. Vi» mala. En OndWäg/somMen-
niffian siels vthwällier/ hwilken ar otro»cs/ olpdnones och <lögno-
nes oheligaWagh/med sinc Mdeliga/ siadlliga och fhrdarsweliga

AG
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Affwagar/som leda til en Ewig Fördömclse/ som the Ogudachti,
Za llagalHilswetitochsucka: Wt) haswe ftlat om rättaWa-
gen/ och Rättwijsones<lMshaswericke lpstch/ ochFörsiandzens
Sool arosi icke vpgangen.Wu haswe gangit allesamans olutta
stadeliga Wagar / och halme wandrat pä wlUa Stijgar:
Men HErrans Wägh haswe wij icke wetat / hwad gagnar eller
hiclperost nu alt sadant/ som är Praal/RijkcdVM ochHögmod/eff-
ter wij haswe fatt enanda/och haswe intet Dpgdatckn bcwijsat/ v-
than are förtarde i wqra Ondffo. Konungen aff Nineve med st-
ne Wckldige weta/at hela MneveStad hade vthan athstilnad/wan-
drat pa thennafördömelioeWägen/effterthcmförkunnasStraff
och Vndergang/vthan athstilnad/aft Prophetcn Jona/sadantsom thenna Wägh Tp pabiudes här och aldeles/vthan
athskillnad/ franwändning iftan thenna onda/ in pa tl,enna goda
Wagcn - Hwar ochenwände stg iftän sinom onda Wagh.
Bättringen som här befallcs är ocki

Il.Fpecj2llB,Enkannctlig/ochkallas har violcntiamgnuum,
HändersOndsto/ifrahwiltentheockstgwändastullc/cffterKo-
nungensochhansWäldigasalfwatligaßefaNning/haraffstönics
at the Nineviter öswadcpahwar andra/ öswcrwäldochoratt/ be-
svnnerliga emot theFattigc/ thcm the meoOctrande/skinnande ochstafwande/ jämmerligcnplagade. Ia öfwade med stne Händcral-lahanda Argheet/Röswerij och ostaligil Tyranni) / som <lans ochRijke ödeläggia och göra til intct/som Syrach sager:För wöld/!
oratt och Girighect ssuU kommer iitßilkesßkgement/ifrä
thet ena Folcket in til thet Andra. Tp gör Konungen mcd st-ne Wäldige gansta förnuffteligen/ när han jwlngcligen iftan sa-
dant affrader/at Ratt och Rällwijsan/Frid/Samia och Kärlek
ater Hans Rl/ke besäsia och bekraffta matte/ som nu wille falla om-
kull aff Tyrannij/ora'tt/öfwerwald/haat ki/ff/siagh och OeniZhet/'lciwinui. 2 eller hwar ifra the fig winda/befalles/armcditt Ord tllsapandes/ aliehanda Cpnder / hwad Nampn the halstNnn iij

"

has-
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472 TlMFemteMdikan
tzafwa kunna z men 'serminu; ael guem, eller hwar til the sish
wanda borde sch mäste/fa frampt the stulle ölifwa betzäldne / äre
allehandaTroncsDygder. Ittwälbetancktßadh! IttGpllcnne
Päbodh! En ganstaGudelig Besall»ing/somhögeliZen ochmach-
ta beprpder och zierarensKonungs May: t. Tp alt thetta haf-
wer sin rattagrundvthi GudzHrd/schär thcrföre Gudi en tzeha-
geligßättring. Som Gudh säger til Paulum: Tu stalt öpna
Hedningarnas ögon:Atthestole omwändas ifrä Mörc-
tl et til Liuset/ifrä Sat<lns macht til Gudh /atthestolafa
SyndernasFörlstelle/sch Lott ibland theni/som helgade
äro igenom Trona pä migh.

l. <lcirom har aff: Hum berömligit thet ar för enKonung vch
brventelig fahtlige Tijder / at vthrusia sine Vn«
dersathare/ icke allenast i iAndelig mat-
to meo en sannstylligßoot och Battring. Ulrimum licmeiji,

UM pacnitcnria. ThÄ sidste medel är Boot och Battring.
Mr nägonEldzmadaäraftrde/talöper altFolck/beflijtar fig en-
hällcligen thenatvttzstlictia. Ach/EllkeliZeWänner/Elden clrvp-
tänd affGudz wrede/som ärKriMHungers-ochElendhetz Wad-
Eld/ ty löpomEndrächteligen til/at vtMäckia then samma medh
wäre Bätrings Tarav. S<s steddevthiKsnung losaphatz Tyd/
at tzelaludastod sirHEeranommedsinßarn/Hustrorloch Sö'
nel/ochaffbcde sin sioraNödmedGratochTärar. Saffedde
vthiKonungAssa T<jd/ atthe vthisin Nöd/effterKonungensalf,
warligabefallning/endrächteliga trädde vthiFörbundet/at the mev
Tärar skulle sökia HErran therasFädersGudh/affallo Hiettä/
ochaffalloSiäl. Och hwilken som icke sökte HERran Istaels
Gudh/han stulle döö bade lijten och sior/bädtMan ochQwinna.
Och heela Juva ftögdade fig sworit aff
altHieltä/ och the sökte Herran affallom Wilia/ochhan lät sig
finna affthem/och HErren gaffthem Roo alt omkring, Hwad
dlövomwilVchValdeiHElranom at efftersöllia siijteExempels

Haft



och Tridie Capitel. <n
Hafwtt icke WclrMranadigsicKonunZ met stneNadige och Gu-
deligcPlacat lcke Fasio och Böner/vthan
och tilen innerligßootschßattring/lasirax ta Cweligcs Fi'
cnder försi hördcs pa alla Orter/och HansMap: t resie emot sin
hatdaste Ficnde/ärthetta 3. lonx Cap. werdct förordnat vppa

BönelFasie» och Batrmgs Tagh öszvertzcla
RAet. Gudh siger ficlff: Om mitt Folck Wille migh hörsam
wara/och Israel pa minom Wägom gä/sä Wille iagh snart
niderläggia therasFicnder/och wanda minä Hand emot
theras Mootständare. Thetta haswcrGudh fnller nagre «e--sor gwtdt, men icke ännu Ficndcn aldcles ncderlagt/therföle haft
wom wij annn iclc tatit affthet Hnda ech giotdt thetGoda.Thcr,
föle:Hör Israel Lijffzene Ord/tag grantwahra ther vp-
pa och behalt thm, wal. Huru kommer thet tillsrael/at
tu »bland Ftendcrna försmachtas? At tu i främande Land
öst? tn orenar lig ibland the Döda 5At tu ihland themräknaf äst/som thet Helfwetit sahra Thet ar.Orsaken/at
tu Wllfchetennes Brun öfwerFifwit hafwer. Hade tu pä
Gudz Wagar bleswit/ tu hade watalleftödesiFrtidbodt.Sälar nu rättaWGHetena/pä thet tu mä sörfahra hoo
then sr fom lttlangtLliss/ Godz/ Frögd ochFrljd gifwer.
WlUlMlhöramig/sästole j nnltia Landzens Goda/willien
j och lcke / vthan ären ohörscmme / sä stolen jaffSwärdförtärdewarda: TyHErransMunsager thet. Thelsörei lEsuNampn: icke «llenasiKonungmsßösiaffNincve/
vtanGudzßösi ochwa°rNädigaKonungs/som ropar: Hwar ochen wande sig ifrä finom onda Wäg/ och ifrä sine HandersOttdsto. Thet ar hög Tijd sadantiacht taga/fött an wij aldcles
b!,swa ti! mtet och aff Ewätd föttmdt, Salatosinuafiäagia
svndena/som altidloderivibotz/ochgörstz trbga/ochlatotz
löpa then 2Vägh som otzförelagdär. TpthcjX? Gudz Wa,

wandra/the görainlet ondt,- men the lher pf>j?a° lcke wandra/

Ls«>.y: >9,1»
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the gsra alt ondt / och förtiena alt ondt.AH /ransaka O Menniskm
ochpröfwa tittHierta/ pahwilken Wagh tuwandrathaflver/effter
tigtz sa myckit ondt ar wcdersarit. Särädz iagh: Atmanga haswa
lupit pa Eeders ochßannors WäZH mcd GudzKampus mipbruk
Swariande och Bannande/O/ en elendig Wägh.' O en elendigtz
Wagh. Hwar och en wande fi) ifrä thenna onda Wagh /
betrachtandesSprachs Otd: VauicketinMun tilat swäria
och sora Gudz Nampn: Ty li)ka som en Drang then offta
med Ri»s siagen warder/icke vtan Strimor ar: Allsä kan
och then icke wara asssynd reen/som ossta swär och Gudz
Nampn förer. Then som offta swär ,'vndar offta/ och Plä-
gan lkal icke blifwa isra Hans Hws. Swär han och förfiär thet ic-
kc/sa syndarhanlijkwäl/ förstar han thet och förachtarthet/ sä syn"
dar han twefalt/ men swär han fafangt/sa sr han doch icke vthan
Spnd/ hansHws stal härdeliga straffatwarda. Thetar ochsa itt dödeligit lsraels Hws före.
The Gudachtigafly siioant/och besnutta sig icke med thessaSonder
Wänicketin Mun til lättsardigt Swariande/tp thet kommer aff
Htidt Vpsath. <laddom icke,ös>ver och Eedh medh

, wärt Swäriande/ Ty nog Straff och Förbannelst ar reda öfwer
oj) kömmit. M mga tzafwa lupit päthe Epicurersoch sHkraMen-
niffiors Wägh/ atnär andraGudftuchtiga tzafwa ropat: Kom<
mer och läter otz gavppä VErrans Berg/til Jacobs Guoz
HwS/athanlärer otz stllaWägar/ochwil wandre pä Hans
ftilgar.la narGudh fieifftzaswerförmanat: Thettaärwägen/
gär honom / och elliest hwarcken pä högra oanoena ellcr

' then Wänstra,- ta swara the vlhi sinOndlko.- Wij willom in-
tet weta afftina wagar/ Hooar thenAlzmechtige at wij ho-
nom tienä stoleiEllerhwadkanthetbäta otz/nt wlj löpe e-
mot honom Och wandm sa stne egne Wigar. O cn sördärft
weligWig! Hwarochenwändestq ifrän thenna sinom
da Wäg. LA chäWGudzHldiWHg/som leedee til alt godt/

och
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och til en Ewig Saligheet/och tzedia med Gavio: HErre wifsa
mig tinaWagar och lärmigh tina Sthgar/led mighi tinesannmg och lär mig/ty tu öst then GUdh som mig hielper /
dageliga sörbiidariag tig.Manga wandra pa'Kijff/3W/Haat
ochAswundz Wcigh/atingen Karleekarl Landet/och ingen
Troheetz Vttzan the löpa iCains W<igh.'O en ffadeligWäg?
Hwaroch enwändesig ifra sinom onda Wagh.Atz/älfiom
hwarandm inbördes/bcbmdandes iMrdes medh Kcirleksens
och Fridzens fullkomliga Band/wi) hafweFiender nog/som trän,
gia otz pa alla fijbor/wij behöswom icke haata o§ inböOes/vtan
Heller vttzi Andans EniZhect med bedia.' HErre be-
wara otzsäsomögnestenen/bestarma o§ vnder tinaWiw
ZarsSkugga:För the Ogudachtiga somo§ förharia/förwära Owanner som effser wära Sial ftä alt omkrmg.
Mange löpa^nFpllm/s/LaccliiochsupeWagh/beswarandest>
fraDag tilDagh/Tijd tilT<jd/sttt Hiettä med Swalg/Grpckew

Söl/Tobak och annor Oreonligheet. Oenfördömelig Wagh.Tp
sadana äreFiendertil Christi Kortz/ hwilkas Bwk ärthe>ras Gudh/therasahra til stam/och therasEnde tilFörtap,
pelse/tytheachta hwad lordenne tilhörer. Hwaroch en
omwände sigifräthennasmom ondaWagh/och vpsplleM
ler i siallet för siattaBrpcker/stn Siäl medGudzördz ochAndas
Gryck/med lavid: Huru dyrär tin GodheetGudd/atMm.
nistiorna warda druckna afftins Husetz rijkaHäfwor/ och
medWallust stanckerruthem fäsom med en Ström/ty nar
tigar en leswanoesKalla/och i tino Liuse ste wij Ltws. Tv
HErrm armm Heerde/ mighMl intet fattas/han föder
Mlgh pa en grönEng /och förer mig til fersttWatn/han
wederqwecker minä Siäl/ han förer migh in pä rätta
Wägen/för sittNampnstull. Manga löpa pa Hoor/Bolerij
-löljachtigtzeetz och Öreenligtzetz Wagh / the löva vthi Horohws /

Hoo
'

och
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och wrenssas esster finMsiasHusiw /sasom wälfodrade
häsiar. Oen osalig Wagh: I Hoorkarlar ochHoorkonor/
weten? icke/ at Werldenes Wänskap ar Gudz Owanstap?
Hoo som Werldenes Wän wil wara/ han warder Gudz
Owen.Hwar och en wände sig ifrä thennafinom ondaWäg
Weten j icke atitzraKroxparäroChrisii nuta-
gaChnsti,<iemmar/ochgöra thet Skökio-<lcmmar aff? Bort thet.
Eller weten j icke: At then sig haller til en Skskia / hanblifwer
en Kropp metz henne i Tp the warda Tw vthi itt Kött: Men then
som häller sig til HERran/ han är en Ande medh honom.
Bediom och/ therwtz hafweftllit medh David i thenna Synd:
Wändt borttitt Ansichte ifrö minä Synder/ och affplana
alla minä Mistgärningar. Skapa i migh Gudh itt reent
Dierta/och giff Mig en np witz Anda. Förkasta migh icke
ifräntlttAnsichte/och tag icke tin H.Ande ifränmigh - tröst
mig igen med tine hiclp/sch then srijmodigeAndan vppehäl-
-3e mig Mänga löpa sine Girigtzetz /Rsfweritz/Tiufweris och
andrn bedtagelige fineHanders Ondsto/ mcd erätt /

öfwerwäld och bedrägerij/vthiKöpande sch Saliande/ och fiijke
srättscrdige Handlingae/somdtagaGudzSttafföfwer >landoch
RijkciThet wij/Gudh bättre/nogsampthaftvomiHändema. Tp

sager: Then som offrsraff then Fattigas Godz / han gör
lista somthen therfiachtarSonensörFadrens ögon. Then
Fattigehafwermtet vthan nagot lijtctßröd/tdensom gör
honom therwidqwitt/han ar en Mördare. Then som e-
nom företager Hans Bergning/han dräper jlnNästa/then
som icke gifwer Arbetarenom sin Löön/han är en Dräpa-
re. >Och ther sadant ffeer kan Gudi landet icke warda försonat.
Tv lkuUe för Mstycker stull Landet icke bäfwa/och alialw
bpggiarna grätas Ia thet stal aitsammans lijka soln mcd
en FloV ölwerlupjt/bottsördt och öfwertäckt warda lhkasom
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pm Floden gör vthiEgypten. laO wll Maminä ögon
öswer them tll ondt och icke tilgoot. Hörer sager HErren :

Skulle iag icke wred wara öfwer thet orättferoigaGodzet
vthi thensOgudachtigasHws/och at man gör Mättetför-
lljtetsEUer stulle iag gillaoratt wsg och falstaWigtiSöc-
kenom? Genom hwilka the Rijka mockin orätt göra/och
InbygZiarne brukakögn/och fall?a TungorttherasHals/
therföre wil iag ock plaga them/och göra tigöde fortina
Synder stuU. lag wil laggia tig öde och thetz Inbyggia-
re/säatmanffalhwlsta ath them/ochstolentilstamwarda.
O en ömkeliZ Wagh / hwar och en wande sigh ifrä thenna st-
nom onda Wäg/ochifräsineHandersOndffo. Batttan

EffterGudzTrognaFörmamng: Twär
ider/görer iderrena/legger bort idert onda Wasende isrän
min ögon. Wänder igen aft thet onda/larer görathetgodt
ör/ farer ejfter thet som ratt är/ hielper them förtrychta/
fiaffar themffaderlöja ratt/ sch hielper EnkioneSSaat.
Sökommer ta sedän och läter otz gä med hwar annan til
rätta sägerHErren/om idra Synderan wore blodröda;
jZstolathe waroa Sniöhwijta/ochomthean wordo
säsomNosenfarga - Sä stola the doch wara säsom en Ull.
Omthetta ockmedßavid: Vthransaka migGudh/
och sä weta mitt Hierta/ bepröftva migh och förnim huru
iag menar thet/ och see til om iaghväenom ondom Wägh
är/och led mlg pa then EwigaWägen. Wtz achtöm»ijda«
tt i thetta

11. Lxpoäcioniz B>2tik,nem. Hrsaken hwijKonungen affM
neve sörmanar til en sadan a!fwarsamßattring;sa«maOrsakar
en fzdan Hans hmteligförtröstan til Gudtz: Hoo weet? Gudh
mätte omwänoasig isra sine Zrpmma Wrede / at wH icke
förgas Här affmalar Konungen för ssne VndersathareTwegj
sietz<,nd<l/ hwar pa the M stödia stulle:

000 ij I. 59« m
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476 Then Fempte Predikan
l. Bpem Ipsgm i« Oeum, sitt siadiga Hopp til Gudh: Ty

Hoo wcettHr ickevox äefpcrancix, ellerFöt-
twlftansOrd/effterKonungenziolde en sannßättring/som aldrig
ae vchan Twnc/och Mennistian kan icke vnderkasia sig Oudi/wedhmindre honsären FörsmakaffhansGodheetjty ttzer
tan är/thcr fipr Menniskian ifra Gudh/ saLervthiFörtwiftan/ochtzliswcr förhcitdat:Thet kan man icke säpaomKonungeniMncve/
somgioede en ffälig vthan thet Ord: Hoo weet 5 ctt
vox Kclci inter lpcm Lc mecum luÄanus, är ltt Trones Hrd/som kamvar emillanFruchtan och Hoppet. Ion« Predijkan och
Konungcns onda Samweetsampt Owatdigheet tilGudz?ladh/förstläckte honom fuller/och hädän
hoga/ men twart emot wiste han atGudhwarMdig ochßatmher-
tig/hädan fiötlpcz salutis.Hopp om3örl?oning:Men
deneslöörspnteslijka somtilflut<,s afflona/effterCttaffetwar
«da fötordnat aff then oombplelige Gudh 7tp kom hadan l.uHa,
sielfwa Kampningen. HärärenhardKamp:Dochöfwetwinner
Konungen then samMK/ i thethan vhr ssndiupafie «ngesi begpn,
ner atvpssifga/vMtta ssnSiäl/troo Gudh om godt/ och hoppas
thet basia om Hans Mdh. len MKämp hafwa mange Helige
warit/ochbespnnerligenDavid:lag sadeimine förtwifiande-lag är bortdrifwin ifra tinHgon / lilkwäl hörde tu niine
Böns Röst/ ta iag til llg ropade. 77. Ia thetta
Ordet: Hoo weet ? märcker altsa icke aitijdh tmiftande / som thePaVtffawiNia/atwij ffolom twifia om war Saligtzeet: Vtan ock
offta contirmationcm eum v«to, en bejakelse med en hiertans
bekrafftclses önstan. Sasomlonathan sade til finWapndragare:
Kom lat H ga vthöfwer til the oomlkumasPhilisiers <la°gee: Til
EfWentyrS warder HErren nagot vthrattandesgenomch/förtp
thet ar icke HErr«nom tungthielpa igcnom manga ellergenö saa.
iremHischias ftgcr t,lEsaiam: OmtilEswcntyrsHEreen tin
GudhMle höraall RabsakeHtd. Attheicke twifiade om thems

WÄfard/
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och Tridie Capjtel. 47?
färd/wijsar nogsampt vthgangen/lääs«llenasi Hisiovierne. Ko-
nungcnaffmalar;

! l.Kem sperargm.tzwad han hoppqdes när han sa talar:Gudh
msttc cmwanda sigh och angra thct/och wanda figisrö sme
grymmaWrede/at wi) icke förgäs. Iltthetta talas om Gudh

satt och wijs. Men börförsisaspä Oudomeligit sitt och wtzs. Konungcn tilägnar Gudi
therföre Mennistiortagit/och tilwärtswaga
försiand lampatisasom: l.cc,nvclsloncm,Smwändnmg. GUdhäroombptelig/och wändersighwarcken tilellttsrä/ uhrßum elier i
Rum/ tp Men han scheswända'sig ifra enMenniffia/närhan tagerisra henne finMd/tilraknar
henne Cynderno/ och siraffar henne effterhennesFörtiensi:Men
Gudhsäpesaterwända fig tilMenniffian/ nar han förlater henne
Spndema/giswer henne sinoförtienta Md/trösiar/ vprattar och
vppehalier henne vthlall FahraochFahvligheet.. 2. Tilägnas
häl Oudl I'«nirenciH, anger/non3NjrnijscclsÄäi sc siAni,Oudh
ombptericke stttSinneeller sig stelff/vtan sselfwa Garningen h,os
Mennistian. Gudh ar icke en Menniffla at honom nögot
fan öngra. Men Meningen äe: At n<ir MennMan angrade
Epnden/sa vppehölt och Gudh med Strnffet. 3. TilagnasGudi
Ira sc furor, Orpmheet och Wrede/ifra tzwilken Gudh sig wända
fiulle/sa snart theNineviter wcinde sig ifta° sineSynder. Wrede
tilugnas Gudi/ non slibjeKivc, icke atvthi Gudh finnessadana
ombyteligeRörelser/vthan ä crei tzam later MenntV
stian olpcka wederfaras/som ittwälföttientSpnda siraff:. Hwil- l
ket omthet är altsörgrusiveligit/ta söpesGudh straffsMenniffian
vthi sine Wrede / och näpsä henne vthi ssne Grptntzeet: Men ifra
tlMlia sinsWredcs Glpmheet sapesOUZH figh ta wanda: Mr
hän icke siraffar Mennisiioncs Spnw; Thtt^är/nar han icke han»
dlar mcd effterwamSyndel/och wedergällcro§ickeeffterwa<

ra Mitzgsrningal) vthan sörlatcsssulLen/och anllMNlmdsar el,

I«.l;!i4<-

!?UM. 2Z?IM

1'5»>.6:1.

?KI. l«z.- ,V'



Dl>Ki«»!c

47« Then Femtc Predikan
ler aldeles botttagee Straffct.Vprattar ttzerföreKsnungen bade
sig och fineVndersattzare/ «ed Gudz Godheet / ssm ärfiörre än
helaWerldenes Synber. Han kunde sannetligen icke krafftigare
Medel framsatti« för fine Mneviter an thctta. At sa ftampt the
bättrade fig/sastulle ochGUDH ombyla fin Mning/ at the icke

, stulle förgas/ssm Oudhfielfftalar: Om en OOUdachtig om-
wänder sig isrä aUa sinaSynder/som han giordt haswer/
och hätler alla minä IMer/ochgör rätt och wal / sa stal
han lefwa och icke döö. MenpäaUhansHfwertradelsesom
han giordt hafwer/stal intettäncktwarda! Vtanhanstal
lefwa förthen AättftrdiZheet ffull som han gör. Menar
tu at lag lust haswer Sswer thenOguoachtigasDöd/sager
HErren/HErrm/och icke myckltmehr/at han omwänder
sig isrä sitt onda Wäsende och lesnxr.

11. Pr ock vltzi aldraelendigasteTijder at
hoppas pa Gudz Barmhertigheet. Wif ärom vthi stor??öd «og.
Swerdet/Ia Swärdet är stärpt och vxfaM/ttzet är stärpt at
thet slachta stal/ thet är fäpat at thetblänckia stal. H huru glade
Wille wij wara/ omhan «in gioede all Träci til Ilijs öfwer the on»
da Barn:.Men han tzaswervthsatt ittSwärdtil atfapa/at man
thet tagastal/ttzet är starptsch sapat/at man thet vttztlraparens
Hander gifwa stal. Rspaochjämratig tu Mennistisbarn/tyttzet
gar öfwer mittFslck/ och öfwer aUa the ther radandcs aro i Isra-
el/hwilke til Swärdet/samptmedh mine Folcke sörsambladeaw.
Therföre M tina : Ty han haswer offta näpst them/
hwad haswer thet hulpit? The onda Barnasßijs wil in-
tet hielpa/säger HErren/HErren. Sli tina H snver saman/
Tv Swcirdet stal komme Twefalt/jaTreefalt/ittM)rdsiVärd/itt
stortSlachtningzswärd/sa at thetdrabba stal iCamrarna tiitthe
fiy. lag stal lata klinga Swärdet/ sä at allHierta stole förstrsc-
kias/ochmingefalla stoleialla therasPsrtar/Ach!huruölHnker
chet/ochtzugger «stad til SlachtninZ/ sch säpa .- Hugg bäoe pä



ochTridieCapitel. 479
högra sijdona och wanstra hwad som förekommer. Sö
wil iag tä medminaHänder wara gladther öftver/ochls-
ta minä Wrede gH/ lag HErren hafwcr thet sagt<
ta ar gräseliZit/ och tzafwer nuen langTijdöswer otzbrunnit:Men
Vöch lijkwäl förtwifisNicke/vthanhoppoms althdthet bästa: Ty
thet är tröstcligit / at
figh til Ttzetta säger HEnen Zcbaoth:WäNder ider
til migh sägerHErren Z ebaoth/sä wil iagwanda migh til
ider/ siger HERren Zebaoth / warer icke sasom idra Fäi
der/hwilkom the sorra Propheter predssade och sade:Sä
sägei HErren Zebaoth/wänder ider idra ondaWagar/
och ifrä idart onda Wä)ende:Men the hörde intct/ochftöt-
te intetsm mig/ säger HErren. I hafwen ifrä idra Faders
Tl'jd/aUestädesaswi<k,t israminßod/och intet Hällit them/sa omwander ider nutilmig/sa wil iag och wända migh til
lder/sager HErren lebaoth. Effternu OudzGodheet Me-
les lockar til Batting/ sa wsndom och otz til HErran /at wij
finnom s?ad/ och mage sa Barmhertigheet/ pa° then Tijd hielz»
tehöswes. Solcnwederqweckcrlordcnmedfinesiralar: Fastmeer
»ederqweckcr GudzAnsichtes och Balmhettighetz
färdiZSpn3are:Som Bavid och beder: HENre wandt tigh >
doch til otzigen / ochwar tmomTienarom nadelig/ vpfyll
otz bittida mcd tme Näde / sa Willie wij frögdas och glade
wara i wara Lijsszdagar. N<ir w<i wandom o 5 til Guotz /sa
kunnom wij asiunda
Zebaotb tröst otz/lat titt Anfichte lysaotz/sawardewijhul'
pne Gudh ware otz nadelig och wälfigne stz/ han läte sitt
Ansichte Jämin Ciälwändttig til tm Gudh och
sucka i tm Md:Wändt tighHEßre cchvndsatt minä Sial/
hielp Mig förtmaMtldheet stull. Förtwzftom icke ptterligars
i warNöd/ öfwer thet osförkunnadeStraff:Ty närMennistian
ratteligeu angrar sina Spnder/H angtar och GUDH Straffet>

Gudh
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ThenFemte Predlkan
Guvtz matte angra thet/ sagerKonungen i Nineve. Och GUDZ
Folck berömmer en sadan GuvzGodheet: HERren sag til the-
-xas Nödh/ ta han therasKlagan hörde. Ochtäncktepä
sitt Förbund / som han med them giordt hade: Ock thet am
grade honom effter hansstoraGodheet.Ochlat themkom-
ma til Barmhertigheetför aUom ttzem / som them sangat
hade. Hielp och otz HErre warGudh/at wi) mage tackatitt
H). Nampn/och begä titt Loff. la/wij behöfwom icke at för,
twifia vthi war Nöd/tpnarwij wandom ch til HErren/ sawänder
han ock sa° sig ifra ssne grymma Wrede/ som han sielff loswar ost sa-
leves: Omwandttig Israel tllHErrentin Gudh:Tv tuast
faUenförtinMisthandelstull. TagerthennaOrdenmedh
eder/och wiindereoer om tilHErran/ochsäger:Förlat otz
allaSynder/ockgör o§godt/sa Willie wil offra wara Läp-
pars Oxar. Sa ssal mgater heela theras afftradelje.Gär-
na wil iag hafwa them kar/tä stal iagh wanda mine wrede
ifra them- Hnteligen behösive wil icke förtwifia/ tp wij ssole icke
förgas/När wijgörom enfann Bcittting. Inceriruz cli äu^>lex,
Vndergang ärTwäggietzanda,:

I. EnEwig Vndergang/ifra hwilken alleBootfär-
dige Syndare igenom Trona palEsumChristum wardabefrijade:
Ty hwilken wil beklaga them som Gudh haswer vthkorat ?

GUdh är then som rattferdigar/ hwilken ärthensomwil

:et«z.««« .44
41.46,47.
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«4.
fördöma? Christus hafwer lijdit Döden.

11. irelnpQralix, en lekamlig Vndergang. Ifra hwilken the
BootfärdigrSyndare warda vthtagne / sa frampt thet lcinder til
Gudz ähra och therasWalfärd. SomGUDH stonte Nineve;
Noachnär Floden gickösiverWerlden, 'loth/närSodomsörgior-
deS, leremias/narludamafördestil Babel/och ftere: Men om
Gudz ähra och thems Saligheet safordrar/at the wardabortrpch-
te vthi en allUänPlaga iblandSyndare/sa är thetTimmeliga'lijff
en ringa stada emot thet Ewiga <lUz Hielp HER-



Och Tredie Cchitel. 48»
re GUDH/ huru mänga Gudftuchtige förgas vthi Ctoemningar /

Fcltstachtningar/Krijg och vtiandrebedröfweligeTilfallen. Som
nu i thetta blodigaKrijg mangen RedeliZH bade gemeen och högh
Hielte äroathgangne/atwijSwericsßam haswaorsakatklagal
Ah huru are theHieltar fallne och borto blefne /somwsro
rastareanörnar/och starkareanLepon.Mendoch arothe-
ras Siälar vthiGudz Hand/ och intet Dödzqwalkommer
wid them. För the oförftsndige synas the säsom the dödde/
och theras aftijdande warder räknat för en Pijna/ och the-
rasAssard för itt sördärf/men the äro iFrijd.Achtom pttersi:

I li. Karioniz K Den huru OUDh vptaget
och gillar thenna Konungens Tilförsicht och hela thenna Händel.
Sa jager GudzAnde: Ta nu Gudh sag theras Garningar/
at the omwande sig ifta sinom onda Wagh: Hngrade ho-
nom thet ondä/ som han talat hade/ at hanthem göra ww
le/och giorde thet imet. talas tweggiehanda omGudh.

I. Vilio 'ooni, at han sag thet goda the giorde: Han sag theras
Garmngar/at theormvände sig ifta sinom ondaWagh. Thegior,
de en hierteligßättring/tlodde ochpäFrälsarenlEsumChrisium/
ochropade siadeligatil honom omMd och Förstoning/the wijsie
och sinTroo medgodaGllrningar/ochvthwartesandraathäswor/
ty theMdde sig iSiickar/och wände sig ifta sinom onda Wägh och
Händers Ondffo/ och fasi thetta icke alt warfullkomligit i Gudz
jyn/ tp gillade Gudh thet doch/och so°g ther tsckeligen til/ för lE-su sinsSons FörMan ffull/ som en förkrossat Röö icke sönder,
brpter/ochen rpkande Wecka icke vthsiäcker/vtanvptager ockthem
Swaga iTrone. Ia Gudh war ock icke orattwijs/ sa at han för-
gat theras Gärning ochArbeteiKärlekenom: Vthan faghtäckeli"
ga til altsamans/icke annorledcsan til then trogneHaöelsOfftt/'som han giorde vthi Trona pa Frcklftzrcn lEsum Chrisium.Sudh
wände sig til them mcd itt hierteligit samtyckie / til theras Battring.

HErren seer tilthenElenda/och m thensom en förkros
Ppp sat
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Then Femte Predikan482
sat Anda hafwer / och til then som fruchtar för Hans Orv-
Sadana woro wisserliga the Nineviter/ efftcr Gudz egit <ioffowo
Tp frögdade HErren theras Hiettä/ och vplpffte öfwer them sin
Ansichtes Aws/ som teder the Elenda rätt / och larer the Elenda
GudzWägh/öespnnerligenthesom bedia medhDavid: Wändt
t,g tilmlg ochwarmig nädellg:Ty iagar eensam och Elen-
de/min hiertans ängest är stoor/föor lllig vthur mine nöd/see vppä min lemmer och Elende / och sörlst migaUaminä
Synder/ bewara mjnaEial och fräls mig/ lät migh icke pä
stamkomma: Ty iag förtröstarvppätig Härtalasock sm
Guotz:

I t. matt, at han afwände thek onda thesörtienthadf.Honomängradethtt ondahan täncktegörathem/ochgior-
de thet icke. Gudh förlat themSvndenes onda/ ifra hwilket the
omwände sig/bättrandes sitt -lefwerne: Tp angradehonom och /

thet ar/han affwande ifra them /thet hotadeStraffz Onda/ som
han them ärnade/ochgiordethtt icke / han vttzgiöt icke fin Wrede
öfwerthem effter theras Förtiensi j vthan stonte them effter fina
sioraßarmhertigheet.Böch lijkMälaffgar här intet/ep Heller feelar
tzär nagot pa GudzSanning: Som ha<i talade genom lonam:

stalNineVe förgss/första: Saftamt
the ickebattrade ssg, men nu battrade the stg; tp blefivo the behald-
ne/vthannagon stadatilGudzSanning. licMc omncz Vei
prdmilllonez in l?anum> iunr sub conäliicinco-
dcäicntiX l Ir» o«nnes commin2til,n« m enalum lub
rcnriX. Gasöm alla Gudz <löftten/om thet Zoda/ haswa med ssgh
"lybnonesWllkor och conciirionerzSa haswa allaGudzHotelc
ferom thet onda medßattringenesWtlkor. SomGudhom bägz
ge stg förklarar sävandes: Hafteliga talar iag emot ltt Folck
och Rijke/ at iag thet vthrota/Arhärlaochfördärfwawil:

,e»i. 4:z.

~,o.

Men om thet omwänder fig ifrä fine ondsto/then iag emot
talar/ss staliagockläta migängrathtt onda somiag tänck<

te
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te görathem. Och hasteliga talar lag om ittFolckoch Rij,
k«/ at iagh thet vpbyggia och plantera wil: Mett gör thet
Ula för min ögon/säat thet icke hörer minä Rsst/ sä stal
iag och läta mig Hngra thet goda som iag them lofwat haft
wer/at iag them göra ffulle. Ty öfwergiswe the» Ogudachti-
ge/med the Mncvitcr/sin Wagh/och Spndaren sinä Ta»ckar/ och
omwande sig tilHErran/saforbarmär han sig öfwer honom/ och
tilwar Gudh/ty nsr honom är mpckinFörlatelse.

i li. <larom hae aff/ at GUoz Port siar allom öpen;
ae ingen Bootftrdlg Spndare tilsiuten. Hoo seer icke huru 3?adig
sch gunstig Gudh här ante« sigh:

I. achoHu.med itt lmfllglt äffadande/Gudh säg the
NineviterS Bättring/the hade intet godtaffsigssclfwc/vfan alt
war then H. Andes/doch seer Gudh them täckeligen til. Hswen sa
gör han cin «Bagh emot alleBootsardige Spndare. Han anscer
ttzem mcd sine NadesHgon. VthiOfwersie PrastcnsPallaHwo-
te bundne,- Men dochstodo Hans Nadesögon
öpne öfwer then fallne Petrum. Christusansa.q med sine Barm-
Hertighetz ögon ttzen sioreHkraren och SvndarenMattheum/och
tröfiade honom med thesse Hrden:Fölg mig/iag är ickekomen
at kalla the Rattferdiga / vchan Svndare til Böttring.
Afwen anseerlEsus än iHag attaßootferdigaSyndare/tilbiu-
der sig för en OHsi vthi therashiertans Hws/som han sade til then
SyndarenZach-rum: I Dag stal iagh gästa i titt Hws / IDagär thcsseHwseSaligheetwederfaren. Tpthe sombät-
tra sig/ läter hankomuia til Näd/ och thesom trötte äro /

tröstar han at the icke förtwifia. TyHErrans ögon see vp>
pathe Rättferdiga / och Hans öron pa therasRopande.
Hch sasomHErrenseernadeligen til allaßootfärtzige Syndare/seer han ock ochlemmer/och alt thetthe Wa i thenna Werlden/ som han sade til Mosen: lagh hafwerseot Mins
Folcks lemmer vthiEgypten/och iag hafwer hördt theras
roop.lag hafwer förnummit theras WederwödchtherasPpp ij roop
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484 ThenFemptePredikan
ar kömmit för / och iagh haswer stödat theras

twanH. Sa sccr han och til war Md/ at wij frtjmodeligen kun-,
nom bedia: HErre/seevppämittElende ochfrälsmig/hiclp
mig vth/förty iag sörgäler icke tin Lagh. Vthratta minä

?s«' "9: !l,
«"'

Saat och sorlossa mig/ wederqweck mig igenom titt Ord.
N. Bvavi at?cÄu, Gudh sig här nadig / med itt trösiei

ligit Hiertclagh.- At han icke allcnast i Nade anseer en
vthan ängrar ock thet Straffet som Svndaren förtient
hafwer. Mcn här maste man athssiNia emcllan bootfcrdige och
obootfärdige Cpndare: Hm the obootfärdige heeter thet
vocnirebicDcurn non f><Xniret
angrar intetStraffet/ effter them angrar intet Spnden. Tin o-
rcmheet ärsä förhard/atomiagön garna Wille ränsatig/»4,

sä wilt tu doch intet läta rmisa tigh ifrä tine Oreenheet,
therföre kan tu ml har effter intet meer reen warda igen /

til thestmin Grymhcet haswer ftackt sigh vppä tigh lagh
HErren haswer thet talat/thet stalkomma/iag stal görat
och intet försummat/ iagwil intet stonaeller läta mig thet
ängra:Vthan the stola döma tig/ effter som tu leswat och
giordt haftVer/sagerHErren/HErren. lag haswer be-
slutit/thet stal intet ängra mig/iaghwil och ,ntet öfwergif-

i«1.4-1,.

ivat:, Mcn annorlundaär GUTH finnad emot the boolfäediZe
Spndare. Effter the ängra Synden zty angrar och Gudh Straft

set. Som GlwzAndesäger: AtnarDavid ängrade sinaSyn?
der/ at han medFolcksensßäcknande strorsakadc Pesillcntia öft
wcr sitt Rijke/ hwar aff 70000 Man förginges : Ta ängrade
HErranom thct onra/och sadetil Engelen somFolcket fösdetfwa-
dc/ thet ar nog/ halt nu tma Hand tilbaka- Ab.' HErrelE-
su/thetärnogh fiachtat vthiKnjg affSwkrics Inbpggiate/ biud
dock Motdängelen Ma tilbakaka. Ah nvg/ahnog!Wandttig
ifra tine WredesGrnmhcet/ och war nädelig öswer tms
Folcks Ondsto/och ängra önnu thet onda/ som M haswer

i stn-
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och Tredie Capitel. 485
issnnet at göra og tino Folcke.' Huru lönge wilttu
Otu HErrans Swäl d? När wiltu höllä vp / faar doch
vthltino sthdo/cch hwijla tigh och war stllla. Mcn warom
wid godt nwd/HEncn stal cn gangangra thetta och tala el)
ligcn tiliFruchtatig intetminTlenarelacob/tn tog arnar'
tig:Med allom Hedningom stal iag göra enEnda: Men pä
t«g stal iag icke göra en Enoa/vthan stal napsattghmedh
matteligheet/pä thet iag icke stal lcka tigh bliswa ostraffat.
Mllda affwändande. TheNineviterförticnlerättcligcnVnder,
gäng: Men Gudh giorde thet intet/han förlat thcm badespn-
den och si)ndenesStraff. O största Mdh och Barmhertigheet!
Fön hördes: Innan 4c) Bagar ssalNincve förgas i men nu lM
des - Nineve ärförssont/ thet stal icke förgas.' Hwad för cn hicr-
tans frögd/Glädie och Gamman/ kan man icketroosighafwapp-
pat i Nineve: Ta the finge stunga med Bavio/ hwarifinStndh/som för: sörgde vthi Säckar: Tu HErre/ hafwer förwandlatl'
mig minKlaganvthi frögd/ tu hafwer affkladt migh
Sack/ och omgiordat migl) lned Gladle/pa thet min ahrastal loffsiungatlg och icke tystw<,rda: HErreminGudh/iag wil tig tackaiEwigheet. Hadc ock ickeGudhför wareHim-
melssliiande Spndcr ssull/bcstutit förnagontijd/ ta han vpwäck-
te öfwer ost grufweliga Swene stal. snart förgaS-
Men Gudhi <loft / at mange haswa mcdh stn alswarligaßlW
tring lindrat Strasset. la/ iag wcctat HERrcn reda angrar
thct onda / och wil ther pa snart göra cn Enda/som han ficlffsa-ger: Mig ömkar swarliZa at mitt Folck sä fördarfwat ar/i

!5«1.47:5».

5

l

>3.

,6.lag gramer Mig och haswer gansta cndt.Ty HErren wred>
gas icke sasom en Mennissia/ sä at han icke läter försona sigh/
therföre stolewi, ödmiukaotz affh«>nat och tienä honom.
Sä stalhansomdafwer lstttga thetta Stlofföswel' osi/-
Aer hielpa o§/ och en ewig Gläoie staffa. Och en gang läea

LHI, 4: 2YZ.



486, ThmFemtePredikM
höeathennaßöstj lag gör thet icke/ tp iag är Sweries Riikeförsoi
.nat. Skal iag icke med Ratto sördarfwa tig Swerie medh
allone?Men mitthierta hafwer ittannatSinne/minbarm-
hertigheet är sä bl innande/ at iag icke göra wil effter minägrymma Wrede/elier wanda wlg tilatiagh ftrdarfwar,
tlg säger HErren. Wantom allenass HErransHielp/hon ffal
'wifferligakomma. TpjtulleGudh icke hamnassinavthkora
de/ som ropa tilhonomDagh och Natt/ stulle han hafwaTalamod thermed?lagsager eder/at han stal hamnas
them snariiga. Guoh löse oZ aff alla wara Nöd' AtnenO
lEsu/Amen.

«,5».1.5

3.uc.,8i7.l

35!. ,z:»..

Besiuthpä lhetla3.Cap.Tagom wij astloels
2. söledes:

Vpkallarcheäldsta/haswercheVttgaßamochDeggio-
barn tilhopa. Bmdgummen gtinge vthur smOammar/och Bruden vtur sm Maak. Llittr Vrästerna
Tienare gnita emellan Fsrhuset och Maret och stya:
HErre stona tiuo Folcke/ och lät icke tln Arfwedeel til stamwarda/sii at Hednlngarna ftirlioa sfwerchem/hwij wil m
lcka sHya iblandFolcken:Hwar är nu cherasGudhiSiifial täHLßren hafwa N,jt om sittLand och stona si w
Folcke. Sckfmchti tigintet m Land/vthangW tigochwar wld itt godt Mod: TyHE»ren kan och gsra

mächtigTing.Anm.

5»«1. l! 16.17
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och Tridle Capiiel. 4»7

Mtt Arsta MMtt aff
Prophetens Fietdc Capttel

O Gudh hwem ffal tagh klaga/mm är stvär och siosr/ a^«:«?

c. 4. v. 1. 2.
Mhet förtröt Jona ganfia simliga/ och

wred. Och bad tll HEnen och
sade: Ah OEne/thetar thet som lag sade/
ta lagäunu war i mlttLandjtherfdre Wille
mg thet förekomma och flp tll Haffz: Ty
iagweet/at tu äst en nadellg Gudh/barm-
herttg/längmodlg/ och aff stora Mldheet /

och löter «g ängra thet onda, Sä tagh ta
nu minoSjäl lfm mlg - Tp lag wll Heller
wamßödänlefwa.

»i.Cap. förmales/Vehwalde iHEe-
At Aaron ochMmam talade emot Mosen/sörbra-

andes honom Kt hanhade en Ethiopisso til Hustru tagit j men
Moses war en ganssa sachtmodighMan/öfwer alla Mennistisr
palordenne. Har wijscrthenH.Ände o^treggiatzanda:

I. at han hade en E-
thiopisso eliersivattMoliamsto tilachta.ludarnas gamble Scw
bent loscphus sager/at Moses hade twa Hufiror. Then ena stulle
warssThmtzlsEzu KonungensDotteraffEtiopien.-Then aw

2.Z.

Ixo<i. 25 »?j.



.M ThenFörstaPredikan
draZipom/PrästensAaZuelsDotter affMidian,- men vthan
nagon grund. En Hustro allena hadeWoses/ hwilken kallas en E-
thiopisso/ effter Midians <land gräntzar in til Ethiopien/ som föder
aff sig iwartFolek. Sasom Moseshade icke nagon ludinna/vtan
en vthlänffQwinna Sa hafwerGudh warK. Himmelste
Faderwandlstg israludarnaför theras tzardheet och hiertansO,
troo <kull/och i theras ställe vptagitHedningarna/som woro
mande/och vtom Israels Borgerstap/srämmande ifran >löfftelsens
Tcstamente/ intet tzopp hafwandes/ och wore vthan Gudhi werl-
denne/och woro swarte och styggeMorianerafffineEynder. Them
hafwer Gudtz troolofwat med fin SonlEsu Christo t«l enßrudh/

Hemligheet: Tpwij äreledamotaffhansKropp/
affHansKött ochaffhansßenom/ ochäromnuicke meer

'2pK. , .».

30.

Gäfier och Frammande vthan Helga Manna
re och Gudz Hwtzfolck. Som och Paulus sager til Hednin»
garna! laghaswerfästiderenomMan/ pä thet iag stulie
fty Christo enreen lungfrw. Then H. Andewijsar ch:

I l. Conrraloyviuln, Miriams och AaronsTaal emot Mo-sen. Sasom thesse Mofis Sysson och knorrade emotho»
nomförthen vthlandsta Qwinnanssuä/ och mistunte hennesin
-lyHaochWälfäed/ athoN en sadanfioorHErransprophete hade
fatt til Man: äswen saknorraludama an i Dag emot Gudh och
mGunna Hedningarna theras Ipcksaligheet/ at the intagas i GudzRijke/ bliswaMedarfwingar och samma-lekamens och Gudz <löff-
tes deelachtige iChristo genom och at ibland them
blifwer förkunnntttzeobegvundcligaChristißijkedomar/ vtanom<
stärelse / eUer pa hwilke ludarna ssgh sa
högt förläte/ at thelätsförl fthraChristum och hansEvangelium
änttzem/och tzatade sadiuptHedningarna/som vthan Me
enanicr sökte atbllfwasalige/ochprijsaoe Gudtzallenaförßarm«hertigtzeten at the meo them intet omgänge hafwawille/v«
tanhölle them aldeleSowärdigetilGudzßijke/somgingeGudhoch

», Loi. i»; 2,
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ochFierdeCapitel. 489
«löfftet them intet an. Hwarföre the sörfslgde lEsum och öespn-
nerligen Hans Apostlar in til Döden som omginges mcd Hednin-
garnaoch lärde them at bliswa salige vthan <lagsensGärnmga»>:
Tywore Rättferdighetennff Lagen/saHrChristus fäfangt
död. ludarna hade i thsttasallNijt sm Gudh: Gochickewijftu
ga. Thet Petrus nogsamptbewijser/ när the affOmskarclsen kys-
wademedhonom/at han hade ingadt tilthe Män somFörhudtzaf-
,wa/ sch tzade atit mcd them/thet ae til Hednmgarna/them Gudh
tzade reene giordt igenom Troona pa Chrifium; sa sager:
Effter nu Gudh haswer glfwit them Ma gafwomedhotz/
som trsddom pä HErran lEsum Chriftum/ hoo ar mg/
at iagh kunde sts emot Gudh? Nar the thet hörde/ tigde
the/ych prijsadeGudh säyandes - Sa haswer och nu Gudh
glfwit HedningomenBättring til Lijffz. Hade therattcligen
ransakat Skriffterne och bestdtHedninZarnasKallelseiNpjaTe,
siamentet/sa hade the icke brunnitasitt sädant Ther-'
före fahra thewiUe/ochweta icke Skriffteena/ep Zeller Gudzkraffl.
Här achtas:

l li. Xlozium. Mosisßeröm: At han wae en ganssa
sachtmodig Man ibland allaMenniffior pälordenne/som icke ön-
stadeHemd.öfwer finaSpstonsotijdigaTaal/knorrande och haat/
vthan talde them medsiölsiaSachtmodigheet: Sataaloch saGudh
thcjse Wredenes Kaar ludarna/ za och andre Afwundzßelgae/
som nHvnna them rättom Christnom ttzeras Saligheet/som them
tzänder allena^genomTeona palEsum Chtisium/med mvckin föe-
ftonmg/ochvthrotar them icke sivax afflotdenne: Man haswer,
Tälamoo med them / och wil icke at nagre afftdem stola
förgäs / vthan at hwar och en wander sigh til Bättring.
Mcs the Niueviter besrvndaoe och Gudhfigh/ nät the giorde en
sann Bättring: Men Jonas förtrpter thetta siorligen och wredgas
theröfwer/atHedningarna stuliebliswaftlige/ ochkommaiNadtz
hoos Gudhvthan Omskarelse och «levitista dcrcmonicr, och bra»

Oqq altsä
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490 Then Förste Predikan
aW/som andveludar affittNijt/ som warvthanWijsdowoch
Förstand; men Gudh taälhans otijbigheet msd störsia Sachtmo-
digheet/och tzonom omfijdcränteligenhttltoch hallit öswertpgar/
och til enrättfkaffensßatring kallarochtagerhonom tilNad/som
thetta 4. Capitel nogsampt ost lärer: Men wij betrachtom afthen-
na vpUsne Tcxt en -laropuncht/ beseendes:
2«lun, sonX jntctnperarum t loNH Mdiga 0(l) oförstttNdi<

ga Nljt och Wrede. Hwilket han later see 5
?lbZ>»iIl!» l

I. InorclinHra ÄNINI atfeHinne, Igenom en ovldentelig stn,
nesbewekelseoch atkeH,ftsägerGudzAndaklagcttgen: Thetför»
tröötlonaganstastorliga/ochwardt wred.
förtröt thct/och wardt ther ösiver wred/ at ttzeßlncvitergiordeen
sannßattnng/ochatGUdhstonade them/ angradethetondasom
hantancktegörathem/ochgiordethetintet. laghmasävamed<lu-
thero -. OhwilkctvnVerligitHelgon matte thenne Jonas wara.'
som MlWnnar the Nineviter therasWalfärd/ochbrinneraffhaat/
Sorg och Wrede/ förthenstull at GUdh stonteNineve. Cprach
sägcr: At en Predikant vpläter sinMun trösieliga/ ochbederför
hela FolcksensSynder. Moses bederathMigeresor för Israels
Barn/ och älssarthem sahögeligen/sthan Heller wilvtsMapasv-
thur HMns Book/ än at the ffulle förgas. Och sasiGUdh losi
wade sig willia göraMosen tilitt siörreochmachtigareFolck/an the
woro/sedän han hade sörgiordt them/haller han doch theras

figmehrangelagen/ochbeder affhiertat: Ah' HErre
war nu nädeligen öfwer thettaFolcksMGgärning/ csster
tina stsraßarmhemgheet/ sasom tuoch thesso Fotcke sör-
lätit hafwer alt ifrä EgYPten och hör til. Nar the mcd fltt
knorrande aterHErransörtörnade/sadeGudh til Mose schAaron:
Garvth ifta Henna Menigtzeten/ iag wil med hast strgöra them:
Tafötle Mose ochAaron pa stn Anfichte. Huru alfwarligen beder
thentrosneMrahamförSodom: Humsäger then trogneCamuet

,9.
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kil hela Menigheten? Ware sierran ifrä migh/ at iag sa stutle >
synda emot HErren/atiag stulleafiätabediaför ider/och
lara eder then goda och ratta Wägen. Samuel ropade til"
HErran, förSauls lkuL/heela Natten. Beder ickePaulus lMtc-liZen/thetiagock för thennaFörsamblinggör säledes: Gudh är
mittWlttne/huru iag astnndarideraUaafhiertans grund
i lEsu Christo: och beder at lder Kärleek jwmeer mä rijk
wara iM KundstapochialtFörstand - At imagen beprös-
wa hwad dast ar:Pa thet j mägen wara reene och ingom
til sörargelse in til ChristtDag/vpfylte med Aätferdighe-
tenes frucht/hwilkenigenom lEsumChristum kommer til
Gudz Priis och Loss. Fridzens Gudh som igenfördt has-wer ifrä theDöda thenftoraFaraheerdan/genom thetzE-
wiga Teftamentz Blod/ wär HErra lEsum.- Han göre i-
der stickeliga vthi alt godt Warck/tilatgörasmWiUia/och
fiaffa vthi ider hwad honom tackeligit är/ genom lEsum
Christum. En sadan mild »lkeaion afMder Jonas aldeles /

förlrpter ganssasiorliga/ochwredgas öswer Nineves förffoning /

ttzer han doch Heller borde srögda fis öfwer theras Bättring/bedia
at Gudh them ansee Wille och tHem förskona. Sa gar thetnarMen-
nistiantagersittblindaFölnuffttilßadz/ sasom Jonas sö>i hade
sine ostälige Hrsakee n<ir han flyddeifrän Gudh/so« pa thet ställe
sades; sa° har han ock här finelnwänmngar/ hwij han wredgas /

och thersöre menar sig ther vthinnan göra altwal och haswa rätt/
ochGndh orättsom stsnte thel?ineviter: Effter han inWade flg;
M stola sta i fatzra:

I. Oei vclicaz.Gudz Sanning. Gudh sade stg willm fölfiöra
Nm<veinnan 40 Bagar/men nugwrdeGudhthet intet/ tpfruch-
tade han/at Hcdmngarna i Nineve stulle sa TilMe / at lasia och
waanhedra Gudh och Hans Örd/och,förOsannmgbe!?plia. Men
han stulle sattPremotGudzWilSheet/somwälweethuruhans
Hra och LoffbäsiiblandMennistian kan bliswa befrämiattOch

Qqqij bw
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ThenFörstaPredWn
bredo wld Vetrachta owneB prc,milLc>nö§ Oivina in»
reUjzcnclXsunr cum «onäitiolic perlevoranrize m vcrliiä«Hs

lic
exccptione plrnirenciX» aur cum conckirionc pcrlcvcrantiÄe
in öcpicrare,at hallasafGud/och
han häller wisserligen thet han loswarMen mcd thentlonciiticin,
förord ochtvilkor/saframtMennistian ftamhardarvtiTroonoch
Gudfruchtigheten: Afwen sa hallerGudhfineHotelser i samatko:
AtomMennistian ftamhardar/ vtanßattrinZ/vthisineSynder/.sa masie hsnförgas / och fa en anda med Förstrackelse: Men later
hon GudzHotelserga sig til Hiertat/fruchtar för tzansWrede/och
gör ensann Bätring/angrarsina chnderochtroorpalEsumChw
sium: Sa tagerGudh henne til Md/tänckerpa henne til ttzet Ma/
och stonar henne cfftelfinasioraßaemhettigheet. Hade the Isltt
neviter förachtat GuozHotelse/ dnfwitlonamsräsigh/och slagit
sadanti Wadrct: Sa hadcGudh hallit ttzet han hotade/ och innan
42 Dagar förderswatMneve:Mmeffterthe
Bättring: T») förssonte GudhMneve/och doch förföll icke ittOrd
aff alt thet HERren talat hade« Jonas menar ock nu stola sia i
Fahw.

11. propria auKoriral, hansegenrelpeH,ahra/goda?<aMN
och Mpndtgheet. Gudhsäger sielff:MrenProphettalariHEl'-

ochsseerintetlSa sr thet
Ord/ som HErren icke talat hafiver:Then Peophcten haswer thet
talat afföfwerdädigheet: Therföre staltuintct ftuchta tigför ho-
nom. Effter Vthgangen icke folgde mcd Ion« Taal och Predi-
kan/tpinbillarhan sig/at the Nmemter stulle ssalla honomför en
iögnPredikantoch onpttig Sqwalrare / och saledes hsnom Hans
goda Nampn och aMara/ hwilkethonom aldrigtilförne
händtär. Men har emot ffulletzan hafwasatt Gudz Godheet/som aldrig later sinä trogneTienare komma pa stam: Ty ingen
kommerpä stamsom hsllersigMHErran/thelöseFörach-

tare
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och Fierde Capjtel. 493
ta«komma pa stam. Tp säger Mph,Tu häller migh
wid minä högra hano/tu leder mig effter titt Räd/ och
tager mig pä Endalychtone med ähro. Jonas wiste < sitt M-
weet/ at han icke war nagon falstProphet/ om hwilka GUdhther
vppe talar/ sowivthan nagon O«n«!iric>n ellcr förord sitt Taal
framförde: Som Samuel Prophcreear tzwad som fkulie hclnda
Saul i Wägen; Om thet nu intet hade sä stedt som Samuel
de/sawore Samuelen -lögnProphet: Men effter thet alt richtigt
gick effter SamuelsHrd/tp förnamSaul iSanning atHErren
thet alt talathade/och siadfästtzonom til KonunF.. kjusmoäi
coneioncl ut/onX «on «m nropjieciiei czuam
lia,csui!?usmucÄr!s)Nznil
«ic canla nienciacij prnokelle 2rZui non Sadalta
Predtzkningar/ som
ke sä myckit siatta Prophetier/som Gudz Hotclser/ vthgänger och
händelser grundade pa theras siirdelesOrdsaker ochWilkor/hwil-
kenär the hoos Mennistian förandras/ar icke orimligit/atfielswe
Hotclsernas vthganger och tilsiundade tzandelser/och hoosGudh
förandras. Som Historia är at see. Hwarföre
hwarcken Jonas ellcr naZon annor Prophet/i thettaFall/ kunde
siraffas för <lögn. Jonas menar ockfiai

I>l, Virx cutnmoHtas, sttt eZit<lijffz Sallheet.
tar han för the Mneviter/ at säsomttzestulle halla honom för en
falst <iösnPrsphci/ sä ffulle the ock sa wai plaga och förföllia ho-
nom/ eller om han ftcre jadaneStraffpredikningarKiorde/äntell-
gen döda honom , dels fruchrar han för the Istaelitcr fine egne
«landzmän/ hwilkehölicfören berpchtatSkam/ at omgas meden
Hedning/ sast mehr at prcdifa för thcm effter Tavidz Ord/hwilke

böra fössias! Han kunaör Jacob
sitt Ord/Israel sinaSeder ochßättce/ss gör hanlngom'
Hedningom/ ey heUer laltt' them weta sinä Ratter. Och

Qqq iij ftst
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tz.y4 ThenFörstePredikan
fafi Jonas kunde föregifwa GUoz Kallelle,-sa kunde Istaeliteena
then neka/essterhansPredijkanickekom ZsivcremsmedVthsan-
gen/och altsa bestplla och siraffa honomförF soerneslandetz
tigioncnsFZrradare. Mm har emot ffulle han hafwa satt GudzBestydd och mächtiga Bejkärm/ somsätter finOlovthistne <l<i-
tares Mun/ och öfivettäckerthem med stne Handers Skugga.Och
kan gifwa Mcnnij?iomen Fridsam Hierta emot Hans <larare.
HEAren vprättar the Elenda / och star the Ogudachtiga
til lordena. Jonas menar ock Mi F,hra.-

IV.
Qicrsfullkomligheet och Heligheet. Ejf.er Hedningarna vthan
sadant finna här tyinbiliaoehan sig/them nu wara i högsta
Fahra/ sch fögo ther effterath achtas. Häröswer bordehan icke
wredgas och see Ma vttz / ty thet skulle och sä ifinom Tijd ssee/och
st Glldi stedt. Theesse vthwartes stadgar anginZe intet
Hedningama: Tpludafolcket befallesat halla thetta för fig och
fine Eäoh i sin Slächte. Och thesseStadgar kunde icke göra
honom fullkommen effter Samwetet/som then Gudztlen-
sten giorde. Vthan i allahanda Folck then som sruchtar
Gudh/ochgörRättserdigheten/ han är honom täck.Ttzer-
före O kärelonas/gpnna thesse Hedningar och chwar Salig-
hect/ fast wij icke tage wahra pa tine <levitiske thet
gae tig eller tine Israeliter intet ther med
och ähra blisiver har igenom desto mehr föeksffrat.Altsa bran lo>nas affitt otijdigt??ht lijka som CHrissi Apostlar lacobus och
Johannes/ at nar the Samariter ickewillevndfa lEsumtilHer,
berges/ hafwa the sagt: HErre wil tu/ sä Willie wij säya ai
Elden mättekomma ned aff Himmelen / och fortära them /

säsom och Elias giorde ? Men lEsus wände figh om och näpste
them sapandes : I weten icke hwars Andas jähren : Tp
Mennistiones Son är icke komm?n til at fördärswaMen-
niMornasSiälar/vthgn tll at srälfg them.

Llll. jl;i«,

Ds,l. ,47: S.

Ueb. 9V9.

HH,lo:,j.

I>ue.y: zl



sch Aerde CapiteK 435
3. 4arom här affhuru ssadeligit thet cir at siijga iOudz Rad)

kammar och mätä Gudz Gärningar och Warck medh thetblinda
Förnuffttt. Jonas tpckte fig hafwa godcMl nog til fin Wrede
och M/t/menaltsammansfalstt/nchtheex2«iineras medGuvz
Ord, Ochfastlonas icke wjsie Ordsakerna htyij HErren Gudh
stonle Nincve/ sa wiste GUdh them doch ganffa wäl. Therföre
stolom wit icke döma om the Ting sonl ga öswer watt FölsianV /

vthan med siörsia Wördnad gifwa ostvnder Gudz -lpdno,- Han
wett aldrabast/hwad Hans,Besiuth om ch än ör wart
Omdömande intet vnvcrkafiad/ effter han hafwcr macht at göra
vthi sinDng hwad han wil,- Han ärficiswa Hcligheten ochßat-
ferdigheten/ sa at han intetstraffwämgl göra kan: HErre iagh
weet at tineDomar aro rätte/och tu hafwer troligaspakt
Mig. HErre tu Drättferdig och rattär titt Ord. Och
ter Gudz Willia i thessa matto/är then högstaßattftrdighcttnes
Regla/ ry kan en förweten Mennistia snart försee figh och falla/
när hpn sädant..ransaka wil. Bels; effter wäre Tanckar jcke
äre Gudz Tanckar/eo Heller wäre Wagar Gudz Wagar:
Mhanare sa högt srä hwar andra/ som Himmelen ftä

Dels, effter warWijshcetär intet cmotGudz oändeli-
Za Wijshcct.- Tv/ hwilken Mennistia weet GudzRad/ eller
hoo kan tancklä hwad Gudh wil? Ty en dödelig Mcnm-
stiosTanckar feela/och war Ansiagare owitz/ tythendö»
deliga Kroppen beswarar Siälena/ och thenlordestaßo-
ningen söl tungar Einntt som mycket täncker. Wi< rakesom nogastpathet harpalordennear/och finne medPlatzpa thet somför hoo wil ta vthransaka thet i
Himmetenar/och hoo kanwetaGudzNäd?lachoo hafwer
tardt Gudh hwad han göraffulle? Tn hansWijsheet ar
för all ting. Hoo vnberwijserHEl ransAnde / och!>wad
Mdgifware larer honom k hwcm ftsgar hanomßädh/
then honcm sölMid gifwer / och larer honom Rätyelw
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Then Försie Predijkan
Wägh/ochlärer honomKlokheet / ochwijser honom För.
stänozensWägh? Sij alla MennlstiormedsinWhsheet a-
roachtadesäsomen Drooe theni Embaret blifwer / och sä-som itt Grand theti WäMlone blifwer. Weest tu icke?
Hafwer tu icte hördt? HERren then Ewige GUdtz som
lordenes Endar stapat haswer/warder hwarcken trött el-
lermööd/hansFörständär oransakeligit. Wachtomchthcr«
före för sadantfalstt omdömandevthi itt annat: Tpfastthet
steeraffalbrig sa godinrcniion och mening/saär thet dochSpnd
när thet lcke siammeröfwereens medGudz Örd. Iffolen intetgöra thet hwaroch en tncker ratt wara;vlhan thetHEr-ranom ider Gudh behageligit är. Tbersöre seer ider föreför tdrom Anoa-
ning: Betrachta allestadzGudzßodh/ ochtanckaltijd
pa Hans Ord/ hanstal göra tttt Hierta fullkomligit / och
gifwa tig WGHeet säsom tubegärer. MenO HEreelEsu
tu weet at iagh är.swag som migh och i thenna matto kan snart
förste: Ah.' ttzerföre:HEl-re lEsu wijsa Mig tm Wagh / ochled Mlg pä then rätta stijgen/ för tttt H. Nampn stutt.

11. 'fclncr2N2Txprobr2tic)nc,sedän ltiterJonas see fin otiftdigaWrede ochMt/igenom enöswerdadigFörbsaelseemotGudh.
Han bao til HErran och sade: Ah HErre/ thetär thet som
mg sade/täiagHnnuwarimittLand. Therföre wille lag
thet förekommaoch fiyM Haffz^Tv iagweet/ at tu äst enNädelig Gudh/Barmhertig/Längmodlgoch affstormildi
heet/ochläter tig ängrathet onda. IthcsseOrdförbrar ochbestpllar lonasSudhföt Twäggiahanda:

I. impruäe»ti2:,förOförstchtigheet. Mrhan sägcriThet
är thet som Mgsade ta iag ännu warlmitt 3and/ therföre
Wille isg thetsörekomma. Then som seer nagot som befalles/
landa til Gudz Wanheder/och then som thetbcsallat blifwer / til
BlvZdochMsa/ then samma gör jtpM som thet sörekommer:

Ion«
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Ion« tzefaltes thet samma j Tygiorde han ju lvijsliga och wälat
han thetförekom. Ttzetta proberar Jonas siledes: EplMhh
befaller at lag stalförkunna Vndergang; men
om Ninevebattrar icke - TpDudhärNädelig/
Barmhertig/talig/och afffiorMildheet/ochlater sigtz angra thet
Onda: Och altsä warder Dudh och mittEmbete affHedningar,
naförsmädat/ effter Gudh igenom migh annat talar/och för figh
annat gör. Hanhotarmed Vndergang/mensullboroar med
stoning. Ttzetta war ttzet/säger Jonas/fomiag sade/ ta iaZ an-
nu war imitt wille iag thet förekomma. Han hade
sigwäl betänck: Men Gudhhademtet öfwcrlagt ochbetanckt mcd
fig huru Saken stulle»Wpa/ förl an han stickade honom asiadh.Altsä warder Wljsdomenomrättglfwitafstnomßarnom.
Jonas söktefuller Gudz och fittEmbetes ahra: Men icke ratteligaj
ty hon stod ingalunda ther vthi/ at Gudh stullefördärfwa Boot,
ferdiga Syndare/ vthan fafi metzr ther vthinnan/ atGudhfkulle
stonaochförbarma fig öfwer them. Ttzetärsant/at ickeallenasten
Predikant/vthan Hwar och en Chnsten/ bör haswa om Gudz
shra. Men icke somMennWan sielfftpcker/vthan somthetGu-dibetzagar. Wij ffolom fuller medlonasöriaöfwerGudzNampns
och PredikoEmbetetz Wanheder/mendoch icke sörbraGUdhHetsammas vthan fasi mehra bedia/atHans May:t
WWeet wille sadant länckia och lämpa til fitMampnsHyffoch
Christenhetennessromma och nvtta. Safom wij hörasn iOag/ at
Ctzrisii Evangelium mangefiädes lijder Meen och warder vnder-
trvckt/ Fiender ttorcr» ochäro vthi ingen Gödz-eller Nödz<Fahra: Ther öfwer masiom wij futler Kas och söria,men doch
sa.-At wiz beroom osi vthi GudzWillia/ befaliandes honom Vth-
gangen/han stalwalgörat: Harmas icke öfwer the Dnda/war lcke nijiist öfwer the OZarnmgzmän/ tnsasom Gräs
warda themart affouagne/ock säsom gröna örter ffola
the sörwGna/ hajfHopp tiIHE« ran och gör thet godt ar/

Rrr han



4y« ThenFörstePredikan
han ssal frambarö tinaßättferdigheetsäsom itt 3iws/och
tin Rätt fäsom en Mlddag. lag l)ade fult när sagt sasom

iag warder dageltgaplägatj
m?n sil, thermed hademghsördömt aU tin Barn/HERre
sotn nägon tild warit hafwa. lag tänckte til at iag thet be-
gripa mälle/ menthetwarnlig förswart/tllthetziagglckin
vthiGudzHelgedom/och märckte vppä tderas Enda: Men
tu lattethempäthet hala/vch förstörte them igrund. Jonas
bestpller och Gudh.

11. jniuKttiÄc,fötObiUlgheet/ lag wille thet förekomma och
ftp til Haffz: Tpiag weet at tu äst en Nadelig Gudh ett Jonas
förbrarGudtzathantzadeorätwijfligcn handlat:,, In^onam,p.
sum.emot honomstelsf/narhansaledesförsigrHr,ocinerar:Then
som wijstigcn en Saak sörekommer/och warder therföre hardeligen
siraffat/honomffcerjw en sioorOlätt/Jonas sörckom j»/ i thet
at han fiydde til Haffz/ wWigen/at icke GUDH och Hans Embete
matte försmädas ibland Hedningama / och wardt dochiTree
Dpgnfängsiad iHwalfiskens Bwk/therföre ffeddehonom en sioor
Orätt. Ah.' O käre Jonas /tu gör en sioor Spnd/ at tu stpller
Gudh för Hrätt I Tu wardt jw för tin Olpdno ssutl vvfiuckt aff
HwaMen/mcn Gudz Godheetfralstetig thädan/lisiu therföre nu
sa otacksam: Eager ickeDavid 5 HErren är rattserdigl) i alla
sinaWägar-och helig i alla sinä Gärningar. Vrsächtaoch

Spndcn/thetarförökaSpnden. En falstVrsächt: Hft
wen sa falst/som Adams och Ev« s?akenhetzBlpgdz öswcrtäckeise
mcd Fikona^öff.

Bort thet isra oi)/ Vthwalde i HErranom: StrassarGudh
otz för Evnden /sa beskpNom icke Gudh othan os) sielfwa. Emot
tighaUena HErre haswer iagsyndat/och illagiordtför tig:
pä thet tu mä rättbliftvaitin Ord/ock icke straffctt blifwa
lä tu dömd warder. Tu HErre ajt rättferdigl): Men wij
msgom stiimma otz för wsra MiHgarningarssull/ som wli

emot
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Och Försie Ctjpitel. 49?
emot tig bedrifwit haswe. Therföre bekänner iag min synd/
ochförMcr inret minä MiMarnlng.
wllbekannaförHErranom minOswerträoejse/ tä sörlätst
tUMIg mincSnndz Mlstgärning. Men omendochmedTim-
meiigit Ctraffyemsöktwa?der/ saknorre ickei han hafwer thet wäl
förtient/ thetar jlorNad
taacr thetEVtgaSplwencsSllaff: Och än ta siioa ttze aff Ista-
elsows: HErren handlar icke rätt. Skulle iag hafwaoratt i
aft IsraelS Hws haswen oratr. 2. in niucvicas, jona-
förvrär och sa Gudtz at han giorde orätt emot the Nineviter/ at han
gaffthem Örsak at försmäda; i thet han lät förkunna Vn>
dcrgang,thet dochhan worde icke görandes/nar the bättrade fig/
effter han är/som Jonas nogsamptsörlwisie/enNadig/Barmher-
tig/iangmodig/mild Gudtz/och then fig snart later angra thet onda.
Tp tvcker Jonas thet wara enstoororcittatNineve stulleförsko<nas: Men Staden stedde alt rätt/ on, GUdh skulle honom/effter
fitt hotaoe firaffi grund försiöra. Ah/O käre lonas/hwad ffulle
«eer beweka tig at reesa tilNineve/änGudzNad/Barmhertighet/
fiora Mildheet
och mild / sa är jw tilbölligit at han brukM samma fin Natur e-
mot theNineviter: Hr han «iangmodig/ sa hafwer han förbizdat
ttzerasßättrmg/och therföre tilstickst ttghthem at förkunna the-
rasVndergängpa och
dige Gudz Wägnar. Men effter the thenna Befallning icke sörs
achtade/vthan med en alfwarlig Bättringvndfingesamma M"
dige och <langmodige GudzBefallning 7 Tvar ockrätt at Oudh la-
ter fig angra thet Onda. Sahafwer nu Gudtz min gode Jonas/
icke stickat tig «l vthan anteli-
gen thesiSalighetz Tienare och Befordrare. Jonas hade Heller
bordt lackaOUßh för stnelMige Hhretitlar somhanbrukadep»
thcsse Ninevlter,- och fasi Heller an ptterligare affbediabäde fine och
the Spnder med theras Straff /sa suckandes.- Ah«

Rrr tz HEr:
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520 ThenFörsiaPredikan
HErre/tu äsiwörFader/wijaro Leer/tuäsiwarMastare
ock wij areMtine HändersWärck - Therföre HErrewar
icke för fast wred/och tänck ickepä Syndena Ewinnerliga/see doch ther vppä at.wij aUearetitt Folck-

l l. -lärom har aff/ at bessada en klar och härligGudz Godhetz
Spegcl. Alle Christne hwarför fig/som blifwa salige/masiekun<
na thenna Himelsta <lärans Hufwudsipcke: lag weet atGudhärNadelig/Barmhertig/Längmodig/affstoraMildheet/
och later sig ängra thet Onda. Then fighberömma wil/

D°ttlm,!e:

5«.,:,4.
han berömme sig ther aff at han weet och känner mig / at
iagar HErrensom görßarmhertigheet/rätt ochßattfer-
digheet pälordenne: Ty sädant behagar mig sagerHErren
Thenna Wetstap är öfwermatton liustig/ nödig och nyttig. Men
thenna Wetstap masie icke bemantla war Ondsto/ som Jonas sa-
dant mGbrukade >vtan applicerom och lämpom theffe Gudz Hhsretitlarol) til ensaliZNytto. lag weet/sägerlonasattu ast en

en Mdeligh Gudh/ sommcddelarfineNadcgas-
wor vchan Taal och vthan nason FörtiensicllerFörsipllan. Ko-
nungar och Herrat kaUas fuller MdigeHerrar: Men mangen öft
war emot then Tyranni)/ som han stullcbewijsaNad. F<,si annor<
lunda är Gudh tilsinnes/sommed rätta egenteligenhaswertlietta
Nampntt :Athan icke kallas/ vthan är vthi Sanning Mdigh.

nuSatanwilfttssa sian, honcm emot medthennaOudzNad pabäggesijdor. I.ln exccssu, vthi Förhögande at wij be-
höfwom icke GudzMdnar wif wandwm vthi Gudachtigheicncs
öffmng:Wij kunnomwäligenom sadanaGärningar söttienaSa-
Ughsten. Ahlswarom :Bortttzet/atiaZhstulle bottkasta GudzNäd. Om iag woro then aldraförnämsie GlldzGprckare /sa wil«»i. 2:2,.

iag Heller mcd then store Apofielsn Paulo warathen aldraringa.
sie/saatiagickear nagotwärd affmiZH stelff- Vthan aff GUdzNäd är mg thet iagar/och h<,ns Nädhhafwer icke fafang
lvarit i mig. Och sastiftg hade meerarbetatanaUe/sä has-

e«. >5-y.'<>
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och Fierde Capitel. 52»
wer icke iag thet giordt/ vthanGudzNadsom imigh är.
z. In6efcau,omSatanwilförrlnZaGudzNad/säpandes:Wo-
re Gudh tig Nadig/sa late han tig icke sa mpckit ondt wedersaras /

Ep saswam:">"'
icke allenast at l trovn pä honom/vthan jämwällijdensör
Hans zkuU.

iiirlicer in N2tos facies auKer» parenrum,
i2men tcmpcr menB ett ö<: arnica voluntgz,

HwilkenHErrenallkar/honom straffarochagar han/och
hafwer itt Behaghtil honom/ säsom en Fadertil Sonen
Therföre mäsieen Korstbararegifwa sig he!t och hallit vnderGudzNad med Bavw: HENe bögh ned tm öron och hör migh:
3y iag är EtendeochFattig. HErre war mig nädelig/ty
iagropar dagliga til tig. Tytu HErreastgod och nädelig/
M storGodheetallomthemsom äkcMa tig. Förmm HEr-re min Böön/och achtavppa minä Böns Röst: VthiNödenne akallar iag tig/ at tu doch wiUe höra migh.

11. Batmhertig. GUDH hafwer tilMennistian
itthett/warmtoch brmnandeHierta. Hr icke annorlunda finna-
der an en MoZcremotssttßarn/jaänfa medittfasi barmherti-gareHierta. Mon ockenQwinnakunna förgäta sittßarnsaat hon icke förbarmarsig öfwersins 3iMEon?Ochomhon än sörgäten/sä wil iag doch icke förgäta tig/ st vppa
Handerna hafwer iag tecknat tlgh. Jonas hadeitthckdt och
äni Dag/kanwara emot then andre sinnad: Menhoos GUDH
är Hans Barmhertigheet sa stor som han siclfwer är. En hiertansTtöst: i. In Vthitekamllg Nöt) och E-
tende Hr Nöden sioon SaarGudzßavmhertiZheet sasi siörre/
thet David nog giswer tilkanna säpandcs: Mig är sioor angcst:
Men lätmig salla l HErransHanö/ ly HansBarnHertlg-
heet är stoor/iag wlt >cke salla i MennistioHand. OUDH

Rrriil för-
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3f1.»«:»,./
~.,,. ,4. 1förharmar sig rijkeliga öfwer ost. EnsMennWosßarm-

hertigheet gar atlenaft öswer hennes Nästa. Men GUDZ
Barmhertigheet qär ösiver alla Werldena. Han straffac
och tuchtar/han lärer och stitersasom enÄeerde stnHiord.
Han sörbarmar sig öfwer alla som fig vnderlvijsa läta/ och
fil)tcllgen Gudz Oro höra.H ir säwij Tröst? I.ln ren«rione
dpiriruali. vtlSamwetzensNöd emotSynden. ThenHim-
melstaPelicanenChrtstuslEsus tzafwer vhrsin öpnade sijda/hwa,

Watn och som woroßödstadde ass
l Ormm Tlefwulen meositt Rosenfärgadedpmßlodh/Och haft
wer gifwit o§ Salighetenes Kund,kap/til wäraSynders
Förlatelse/genomwär Gudz mnerligaßarmhertlgheet/ge»
nom hwilka Vpgängen affHögdenne hafwer otz
huru stor ärHErrans Barmhertigheet/han läter fignä»
delig finna aUom them som omwända sig til honom. Har
fawlj Tröst 3. rencatianemarrali. VthlDsdzenSNödh/

1.uc.1-77.78

5?l,l»l2l'

Ta wij maste wandraige-
nom Vöozens mörcka Daal/la lkal doch Godheet och Barm-
hertigheet föUm os» allawaraLijffzdagar/och wtj stoleblift
wa iHErransHwsEwlNNtrliga. At sasom Moses tzalp Re^
guelsBötrarat watnaFaren och bortdress Heerdalne/ som them
hindra »ille: Sastal och Guvz Barmhertigheet boltdriifwa alla
Fiender och ondaAndar vthi warßödzssund / som «villiä förhindm

Gudy!?al lgenom en salig
Dödhvpläta otz RättferdighetmesPortar/atwij mäge
ther ingä och tacka yErrauom.

l ll.l.c>NKHNi!Nis,catäusÄcllrHlu,Gudh ärlängmodtg ochsttN
til Wrede. HanM icke sirax til mcdGunner ochßlixt/närMen,
nistian syndar/ vthangifwer henne langTijd nog atbättta och om-
wända sigh.

fulminH mic«r
tempore inermi» ««.

?«. 23 - 4.«.

ix«ä. 2.17.
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'och Fierde Capltel. 503
Om tu HErre wilt tilröknaSvnderna/HERre/hoo tan
ta blifwa bcständandes. W«l Catan ftesta ch: l. a 6exl?2»
pä högre sijdfin tll FörtMfian/plckiandcs xa then langeTijden
vthihwilkcnwij hafwe sp,ldat/och themangeCpnderwijhafwebe,
drifwit. Ah/ iag hafwer sivarliZen spndat/doch wect iag/at Gudhsom ärseentilWrcdcvttzsiuter mig icke/fasiiag kommer seent:Tp
jw seenarehan wrcdgas/jw snarare ochfärdigarearhan at förlata.
Wandt om tu Affälllge I<rael/sager HErren) ia wil iag m-
tetwanda mittAnsichte isrä lder: Ty iag arßarmhertig/
sager HErren/och wil ickewredgasEwinnerliga.
nilllä, om Satan xa wanstre sijdan wlllockatigtil Säker-
heet/ sa mööt honom:Tänckicke/iag hafwer wal för: syndat/ och
mig är intet ondt wedersahrit > Tp H Erren ar wal tölig / men
hanlater t<g intetbliswa ostraffat/och war ickesssäker/om
tin Spndickeannumassatar/attuthersöre altframgent
spndar. Therförefördrög «ckeatomwandatigtllHErran/
och stiut thet icke vp isrä then ena Dagen til then andra:
Ty Hans Wrede kommer hafteliga/ och ftal hamnas och
fördarfwa tigh.

IV. benitznitare, affsiom Mildheet. Hae sapes icke
Hmplus ira,affsioorwrede: Tpw»edgas är emotGUdz??atur.
Hanhemsöker Fadernas Mchgarning in pä Barnen alle-
nasttilTridieellerFierde led/the som honom hata:Mengör
Barmhertigheetm til mängTustnde/ som honom haftvakär och häUa Hans Bodh. Hans Wrede warar ittOgnatzlcck/

e51.,z0;5.

7". !!»«>

scc.

Lxo«z,»«.j,H

1?5,!.z0.,.e,men Hans Nad är en Ewig förbarmandevAd.l helige loffsiuwger >)Erranom/och tacker ihans heltga Högt<jd:Tn Hans
Wrede warar ittOgnableck/ochdan hafwerlufttilLljswet/
om AfftonenwararGrären/men omMorgonenGlädtem
Tacker »Erranom ty han är mild/ochhays Godbeet wa-
rariEwlgheet. Omßlcswulenatervprcftr «ttssort Syndaberg/
och wll föra tlg, 1.21 l lccuritstcm, til SäkerheettGndh armpc<

kil



Then FörstePredikan504
:«.7. Mtßarmhertigtz/ han straffar tig intet/tusynde sa myckit tu M;

Men huru swares.? saledes - Hankan sä snartwred warasom
han nädeligh är/ och Hans Wrede öfwer the Ogudachtiga
wänder intetäter. Ha>ad som nutales ömGudzstora mildhet/
ttzet angar the Bootsämge och ickc the förstockaoe ochframtzär-
dandeSyndare. Gudtz är sa «nild/at han ock är Rättferdig/ han
förffräckerSpndaren/athan ma söetzarma figöfwertheßootfäro
dige- Han figsa öswerthe BootfHrdige / at han wred,
gas Rattferdigt emoot the Hbootsärdige /vthan nagon ssada
til fin Barmhertigheet emost the Bsotfardige. t. pus«

Om Satan wil föra tig tilKlemmodigheet / at
tu MntetwärdigaffGudzMildhetzSmolor. GudzMildheet gal
tighintetan/ tytu Hst en Elend Syndare. löfwerwin Diefwulen
meden stadia Troo. Ther Syiden ö^werfiödde/theröfwcr-
fiödde äntäNädenmyckitmeer Päthet atsäsomSynden
haswer waUig warittilD sden- sä stulle och iNaden wällig
waragenom Rättftrdlghetena tilswinnerllgltöiist genom
lElumChristum-OmHErrenickehulpemig sälägemin
Siäl fultnär vthi thet stllla/iagh sade: Min 3oot haswer
siaplat/ men tm Näd HErre vppehölt migh; Bels j med en
trogenßöön-Saemoot Synden:Gudh war Mig nädig eff»

tinaGodheet/och affplanamina Synd effter tina stora
Barmhertigheet: Som emot annorMd; HErranS Barm-
hertlgheetlvtl iag ihugkomma/ochHTrransLoffl altthet
HErren otz giordt haswer/ och lnockla goda medh Israels
Hws som hanthem giorot haftver/genom stna Barmher-
tigheet och storaMlddeet-Sasee nu aff Himmelen / och
staoa neder afftina Helga och härliga Boning. Hwar Hr
nu tltt N'«t/ tmMacht sTmstora hlerteliga Barmhertlg-
heet häller sig härdeljga emot otz.

V. Oeum pNniccr mHll.OudhlatersigängM thet onda
somwiinogsaMltt hördsm affföregaendePreoikan.Guoh

an-

rl,!.
"

?5«I. z.:!.

rs,.g,: 7.'5.

kiki.,«.,).



ochFierdeCapitel. 505
sngre sig ock thet onda lom öKer o§ hängek HErre wändt'
ttW doch til otz igen/och war tlnom Tienarom nödeligen.

l li. Inconlläeraca Jonas later ste fitt otijdiga
Nijt och Wrede / igenom en obetanckt Böön affijdel otaligheet.
Han bad tilHErran och sade. Ah HErre/sstaghnu minä
Siäl ifrs migHErre.- Tv iagwil Heller wara dödhänlef-
wa. Gudh wil/at then som beder stal vplyffta heliga Hander/
vthan Wrede och Twckan. Men Gudhbattre/ sadant Händel icke
altijd/ vthan Mennistian sramträder offta medoordentligitMod
sch NitUe 2sscHer,sa°somlonas/mangeni druckit mod ochelliesi.
Hwilkeßöncr/ saftampt Personcn som beder är förr vthi
tzoos Gudtz/fast the icke gillas vthi alt: Doch/ effter the icke gaaf
ssrymtachtigt eliersalstt Hierta/ sa förstiutasthe icke Heller/effter
Menniffian fom beder talar aff fitt hiertans grund/och vnderkasiar
figGudijTpwardathesawälsomandrewsre ofullkomligheter öft
wertäcktemedGudzNad/sörlatneochförlESUikullvptagne:
Effter Chriftus fitter pä GUDZ högra Hand/och manar
godt för ost. Och sastSatanksmmer och theTrogne isa matto
pa sa«/ och begörar sälla them sasom Hwete. Sä beder lijk-
wälChriftus Gudz Son för them/ at theras Troo icke stal
om intet warda. Saframträder hsr nulsnasvttzi wredt mod
och framMertil Gudh t

I. 3u2m p«itic,nem,sinßöön/saledes:SätaghNU Mma
Siälifrä Mig HErre. AH/OhwilketvnderligitHclgon,na°r
han wari Fistens Bwk/rovade han om Förffomng/och saframt
GUdh lkonten/ sa wille tzan betala honom fitt och wara
TacksiW i alla fina Hjffzdagar, .> Men nu effter GUdhffonar the
Mneviter/önstar han figDöden. Effter Siälen ar odödeligh/tp
beder Jonas at Gudh wille taga tzenne til fig isine Hand/och för-
lanaKeoppm Roovthilorden. Pa thet han icke matte wara til
spott ibland Hedningarna/och en sipggelseiblandsitt egitFolck.
Mcnbclrmedsvndarban:

kk!. 9«l„.
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ThenFörstaPrediMn506
I. 'lemsljratc, medöfwerdFdig Hasiigheet/bels,akhan-törs

sörssriswa Gudh fittiefwernetz affkortande/hwtlkeninZen «laghär
vndergiswcn z dcls/athanvpsäper sinTienft/then hanbordciNi-
neveiMnge försia/tiltheMudhsändehonom nagonannorstädes:

T lalutig praximi, han spndar/ithet han sörsum-
ta ttzem/som pieraciz, tilGudzfruchtan/
med stn wijdare troZne VndeewGning. 3. InAratiruäine, han
jpndar med -Otacksamheet: At han hwarken tackarGUdhför the

Hmwändelse,- ep Heller för GudzOrdz krafftigawar-
kande och ftuchtjtänckerep Heller vthihwad wärde som Mfwetbör
stattas. Säger icke David: The döde kunna tig HErre intet
lofwa/ ey Heller the som niderfahraithetMa: Mhanwij
som lefwe/loswom HErran ifra nu och Ewigheet. Saledcs
är MennWan til sinnes/ at hon:

1. In rebus pl«spc«s,vthlMedZsngen/ siar sine Palar sä
diupt nidh/ «t hon aldrigh tancker hadan /som Sprach sager: Q
Död/huru bitter astu/nsrenMenniskia tänckervppä tig/
som goda Dagar och nsghafwer/och vthanSorg leswer/
och then i aU ting wäl gär/ochannuwäl ata gitter.
Menkommer taDöden osörwarandes/saklagar hon at hennelkeer
orätt/hsn kunde wal leswa lcknge an/ ttzet woro mangen G
lendig och oftrmögen/som Göoen och thenne förstona.
Saleors talar en vng Man til lödcn/nar han wardt träffat aff
thest Pijlar: Förförades then Vnge /asshiertat ther han
fiod/Dödzensßsyor tunga/sörtogo hansSinne och mod/
sade then vnge Man: Tu finner mänga Gambla / mäng
Hhr iag leswa kan.

2. Inrebuz 2llvcills,vchl'Mootgängen/narickealtMeffter
war Willia/tä är M?nn«Mn obetanckt: 'lolle, t«Ne animam

Oumine, Tag/taZnuminSial HErre/ Gudh glfweiagh
woro Död/nh flere/ sadane otalighetz Aro. Thet ar fullcr sant /

Gudtz



sch Fierde Capjtel.'!, 507
Gudh gör wyckit wäl/ när han igenom en salig Död förgömer the
Elende/Fattige/förtrpckte och oförmögne hemliga nar sigför tzwms
Måns Trug/somSprachaterfzZer: ODöd/huruwälgörtU
emot then Torfftiga/then ther swag och gammat ar/ then
i allo sorg ligger/ och hafw?r doch intet bättre til at hoppas
eUer wänca: Mm effterwarTijdstariGUoz Händer/sä maste
wil affwachta then behageliga Tijden.

s?l>4tt!'^

I I. Kacionem
taZa stnSial/ tp sager han: lag wil Heller waraDöd anlef-
wa. Jonasvthwällier fig Heller löden an Wwet/ affOtaligheet
för Neesa ochSpott/och at han icke matte bllfwa en <lögnare.Han
wil Heller döö / än bespottas aff the oheligeHedningar/ och höea
GudzNampnsFörfmadelse. Thet tpckeshonombasiwara icke left
wa längerpalordenne. Thet ärfullerberömlW Hellerwillia wa-
raDöd an höraFörsmadelst:Men thetta lonZsimenr ochVp-
sath swarade icke/Heller kom öfwerensmed GubzWillia. Tp han
fftllerGudtzvthi lonien: Ochtilwällerfig thethonom intet wid-
kommer: TpZörhanhar ensiorCpnd/somwijafffölliandePre-
dikan stolom fahöm:Thethadewarit battre at han hade bcdit om
Bättringenes Nad/ mcd GudzFörsambling: O Gudhspar Mig
mittLefwerne/ lag wil mig battra moot tig. HErre halt
vp affmtz/at iag wederqwecker mig/ förl an iag bortfaar
och ar icke meer här.

rki.39tls.'

NI. Erotti här aff: Hm thet är lofligit at önssa fig Dödens
Hartit swaras atthet ärickelofiigit: Vir« t»:clio, aff ledosam-
heet tll thetta3ljfwet:Sasom vttzwärtesbeswar/fattisdom/nce-
sa/ Haan/ spott/fahra/täddhoga/försöllielse ochannoeolpckeW
Händelse/vthmattaKroppen ochgöea<lijswetledosamt. Tp war
Elias obetanckt/somlatFörföllielsen draZasigh til Otalighcet/ta
han fipddcför lesebcl /Zickboit ochsattefig vnderittEnebarstta/
och bad at han matte döö och sade: TVet ar nog/sä tag NU HEr-
re minäSial: laZar icke bättre an minaFadcr. Affotalig-

Sssij heet

voHr!n«le t
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508 Then Förste Predijkan!
heet spndade han förbannade fin Födelses DaZ/och ön-

at hanredo hade waritdöd : Hwij blessiagh icke dödhi
Moderlijftvet? Hwij wardt iagicke sörgiord/tä mgh vthu
Moderlijftvettommen war? Gansta otalig war Jeremias/ts
han sä vthbMr:Förbannatwari then Dagh/ther lag vthi
född war/thenDagcnwarlossgnat/pZ hwilken minModer
migfödt hafwer:At tu/HErre/doch icke hafwer dräpit mig
i Moderlijfwet/ atminaModer mättewarltminGraff/
och hennes Lijsi mätte Ewlnnerliga hafwande warit. Is.
raels Barn önstadefig hafwa warit döde vthi Egppten. Men O
tu galne och esörsiandigaFörnufft/msste tu icke jadantmed
Christo lijda/ at tu sedän mä ingä med honom vthi Hans
bärligheet. Effter tu aftGudi kar/samästethet sä wara/VthanAnfachtning mäste tu ickebliswK/päthettu stalt be-
pröfwat warda. Hr nu olofiigit at önl?a
netz förtreet och ledofamheet: Fasi mindre cffterlates at taga <li)f.
wctaffsigstelffvndelhwariohandasseen. Mangetzerömdesadant
vthiHednmgarna/förensärdclesTapperheet/ som doch/vthi then
4.HAndesSchola ärittförtwifiatßofwestpche.Werldenesßarn
mage berömma thennaahran hoosstjna:Men
de sin Himmelste Faders Ord: Tustalt icke dräpa.'Boch ma
man önlka stg Dödcn med saedeles Wilkor:

I. VitiorymrXiiio. affhaatoch förtreet och ledozamheet
til Synden. At enMennissiatzafwer en Hckel ochWamielsewid
Spndcn/och ttzerföre suckar med Paulo: lag armeMennistia/
hoo stal Mia mig ifrä thennaSnndenes Kropp.Mendoch
vnderkasta GudzWillia/ om tzan länger wil at wij stole bedia ho-
nom om SpndetnasFörlatclsc/hwilket och länder til Gudzähra /
«är wij säpom: Fräls otz och sörlat o§ wara Synderför titt
Nampn stull.

11, Coclettium äcsicieria : til thetHimmelffa
och Ewiga. At en Menniffia drager finaTanckar iftalorden til

Gudh

N10b.;:,..
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ochFierdeCapitel. 50?
Gudh/och assundar athonredo woro ther hon finge secGudzAnstch-
te. Wij hafweTröst och myckit meerLust til at vthe wandra
ifra Lekamenen/och hemmawara när HErranom- Thetta
önstar then gamble Simeon: HERrenu later tu tinTienare
fahravthiFrijd/ ty mm ögon hafwa sedt tina Saligheet-
Ah/nar stal iag ther til komma/ atiag mätte fa see Gudz
Ansichte. Men doch fa är aldrabäsi/ at en Mennistia gifwer stg
vnderGudz Villiä/ tp cLiest kan hon snart försee sig. Gudi Min
Saat hemsiäller iag/hangör altesster sitt behag/staliag
langerlefwK/iagey emotftraswar/hansWillia iagmig vn-
dergifwer. Wij mäste wara parati aä nlrumh, exrrcmum,

»Luc. 2:»?/

M!. 42 : 3»

beredde pa bade fijdor/at älssa <lhfwet / safvm en Gudz Gafwa /
sampt wandra hädän närGudh bchagar. Ty ingen affo§ lchwer sigsielfwom/och.ingendöör sigsielswom/ leswe w>i / sa
lefwewij HErranom/ dööwi)/sa döö wij HErranom/ e-
hwad wij leswe ellcr döö/ sa höre wij HErranomtil. Sa
gör Paulus nckr tzansäger: Ehristus stal affhäUen warda i
minom Lekamen/ ehwad thet är genom LijffeUer genom
Dödh. TyEhristus ärmlttLljffochDödenarminWlw
ning. Men effter at leswa iKöttettienarmeer tilsrucht/sä
weet lag icke hwilkct mg vthwallia stal:Ty bade Delarne
liggia mig harot vppa: Zagh astundar fkillias hadan/ ochwara nar Ehristo/ hwilket och myckit bättre wore: Men
thetarmecrnödtorfftigtblifwa l Köttet för idraffuU.Han
ärhsr beredd badeat lefwa för FörsamblinZencs stull: Men döö
för sin egen stuU, doch vthialt vnderkastar han flgh Gudz Milliä.
Beredom wij ostilEfuNampn til en SaligDöd/atnär thentijd
kommer: Af HErren wil kalla Sialen iftaKroppen /at wij stole
döö/ochicke blifwawid «lijffMij tamagcstlppathetonda/och hin-na thet goda/at wij isanning mageförnimma/atthttar bättre döö
an lefwa: Emedan lange leswa i ar länge spnda och lange plagas.»
Men salige are theDödessm iHErranom döö/tythehwij-

Sssiij la
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s'o Thm Förste Predikän
la sig E ifrä synyenes och mödones arbete. Och thetsöre s«
DödzensDaghbättreanFödelseDagen. Therföre -. Ach /

O Elstelige lEsu/ I tina GudonlS Händer / Bewara migy
nädellg/GissmiS en salig Enda/ ochtag miZhfidst tiltigh.
Bestar mtz engodEnda/När iag stal hädän döö/Atiagh
mä tlgbekannss/Vthi minsidsiaNöd/NärjagaffWarck är
fuU/MmGudh tu war Mig Hilld/Atiag mä medtighsrög'
öas/I alla Ewlgheet.' Amcn HErre Msu Amen.

Ncckf. 6,; 2.

Mn Andm PreMn aff
prophetens Fierde Capltel

I«tl»3le: AffAdams FaU är platt fsrdärfwae / lc.

I"LXIU3, c. 4. v. 4.

WEn HErrm sade: Mnar tu/at tu M"^lWwredgas.^
som wil straffa GUDH / stulle han icke swara k

llHVHwarest Hiob ch Tweggiehanda föresialler:
I. ()uXttic)neenl)<:i,GudzFraga:Ttzensom wil firaffaGudh/

thetar/hoovnderfiar sig atGUdh nagot förtstliswa i Gudtz äe o-
siraffelig saMsubjeHive, vthifig sielff/ tv han sr itt heligtWs-
sende / sa at ingenSpnd ar i honom, som etleHivc, i alla stna gär-
nmgar/hwilkearegansta gode: Hwad han stickar/thet är lof-
llgit och därliglt: Hans HändersWarckäroSanning och rätt/
all tzansßod aro rättsinnig. Hwad i Werldenne ffapat warder/
thet är godt/och cherar intet stadcligit vthi>Doch ltjkwäl vndee-
siar sig tlien ElendigaMennilktan/atotalasöfwerGudzGarnin.
ga^/ochhanslofligaWarck: Meunifiian faar sielff effter Döden
medsinWilifarelse/ochM effter Fördetfwet medhsine Händers

Wärck.

llis!).3§»:3j

1,70k. z! 5.
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och Fierde 5»
Wärck. Och andoch när then gode Gudtz hennethttföre tättmZ,
teligen straffar/sägerhon fig stee oratt/tnorrar och morrar emot
Gudh. SkalMenniffian lijda/sa försummar hon sig sielff/ och til-
ffrifwerGudtzSkulden/som Jeremiasgiordevthi fin Förföllielse/
när han klag«r: HErre tu haswcr bedragit mig/ochiaghhaswer
migbedrasalatit/tuhafwer walitmigförsiarck och hafVerwunnit:
Men iagär ther ösiverkommentilSpottdageliga/ochhwar man
gör Gäck affmig. ScerMennifkian fins NästasMalfard/be,
synnerliga thensOgudachtigas/ ta ot«las Zon/ssraffarGudh och
säyer: Thet ar förgäfwes at man Gudi tienar/ och hwad
batarthet/ at wij hallom hansßod och förom itt strengt
Leftverne för HErranom Zebaoth?Therföre prijstwij M
Förachtare: Ty the Ogudachtige wäxntil/the sörsötia Gud

>

z ! Zgo

>5«.1«:7'

,5.

och thet gsr them altsammans wäl vthaff. En Anfächtadh
Mcnnistia klagar medAssaph:Thet äl o the Ogudachtige/the
aro Lyckfamme iWerldenne och warda rijke/ the aro icke i
olycko sasomandra Menniffior/ och warda icke fasom aw
draMenniffior plagade/thersörelnastetheras stalthet wa-
ra enkästeligTing/ och theras öfwerwald msste heeta alt
wälgwrdt: Sksl thet ta säfangt wara /at mittHierta o-
straffeliga lefwer/och mg ioffyldigheet
och warder plägad daZWa/ och mmNäpst ar hwarMor-
gonsör Handenne. SkalMcnnWan döö/elleiomGudhbort-
taglr hennestrogne Wänner/Kächafwande/ och thenHennekunde
wara til Hielp/Tiensi rller Bcfordran -. Ta heter thet: Thenel»
ler then have wälkunnat lc/wa/Gudh hade glsrdt myckit bättre/
om han then eller then hade iDllctbortrpckt/och then Andra <lijf-
wet förffont. Och altsa bottath/är Mennissian gansta
nnr thetgar emot hennesWllliaschßchc,Z/athonsiraffarGudhsom kunde hon Ting fast wWigar? öcstalla / sticka och <laqa.
Men O Mennjssla/hwij astu sa wran q/lijka som enKruks"
mataccs Leer tanckte och itt Warck saoe omstn MäMe:

Han

?K1.?):i1.5
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sw' Then Andre Predikan
Hanhafwer icke giordt mig. Och en Potta sade til finVWkare: Han tänner mig intet. OMennlikia/hooasiusomwllK.°m,,-20.

träta med Gudh?l te säger thetting som Ziordt ar til stn
Mäftare:Hwljgiordetumlgsadana ? Tu bewlj ser icke tinaHänder patitt Wärck. Hiob fönstäNer och ch i thesse Old:

11. «.cspansiolzcm Dci, GudzSwar: Then ssm wil straf-fa Gudh/ stulle han icke swarastger här Hiob. Gudh swarar
ttzen otalige MennWanigenMfittOrd/athonmasieltjdaithen,
na Weelden/och ingalunda sallaOudh vttzi Hans vnderliga och o-
vthransakelige Wägar och Bomar/ vthan gifwa Gudi Hhrona /
ochvnderkastasig Hans Willia/beteachtandesHiobsHrd: la/lag weet thet fullwäl/atsä ar/at en Mennistia icke kan be<

25! 4ji3.

sta rättferdig för Gudh/täckes nagon träta med honom/sä
kan han icke jlvära honom «tt emotTustnde. Han sr Mjs
och machtig 7 Hwem hafwer thet wäl aff/ som sig hafwet
satt emethonom. Han görmachtigTmgsomManickevttzransaka
kan / och vnder ther vvva intet Taal sr. Hoo tör ta säpatil tzo-
nom; HwadgörtufHumffulleiagtaswarahonom ochfinnanä-
gor Hrd emot honom s Om iag Zn ratt hafwer/ sä kan iagh doctz
lijkwäl intet swara honom/vlan maste iRättenom bedias före. Och
weeta thet effter Gudh sa° vnderliga handlar medMennistian i thet-
ta / sa siar henne jw Visserligaittbättre iijssföre/ i thetEwt>
ga/effter Böden/ tämän stal förfi fa see/.hwad för ey athstilnad ar
enuAan thenßattferdiga ochthen Hgudachtiga/ och emillan ttzensom Gudi lienar och ttzen som honom icke tienar.Hurulonassirafi
far Gudz Domar och vnderligaMd emot the BootfärdigeNine,
viter hördomwij affföregaende Predikan;Wij williom therföre
affthenneTert betrachta ilEsi»Nampnen<lHropuncht/beseendcs.

KcpreKcnlioncm Dei. HuruGudh tiltalar/straffar och
sivarar Ion« otijdiga Wrede.

Gifwsm ta acht vppä Vttzwalde iHEßranom;

N'i., - 'B.
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och Fierde Capitel. 5'3
I.K epr«Ken6oms me«lium, Medlet genom hwilket Gudh swa-

r«r lonam/ som straffade Hans obegripeliga Garningar/ samma
Mdel clr:GudzOrdjsastartTcxten:HErrensade. Then som
wilträtamed thenAlzmechtiga/ stulle han draga fig
then som wil straffa Gudh/maste han icke swara. GUdz sioea och
oändeligaGodhcet bewarar thenspndiga Mennistian/at hon icke
förgas vthisineSpnder/vthan wardcr igenomGudz Ord och na«
diga Taal pamint om fin Willsarclse och sörd pa rätta Wagen.
GudzOrdkallar isra thet onda/och fiprcter i thet goda.Twen,
neMedel brukar Gudh til Mennissiones Bättring/at hon mä aff-
lata thet Onda och göra thet goda/ nemAiga:

I. Vcrbo sittOrd/hwilketär pa
estta WZgen at leda och fiyra/som David nogsamvt gifwer tilkan,
na säpandes: HErransOrd är vtan Wanck och wederqwec-
ter Sialnrna/HERransWltnesbörd ärwist ochgör the
Eenfaloiga (osörständiga) wijsa. HERransßesatlningar
arorätte och frögda Hiertat. HErrans Bod äroklar och
vplysa (wäre hierrans) Ögon. Hch S. Petrus sägcr: Wij'
hafwom lttsaftProphetiftt Ord/ochj görenwälat jach-
ten thervppä/lilkasompäittLtws/ som ffijnvthi itt mörckt
rum (thet är vthi MennijkionrsHierla/som meo osörstandz
ocksyndenes mörcker är öfwerdragen ochheel igenom
mörckrad (sä lange thetdagas) thet är at GUdzKunostaps
.liws hennevplyser) och Morgonstiernan(Chrisius lEsus/som
han fig rallar) vpgärildorHicrtan. Gudz Ord fördclas:

I. In l<ege«i, sönderssarhiertansharde Helle-
bcvg/affmalar Spnden och SyndenesStraff/siallandesMenni-
stian vnder FördömelstnsRwdhoga: Ty GUDz Ord är lesi
wande ochkraftigt oc skarpare an nägot tweaggiatSwäro
och gar igenom til the§ thet ätstiUier Släl och Anoa /werg
och Been/ och är en Tomare öfwer Tanckar och hiertans
vpiäth. i. Ili^v2ngcimm,VthiitthugneligltEvangelium/som

Ttt wip
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Then Andra Predikan514
wijsar alle BedröfwadeSpndareGudzHandeligaMd/gtunbav
»thi lEsu blodiga Förtienst/ hwilken Troon fattar och emottager /

i sa matto/ atthen försträckte Mennistian Hoot icke
blifwer öfwerwunnen och vnderlagse/vthan Mcl fasisine Troos
Ilnckar i then AndettgaKlippan lEsum Ctzristum/hörer och ttö,
siar figmed alfwar aff hanslmftigaßöst.-HErrans/HErranis
Andeärmedmig/ therförehaswerHErren smordtmigh/
han hafwersandt mig tilat predikathemElendom/tilatför-
binda the förkrossade
lotzning/och then» Bundom öpning/tilatpredikaitt nadeli-
gitDErrans Hhr/och enwär GudzHemdedag/tilat hug<
stvala aUa söriande/tilat staffa them Söriandom i Zion /

at them stal Prydning för Asto / Gliidie Olm för Sorg/

och stönKläder för en bedröftvad Andagifwinwarda/atthe
stola kallas Rättftrdighetenes Trää/ HErransPlanter<
NiNgtilPrljS. Gudhbrukarock

l l. ochMotgäng/sa pa pa andre. Ty
Motgangen är en ögonstijnligPredlkanomGUdzWrede öswer
Spnven: Men alt tll thenEnda/gtwi) magom bliswa leddcin vp>
palatta WägtN. nos 26 Oeum iie com>
xcllunt. Thet ondasem trpcker gatilOudh
igen medh en sann Battring/ som Tavid jager gsr theras

'

Ansichte futt medßlygd/at the effter tittNanmnsotia ma-
ge: Thet är/atthemageflptilGudhvthisitlElende/göralnsann
Bättring och HErren aliena akalla. HEnans Agande och slapo
sandeHandärsäsom en Magneet/somanrörer/tllfigh dragcl och

j med figh föreenar Hierta. Tin Hand
HErre/war Dag och Nattswörpä mig/ til the§ iag bekan-
de MinaSynder. Thctta wittnar ockGudz Församblmg/suc-

z. kandes meL en Mun: HErre tu hafwer spatt mig/och iag 6r
'

fpäkt liika som entaat Kalff/hempta tu mig igen/at iag mä
hcmkomma igen. Tytu HErre äst min Gndh. Kommer

iag h
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iag tzem igen (thet ar/blifwer mg omwänd) sä Wiliaqh bättra
Mlg. Tysedän iag läroeweta/siär iagtmgvppaLanöerlla:
Tv iag arpa stamkommen ochbwjes/tylag.nästelijdathet
Hään som iag tilförne sörtient hafwer.

I, <l Kom tzär aff/hwad för en siorGudz3?ad thet är/ at HEr,
tiltalar och siraffar ch n.lrwij wijkom affrättaWclgen.

Thetär försträckeligitnHrthennaßösthöresaffßuozMun: Mitt
Folct hörer intet minä 3löst/och Israel är intet om migh: Ther-
före hafwer iag lätit ttzem vthitheras hiertansSinne/ atthemäge
wandra efftersittßad. Ahl ittpmkeligitochelcndigtwandrande:
Hr icke MtnnWones hiertans Vpsath ochTancke altijdbenagcn
M thet ondtär s honnuvthisitt egit hiertans ondaSi-
nne och galna Rad/ sa tager lwther mcd äntcligenen ömkclig
gang. Som Gudz Anoe klagar: Folcket gapar eftter Wäoer och
löper effter iösta» Wäder/och gör hwarDag meer spnd och stada.-
TherförestalHErren hemstkia thcm efftertheras Wägar/ochlö>
i,a them effter therasFörtienst. Theras MlHandcl clr samman-
bunden/och therasSpnderawbehaldnelTp ssalthemWeewar-
da/sasom ene Barnasödersso: To the äro oförfichtigeßarn / then
Tijd stalkoma/atthe mäste sörgas. O gräseligit Tilstand.' Men
när HErren tiltalarMennissianigenomsittOrdeller siraffar hen<ne med Matteligheet til sörbättring/thet är en affGudtz.lonasspndargrufweligen/menGudzMdetalarHonom doch
ligen til/ och siraffar Hans Otijdigheet. En war t«)et at
lEsus ansag then syndigePetrum. En sioor siraf-
far then fallne lavid igenom Proptzeten Nathan. En sior siädh
«t G«dh medKorret til ipdno bewekteleremiam/som han sielffsa-
ledesbMnner vthisin Förföllielst: Mig M vthi sinnet: lag wil
intet meer tänckiapaHEeran/och intet meer prcdilai Hans Namn.-
Mm i mmo Hiei m och imlnom Bcnom wardt lijka som en
brimlande Eld/lä at iag!) icke förmätte tbet lida/ och war
hardt när sörizöugm. Paulus försolgde ölwern.atton GUDz

lTttij För-
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s's 'ThenAndraPredikan
Förjambling ochförsiötdehenne:Men honomstedde en
KtlEfusaffNazartthbewötdarttzenna glupandeVlff/ medh fitt
TaalochSttaff:At ittSkeen kringstecn honom affHimmelen/
ochsiarhonom tillordena/och hanhördeenasadanaßösi: Saul/
Saul/hwij förfölier tu migi Ta sade han: Hoo astu HErre i Sa>
de HErrcn: lag är lEsus thcn tuförföllier / tigh ärfwärt
at spierna enwt Vdden. Hwilkct?Nad han sedanhögcligklsöe'
römmer/sapandes: lagär then förnambligaste Syndare:
Men mig ärBarmhertigheet wederfahren/päthetlEsus
Chrlstus stulle pämig förnambliga bewijsa alla
digheet/ themtilEssterdömesom pä hsnom troo stulle til
EwinnerllOlt LM Afffadane Gudz Mdes Excmpel ar then
H. Skrifft marckeligen vpfylt. Sadant är ock hördt/l ja dageli,
gen höres jawwäl ibland är
ittTeckn/atGudzHgon siä öpne/ochhan tzafwercm
FrijdzwchNadcsTanckar. Talar ickeGndh dageligenibland chi
Omwandt tig nu tll tin GUdh/gör Barmhertigheet och
Rätt/och hoppas allesiädes vppa tin-Gudh. HwaraffGw
di mange sig bättrat haswa. Gudh hafwer ock tiltalat otz/aff
sin Nad/igenom mangahandaplagor ocholpckor/ men aldramäfl i<
genom sittHemdeswätd. Swerie war
rans Muns Anda : Tp hafwer Gudh lntit predika igenomandra
Tungor/som ärKrijg o.ch Blodzvtgintelse / hafwer sa wackert stäckt
Högmodet och gifwit en ?ic>6uK, sa at ibland ar hörd en
Klagograat och lemmer/ therföreat wij illa giordt ock) HErren
war Gudh förgätit Men effter manga har affater ä«
bewekte/saledesbekannandesfineSpnder:Thetwli Orlsto otz
vppa/thetärognualtsammanstitstnm/och therwij tröste
vppä ther mäste wij nu stämmas wid: Tv wij syndadom
ther emot HErran wsr Gudh/bade wij och ware Fä-
der/och lyddom icke HansRöst. Tp hafwer och HERren hul-
vit oh i wätMd/ och tatitsee/ at alt thet wedersahtitär/.hafwee

kom>
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kömmit affhansFaderliga Hand/at wij areßarn och icke oächta
Tp ropar tzan ttösicligcn: Wander nu om jAffällige Barn /

sa wil lag heela iderassiderolydno ocholpdnosStrafflAch!swarom igcn mcd Alswar: Sij /wij komme til tigh: Tp tu aft
HErren wär Gudh. Sannerliga thet ar icke vthan Be-
drägerijmed wär stZltheet och öswerdäd/ sanerliga wij haf-we ingenhielp: ManallenaaffHErranomwaromGudh.Hrewij cst sannas:
O huru wäl wiliag göra tlgSwerie/O huruwalwiliag
göra emot thes Inbygmare: TpthenNädsomiagheder
bew<jsa wil/ stalwara 'gsom itt Morgonmoln/ och lijkasZ-
som en Dagg/som om Morgonen bittyda faller. Therföre/
Ah' at wij itt sädantHierta hade/ til atsruchta HERrnn
(som han wal med ossmenar) och til at halla all hansßod
iwära LiUzdagar /pö thet at o§ matte gä wal och wäre
Barn Ewin»erliga. Sa ar thet en stoor GUdz Md/ när HEr-
ren Menniskmntiltalar ttHcnnes Vnderwijsning/ antmgen ige»
nom Korssoch Motgang/ eller sitt Ordz Fömmning/thet GUDH
fielffbcrömmer/säpandes: lag höfiarthem genomPrdptze-
terna/ och dödar them iMnom mins Muns Taal/ at tins
Gudz Ord magai Lmset komma. Ah' HERr.e/ hwad ar
Mennistian at tu sä achtar vppathem ? Hr dochMennissian
lijka som intet/hennesTijdgär bort säsomenSkugge:Men
HErren blifwer sasomhanar/och Hans Hhr hafwer ingen
Snda - Therföre stolaHErre/all tinWarck lofwa tig/och
tine Helige tacka t,Z. Mm Mun Msaya HERrans Loff j

Alt Kött loswe Hans H.Nampnaltijdochförvthan anda.
!l. K.rpleKen6olUsobjeHuni,sedan achtom wijhwadGUdh.

firaffarvthilona/nembligahans oe,)ViZaWrcde:Menar tu at
tu staliga wredgasi TweZgietzanda .-

I.l,icica
Karzdels soro> m ordentelig ar enGudzTienare/

Ttt iij en

l
, v.l»:«zc

Nos. «:4.

«oc 6: j.

rki.i44:!.4

Ntl».!: 12.

ls»l. 145:»o»



Then Andra Predlkan
N.om,'Z!4. '
l 1^,19:14'. enHamnare/then til ssrafso n Aa gsr,d?lsc:K<,rc>,Predikoemsetet

bör medpwp.)etenE
Ord och ftev inpes jsamptmedPrästenPi-

vtwärtesHänders/vtan iliwärtesAndansSwärd/
ty thetta <ir itt excraal äili»riumLxemplum)nar vppenbara spw
der och laster ga l swang/hwilken Embetes Wrede Gudh gillade och
berömde siyandes: PinetzasEleazarsSon/PrästensAaronSSons/hafweraffwiindtminaGrp.nheetisralftaelsßarn / i ttzet
han nijtist war om mig/ at iag i n,itt Nijt ickeskulleförgöra Isra<
els.Barn. Therförc ftgeriag: Stt/ iagh giswer honom Mins
Fridz Förbund. Och han och Hans Säd effter honom stal
hafwa itt Ewigt 'MästerstapzFörbund/ therföre at han
för sin Gudh hafwe, ni,tiss war«t/och Zsraelsßarnförso,
nat i dels angar thennalofliga Wrede
at en Hwstfader och Hwsmoder wredgas öfwer olydige och wan,
artige Barn och Tienstehion. Hwilket om Eli giordt hade/ sa tza>

, de wljserligen tzonom och tzans Söner gattbcittre i Hand. Hwae
och en rcittstnnig Chlifien stal tilböeligen med Wämielse wredgaS
öfwer Spnd och förargelse/med lavid: Zag drinner innan för
the Ogudachtigas chull/som tlnLagh/HErre/öfiverglfwa/
Ooch lkal en sadan Wrede wara sialt pa fynden och icke paSpn,
daren:il)fwer Spnden stole wij Harmasi men hafwa <ttMcdlij«
dande med Syndaren/ochbcklagawar ofullksmligtzect. sr»,
tri jrÄscitur, soccatoiiÄscinir. TtztN lpredgasitke
öfwer sin Broder/ som wrcdgas pa Hans Sond.

11. lll,ci«öc nefana.seban är Wredeolo/ligoch oordentelig /

som enMennMa afp«vac2LcHhafwttemotthenandrajochvp-
fiiiger vttzur ittförbittrat/ sörgifftigt och hemdgirigt Hierta. En
jadan oordentelig Wrede/vthannagonHrsaak/öaraafffali? In,
billmngfödde här lonasifittHierta. Nägrewilliavrftchta Jo-
nam: Men Mngtjtp thetGudh sselffogillar och straffar/ huru
kan enMenmlkia gilla/rosa och herömma ttzet sammaiWee themsom

Uuin. »5.
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som kalla thet onda godt/ och thetgoda ondt/ the ther ass
Mörcker Liws göra/ och affLiusetMörcker/ thether görä
sött Nft suro/ och sun aff Söto. Jonas samtzlade icke allenafi
Spnd pa Spnd/ jomwijhareffter/ wil Gudh/faamhöra: Vtan
med thenne sin otijdigeocholoflige Wrede spndade han:

3. ln Dcutn.emetGudh/som stonadetheMneviter/och latthe-
rasßclttring ga fig hierteligen an:TherförewredMes Jonas.
S Vnder? Heela thenH. TreefaloigsM/GudtzAader/Sonoch
H. Anda ftögda fig öfwer MennistionesGättring/fafimeer öf»

sielffsigförklarar efftersiiCa-'
pitlet: Men Jonas wredgastherföre pa Gudh/ och kan dochiw

Heller betanckia: AtGudh -
hafwer icke giotdtDöden/och hafwer icke Heller Lust til the
Lefivandesförderff.

ln sigh sielff. SagerickeSyrach ? Hwar
och ensyndar sasom itt starptSward/och görsädanaSärsom ingen heela kan. Thet som talas omSpndcn i gemeen/thet
förstaas ock sa om Wrede t spnncrheet/ som är en dhdeiig Synd /

och Kötz Gärning/ ly the som öfwa oförsonligh owanflap / KU/
Nijt/Wrede/Afwund och Msrdstota icke arfwa GudzNilke. Jo,nas spndade med sin Wrede:

3. in ploximum.cmotsinNasia. Then som hatar sinßro-
der / han är en Mandrapare / och i weten at hwar ochen Mandrapare hafwer icke Ewmckrliglt Lijff dliswan-
des l fiZH. Brann icke Jonas aff Haat emot the arme M
nevitcr/ och tzasei sitt Hicrta garna scdt/ at Gudh hadeiitt
gnableck thcm försiört. Thetta worc statzelige och Mordisse Tan-
tar/emst then ChrisiejissaKärlekcn aldelcs silijdande/sombefaller:
Tu stalt alsta "tm Nasta som tigh fielff. Thet godaFolcket i
Nincvc haoe icke ther snwore/
stulle han dochvnnathem/ hwad OUdii them Gynnade. Hr icke
tlMa Mtmsms ReZla? AltthetjwiUienMenMlornasto^

V. ~.
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la göra ider/thet gören joch them. Sasom nu Jonas icke g<w
na wille atnägon 'Menmffia stulle tzafft önffat/ fasi mindee vndt
Honom/aldeles blifwa borto i HwaMens Bwk: Sa stullehan
ep Heller önska theMnevitersFördarffochvndergang. Thethade
warit bcittre at Jonas hade har affgiordt en fioorsQlcnni«r och
Frögdeßag/insiämptittharligit: 'le l)eum l2uä2lnus.OGudtz
wijlofwetigh - inskriswaiStadzens
Kyrckiebosk/ och asiunoat theras wldare fortkomsi iGudzfruchlaN:
Menttzetta vnderliga Huftvudetfullbordaralt sadantmedWrede/
Harm och Wvund. Han hade gärna sedt at the och sa/ som han
fön hade blefwit nedersanckte i TreeDygnvthilordcn: Han sör-
tryter at thesse Hedningar bättre wedcrfors än honom. lonaS
spndade ockhsr:

4. lEsussägtt:
Thetmarder Glädie iHimmeten in förGudzEnglom / öft
Wer en Syndare jomLgböttrar. Warder nuöfwerenSpn-
daresßattringen sadan siootGMe ibland the H. Englar,- Ey!
Hoo kan ta icke tänckia/ hwad för en fioor Frögd och lubelsang
mättehafwa öppat fig ibland heelattzen Himmelsta Häarstaran/
när samangeTuftnde Syndare vthiNmevebattrade sig. (!2u>

«lenr cli in pcccurorum cnnverlicine, lälurem liominizli-
tienresi l2clvmZ: enim paenircnrium sunc vin 2
Englama frögdas öfwerSpnd.lrens O nwand<'lse/ törstandeseft

Tycheßootferdigas Tirar äreEn-
glaWijn. ThetZr: Sasom Min frögdar M nnWoneS Hiet»
ta/Sa frögdar enSyndarcsßättring the H. Englar. Englar-
na frögdas.- Mmlonas sörier och wledgas/Oen vnderltgMan.'
Sa äre oordcntclige alkeHcr, i svm.erhcet W/ede och Afwund
the wärsteßädgifware: Wrede dräper en Dära/ och Ntttet
dödcjr en owijstMj ty är itt rasandc/atMnnlsNanicke
kan see ochpafinnathet rättär. Simeon och <l?vi ihiäifiogo vthissn
blinda Wrede alla leswandeMankön »Sichem/sch stinnadeSta-

den
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den; täblefwothefölbannade asssnFadee: The BröderSi'
meon och Levi hafwa handlat orattserdellga medy theras
Mordwapn. MinSläl kom,neicke < theras Rad/och min
Harligheet wareickei theras Förbund: Förtn vthiheras
Wrede hafwa the dödat Mannen/ och vtyi theras
dädigheet hafwa the förderswat Oran. Förbannat ware
theras wrede at hansa ltyffär/och therasgrymheetat honsa hardar/mgh stal söistingra them i Jacob/ och för-
ströya them i Israel. Wrede och grymheet äre styggclige/
och en Ogudachtig brutar sädant. TherfZreraderdcls Pau-
lus säledes:Lägger bort altsammans/ Wrede/ Grymheet /
Ondsto/Försmadelse/ stemlig or9affider Mun Dels war
Andeliga KptckioPsalm: Med Wrede tu ey tinSaak fööran/
Godframgang hon ey hafwakan: Tv mängengör l Wr<">e
med Hast/Thet honom sedän förtrpter sast. VAeer har
3. Omständighcten.

11. <larom häraff: Atnärthen H. )lnde saflijteligen oIM
the Heligasstora sallsch spnder/sästeer thet icke til thenEnda,
then H.Andewil stämma vth och bcspotta them; eller ftamtee then
ost til itt athlöyeoch sörargelsezfasimindlethetlmed at öfiverstvla/
bemantla och vrsächta wara Spnder: Vttzan then HAnde wil ther
med wäpna chbade tilhögeroch wänstcr. I. aä clcxrrum pahö-
gre fljVan/wapnarGudtz otzconrra animi przelumrioncm, e-
mot hiertans förmätenheet. l-lnmolum niKil mo
»il<num puro. aren dödeligochswagMennissta/ochtänc-
ker intctothom thet MennizkligaTilsiandetsägetHedningen le-
renciuz. Thetmagewijfastmeer ftya/ihugkommandeswälswagj
heetoch
lwär Förmögenheet tilsäper/ sasom mängetilsöme/sägöra the Pa-
wisse än i Dag/ tillkrifwandes Helgonen altförmyckit/görandcs
them Hngla reena/ ja areänteligen sa diupt fallnc. At the Heller vp?
penbam Skrisstenes Rum fötwizrra/ än kalla tbem H.Spndare.

Vuu Mm
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Men then H. swarar här til och säger: Thet är battec
at mindre tilägna Helgonen / än the förtiena, an tilatförwärra/

och wrangia then H. Skrifft.Sa är thetenSiefwulss
förmätenhcet at säpa:Helgoncn hasVablifwiticke allennst fielswe
salige igenom stncwerlter,Gärningar/heltga och osiraffeliga <lef«-
werne: Vthan ockförwarfwatandraSaligheten. lEsusGudz
Son han ar enßetalning för alla wära och hela Werlde>
ncs synder. Manasses säger Meri fin Böön:HEßre effter tu
äsithe Rättferdigas Gudh/sa hafwer tu ickesatt themrättserdiga

, 7«K l 3 '

'''-

Abraham/Isaac och Jacob Boot/ som emot tig intet syw
dade. Hwilke Hrd itke böra förfiäs adlolure, safom woroAbra-
Ham/Isaac och Jacob aldeles reene ifta Svnden. AnnKtwijser
then H.Skrifft: Vthan comparate.atthcsseMännerickehade
Hefiackat figmed sa sioraWärckspnder emotSamwetet/sasomMa-nasses. Aswen fullkomligh och sromianseendetil then
arga Werldensom han Kffdc vthi. Tp ma ingen inbilla sig wamsa helig och siä sa fast/ at han ickekan spnda. Effter ibland Hans
Helige är ingen ostrasselig: Vthan en Mennistia är siyM
gch ond/och indricker OrattserdiZhetensäsomWatn.Noach
war en ftom Man/och föll doch effter Floden iSrpckenstap / lagh
och kundeicke styla fin Forargelse. <ioth

RattferdtgSiäl:MeneffterSodomsßrandföll hanförfi
i Drpckcnstap/ sedänvthi Blodskam /mcdfincbägge Böttrar. A-
braham miftröffe twareesor j Isaac ena reeso va Gudh/som ssulle

kunna besspdda them föröfwelwald för therasfagraHu-
siror stull. Aaron högstcGudzPräfierföllförstiAffZuderij/sedan

knorrande ochvvroor emoot fin Broder Mosen. Dsvid/en
Gudz Sinne/föU vthi ond begärelse/han sagh öna däge-

liga Qwinno nakotan twasighihwilkenbegärelseafiade enhäffti«
gare svnd/at han stickar effter en Mt Måns Husiro ziftathenna
Begärelse itt vpvenbam Hoor / at han soffnar henne at hon wardt
hafwandc.' IftaHoor til Mandrap/ at David lät dräpa hcnnes

Man
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och Flerde.Capitel. 5^3
Man med Ammons B«rnas Swärd; Ifra Bra> til Frögd och
berömmelse öswer Spndcn. Ett spnda-Register vptecknas i thetta
Capitel stort nog öswerlonas. i. en otijdig Wrede. 2.. Förma-
tenheet/somstullehansßadwarabättrean Gudz. 3 Förbraelseat
Gush hade giordt bade lon-r och the Nmeviter orätt/ta Jonas
mGrukar the härlige GudzMdes Hhretitlar. 4. Ion« ssörsta
Otaligheet/athanönstarfigDödenTwennereksor. 5. Halsiar-righeet och framhardelse i spndcn/ ta han gick vthur Staden/at see

Ward/Wlllfarelseochen falskinbillmng/athan meenleGudtz
stulle halla medhonom/ nar han lät wäxa KurbHen öswer Hans
Hufwud. Hoo tör tasapa:lagärreenilNittHierta/och klar
ifra minä Synder? Ah' HErre/gack ta icke til Doms med
tin Tienare/ ty för tig ar ingen Lefwanderattserdig. Wa-
romicke Me i wart Sinne/vttzan bctänckiom haswa thesse Heli-se sa diupt sallit: Och sast snararewij/som icke sä tzögt haswa fatt
thenH. Anda; therföre achtom noga pawaraWägar/och bediom
troligen/at then H.AndesNadwilleregcraalleswaraßad. Be-
diom med thenChrisieliga Kprckiani ödmiukheet l Förlät Migh
kare HErre/Mlnsyndochöfwerdad:Hon armigstoor/ty
wärre/Tig beder iag om Näd; Om tumig wil tilstrifwa/
Min Synd och all min stuld/ Hwar fkal iag sör tig blifwa/
Döden hafwer iagsörskyldt- Tin Nädelätmig finna/ ge-
nomwarFrälserman/Görmis qwitt isra Synden/ G'ff
Mig tin H. Ano/Som mig wijser och lärer/Som mig leder
och föör/ pa thel iag aldrig mehra/ TinNäd och hielp om-
bar. 1. BiniKrum,Then H.Andewiloch här
pa Wanstre sijban. contra «nimiiudtnersloncm, etNot hier^
tans blödigdeet ochbedröswad Kleenmodighett/at ingen ma
ftrtwifla vtht fina Synder. HasiverGudhtagttlonam/David/,
Aaron/Manasse och ficre Boots«rdigeSpndare ttlMd/sa förstiu-
ter han icke Heller tig/mig/ eller andre som battra sig, I Förttjden
haswa funnetz Kättaee/ c«kHii eller Rene kallade / somföregaswo
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Then Andre Predlkcm524
atnär en MsnnWa esster Döpelsenfölli nagon Synd/sakunde
hon aldrig mccrkomma tll hoosGudh. Ah.' stulle thet anga/
hooblefwetasaligi Sannerliga alzlngen. Hwarbleswotalvl2n.
6ara Oei.
ler at enSyndare stsl omwända sig sHwar bleswe ta lvlileneor,

' äla oej,Gudzovthsäneligaßarmhertlgheet/somhierteligen
. lockar ojjtilßättring? Icke annorledesän kunde Himmeten clliesi
icke blifwa behällen/ och Gudh ropar wänligen/ Ma som han hade
ost och warhielpbehoff/nar han sager: Wänder lder til Migh/sä
warde j salige alleVerldenesEndar. Hwar blefwo ta alleH-
eligas Epempel/ som haswasattNadeffterochvthifinßättrings
SomSyrach tröfieligen talar:Seer vppa theGamblasEpenp
pel och märcker them: Hwilken är nagon Tijdh pä Skam
kommen/ som vpps HErren sörhoppat hafwer? Hwilken
är nsgon tijd sörsmadd/som honom äkallat hafwer: Ty
HErren är nödelig och barmhertigh/förläter Spnderna
och hielper i Md. Hät ma nagon scha: Thetär sant/GUDh
förlaterwal Spnden: Mcn om iag uter Mera npjo/ittÄhr/Ma«
nadeller annor Tijd thereffter/och begärar Nad och battrarmig/
mon taGudtzanyo fötläta mig minä synderi Jämin käraSial/

icke a nyjo sölar tig i Svndenes Träck / sedän tu
twagen äst: Mcn om sa handcr/och tualfwarligen bättrartig/ sa
troostadeligen at tina SpnderwatdatighföMna/in för Gudh i
Himmelen. Jonasföll jw mcd sinOlpdno/ Gudhtog honom til
slad z men fasi swarare föll han a npjo/ som rätt nu sades:Men
cffter han gör fina spnder kunnoga / tn hander honom Förlatelse.
David matdtÄblolvcracl affMthan ifra ssncCynder.'Menhan
sallerdocha nyfo/ta han räknadeFolcket aff Högfärd och Förmä-
tenheet/ och HERren blifwer honom doch fölfonad. Then som
faller och sa ossta en faller/ thcnsiande ilEsu Nampn vp igen/sa
far hanNad. thetwari fig «lechtoch <lard/Andelig ellerWerldzlig/
Högeller cller Rijk/ Man eller Owmna / Vng eller
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ochFierdeCapitel. 525
Sammal/sa löterHErren signädelig finna allomthomsom
omwanda sig til honom. Therföre hwar och en som med migh
sallit och syndathafwer/sucke affitt Bootferdigt Hieltä:
T<g stee Loff/Prijs/ochTackaltijd/O högste GudhochFa-
der blild/Hafweriag brutit tiZ emot/förlatmigthet OFa>
der god: Ty hwar finnes O Gudh then Man / Som frij
frä Synd sig sayakan. MinSpnd bekanner iag för tigh/
Tu weest at thetwiftangrar mig See til min Suck ep til
min Skuld/Barmhertige GUdh och Fader huld. Förlat
mia minaßrlster/minVngdomsSynd ochSkuld/Driff
isra migSatans Lister/War min BeMrmare huld: Min
Svnohi.n armigleed/O Gudh warmigeywredzlagar
tittßarn min Fader/Styrck mig med tine Näd»

Ill.KeprcKcnlionil moäum, wijachtomförthctTeedie Sat,
tet/huruledes Gudh siraffarochtiltalarlonam/ hwilket sseer ige-
nom en noga Lxamen: Gudh sade :Menartu attustaliga
Wlegdas ? GUDH straffar lonam potcliare, tyhan tzade ttzer
god machttil/attzansiclffma bekänna och besinna sinGalenskap/
och fördöma sin otijdiga och hasiiga Wrede. Menar Mat tU
siäliga wredgas ? O kare lonas/gack tiltittegitSamweetoch
bestnna/bescetittHierta:

I. liz.hwem tu ar/somwredgas. En elendig Mm-
nWa/ ittGudz Creatur/en Tienare. En lordklimp/ittGlaäs
pa Marckennc/somiDag siar och strar förgäl / iDag röd/ i Mor-
gon död: Och thetzförvthan en stoor Syndare/ hwilken Gudh til
then Ende smlsie vhr HwaMens Bwk/ at han sedän matte lara
Svndarena OudzWsgh / at Hfwertlädarenar matte omwanda
fig. Tp therföre förlater Gudhspnderna och hielper iNöd.- At
then som Nadewederfarin är/ mäockweta huruhan sig ssalle stal
emot sin Elendige Msta. Och then som ickehaswcr want iNöd/
kan fögoen annortrösia. ThcrföresigtrlEsustllPetlum:Nar
tu omwänoer äst/ sa fiprcktma Bröder. En DanWd som

Vuu iij Ion»:
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Then Andra Predijkän
Ion» wederfarin blejf/ stulle han ock vnna the sipr-
ttahHr med them som döö «Ma; Tanck/Jonas:

2. qllo, med hwem tu wredgas. Menar. tu at tu sta-
liga wredgas: nembl. med Guoh?Then
rätta 'liculerar: At hanär
Mildtzeet/och laterfig angrathetOnda. Gack vthitittSamwet
lonas/ochransaka/omtheticke 6r en siorSynd/murra och wred-
gas emot en
ar en Helig GUdh/som thenneoheligelonamsnarttllintttZöra
kunde. En Rättserdja Gudh/ som i fin Wrede thenne orattfärdige
lonam snart kunde Muta. Tp fragar ey Gudh medoMl: Me-
nar tu at tu stäliga wredgas iHoo ar ta then som sinaTa-
nkar fördöllia wil/och talar sä med oförnufft. Giorda tina
Länder säsom en Man/ iag wll sräga tig / säg astu sä klook:
SkuUetu göramm Domom intet/och fördömamig/pä
thettu staltwara Rättfärdig? säger HErren.

3. ()uarc, Hwarföre han wredgas. TherföreatGudhsssn-
te Gudh behMer dochhögsia Rätten och achtar ep Men-
nWones Wrede/sast then ena Menniffian an-
drasWWrd. Effter Gudh förbarmar stg öfwer hwem han wil.
Hwij och icke öfwer theNincviterlonX oattzspordt. Tp sasom thet
ta är en stor Synd at mchvnna en annan sinlekamligaWalfärd;
Fast siörre Spnd är thet at nHvnna finMsiasEwiga WalM.

4. <)uc> 6l>«, Jonas stulle bctanckia hwadhan vthrättade
med fin Wrede: Alsintet/ tp GudzRad bestod doch at
vtter blefwe behaldna. Jonasbad illa: FaderWar som ästiHim,
blom;Ttlkommetittßijke/ttzerwijtze.dieickeallenastatGudzßtz,
ke matte vttzi hans Ord / och en helig Wandel hoos blifwa be-
hallit t Vthan ock at the som icke arekomne tilGudzFörsi,mbling/
matte än nu fa then Md/ at the matte blifwa beqwämme at wa,
radeelachtige afftheHeligas Arfw?deeli<liuset.lonasl?ullehaf-
wa tancktal och Hedningarnahörde igenom Troona pa lEsum
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och Fielde Capitel.
Chrisium/somärickeallenasiludarnas vthan och Hedningarnas
Trösi/<liws och Caligheet/ til Gudz Rijke. Ty kallade ochGudh
samptvthtogthem/ ickenar Jonas willc/vthan närGudh tächteS'
effttt fins willics godaBetzag/sine härligMad til <loff/vtur mörck»
srnsWalligheet ochförsatle themvthisins ElstellsaSonslEsu
Rijke. Therföre:M HErrewärHEßre/ huruhärligit är
titt Nompnl all Land/therman tackar tig i HimmelenAn-
tungen tHet ar ta ibland ludar ellerHedningar.

l li. .läromhar
nam/sa börhwar och en Mennistia sii/ga til figh fieljf/ransaka
hwadhonär/ochfraga sittSamwectomhaLhaswerwtil ellcrilla
lefwat. Kötlet rcetar ch til allaCpnder/mcn stagom försi wart
Samweet iagstaligahan-
dlar?Köttetdrager thensannaGudzKundstap/Fruchtan/
KärlcekochFörtröstan: Hrthet staligt mittSamweettNep. Ty
tu stalt icke hafwa främmande GUdär. Köttct reetar til
Högfärdoch förtröfiapaWerldenes Fäfangligheet - Hr ttzet M
ligts Nep-TpGudhar wärTiifiychtochstarckheet/enhielp i
Vthi aU Bkdröfwelst. Köttct rcetar ositit Gudz Nampns mil)«
bruk/ ärthet staligtiNev.' Tu ffalt lckemHbrukaHEArans
tins Gudz Nampn. Köttct reetar of) til Gudz Ordz Föracht:
Ärthet mttißcp:Tp thelööse Förachtare stole komnm pä
stam. Köttct reetar til Olpdno emot Föräldrar och
»ar/
Och Geensträswogheet itt Afguderij. Köttct reetar til Orätt-
ferdigheetemotsinNäsia/ochbcswijka fin B?oderl Händel; arthet
staliatiNeytTywee honom zom bngger siltHws medjpnd
och fin Maat med orätt/then fin Nasta för intet arbeta la -

ter och icke glfwer honom lm Löön. Wee them jom fa-
ra effter at göra Skada, Wee them som fitt Godz för-merar medh annors Måns Godz. Köttct reetar til/
Blodtorsiighwt/Wrede/ Mjtoch Iswund ar thet ffaligt? My -

Ty
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ThenAndraPredikän
Tythensom draperenaMennistia/ban lkal DödenHöö/
och roen som förtömas päsin Broder och honomförsmä-
der/han är styldig til Helfwetis Eld. Köttet reetar til Bole-
rlj / Hosr / / Oreenligtzeet; Hr thet ssaligt t Ncp:
Tv intet oreent kan ingä i thetNM Hierusalem och ärfwa
Gudz Rljke Och sä bortäth maste wijex«tN!nera alla sädana
ondaKötzensGärmngar. Hafweringen Deelachtighettmed
the onyttigaMörckjensGarningar / vthan straffar them
Heller. Farer icke wllle hwarckenOrättferdiga/cUer Bolare
eUer Afgudadyrckare/eUer Hoorkarlar/eUer theWeklingar
eller Drangiafiändare/eUer Tiufwar/ eller Girige/ eller
Drinckare/eUer Hädare/ellerRöfware ssola ärfwa Gudz
Mke. Mangen ärsaförblindatisineSynder/athanickekanbe»
finna sig göra omtt,bestnnttickeengangatHErren honom tilta^
lar: Menar tu at tu stäliga fortfaari Synden? Hwad hafwer
iaggiordt tig mittFolck och hwarmed haswer iag betungat
tigs Sag thet mig/ hasiver iag icke giordt tig alt godt sä-
gerHErren. TömomthersöreocheansakomHsielswa/pathet
wij icke med ttzenogudachttgaWcrldenmägomfördömdewarda.
Och finnom wij ost haswa felat/som wijfeele och salle dageligen/ep!
sä affbediom wäraSpnderilEsu^ampn/sastallEsuswarFrel,
sare hugswala wareSamweten: Warwio godatröst minSon/
minVotter/tina Synderförlätastigh. Och sedän fa wij
Frijd med Gudh tgenomWär oEcra lEsum Christum.
Men enkanneeligaeffterGudhsämiHagar lonXWecde och oför-sonligheet/ep'sawaromförsonligeM«>nl,flor/bestnnandesatwij
äredödeligeMennisfior/tzVUomillaanssär föraisttt Hiettä itt o-
dödeligit Haat. Hrom wij icke alle lizka :

I, Karionc äcbiri. Effter wij alle Hafwaffuld vppa
Gudh äringenMennistia ostpldig. Thttta makcker nui Dagh wa<
re som för en ringa Orsaakstull/ som Bieswulenvp-
wäcker them emillan vttzi Drpckesmäl/ta Satanbäst färöfwa sitt
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sch Aerde Capitel. 5^3
Speel/vttzmana tzwar andta til onödige och förargelige äneNcr
z>unHjm §6 cXlim,med huggande och stickande/braskande och Ku-
lorsWärlande. Hartukusi at bewijsa tin Manligheet/ sa fachta
medtinochßijffensFttnde/therhattuähraaffMcnsadaneStol?
strptare taga gemeenligast til HaraWärian) när thet gällcr om
PaHen) och vpfpll icke landet mcd Wrede och Blod. Och fafi tu
icke vthgute Blod/ saweet: At en otijdigWrede ar itt Mandrap
för Gudh. Jonas meenle at han mvedgadesssäliga/ effter han
sruchtade om fin relpeÄ: Sa mena sadane/omitt löstOrd them
faller emilian; iagmasie hampnas/tzan haswermigförtörnat/iagh
maste som en (Havallier Ma min ahra/rcspcH ochHeder:la/
«M sa/ tzempnas tu tig fielff/sa öehöfwes ingen Ah f
Thetär sa barnsiigitatklaga,- la/saärthttKarlachtigtatfthratil
Helfwetis bade med Moch Siäl:Ty then som sätter fig emot
Oswerheten/stal sa Gudz Don, öfwer sig. Hörnu hwad Sp-

1'1c>1,.,115.

3,c>m. ill«.

rachsäger och battratighiThensigh hempnar/ öfwer honom
stal HErren hemnasigen/och stal säbehalla honom Hans
Svnder. Förlat tinom Nasta hwad hantigh emot brutie
hafwer/ochbed tä/sa warda tine Snnder ochsörlatna. En
Mennifkia behäller W«de emot then andra/ och wil sbkia
NadenarHErranom. Hon ar odarmhertigemot fin lij-
ka/och wilför sine Synderbedla: Hon ar icke vthan Kött
och Blod/och behallerWrede/ hoo wil ta förlata henne/
hennesSvnder? Tänck vppä Endan/och lät Owanstapen
fahra/thcnDödenochFörderff söter/och bliffvthißodor-
den. Tanck vppä Bodet / och öfwergifftittHaat emot rin
Nasta. Tanck pä then Högstas Förbund/ och förlat Fä'
Witstona. Then som täncker at hanfielff K enSpndare/han för-
latcrochgäma sinusta. Thensomthet ickegör/bedersaledes:
Fader War förlat mig icke minä Spnder/sasom iag tcke förlater the
migstpldlge are.- Hm en sadan dör i HastiZtzeet/sa faar han til
Helfwens bade til Kropp ochSiäl/ther han far wisiasi en Ewig

öcc,
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§3O ThenAndra Predlkan
Osämia och Ostijd. O ganffa wcll fächtat/O haeligen hasirck lu
sött tiNlclpcH,

2. K-uione servirii, wij äre lijke/och böra altsa wam medhhwar andra försonlige/ejfter wij äreMedtienarevthi en Tienfi
vndercn Herre/hwilkenarGudh iHimmelen/artinNasia oförson,
lig sa hemsiall honombeggcsidras HErrt/som säger: Hempnens
ider ickc sielfwa/vthan later Oudz Wrede hafwa rum Mm
är Hembden/ mg stal wedergaUat/sagcrHErren. Men <sr
tm s?ästa förfonlig/ sa förlat honom affalt Hierta/sa offta som halrbryter tig emot. Kan tu ickc mcd godt Hierta/sa lat thenSaak kom,
ma ordenteltgcn för som «»> enGudzTlenaretigtil go-
do/och är then til RaddhoZa som illa gör.

3. Karwne vjnculi.wiz böraoch wara försonlige/cffter wij al-
le areßröderoch Spsirar/vnder enFader/somcirGudh i Himme-
ten. lorden är allcs warModer/ alle äre wij afflord och maste til
lord. Wij äre och alle GudzBarn och Medarfwingar. Wij are
Me <ledamötcr afflEsuKropp/affhansKött ochaffhansßee-
nom. Ep sa° warom jwförsonlige med hwar andra.Som Abram
jade til <loth: Käre/ lätom icklwara Trata emellan miZ och tigh/
tv wij arcßwder. O wal betänckt? Therföre: OElsteligeWän-
ner/ M Bltterheet och Grymheet/ochWrede/ochßoopoch
Hädelse wari löngtisröider/sampt med alla Ondsso. Men
warer inbördes til hwar annan wänlige/godhierkade/och

then ene then andra/ sZsom ochGnd h igenomChri-
stum hafwer förlätit ider. om bedie wij trokgtn/sa siulan-
des. O gifwe thet Gudh/ Wij effter tin Budh/ Kunde os
fä sticka tilsammans: At lvi, med TigEwtNnerlig/I Him-
melrijk/ Mäge lefwa' Saltsih?et Amen.' HErrclEsuAmen f

Mm HM Wredikan aff
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oH Aerde Capjtel.' 53l
Rommer här «ch läter ofi Hirren Gudh prijsa/:c. ci»<lu^«

c. 4. v. 5.6.
M3H Jona gick Vthu Staden / och satte

sig ther
ma Hpddo/ther satte han sig neder lSkug-
gan / tll thch han matte see hwad Stade-
nom wederfams fiulle.

Mn HErrenGudh förstaffade en«m-
bitz/ thm wäxte öfwer Jona / at han flulle
stpggla öswer Hans Hufwud / och weder-
qwttkta honom i Hans Wedermöda. Och
Jona gladdcs fast öfwer thenFU OffhyddoHögtiid stal tu hälla i Siußagar/närtu
»Hhafwer ittsambltitafftinomLoga ochaftinomPrätz.
Sa förmanar Gudh igenom Mose/ludasolcket/Elstelige och Vt-
walde i HErranom lEsu Chrisio. Hwarest achtas:

I. Befalmngen/ GUDHbefalte atlftaelsßmn
ssulle komma tilsamman Hhrl. den »5. scptcmb. och PmM
lioqwisiar/ Balsamqwisiar/Mpttenqwisiaroch Palmqwisiar/och
görasig och boo
gaoch andraGudeligaDsningar ther vthi/ifiwNagar/idka. Och
tzär med förde Gudh them til minnes -

I. in ticscrtc», thttas VZaNdMNdt j 40.
Hhr vihi Hknen/hulll vnderligen Gudh them vppehölt/bespijsade
mcd Mnn ochEnglaßrödaffHimmelen/ gaffthemWatn vhr

Hxx ij Pr-
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53: Then Tridie Predikan
harda Helleberget och bestarmade them sasom Hgnasienen/allan
thcn Tijd t^eboddcvndcr Tiäl. Oen nödigPaminnelsc!Wijme
och sa Oäster och Främmande/sommäsiemedludafolcketwandra
n.exHrabiffe Hknen/ som ärthenna elcndiga Werldcn/och boo
vndcr Tiall, vthl ware Hws och Hpddor/som mcd mangc för-
andr;ngarärcvnderkastadc. la/mangcmastewandra ochwallai
ftämmande som Abraham hwilkcn war en Fremling vthithe
Philisiers<land ilanganTljd/och klaga medDavid: Wee mig at
lag en Fremling anblandMesech/iag masteibland Kedars Hyd-
dor: Mcn sasom GUIH vnderligen vppehölt Israels Barn
< 4a. Hhr/ therasKläder blefwo icke försietne/och therasSkoor
söraldraoes icke/ ep Heller swulnade therasFötter: Hfwen savppe-

Gudh än the som icke allenasi ock alla
thesineitherasylndeliZaWandringithcnnaWerlden. Bespijsar
osi med fitt Andeliga Manna Hans H. Ord / och giswer otz bricka
klart Trösi-Watnvhr thenAndeligaKlippanChristo lEsufiödan-
dc/ och bewarar i thejse sahrligeTijder/ sasom en Man
bär fin Son iallan thcn Wäghtherwij wandrom / in til thchwij
kommom til Walt ratta Heman. Bewarar ostsasom^gnastenen.
Sasom en Hrn vthförer fina Vngar/ och stpgee öfwer them/han
räcker fina Wingar.Msatager han och bär osivppa fina Win-
gar: HERren allena leder osi. <läggerch pafinaAxlar/sasom en
Heerdefitt igenfundne Faar. Bäär sasom enHcerde -lamben
i sitt Skööt. Bar i fin Fampn/sasomenModcr sitt Barn/sa
hallcr han ch liufliga pa fin Knä/hugswalandesol) sasomen Moder
hugswalar fördeGud fittfolck til minnes:
'

z. KctcHioncm,Wederqveckelseeffter vthsiändcn Resa och thet
i.in (^«nanrcrrettri.vttzithetlordestaCanansomfiöt medmiölk
och Honung/hwarestGudhgiordethemstoraWälgärningarbade
i leramliga och Andeliga matto' 2.in

tänckia/ hwilket
the och langta sato isinä - Hfwen sa we-

i>k!.ils-;.
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och Fierde Capitel. .5^3
derqwecker Gudh cst,-dels vthi finKprckioochFörsamöling/safom
vfhi enAndelig -löffhpddo/med fittH. «Ord/sa atenChrisic, Ciäl

ftögda kan mcd David:HErre/iagwllgä initlttHwspä
tlsia ftora Barmhertighcet och tilbcdm cmot littH. Tem-
pel i tlllsruchtan.Bclsvti theHimelskeEwiga

wij warda wederqweckte affHEßranOudh vthan aterwändo.
Tv war Bcdröswelsc/ttzendoch Timclig sch lattar/ föderiotz en
Ewig och öfwcrallamatton wichtig Harligtzeet. Täwarder war
Sial /eet i VMust».

l l. här achlas och Tijden na? Israels Barn stulle
halla <löffhyddoHögtijd/nembltg« närtbehadeinsamblatoch
tat fin Sköld-och Wi<n« And: Ta skuissthc komma samman och
hierteligen tacka Gudh förthetgoda landet/ han them gifwit hade/son, Vavw sagcr:HErre tu kröner Hhret med tittgodo/och
tm Footspar drypa affsetma/sä at man gläöes ther wid och
siunger. Wij ssole och wara Tacksamme / hwar och en i fin
hyddoförGudzNadesMlUgarningar och blomfiras/som gröna
Qwisiar/affalleTrones Gpgder ThenMttserdiZe stalgrön-,
stas fäsom ittPalmträä/ han stal waxa sssom itt Eeder-träa pä Llbanon. The therplanteradeärovthiHErrans
Hws/ the stola l wör Gudz Gardom grönftas/ och om
the an gamblewarda/ ffola the lijkwäl blomstras/ frucht-samme och farste wara: At the förkunna Ma at HErrenssftom ar/minTröst/och lntet ormtar i honom. Enkan-
nelligen sasom ludasolcket bvgde tilTacksayelsesTekn
«ffPalmqwistar/ Olioqwlstar / Myrten -och Balsamqwi<
star: Salatomosi grönffas i.Palmia MuciX,affenhiertel<gtil-
försichtsPalmqwlst til war FrelsarelEsum/at mtct ondt otzfa
ttpckia ma/ ssm ifrahonom draga ffa!: alt ttzet iWerl-
den är/stal tu O lEsu mig allena bchaga:Grönskoms 0ck2.0-

star. Sii huru gsdtochlustlgtär thet/atßröder/jaalle?
Xxx ii, Chri-
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534 Then Tridie Predlkan)
Chlifine/boo endröchteliga tilsamman- Ty ther
des lofwarHErren Walsignelse ochLijfftil EwighTijdl).
Grönffoms:

3. ab«äienriX,aff<lpdnones Myrtenqwlstar/atwij
beftijtom effter möplighcten atftuchta GUDH och Hälli, Hans
Bod/tp thet hörer allom Menmjkiom til. Wijstolom ochgrön-
stas. 4- öaisamis aff Tacksamhetenes Balsam.
Gifwomifran en god ochsööt Balsams.lucht/som är en trogen
TackschelseförGudzWälgamingar. of-
fradeludarnaganffarllndeligen: Men GUDH hafwerLust til
Kärleek och icke tilOffer tilGudzKunoskapoch icke tilßren-
offer. Affhwilken Gubz saliga Kundstap och reenaKärlekflpteden
hiettelig Tachapelse och Ach / mg wil therföre vp>
höya tig minGudh tu Konung / och titt Namp» lofwa gl<
tijd och förvthan anoa. lag wil dageliga lofwa tig och titt
Nampn prijsa altijd ochförvthan ända. Proptzeten Jonas
bpgde fig ock en Gudh harligen zieradeoch be-
prpdde med enKlirbitz/ men Jonas grönffades ganska illa / icke aff
Bygden vthan affSyndenemot fin GUDH/och Wrede emot the
Mneviter/som warText widare larer/afhwilken wijwiliombesee

lonZc, DrophettNs Io«X Löffhyddo.
Vthi hwilken bessnnom och giswom acht vppa :

I. LxttruÄil,nem,lonX<iöfftzpdbosVpbyggiande/ satalar
Texten:OchlonagickvthuStaden/och satte sigöstan för
Staden. Ochgiorde fig ther ena Hyddo/ ther satte han sig
neder iSkuggan/ til thch han mätte see hwad Stadenom
wederfahras stulle. Här föreställes o^:

I. c^relllc>,lonHVthgang vhrStadenMneve. En
Predikant är wäl lofiigit at halla sig vndan ochhwijiafig isra fitt
arbete/ tp alting hafwer sin Tijd/ och alt thet man företager vnoer
Himmeten hafwer fma siund/ ther raoer icke allenast lEsus vch«n
gor thetockfielff/när han satalar til.Apofilarna/schandeslKom-

mer
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mer) aUena aMdes med mig vthl Odemärcken/ock hwij-
len lder »mgot littet: Ty ther woremange somginge tilochifta?sa at the icke hadc Tijd tel at äta/och sä foor tzan Zort affsijdes MSkeps vthi Odemärcken. Men i then Menmg gar ep Jonas vhrStaden/vthan < then mening athan icke tiliijkamed them matte för-gasiStadzensVndergang- Men en falst Mening ochgalen In-

anammat Battring/afftheviter/forSpndem ochfin Wrede wandtifta them/tpkunde tbe ey
förgas. Mförty/ görlonas här vthmnan altsörmvM och försecrsig/'. EMVt Gudz Befallnlng/han stulle ep gadt vhrStadenfö« an then gode Gudh som besalte honom BerinZa / hadekallathonom vchigen. EnGudzManeNerProphelewardtjwolydiah
HERransßösi/ ochgick öfwerOudz Bcsalmng/tp bleffhan affGudh Zifwin ath itt drapte och sbnderkeo/Kde honom.2. Giorde Jonas emot sitt Embete/ hanhadepredikatenliard

Vndergang/hansag therasalfwa/liaaTp bordehanftv trösta them at OM föeskiut« mäenBoofferdig Spndare/vthanMunnar Straffoch VnderZang/päthetMnnlsktan stal bättra sig/och then sig omwänder/nan finncrNad: Tn nadelig och Barmhertig är HErren /talia och aftstoor Godheet- mangTusend/som honom karhafwa och Ma Hans 803. 3. Gaffdan ifrä ssaen sior Förargelse. ThcMncviter woronpltgen begpnt sin Gudfruchtigheet
den och «ntet meer talade mcd thcm/kunde töetanckla: WartFa-siande och Bedlande är, Mngt/wl> maste ooch föraas/cffterPw-phctcn öfwergiswer Eä giordelonas ma/temotbcktre hade warlt hafftthem eenörächteligen och saatmed^avld:Gubh wijförbijde t,naGoddcetititt Tcmpel-'
HanborVcformana them enhalleligcn tll en nädlaföriwn.ng/saledcs: Mm Siä! sta!
wnow/ Kt the Eimde: (Säd.nna som the Nmemter woH

!>S«I. !45:K
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336 ThenTridiePredikan
ssoltl hörathetoch gladlasig. Prijfer medMigHErran/
och later o§ med hwar andra vphöya hansNampn.

l ercHio. sedän söresicilles chlonZe -löffhpddosVp-
rättandc/ at han giorde sig enaHpddo. HangarHstanförSta-
den vthantwlswelps nägot Berg/ hwadan han hela Staden see
kundc:Menefftervttzithe samma<l<inder ärganska hett affSole-
nes krafftiga wälckandesomathmattarMennWan/tpbpggersig
Jonas en >löffsaql eller grön <löffhpddo/ som stulle giswa honom
Skuggeemot SolenesHeeta/ och vthi hwilken han kunde fittiai
Swalkaoch Skugge. Sawartalon«:HpddaittMedel/genom
hwilket SolenesHeeta ifrähonom afwänhes. Sa hafwerGudh
ey föibudit/vttzan fasimeerbefaltatbpggia Hwsoch Boningar i
Gudz fruchtan/ sa til at affwända Heeta som Köld/ja stpla sigh
vthinnan för Regn/Slorm ochOwader/ och är en stoorochgodh
Ting/ at hafwaTaaköswer Hwfwudet. Sasom ttzetta /sa äreey
Heller andra Medel förbudneoch aro icke emotGudz Försyn/som
allting siprer/stickar och wäl laZar: Doch gemeenligen och altzra-
masi igenom beqwämlige Medel. Tp ar ep förbudit at sökia<la-
kiare och vttzl sin Siukooni: Allenast man först
MrHEßren effter SprachsRad : Mn Son när tu kranck
ast/ sa förachta lhettaicke/ vthan bed HErran/ ssgör han
tig helbregda/,lataffSnndenne/och gör tinaHänder o-
straffeliga/och ransa titt Hierta ifMMlMarning. Sedän
lät Läkiaren til tig: Ty HErren hafwer skapat honom/sch
lät honom icke ifrä ttg/esster tu doch behöfwer honom. Ey
Heller är förbudit at forcl6cela> förwara och besasta Slott och
Städer j ep Heller at bruka atNunirion och alla nödwändige In«
KcuwenrochKrijgz-Rusimlig tilFörswar emotFienden:Men
at förlijtasig pasadana medel meer änvppaGudh/thetar enstoor
Spnd. En Rcittfinnig brukar Medel/men förtlösiar doch allena
paGudz hielp och mächtiga Besspdd. Tn enom Konung hiel-
per intet Hans stora macht/enomKampawardericke tzul<

pit
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pit igenom Hans stora Krafft/Hastar hielpa och intet/ och
theras stora starckheet fralsar intet: Men/fi,/ HEn-ans H-gaseer vppa them som sruchta honoln/ the som vppä Hans
Gvdheet hoppas.

111. In ruZuria permanto, oZföreställes ock Iyn« Dwäljan-
de vthi fin bpgda Hpddo. Han satte ssg neder i Skuggan til
thest han mätte see hwao Stadenom wederfaras stuUe.En Gemant wcknar i Bockeblod, Men Ion« hardaHierta emot
the Nincviter är obewetligit. Gudh talar tzonom til; men doch sö-
der han fitt fattade Haat och Wrede/ längtandes effter at see Nine-
vcs Vndergang. FörfiggiordehanSkiulemootHeetan:Men
the Mneviter han emot spndencs och
GudzwledesHeeta. Saledes är thct icke allenast stadcligit/vtan
ockfatzrligit at framhärda i fin Ondsto / och icke, lata GUdz Orb
bijta vppa fig. Först ar thet skadeligit/tp jwmeer en spndar/)w stör,
re siraffföllier ther pa/ som then första Wcrlden/Pharao ochS-
odom nog ä.e otz tilExempel. Jw meeren fortsaar i Svnden/ jw
hardare är then sammaaffSatan sangen och bunden. GUdh är
Frijd/Frögd/>lijffoch Saligheet/ en framhckrdatSpndareär langt
härifran: Tp Syndenbebinderhonom medSathansoni medfigtz
förer Elend och Nöd/Helswetis Wee och Qwal. Sedän är thet
fahrligit at framhärda i fin Ondffo,- Tp Menniffiones Mär
ganffa kort/och then ta vthi fin sramhärdandeOndsso öswerijlat
warder med Boden/ han waknar vthiitt Ewigt pa thens
Göd föllier Ewig Nöd. NärGudz Mun straffadelonX otisdiga
Wrede/stulle han strax med lavid angrat fig/AH ! lag haswer
syndat emot HErran. Men Han fortfaar i fitt vabcgpntaVp-
sath/och wille gärna atNineve änteligen fkulle förgas. Menwach,
tom för sadant/vthanän i Dag/om i sään döra HErrans
Röst/ sä förharder icke idorHierta: Ty the som thetgöra/
stola icke inkomma l Gudz Roligheet.su Nampn vthanVplkoff. Wij spnvom dagcliW/sagörom dagelig

Vp? Bät>
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Bättling. rceipjlcgm craz tiat in me volunt2s Oamini.
IDag wiliag bättra mig/ iMorgon stee med nng GudzWillia.
Wart L>jss ar itt som snart förswinner narHErransAnde
igcnom Döden/blas ther in. En Skugge flpr snart bort: Hfwen
wart <lljff,thet faarhastekgaoch oförseendesochblifwericke.Thcr-
före asiu/OMenniffia/ iDag nagot/men kan stee iMorgon intet.
Lijffzens Ingang ar Gödzens Begynnelse. Wart Mar sä
kort/atthct näppligenärwärdigtsitt egit3»ampn. Göl therföre
snartßätrring/efftcr tuinnan kortmasie döö. -tijfwet tager affoch
nalkas Hgneblecktil Endan. Ty/war fromiWagen/attighma
wal ga i Faderneslandet. TrachtaithennaFlychtigheten effter
Ewigheten/i thenna Elcndigheeten effter <lycksaligheten/ ithenna
Dödeligheten effter Odödeligheten/ithcnnaFattigdom effter thethögsia Arff. Salig och klookärthenMennistia/somsaärlsitt hela

hon wil waraifinDödzstund/ochthet tanhon wara/
om hon later hela sitt en staoigwarande BattrinZ.
Hwi, wil tusadöötulsraelsHws? Ty lag hafwer ingen
Lust tel hcmsDöd som döör/sagerHErren/HErrenlTher-
före omwander eder/ säfäilefwa:

l. häl aff/at ga vthu Staden med lona/sattia osiisslGl
ga/och wäntahwad Stadenem mawcderfahras. Thetar/affsön-
dromosiifratheOgudachtige/ingamiGudzHws/ ol)

tiltWwijsasee huruthenÖ-gudachtigewedcrgullitwarder. Men med thenna athffildnat:Hr
Spndare» i< dorriAldllii och wil omwandafig/ep sa öfwergifwom
honomicke med lona/vthan vprättom honom med sachtmo-
digomAnda lEsusGudzSon vptager gärna botserdigcSpn-
dare/som thcPtzariseer fölbrahonom/säyandes: Thenne vndfär
Syndare och atermed them/!y Menuistiones Con ar kom-
men tilat vpsökia och fralsa thetsom förtappat Ther-
före maste icke allenast Prcdikanter och <lclrare vptaga
Spndme / med Petro somwände vthi en PrediMn zoo» Siä-
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iar/oH nclrthe fragade säyandestil Apostlarna: ochßrö,
ver/hwad stolewtj
och hwar och en affeoer läte döpa sigh i lESU CHrlssl
Nampn til Syndernas Förlätelse/ ochjstolen vndsä then
H. Andes Gäfwo; mcoPaalo somvptog tycn storc Vlodjkäns
daren. Aleo lohanne Evangelisien som igen tog en Ticnare som
lop ifra honom och wardt en Rösware zvttzan ockthcn enaCtzrlst-
naMennistian böricke försmathen andra som har 06) wil battra
fig 5 Tp ingen Spnd är sasioor bedrcfwin affen Syndare/ som en
annor icke ännuafwen samma bedriswakan. Wij äre annu i
Kötet sälde vnderEynden:Therföre vptagom the S»vaga
i Trone/och bedröfwom lcke Samwetet/ vthan trösiom thct
Heller. AtlEsus är Gudz 2amb/som borttagerWerldenes
Svnd. Ochttzerföre tillater Gudh icke allenast the ringa/ vthan
sioraochhögtvvlpsiegrufweligenfalla/ och hänger them en Prpgcl

ickemageblisivavpblaste ochförmätne/somwöro
the Englareene/nar sattiga hö-res waraafärde / vttzanaffsttt egitfall hallasiHdmiukhect. Tp
talar then H. <lutherusr<itteligcn: Fummum juz cN: summa in,
/uria: summa summa miscria! summuH conciona»
ror ek lummus Högsia Rätt är högsta

är högsta beswär/then högsta och siörstaPreoikant är then
högsta ochsiörsieSpndatt;PathetatintetKöttstalbs»ömma stg.
G«dh tillater the store och högtvplyste falla/pa thet the mqge desit
bättre weta at omgas medh them som fallne äre. on tcn'arus

lcis?Thenther mtet öfwat är/hanssrstär sögo:Mcn'
then som Nelff haswer warit iFahran / weet bässat omgas med then
somär islijkNöo. AntagomtherjörcthennaHErransFörmaning
then enemed th?n andre-StarckerthetröttaHänderochwe-
derqwecker the Machtlösa Knää/ säger tll the förtwiflade
hierta:Warer wid godt Mod/fruchter,oer mtet/ si,/idec
Gudhkomlmrtilathämpnas/GudhsomwedergäUel/han
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kommer och stalhielpaider. Men är Spndaren 2. Incot».

Ocorrigerlig/fom iNtet wil liitä fäya stg/ Vthan ftamhcir-
dar vthifin Ondffo/sä halthsnom sasom en HednmZ och Publi-
can/vndfip sädanas Omgange at wij tcke blifwa sörfölde. Dra«
gerickeOokmed the Otrogna/tyhwaddeelhaswer then
Trogne med then Otrogna. Salange Istaelsßarn tzodde i
Cgppten/hadetheallenast-löfftei om men när the
vthginge/ lcdsagädeGudhthem i seeta Arswet/
ther the i Sanning fingenyttia Hedningarnas seetaKärna.Wij
hafwom ock <löfftet om thetswiga Himmeistä godaArfwet iHim-
melen/men wij fäm cp npttia thet i fielswa Sanningen/sa lange
wi) stttiom wid the Egpptiste Köttgrptor: Tp williom wij til Ca-
nans <land en ganglända/sa gam medwäromAnda och Gudelige
Tanckarifta the ogudachtigas Omgänge, öch längt,m til thetHimmeistä Ewiga. Wljker/ wilker drager vth thadan och
kommer widh intet oreent/ gär vth ifrä them reener ider.
GUdh loswade sigwillia walstgna Abraham/men han stulle först
ga vthu fittAfgudestaFaderncstand/ in vthithet -landsomGudh

tvjsie/ hwaresihanock wardtwalfignat. GudhochWZrs
HErreslEsuChristiFader hafwer och wWgnatosmed
aU Andeiig Wälfignelse i theHimmelsteTing igenoniChri'
siUM: Men wij maste föriivthgaisra then Ogndachtiga Hoopen /

som Gudz Englar at vthfara israSodom/siyandes:
FörwaratlnaSiälochseeicketilbäka/ochstatickeialla thewnaEngd/menpsBerget vndsatt tig at tu ickesörgäs.Metl
doch williom wij troiigenbedia at Gudh och thesse wille onuvanda
sämptvppetzalla ttzeVthwalde at ttze ey Heller warda affthen onda
Wertden förförde. FriozensGUDH Helge o§ öswer alt/at
heela wsr Ande/ochSialoch Kropp möttewarabehäUen
vchanstraffi Wärs HErras lEA Christi Tilkommelse.
Wij Willie bedia at wij sa matte i Werlden omgas/ at wij vnder
Gndz Skugga kunde med Twn« förbtzda thet fom Werldcn stal
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wednfaras/ wantandes effter lEsu fidsta TilkomNttlse. Wij bi-
Vie O HErre ass Hiertäne Grund/Förlötwärßrist iaUa
stund/ »ielp otz med hiertansHugh ochAcht/ Tmhärliga
Dag och stora Macht/ Förwsnta med glädieochChriste-
liga Troo/Til thc§ otz nalkas then Saliga Roo.

sedän achtSMWl)loN2lHyd-
dos plydnat ochzierat.HErren Gudh förfkassade enKurbltzthen wexte öfwer Jona/ at hon siulle styggia öswer Hans
Huswud/och wederqweckia honom iHans wedermödo.Härfölmäles Treggiehanda:

I. sm lons CuM. Tbctta Ordfinnesmgensiades i then H. Bibel/mecr an pa thrtta Rum/tvkan man
icke säcgenicligcnwcta/hwadthctta haswer wantsör en Zrönstan-
Ve Wext / som sa° snarthaswer wuxit och förmat giswa lfra stgtz en
nöyachtig Ckugga vthi the heeta OoKoreH
duc sub juätcc 115 ctt. The<lärdehafwaharom athssillige Me-
ningar/men doch ör a°n owisi tzwnV änteligcn liasi
werwarit. laglcmnarhzVarochensinmcnmg/warSwcnsfa vcr<
1,0.-. har thet HfdetKurbitz/för thel) öswcreenskommelse skull med
thenna
ifta sig en wijd och KöölachchSkugga. Men dochhaftver thet ey
warit nagon sadanKurbch/vthan en Zespnncrlig owanlig Wext/
och kunde vthanTwifwel betan,
tilthch Warcise/fäsi thennc Kurbitz waxande ösmergick Naturen:
At hon wexte i ena Natt vhr lordensa hög och med sasioraßladcr/
at hon öfwcrdrog helalonx vpöygda Hpddo/ och gafflwnom e>
mot SolenesHeeta vthi Hans WanmechtMeet/ en fullkomligö
nöpachtig Skugga/ at han ftttjasom vthi en tilpyntat Commm-
saal och Paradys. S"hafwor fa Oudh aliesiades fin Wärck/ sa i
Staden som pa Landet/Berg och Balar/ mcd hwilke han lemwaloch the Otackfamme willocka tilßättring : Ty han lattr
Sool vpgä öfwcr Ondn och Goda/ ochläter regna öftrer

Vyyiij Ratt-
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Äum.t.zn. Rättftrdiga och Orättserdiga. The msrrande och olpdige

Israeliter gaffhanWatnvhrhardaHellebeegct. Therföre antin»
gen tu med Jona wisias i Staden/ elier tu med tzonom spasserar
vthomStaden/sakomitzog al tu ästvthi Gudzaspyn och vnder Hans
Hand : Gör therföre intct emot GUdz Wlllw fasi tu an äst med
Jona allena. Ehwadwij äre vthe elier hema wandrandes/
stolomwij befiijtaotz at wij mägeHErranom täckms. Hcir
förmälcsock.-Tl.Unclc Kiersi hwadan thenneKmbitzhade sittvt,
sprung/nembligaaffHErrenGudh som tzasieligen lät wäxa thcnnß
Kurbitzja oct Thenenaört/Gras/Buske
Traä och annat waxer snarare/ somt senare effter somGudzwllm
är. Gudh haswer itt vnderligtttt^il?«rium och fasi härligKrydde-
book/ hookan see fig mätt aff Hans tzärligaWarck s Han later we-
xa vhr lorden allehanda örteroageligenochahrltgen/ ja ock obe»
kante/ sa at hwar man ssg ther öfwerma förvndra. EnMennistia
kan med all stn Omsorg och Mödoickc lata wäxa then ringaste
Stielckvhr lorden/vthan altkommer affGudz nadigaNälfignel-
se och Faoerliga GodHeet/vttzan all war Förtiensi ellerWäroig-
h«t: Sade
ochörter som 3röö hafwa och sruchtfam Trää/at hwart
och itt bär frucht effter sin Art/ och hafwer sttt egit Frös

Gci»,»: lii

i sig sielfwopä lordenne/ochthet stedde. Thetta hallerGueh
rundeligen än i Dag wid macht effter fin Gudomeliga Försvn. Alt
bade Mennistior och Bossap fa fitt Vppehälle/satziclperHErren
Gudh allena baoe Mennilkiom o6)Fän.,tmed en rijk och pmnog
Ährswäxt. Siunger til ikifftes HERranom m?d Harpo:
Then Himmeten med Sknyr betäcker/pch qzfwcrAegn pa
lordenne/tyenGräspä Bergen wämläter. TuHErre
Gudh/fuchtarBergen ofwan effter: Tu gör La wet sult
medfrucht them tu förstaffar.Tu lätcr Gräswä
stapen/ och Sao Dennlstlomen tll nytro: At tu staltwta

tom-

rs,,. ;6

iM .«,<.: .1
«4.



ochFierdeCapitel. 543
koma Bröd vthafflordenne.Och atWijn stalsrögdaMew
»Mones hierta/ cch hennes Ansichte dayeligit wara affO-
lio/ ock Bröd styrckia Mmnistiones hierta. AtHErranS
Traä stola suli mcd Must stä/ the Cedertraä pö Libanon
som han planterat haswer. HErrehuru aretinWarckjä
ftoor och mang/tu haswer wWgen stickat them au / och
lorden ar fuU aff tina Egodelar. Tu glader alt thet som
röres badeAfftonochMorgon. Tu besökerLandet ochwat»
nar thet/ ock gör thet mMrijkt/GudzKälla hafwerWat»
tilfyllest/tu läter thchKornwaltriiswas/tyaltiabrnkartu
Landet.Tu watnar och suchtar thetvpplögt ar/
med Regn gör tu thet blött/ och wWgnar thetzWext.Tu
kröner Hhret med titt goda/och tlnFootjpär dryda afset-
ma. The Boningar i öknen aro och feeta/ochHögarna a-
re alt omtring lustige. Hiordmarcken ar sull med Fär/och
Dalarna siatiockt med Sad/sä at man glades ther widh
och siunger. Thcnnesamme GUdh haswer och förstaffat lonÄc
Kurbltz. Thet ar stedt aff HERranom/ och är itt Vnder sör war
ögon.Summa: GudzWarckkan man tcke all räkna/och han
giswer alt thet godt är pä lordenne. Har förefialles otz:

II l. K ne, tll hwad ändaGudh sörssaffade Kuröitzen/nembl.
at hanffullestyggia öfwerlon«Huswnd ochwederqweckm
honom iHans Wedermöoo Försistulle hon stpggia öfwer Hans
Hufwud. )on«Hpddo kunde icke gifwa hsnom nog Stugga /v-
-than mafielata thenna Kurbitz vpwäxa/at Jonas masie fittiavn-
der en luttig och staffar bij«
ständiNödene/sa ärMennissiors hielp fafangelig. Sedän
stulle Kurbitzcn wcderqweckia honom i Hans Wedermödo. Thet-
ta lälerFörfarenheten/atswarmodlghcet/sorg och mel»ncnol,ste
Tanckar warda offtabortdreffncigenom liusiige örtersastädande
sch<lucht.Nar enärolustig/kommcr atspatzcrai en Ortegard/far
then samme en bcspnnerllgkmfft/ at han ther aff bliswer lusiigh och
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frögdesull. Ty en liuflig vp/rilkar icke allenastHitman/vs
than wederqwecker och fiprcter numicium raäicgle. MennWo«lnes natuvlige Wätssa och -lijftzens Band/somockGudz Försam.
blingsäger omfin AndcligaßrudgummeochStälennesstprckio/
närhon satalar.Han(lEsus)wederqwecker migmedßlom',
fter/och wederqwecker mig med spK/ ty iagh ar kranck aff
Hlstog.

N. <larom har aff/at Ion« med hnnder giorda Hpddofrslsae
iep lange sra Hetan/ och wcderqVecker ey lange iWeoermödan/v"
than bchöfwes then Skugga somGUDH görochförstaffar.
Tyet ar: IngaWern ochßestpdd vprättadeaff-MnnWorad
tlle heständige och fasie: seä opUH cK Vei limbone v
than tzär tzehöfwcsGudzSkugga och Rad. Kurbchen stvgde öf>
wer Jona: Huswud. och wederqweckte honom ifin Wedermödo/
Hans egen Hpddo förmatte thet ep assadfomma: Ty hon war itt
Menmssio Handawarck. lEsuS Ctzeistus OudzSon a» en An-
deligKurbitz / ia fast meer itt härligislumogt Traä / vnder hwars

» Skugga wijfinnom Wederqweckelse tilsyliest. Hwilket Trää
groorochbärfrucht/och ärwordetittstortCede» traa/ä
at allahandaFoglar stolakunnaßoo ochblifwa vnder ho>
nom och vnder Hans qwistars Skugga. Vnder FralftrenslEsuQwistar finnom wtj aW.-

I. UmbraculumSkugHa/som Syrach sig<>r: Wälär ho»
nom som fruchtarHErran/hwar vppa sörläter han sigh/
hwadärHans öqon seevppa them som
fruchta honom/HErren ar ittmächtlqt beffärm/ en ftoor
starckheet/enstngd emotHeetan/itt Sklul emotthen Heta
Mddag/en bewarnmgemotstaplande/ en hiclp emot fall/
then hiel-tatfrögdar och görAnsschtct gladt/och glswer hal-
so/Lijff och Wälsignelse. SasltaOudglttß<Mrml. a«lvcl-
luz »:Kum sPir,tli.liem. Emot en Andellg Heeta för Snnde-
MS stuU/ som iir/först tervoe conlcieurw, Samwetzens He^

ta/
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ta/och brinnande at on, lv irtEamweet beklagar för wäm
spnver/ Ah.' sökom vnderlEsu Skugga/ och swalkom wartSam,
w«t aft lEsu liufiiga Ord/somvpsristar SiHlena och
ker Benen/hwilketsa lyder.- Kommer til migi om arbe-
tm och aren betunZade (vnder Samwctzens borda för syn-
den stull) lag wilwederqweckiaeder/ochj ffolen finna Ros
til idra Slslar. lEsus är ock sevan itt bcstärm och stugga e-
mot fcrvorem irH Oei, GUDz wredes Heta/som brinner til
thet nedevsiaHelswetit/och förtärcr landet v-
pbrennerßergsensAffgeund. Hookanbliswa standandes förtzans
Wrede/ hoo kan blifwa för hansGrpncheet s HansWrede brinner
sasomenEld/ochHeUeb«gen remnaför honom. ThennaGUGZ
Wrede föllier va itt oroligit Samweet/ som David nog gifwer
tilkännu: HERre siraffa mig icke i tine Wrede/och näps mig icke
i tine Orymheet. TytinSkott äro sasiimig/ochtinHandtrpcker
mig. Ttzet ar intet helbregdapa minj?ropp förttttHoot ffull/och
ingen Frijd är iminom Benom för minä sonverssull. Men här e<

veut.Zl: 11,

r6>1.,z;z.z.4.

mot äl lEsuBlodzSkugga en liufiig swaltandeKplning. Tp sa-
somWattnetvthMerElden/ sa vtWcker lEiu Blodjdropar
Guvz brinnande Wrede. lEsu Blod ar itt sterm/ stiul och
stygdförHeetanom/och en Mfiycht til atgömasigför storm
och regn. 'Vtterwehra är lEsusen Skuagc emot fcrvarcm «.

tern2:o2mnaci«niz,ThenEwlgaFördömelsensHeeta.Ther
Gudz Wrede och itt ondt SamwetzEld brinna/thersruchtes o6) sä
Helswetis Elo. Menbeoiom här emot - GUdh war mig näde-
llg/warmlgnsdellg/tyvppätigtröstarminSlal/ochvndel
tina Wingars Skugga haswer wg tilftncht/ til thetz at thet
(»yndenes och siraffzens) Onda öfwergär. Ty lEsus har
föllossat oj) ifrä HelftvetisFöldömclse/igenom sittFötbundzßlsd/
och hafwer icke satt ol) til Wrede/ vthan at förwärfwa Saligheet/,
genom Wär HErra lEsum Cyristum. I tzwilken Ealigtzey nyt-
tumde stolom wij hwarcken hungra ellerlörfta / ochingen'

Zzz Helf-
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546 Then Tridie Predlkan
Helfwetis Heeta/ ep Heller Solen stal stinga otz Tp wär
Förbarmarestal föraog ochleeda otz tilWatukällor.Gudh
och war HERre lEsus ar ock sä itt Bessärm;

2. «Kum corporalem, emot LtkaMllgh Httta.
ar motgangoch forfölliclsesHeta/somDavid beder:Bewara

Mig säsom enHgnasteen/ bestärma Migvnder tinaWingals
stugga/för theOgudachtiga som migförhäria/för minä O-
wänner som effter lliina Sialstä attomkring. Gudh är msch-
tig snarliga bereda enKurbitz/atstpggia öfwer fineTienaresHus-
wud. Ty Gudhär vnderlig vthi sinom Helgedom/ han ar
IsraelsGudh/hanstalgl/wa solckena machtochkrafft/los-
wat wgre Gudh. Sa lagar Gudh at then cne Mennistian styd-

stpgqav then andra vthi nöd och förföllielse:Tp talsebel
vthrotadeHEßransPropheter/tabestpddadeAhabsHoffmä-
siareAbdiaHundradePropheter/och gömdethem vthi Kulor / sa.
här/ och f», ther/ och försörgde thcm med Bröd och Watn. Jo-
nathanwar en skugge förDavid/at förekomma Sauls Wrede/at
David matte blifwabchallen/som Jonathan loswar David.lagh
wil göva tig alt thct tittHiertabegärer/ochbortthet ifra mig/at
iag ffulle märckia atminFaderhadeiSinnetgöratigondt/ochiag
icke stulle thet säpa tig. Som ock Jonathan försivarar David och
sager til fin Fader Saul/ som hade bcfiutit at David ssulle döö:
Hwij stal han döö/hwadhaswerhangiordt. Sasom ock när Da-
vid änteligen maste ftp och stildcsfra Jonathan/kvsic the hwar an-
nan och gräto tilhopa/ och Jonathan sade til David: Gack medh
friid/hwad wij hafwesworit»dErl-ans Nampn/tdetwa-
risagt:HErren wareemeUan mig ochtig/emellanminSäo
ochtin SädtilEwlg Tljd. TheH.EnglaröroockenSwg-
ge öfwer Mennistian/sasom the förswarade E'isteum emot theSv,
"r. Iathe ostaligcCreatur maste och effterGurzßefal/ning wara
Mennistiantil Bessyld. CasomMoll-stodenbesspddadelsraels
Barn emo/PharaosTyrannij Mm käreGudh/tu hasiver ock rp,
wackt mig bestpddarc i främande 4and irundan Tijd: Ochfastiag

haft
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wer tzafft mänga falssaßröder och Hatare/ sa hafwtt luGUTtz
doch wändt Esaus Hemdgirigheet vthi ittliufiigitFampntagande/
min dagtliga Böön haswer tu hövdt/och iag weettu hörer mig altid
när mg beder: Gudh the stälte sättiä fig emot migh / och stä
mig effter mitt wärsta/och hafwa tig intet för ögon. Men
tu HErre Gudh äst barmhertig/ och nadelig / talig och aff
stora mildheet och trsoheet. Wändl tig tilmig/war migh
nädelig/stercktinTienare med tme macht/och hielp tineTle-
narinnoSSon. Gör ittTecknmed mig/atmigwälgär/at
the seet som mig hata och stamma sigh/at tu med mig stär
HErre och tröstarmig- Gudh och war HErrelEsus är och itt
Skygge z

3. Hävetkö «Kum emotDödzens Bitterheetz
Heeta. Werlden förfärasförDödzens Döoenblif,
wer alles ände. Döden wil ingen spara. Vöö tpckes fuller
waraittlöstOrd:Men när the käreWänner/ Kropp och Sial/
masie biudahwar anoragodNatt/sasom thesatafieWänner/saaft
gar thet ep vthan Pijna och Smerta: Hr thet ey stoor sorg och
grät/Kroppoch Siäl stal stilias ath. Men lEsusärhar e-
mot en krafftig stprckio/ffugga ochbestärm: TylESus haswer
borttagit Dödzensßitterheet/och Liifwet och itt oförgaw
geligitwasende framburitiLiusetgenom Evcingelium.Mr
Jacob resie til fin Brudi Mesopotamlcn/ladehansigatsofwapa
itt rum och lade en Steenvnner sstt Hufwud/ochGudh talade och
wälfignade honomiSömpnen/ock) siarckten medsineH.Englar.
Wtzresom igenom Döden til warHimclsseßrudgumme Christum
lEsum/ty laggiomen SteenvnderwartHufwud/hwilken är lE>sus war F?e!sare thcn AndcligaKlippan/sastalGudZföraojiige,
nom fine H.Englars bestydd ochstugga/vthitheEwiZawiilfignaj
de Hpddor igenom en salig löd / och ost fast trösieligare tiltala an
-labantiltaltcEleazatAblahamsTienare/tahanfrijadeath Isaac
til Rebecka: Kom har in tu HErransWWgnaoe/hwij stär

Zzz lj tu
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tu här vthe? lag hafwer rymdt Hu-et och giordt rum för
tig lHimmelrijket/gack in i tinHErresEwiga Gladie. E-
liaslag och fsffvnderittEncbärträä/ ttzer fördcGudzEngel honom
SpGning/och ta hanvpwaknade/tzade hänen sioorWäg för sigh/
at han gick in til Berget Horcb/som war itt GudzBerg. En Chw
sien Sial insownar ock igenom en salig löd vnder lEsu Armars
stugga/ hwilken the H.Englar tilföra thetHimmelstaMannafom
är i GudzParadijs/och wijsanWägen tittijswet/i:: til Gudzheliga
Hpddo/och til Hans tzeliga Berg/hwarest en saligSial stal wäl blif-
wa wid sigh. Ttzerförekan en Chrisien trössa ssgh här wid i sitt yt«
terstn/sayandes:VplyfftHErreöfiver migh tms Anfichtes
Li'vs/tu frögdar mittHlerta. lag ligger och sofir'er als-
tingrs ifrijd/tp allena tuHErre hielper mig at mg mä saker

lf-2,
»,keZ. ,9 z /.
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boo. VnderFrälsarens lEsuQwisiar finnomwij ock s<s
11. Wedercfweckelse twarWedermödo/fasibäl-

tre Stärcker nuittliufligit/grönffande
wäUuchtande Traä eticr Hrt med thest frucht/ Mennistiones <lucht

och heela <lijffzens Band: Fasimeer then söteRo-
tenlesse/lasomarganfkahögwärt. och vtMrijdersin Krafft gan,
ffa wljda / jvmthen HimmelstaWWHetenfielfftalar: lagh är
högt vpwäxt/säsom itt Eederträa pa Libano/och sasom en
Cypres päHermonsßerg.lagär vpwaxt säsom ittPalm-trää widWatn/ochjHsomßosenstielkarthe ilerichomära/
fäsom itt degeligit Oliotraa pa en srjj Marck. lag är
wuren sasom en Lönn. lagZaffen liufiigl)Luchl ifrä migh
säsom Caneel och kasteligaOrter/ och sasom thet basta
Hlirrham / sasom Galban/ Onich och Mirrham / och sa-
som Aökelse i Templet. lagh vthräckte minä Grenarsasom en Eek / och mine Qwistar woro degelige och lu-
stge. laggaffensöötLucht iftä mig sasom tttWilNträa/
och min Blomster baro ahrliga och rhfa frucht- Kommer
hi/t til mig alle j lom mig begm-en/ochmättar ider aff mi-
ne frucht/minPredikanarsötareanHonttng/ochmjngasi'

wa
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'
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wa sötare änHonungsKaka. Then aff mig ater/han huw
grar »w meer esster mlg/och lhen afmig dricker/han törftar
jw meer esster mlg/chen mig hörer/hankomer ickepä stam/
och then mig fölier/han ffal ostyldig blifwa. Med thesseOrd
wederqweckerthenHtmmclstaKurbitzen/ och högvpwäxta Ceder-
trät/Chrisius lESus/ttzen Ewiga stelffsiandiga WGHeten/ ost
gansta trösteligen. Och hwad ar en sadan och liuft
lig fagnaannat/än alstönsTröst ochWcderqwecketse/sörenbedröft
wadMenniskla/affGudzOrdzlijkaKalla ochlEsnbcskpdd stöffad.
Ty Gudz Ordz Sinne arrijkare an nagotHaff/och diupa-
re än nagonAffgrund- Affmig säger lEsus min wederqwcc,
kelse/fiyta mänga Beckar in bevröft
wade man inledde ther
Watn/therwatnar iag mineGärdar/ochfuchtar mineEn-
giar/ ther wardamineßäckar tilstore(Hugswalclscns)strö«
mar/ochmineStrömar warda store (Wedcrqweckelses)S>ö-
gar.TyminLära lpstr sä wijda som then liufa Morgon/och
stijn sierran. En torsiig Wandringzman ochwanmcchtig resan-
de smakar en kall MWatndrpckwäl/somSimson nogwitnar/at
n<lr han war flagade stg sioladööiTörst/
tä öpnadeGudh enOxletandienrutinKindboga/och theevchgick
Watn/och som han drack/ kom Hans Ande igcn och wederqwecktes.
Fasimeer wederqwecktes en Siat i wedermötzo stadd med Jona/
och grönskasmeer anlonxKurbch affGudzOrdz rijka KäNa/ som
hafwer lusiiga Brunnar/ther thensHögstas Helga Boningarä»
ro. Som Gudh och war Frclfare lEsus tig min Cial/i tin we>
vermödo/wederqwecker: Fruchtang intet/iagar medtig/wijk
icke aff/iag ar tin Gudh/iog ssyrcker tiq/iag hielper tigock /

iag haller tigwid macht gmom mineMttserdighetz högra
Hand. Therföre min Slal/lEsus aeen wedcrqweckiande Tröst/
som wederqweckte Jona mrd cnKmbiy i hans wedcmlödo/ljinsta
föethenstuli cffter honom med en ttogenßöön/gifwandestig vn-

dcr

M.1j:,5,3

?L>>, 4«:l°

L1«i.4»l l»>



4.1.

«tn. I: ,2.

Then Tridie Predikan55a
der lEsu BestoddMr tu saledessuckar: HErrevppä tig för-
tröstariag/ fräls miggM
tinaßättferdigheet. BögtinOron tilmig/hastellga hielp
Mig: War mig en starck Klippa och enBorg/ at tu hielper
mig. Tytu äst minMppa och minßorg at tu dochförtitt
Nampn fiull mig leda och föra Wille. At tu Wille draga min
Foot vthu Natet(som Gathan/WerldenochmittegitKöttoch
Bloyför mig stält hafwa/tptuäst min Starckheet. Wij
achtom änteligen

111. sccnopegi'« esseHianem, jon» «löfftzyddoswärckande/
hwad hon vplvHHtevthi then wreda och bedröswlde Mannen /

nembl. en siorsrögo och glädie/ Texten sager :At Jonas glad-
des fast öswer thenKurbitzen. Vtan twisivel have Jonaswäl
förl sedtsadana menhan frögdashcir fast:

1. Lx celerl prncroauonc affKurbitzenshastiga vpwaxande/
ty han sag steenbarligen/at hon waxte icke pa naturligit/vttzan of,
wttnaturligitochvnderligitsätt/ ickeannorledes än i sorsia Ska-
pelsen tilgick; at sirax Gudh lorden tiltalte/ sa bar hon Gräs och
sl)rter som Fröö hade/hwart effter sinä Art/och Traä som frucht
baro/ochtzadesittegit Fröö ifigsielswo/hwart effter finaAtt.Och
Gudh sag at thet wa» godt. Pa then Guoz vnderliga Wijstzeet
och Alzmechtigheet tänckle nu Jonasicke mcd orstta/ och frögdade
fig thet öfwer.

2. Lx luikici«mi 2ciuml?ratic,ne,hanfrögdar stgockaffKur-
bitzens fullkomliga Skugge / at han fick wedcrqweckelse vthi sin we-
dermödo. lonasloppwrederochillatilmodzvtzrStaden/ wardt
waanmachtig och krafftlös mwärtesaffMt/Haat/Solgochwre-
de/vthwärtes aff Gaende/SolmesförtrMga siarcka Heeta/ och
Hyddonesvpbpggiandeoch päarbetande: MmKurbitzen gaffnu
isra sig en sadan nöpachtig/liufiigSkugga/iuchto6)askadande/at
Hans hela -lekamen/inwartes och vthwäries/bleffbättre tilPal) och
änteligen wederqweckt/ tp frögdar och gUom han fig/ här öswer ös-
wermatton. 3-
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3. Kx fa!l2imgtzll,2rionc,han gladdes och vthaffensalsk in-

billning/som stulle nuGudhänteligen bljfalla honom i Hans Me»
ning/at Kurbitzen war itt Teckn tilNinevcVndergang/atlonas
thesicbättre och i siörreroligheet kunde bestada hurMineve strgiw
ges. rc ninc lunr lll« lacrvm«! Hädän är Io«« Flögd: Men
snararcTarar öfwer Ion» och alla Mcnnistiors osiadiga Sinne
och omdömande. Gar theras)Wa wäl/sa wredgasthe och blifwa
onde/mengär them fielffwal/sa frögdas the fast/ochförgataCtzei-
fiißegla:Alt thetj millien Mennistiornci stolagöra ider/thet
gören» ockthem/tythettaär Lagen och Propheterna. lo^
nas frögdas sast öfwerKurbitzen/Zavisuz ett lupcr
jo hutiin maZno.hans Hiettä vthwidgades och lopp öfwer aff
Glädie/tzan weet icke hueu han finaathäfwor Ma stal förglädie
stull: Men at Gudhffonte Nmeve/ theröswer wardt han sorgst och
wred/ Hlkilöbuz cli )1)N25 »iklxÄinne M2ANÄ 65 ex,rslr ira, in-
tra 5«, han angslades med siörsia ängfian/tzoopdrog fitt Hiettä/
och brann inwsrtes affsorg/förteet/harm och wrede.Hwilketwar
nu meerat han ftögdades öfwer Kurbitzcn,- men sörgde öswer Nine-
ve Bättring?lag trooe han borde Heller hafwa frögdat sig öswer
Mneve BHttring/som warGudh ock the H.Englarkärare och hö-
gre angelsgen/ än all Trää ochWäxter
re an Himmel och lord:Tp narHimmel ochlordjörgas/sabllf-
wee en Botferdig Cyndarebehatten vthi then H.Trcesaldigheetz,
astadande/med GudzEnglar och alla VthwaloeiEwigheet. Sa
gar thet när man söllier Köttoch Blod' ochfattar Kölsiige Tan-'
kar om GudzGarningar och
de Kurbitzen stg til godo/och ttzcNinfviter til Onto; men thet war
the Nineviter tilgodo och honom sie!fftilwanmechtia!M affSo-
lenes Heeta/ som fölmnde PstdPan larer. Hftven sa arMenni-
stian finnad/narGudh siällerhcnnenagottil Waming/salcimpar
ochvthtpdcr hon thclpasinOwan eller pa n.igonannor.EaaiorG
de the förstockade ludar/NiirGudh Utfte athstilligeWarningztekn

bade
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bäde i Himmclenoch palorden/ sasom MachtigaPredikanttr/
som föregingo Hierusalemsfiostaoch toralFHfstöring/ hafwa the
lämpat thet inpa fine Fiender the Rsmare/ och sagdt at thet betydde
ludarnaframgang/mentheßomare Vndergang. Vthißon-

Thomas Mpntzee förde afwogtz stöld
emot stn
spntes enßegnboge pä Himmeten/tämeente then arme Mannen
medstna Bsndev/thet lande nu them til Seger och BiMng / ge-
nom thetta Tecknet aff Himmeten / effter the förde en Regn-
boge vthi theras Fahnor Men theras Fiender til Vnder-
gang. Therföre är radeligit när wij seem / hörom och för»
nimmom nägot nytt/ antingenmedh «wanligeCometStiernor/
eUer annor Teckn i Himmelen och i / med owanlige och
sillsamme widvnder och Tiwr i Hafwet eller pa lorden / ep sastr-
achtom sadant intet/ vttzan tagom ther aff Warnagel tilware svn<
ders paminnelse/asivändandessyndenesStraffigenomen alfwae-
lig Bättring. Ah' HERrewsre Mitzgerningar hafwa alt
ondt förtient:Men hielp dochför titt Nampn stuU. Haft
wcr Jonas felat/hwad wil ta hända H/ therföre mafie wij städze
lefwa i Gudzfruchtan/ och hierteligenbediaom then H.Andesbij-
siand/som ingiswer osi at tanckia/omGudzGärningar/hwadrätt
är/ochthetigenom thenHeligeAndcsMdatfullborda. Emedan
wij 6re icke beqwämlige aff otz fiellwom nägot tanckia/sä-som affotz sielfwom: Men äre wij til nägot beqwämlige/
sä är thet affGudi/ hwilken otz beqwämliga giordt has-wer. lagsade / wij stolom lefwa iOudzftuchtan/ ty hoos them

! Gudsruchtigom hwijlasGudzÄnda/som Svrach sager: At sa län-
ge han qwaldes med fin egenVMHeet/sa warhan offtatlödz-
'ahra/ men nar han fick GudzWtjsheet/wardt han förlossat: V?u
'eer iag at the Guofruchtige hafwa thenrätta Andan.'Ty

theras Hopp stär tll honom som them hielpa kan. Thensom fruchtarHErran/ yan torffför ingen ting sörlkl äckias
eUer
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eUeäbafwa / ty HERREN är Hans Hopp.

,lärom hsr aff/ at wij ock frögvom ost öfwer Oudz Gärnin-
me>Bavid:lagh tackar

HErranomasaUo hierta/vthithefrommasßad och i För-samblingenne: Stor ärsHErrans Wärck/thenfom vppä
them achtar/han haswerlust ther af/ hwad hantMar/ thet
ärlofilgit och harligit. Man mafie gladias när Gudh med fitt
Nadewärck lindrar Mennijkiones Wedermödo / som heela Gudz
Församtzling frögdarfig och sager: lag tackar tig HErre/attu
hafwel waritwred pä mig/och tmWrede haswer sigwandt/
och tu tröstar nng. Men sa ftögda figh affWederqwcckelse och
medgang/atthet ar matto med.Thet <Zr sarligit alt förmpckitftög-
da fig öfKmKurtzitzens Skugga/ tp tbadan kommer sakcrheet som
förgater G>dtz. Skadeligh war Bavidz Glädie öfwer Folcksens

' mpckentzeK/ tp ther pä Mer 700(32 McnnWorsDöd affPesii-
lentia.Skal>«ligwar3?ebucabnezars glädie öfwerßabplons pracht
och härligheet. SkadeligwarthennjkeKombondens Frögd/ som

bygde fioea igen/ tijt han församblade
all finMrswärk Och fina Egodelar/och sade til fin Sial: Sial /tu
haswer mpMt'godt förwarat in til mang Hhr/gör tiggodadagar'/
aät och drick/war glad. Men Gudh sade til honom.- Tu Dare/
i thennaNatt stalman kalla tina Slälifra tig/hoostaltä
fä thet tu tilredt haswer? Altsä gar thet ock honom som fig
församblarEgodelar/ochicke arrijk förGudi. lonasglad-
des förfi öfwer Kurbjtzens Skugga,- mangen gladics vnderPen-
ningars och Girighetz Skugga/som Salomon sager: Thetaritt
ondt Ting som iag sagh vnder Solenne/och är allmenneligit med
Mennistiorna: EntzwilkomGudh haswergiswit Rijkcdom/ago-
delar och ahro/ och honom fattasintet thet
och Gudh gifwer honom doch icke macht tilatnyttiat/vthanen an-
nor förtärer thet/thet arfasängligheet och en ondPiaga. Födde
sM an hundrade Bam/och hade sa längt M/athan mang Hhr lch
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554 Then Ttidie Predikan
de/och Hans Siäl kundeicke matta fig affEgodelar: Then Am-
ma kommcr ifafangligheet/och i mörcker faar han bort/ och tzans
Nampn blifwer betäckt imörcker/han haswermgengtHdie affSo-
lenne/och hafwer ingen Roo hwarcken här cller ther. Therföre stu<-
ter Salomonänteligen: Wljsheet är godh med Arfivedeien/
och hielper at en kan glädia stg affSolenne: Tv Wijsheet be>
flärmar/Penningarbestarmaock/menWijshetengifwer
Lijffhonomsomhennehafwer. Mangcn glädier fig öswer A
gypti Skugga/thetär / affthenne Werldenes Starchheet och siora
macht/men thetaren stadelig ftögd/som Gudhfölwijterludarna /

sayandes: Wee the afiällige Barnen/säger HErren/ the som
radsia vthan mig/och vthan min Andabestydd sökia/ sam-
ka synd pa synd/tye som draganidervthiEgypttn/ochfrä-
ga intet min Mun / at the stola stärckia fig medPharaos
macht/ och beskärma sigvnder Egypti Skugga:Ty Pha-raos starckheet stal ider pä ssam komma/ och chet bestydd
vnder Egypti stugga tilsörsmädelse. Hfwen jai thennaKrigz-
nöd/wareFiender ärehwar andra tilssugga/ at the gaddafig sam«
man/och ailicrafig tllhopa/gladiasfastöfiversinmpckenhehKur-
bitz Skiul:Men en elendig glädie - Effter med them är kötzligh
Arm/menmed otzär HERren war Gudh/ hanssalhieipa
0§ och föra wärStriid. Mangcn gläder fig ösiver fin <5öMdL
dos prachtiga Hws/stugga ochSkiul/hwilketär engodGudzgaft
wa at hafwa/mcn mangcnfäster ther vthmnan sastne Palar/at han
sillan täncker pa the EwigaHpddor ochHEßrans Andeliga
ga. IckebefinnandeS hwarthe bliftva stole/när theras prachtiga
Hws/ pa Domcdagh/ förbrinnastal. Ich rättettgen raderßavid:
Stööt ther intet om när en rijk warder/och Hans Hws
harligheet stor warder. Ty han MifinDödztijdintet med
fig taga/och Hans harligheet faar mtet effter honom. Ther
före är bäst at Mia Pauli : Frögderider iHEßranom
aUijd/ochater fäger iag frögder ider. Frögdom öst ösVcrlEsi,

tzä,s



och Fierse Capitel. 555
tzarligaGärning/som ärHterlöstnmgenes Wärck/med htpilketlEsus hafnxrsattchvnder sin Skugga/somhanfielffstger! Zag wl
wara Israel lijka somenDagg/ at han stal blomstras sälö
enßoos/ochhans Mtterstolavthsträckiastgsasom Liba-
non/och Hans Grenorvthwidgastg/at hanstalwara sa de
geligsom ittOlioträ/ochlkolaatersittia vnder hansstugga/
aff Korn stola the föda sig/och blomstras lijka som ttt Wijn
trää. Ah Mom ttzenna stugga med all dristigheet och tilZäng/sam
förtrösining gcnom Trona ps lEsilV Christum. Atwij magom
finnaware SiälarsRoo vthihonom med Chrisiißruo: lag sit
tervnderlEsu stugga/som iag begarar/ och hanssruchär minom HalS sööt. Frögdom ch öswer en Nadig öswerhetz
Hm KonungCARLS/med aNe thest trogneMans/sasomth
ttzel sande aroasKonungen/Skugga. Konungen ar itt siort/tiock
Traä/somvtwidgar fig/thestQwisiar ars degclige ochbära mpckin
ftucht/ther afalle nytta hafwa/och finna stugga vnder thesiQwisiar
Athwarfarstttia vnder fitt Wijnträdz och FijkonaträdzSkugga
I spnnecheet tzafwe orsak atfrögdach/närGudhenKurbitzla
terwexa vHr lorden/thet är/närhan later vth stn Anda/ochförny
jarlordenesAnfichte/lateMhrswexten wal trtzsivas/HkearochEn
gmr blomstras och sia lustige/HErrenGudhfuchtarlordenne/gö
hennefruchtsamma och barande/saathon gifwer S<id til at saa/och
Bröd tilat clta.Tawardermanstqglädiandes/sasom man sig glä
dier iCkördandenne. HrthetepgladieatHEßren
wäxa vhr lordenne/ttzen en förnuffttg ep föra6)tar/warbtdoch the
bittraWatnetsZtt stu
le/och Gudh hafwersadana Konsigis»itMennistione/pa thet hanstulle prhsat warda vlhi sin Vnderwärck. För sadaneHERransMdewärcktacke wiz honom hierteligen/medthettaßesluthpa war
Predijkan: latackeGudhochloftvetig/AUFolckmedDygd
ochFromma/ Sijlorden barnuriMig/Sinfruchtmedh
Grödaochßlomma/OtzsigneFader/säochSon/Ostllgne
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556 Then Aerde Predijkan
then Helige And/ Alzwsldige GUdh i Himmeis Thron/
Fruchtes ochwöroesi aULand/WijsayeassHiettat/Amen.

Wm Uierde PreWan aff
- prophetens Fmde Capttel

Lofwa Gud h mm Siäl l alla Stund/ lc.

Wsn HERren förffaffade en lVatk om

han äth Kurbltzen sä at han fdrtorckabes.
ltZen tä Solen vpgängen war/ förfiaf-

fadeGudh ttt tort öjianWsder/ och So-
len stact Jona vppa sä at han
wanmächttg wardt. Tä vnflade han sinä
Sml Döden/ och sade: Jagh wllle Hellerwara ddd an lefwande.
Nlßland andre GudzNades Wälgärningar ludafolcket be>

och Nehemias beprijsar/clr then ickenngasi.-AtGudh
förde them om Dagen vthi en Molnstod/ ochom Nattena
vthi en Eldzstod tilat lnsa thempaWägen then thedrogo.
ThenneWälgärning försia wij:

I. effterßookstasiven/ at sedän Israelsßarn resie
vthuEgvpten/ sii ledsagadeHEßrenGudh them mcdh Molnsic»-
den om Gagen/ och Elzstoden om Natten vti Fpratifo Hhr / in til
ttzek the kommo in vttzitbet fötlofwadc Canans -iand. Hm bwil-

ket



och Fierde Capitel. 55?
ket Wijsheten sa° talar: Tu HErre gaffthem ena Eldzstod /som them wijste then okanda Wagen/ och lät Solen intet
stada thM i then harliga Resona. Affthetta örklart:At

Oken war owägqt/al ther warondt atfinnaWagenlMen
Gudh effter fina sioraßarmhettigheet öswergaff theMlckeiKknee
na/ och Molnsioden weck icke isra them om Dagen / at ledsaga them
pa Wagen / ep Heller Eldzstoden om Nattena til at lpsa them pH
Wagen then the drogo. öch saledcskunde the wandra och reesa
bade Natt och Dag. Tp then Molnsioden och Cldstoden ssildes'
intet isra Folcket.Mhan om Dagen gickMolnet för them then wa-
gen the reesa stulle/och sa snart Aftonenkom/gaffEldsioden sig för
them och vvlvsie Natten/at the kunde seeat reesa/tp sammaEldfiod
gick 0M Nattenför them. Kuicsaci öclveknoran-
tUM ole, Zlsullit uutrimcnri. hwem hafwcr gutlt vthi thenna
Himmeistä Sampan sampckitOliaoch Mling/at honkunde lpsa
i 4«. Htzr och intet slockna/ sager then H.Lutherus. Icke allenafi
wtzsiethettaTccknet them Wagen z vthan jamwalVthwistenärthe
rcsa/ochhurulangt/och nar thesiglagraffulle:TpnarMolns?ypn
om Dagen/ eller Eldsioden om Natten gaff stg vp ifra Taberna-
klet/saforolstaelsßarn sa ossta the resie/nar Molnsspynickegaff
sig vp: Ta foro the intet/ alt in til iZ5n Dagen han sig vpgaff.
Förty HErrans Molnsty war om Dagen öfwerTaberna-
klet/och onMatten war therEld inne/sör heelalsraelsHwsHgon sä lange the reste. Tv effter HERransMun lägo
the/ och effter HErrans Mun forothe. Sch effterSolencs
Heeta om Dagen pa theras Reesa war ganssa hefftig/tp tempera
rar Gudhthen samma/och giswcr them om BaZenSwalko affthen-
na Molnffp/attheworo vnderSkugga/lijkasoM ZonasisinHpd-
do/ ty elliest hade the medlona försmachtat vthi thenna langsam-
maReesa/affSolenes Brand och Heeta. HErren vtstrackte sin
Molnffp sasom en Taveet til Skiul öfwer them. Ty säger David:
HERren ar tin stpgd öfwer tina högra Hand/ at Solen icke ffal
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55» Then Fierde Predijkan
Va^k»:;.tt stada tigy om Dlgen/ellerMwen om heiva-

rar tigsör altondt/ han bewamr tina Siäl. Ah huru vndeMen
ledsagadeoch bewamde Moh stttFolck. Han leddethem säkra/l»l^7l'sj'

ss at the intet fruchtade fig.TtzenncWUgärninZförstä wii ock:
! l. effter en Andelig llffmalning/ tp pa för-.

blomeratWijs afmalarGudh tz<lr icke allenasiChristum/medEld-
stsven then Gudomeliga/men medh Molnsioden thenMensklisa
Naturen/sa at thenAndeligaKlippanChristuslEsus/som them
fölgde/haswerwiist ttzem Wägen som the wandm lkulle/ och ledt
them med sttt Ansichtt: Som ockChrisius lEsus än i Oag leder
H med fitt Rad/ som 6r tzans H. Ord/ i allanwae Tijdtz / in til
thest wij hinnom til ttzet Himmelsfa Canaan; vthan här affmales
ock Gudz slädiga Närwarelse ibland fitt Folck/at han här med lätsce stna harligheet/ at han bodde ibland them och wandrade medh
them: Sasom twert emot/ ta Molnjkppn gaff figsrathem/affmala-
de Gudh fitt fiora MGHag han hade til synden: Eder Ondsta
äthMier ider och ider Gubh lfrä hwar annan. Canadig
är Oudtz/at när Menniskianickenogh kan blifwa bewekt aff Hans
Ord/ sa tager han
niffiones päminnelse ochstrmaning til hennesßättring. Sasom
thenna Molnsioden och Eldfioden icke woro the ringasieVppew
barelser/at Isracls Barn stulle som iblandttzem
war. Flere Exempel »ch Afmalningar at förtijga/ wij hafwe nogh
i thenna Text/huruartigtGudh paNierozlypKisttWijs affmalar
fin Barmhertigheet och Ion« otijdiga Wnde vthi
engMstandeKurbitz/och thetzförstörande. At sasomlonasglad-
des safi öfwerKurbitzen /ja gladdes Gudh fast meer öswerNineve
Batring/och sasomlonas ängfiades öfwerKurbitzensvndergang
besynnerligen ta Solen fiackhonompa Hufwudet/ sa angssades
Gudh fasi meer ther öfwer atNineve stulle förgas/och Gudzwre-
Hes sampt Helftvetis Heetathem Elvinnerligenplaga. Ia Oudtz
W Ion«Kurbitz Skugga sörfallna/ pa thet GUOH fielff matte

ther
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och Fierde Capitel.

ther essterattz wara stugga med fin MdisaMlwarelse/sasommed
E1d,06) Molnsioden hoosludarna/bäde öfwcr lonam och M-
veve. Sa lockar ta Gudh pa allahanda siitt Mennissian til Bal-
tring. Hwad stuLc taHEßren mcer göra Menniffia»/ thethan
jcke giordt hafwertNäl Istaelsßamintommo iCanaans >land
vphörde Molnsioden och Eldsisden: EffterOudhssonteNineve:
Ty war ttzenna Kurbitz ey langer affnöden/ effterlonaS ttzervn-
der ey kunde erlMa fin Altförtp wiliiom wij affthe vp-
läfneOrd thenna «laropunchtbesee/ öfwrrwägandes

scenopcgi2mlon3:sublaram,loN«LöffhyddosochstUg^
gos/eUer Molnstodz/affstaffande/ och Vndergäng.

Sa gifwom wij ta a.cht vppa/ »ffttzenna -läropuncht/Vth.
waldei HERRanom:

?K»pu6uo'

I. Umbiaculi ludlacioncm, ZoN»- Hyddos / SkUggas
Vndergäng och borttagelse. SaKgerOudzAnde: MenyEr-
renGudhförstaffadeenMatk omMorgonen töMorgon-
rodnan vpgick/ han äthKurbitzen lä at han förtorckades.
HälgifwestWnna.- Kurbitzen
affstaffades/nembl. igenomen3Mtk/som ath Kurbitzen at han för-
torckades. Ion« Gladie waradcep länge/ ty GUdh förstaffar en
Matk/ som igenomsiicker Kurbitzcns Hierre-Rötter / atCafften
hcnneförlöpcr/BtadenförwGna och falla aff/Stielkarna wedh
thc§ Qwistar förtorckasaldeles/och altsablefflonxlusiiga 'löff,
hyddo/ vnderhwilkenhanfan Kylning och Skugga/til intet/stug-
gan blifwertil intet/Hyddan siarblott/barochöpenpaallafijdor
Colenesheeta Stratarintrangiasishopetals. Häromtalesockr
I l. Tijden/ nembl. thct siedde omMorgonen/taMor-
gonrodnan vpgick. Ganssa lGag warteKurbitzen
iMorgon förtorckas han ganffa bittioa/ta Jonasthet minstför-
modar. Tphookundetänckiaeller troo / at Kurbitzen som vth<
fiod hela DasfcnsHeeia/sfulle om Morgonen för SolenesVp-

gang



560 ThenFierdePredlkän
gang/tä en köölachtig Dagg henne wedttqweckteoch -lijffachtigh
Ziorde/föttorckas och blifwa til intet?M<n mittförnufft,
Kutbitzen föetorckades ey aff nägon siump eller bespnncrligh han,
delse/vthan effterGudzGudomeligaförspn/sörordning/stickelse och
siprelse. Alt hwao i Werlden är/regerasaffGudzFöchn/ickeal<
lenastthe sioreoch mZchttgeTing/säsomEnglar/Mennistior /the-
siore och siartke CleaturjvtanockthealdraringasteTing/Foglars

Flugsrs wZsende och Mattars gangande: Alt fiär och
faller/vprinner och sölgäsvndcr GUoz ReZcmente. Som Gudz
Son noggifwer tilkanna/sapandes: Köpes ickeFemSparftvar
för twssmäPenningcir ? Hch en M them är icke förgöten

2:6.7,

för Gudi. Ia idorHuswudhääröro aU räknad. Therföre
fruchter ider intet / j ären battre <in mang a Sparfwar. Altförtp
förvndrom wij H. Itnmenlam Oci lapienliam, pa Gudz om«i-
teliga Wijcheet. Hafmr Matken ep ssadatKurtzitzen affnagon
handelse/vthansasimeer effter Gudz wWt'gafövordning.Fasi min-
dre hafwer Matken eller nagotannat ondt niacht at stadaMen»
niffian. Tp hos thör säya at sädant steer vthan HErrans
BeMniNg. iagsiadeligen
effter Gudz Wtzsheet oZ Hända och ssee. Han tilsilnder osiFiew
der och Ofrijd/ som han hotar: lagl?alMamitt Andleteemot
eder/ochlkolenwardastagne föredm Fiender/schthesom hataider
ftola rada öfwer ider. Han tilsander Hunger Och dyr Tijdtz;
WiNdiwrat vpätaMenmfkian/fördarfwaßoostapen cch annat
förminsta. Han tilstickar Siukdom/hemsökermedförsträckelse/
swulnat och stälfwo/ at Anfichten förfalna/ och Keopparna för-
smächtaztzan tilstickarHemdaswärdet /thethansFörbund häm-
nasstal/han sänder rum.Nederlcjgh ochVndergäng. Ha»

' tilsänderOrätt ochFörtrpckelse. HERren stal finda ibland ligh
Armod/Ofrijd/Hräd för ttna ondaGärningarstull. Och alle thes-se Straffäro Matkar som waxa vhr spndenesföerottnadeHreen-
ligheet. TWnder nuGudh alt sadant/ev satzättrom H/ och sal-

lom
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OchFierdeCapltel. 5<5«
lom honom til fögs/sa ffal ol) intet ondt ssada;men om o§ nagot ffa-
dar/saffeer thet affGudh warK. HimmelstcFaders Wijsheet och
goda Willia.Werldenraase/Bieswulenbullre/ Helftvetitöpnesi-
na Käfftar/the kunna ch mttt stada vtan Gudz Willia / och icke til--
sticka wärKurbch thenringaste Matk. HErrenlebaoth är med
otz/ JacobsGudh är wärt bestydd. Wij sirundrom o?k:
2. O«i porentiam ösWerGudzoändeliga stora macht
ochAlzmechtigheet. Han haswer altissnaHander/allCreatursör-
ma han bruka hwar tilhan wil:The maste honom lpda/och göra med
<lusi HansBefallning. Huru hastigt sörtorckades Kurbitzcn / nclr
Matken giorde Gudz willia -HfwensaärGUdhmächttZ atvthien
Hui/ i ett Agnableck/en Tima/en NatteLerDagh at fördiirfwa sa
mpckitpä Hcker/Eng eller Krpddegardar/som en wal kunde lefwaaf
en langan Tijd/som HEttsnGudh talar och hotar: lag wil wa<
ra stilla och tilsee imine Hyddo/ säsom en Hete then ther vth -

torckar Regn/ och säsom en Dagg iSkördandenes Heeta.
Ty för Skördandena stal Wexten förminstas/ och then o-
msgnaFruchtenförtorckas/medan hon annu stär iBloma
fä atmanmäste aMraQwistarnamedSkaro/ochaffhug-
gaWijnträän och kasta them bort- Ia Säoen later Gudh os-
ta bortrottna i lordena/atKornhusen sia öde och försall, 7<
na: TyKornet blifwerfördelfwat/Ohurusuckarßostapen/Fäät
ramar: Tv haswa ingenßeet/och Faren försmachta. GUIH
hasiver ock annor macht at straffa lordenes Oröda med Gräs-
matkar/enMatk äthlon«Kurbitzathan förtorckades/med Gräs,
Hoppsr/Fiogmatkar och >löst. Thersöre maste wij icke sad«na siraff
tilstrifwa Satan eller hansßedssap/vthanfastmeertilssriswa thet
Gudh/som är en Hclmnare öfwer Spnden. kan icke ffa-
pa en <lws/fasi mindre Hkrars/Engiars ochOrtegardars Gröda
nagsn stada tilfoga. Men Gudhhotar mid sadant/säyandes: Tu
stal mnckm Sädh söra vth päMarckenaochlijtetinfora/
tp Gräshoppor stola thet vpäta. M tin Träa och tms
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Landzfrucht ffal Ohnra förtära. GUDH bereder och sadant
Straff: laghplägm- ider/sager HErren mcd Torcko och
med Brandkorn/ m äto ochGräshopporvpalt thetiidra
LUsMärdar ochWllngärdar pä Fijkonatraa och Ol<otr<3ä
wexte. HansanderOhpro/ochgifwerlordenesFruchtGräsmat-
kom ochSädenGrastzoppom. TtzerförcfallomGudhißijsetmed
en mnerligßattring ochtrogenßöön/at han icke wille förderswa
warKurbitz ochlordenes Gröda/medPrspheten Amos/ somsag
en/som giorde ratt ta Kornet begynte stiuta figh i
Ax/ som the nu wille bortsrata allan Grödan pa / sade
h<m:AhHErre warnädelig/hoo stalvphielpaZocob igen?
Ty han är jw sast ringa. Tä öngrade thet HERranom
och sade: Nu wal/ thet stal icke stee. Bediom ock wij: Ach
HERre/HErre war nadelig och ssonalordenesGröda och ftucht!
icke allcnast vpfrata sadaneKurbitzmatkar then fiandande Saden
pa Äkren/ vthan ock offta sedän hon ar införd i
gen sasom ittrattmätigtGudzStaff/ öfwerKornludar och gi-
eige Bukar/ som förteyckia then Fattiga och förderswa the Elenda i

: Mrwil ta then Äpmanaden hafwa enEnda/
at wij mageKorn salia/ och Sabbathcn at wij mage haswa Korn
falt / och förminsta Sippona och förhöya Slklen och förfalsta
Wigtena: Pä thet wij mage fa the Fattiga vnder H för Pennin»
gar/och theTorfftigesörSkoor/och sallia Agnar förKorn. Gudh
staffarMatkar som theras Spannemalförtarcr/ icke annorledce

2än thet hände Israels Barnom:At ta the affGirigheet samblade
Man öfwer dageliga??ödtorfffen /waxte therMatkar vttzi och
wardt luchtandes. Gudh later och Matkar wexa vttzi Klader / be-
synnerligen ta the nHbrukas til Högmod ochsialtheet/atttze med
lonn Kurbitzwarda vpatne och förtarde. W«l icke Menniftian
omwanda sig narOUdh ftnder Matkar öfwer lordcnesGröda /

Spannemal ochKlader/sa cir Gudh an ta machtig at sandavthi en
OZudachtlgMennWosKwpp/Matkar/mcdan hon änlcfwer/
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och Fierde Capitel. 563
sasom thet hande veocl«iano, atGUdh lätwexa ihansTunga
Matkar/med hivilkcn han Gudhförsmadadc/ at the kräckte honom
vthur Munnen. HERmns Engel siar then vpblast<! Tprannen
Herodem/at han wardt leswandes vpcitin affMattar och gaff vp
Andan. Thet samma hande then gmfwelige Tprannen
cKo, för alltzans Ondsks ochögudachtigheet. AtMatkarwex-'
te vthass then ogudachtWKroppen/ochförrottnade mcd
da och wärck/ sa at Z«el sipcken föllo vttzaffhansKropp/ och luch-
tade sa illa/ at ingen för Stanck ssullbliswakande. Och thet som
aldrafarllgastochförffräckeligslst är/ sa ffola sadana Ogudachtiga
som ingen bytande Matk lata beweka figh til Bättnng i thenna
Werlden/effter thetta<liisszens'lopp/säenbljtandeoch gnagande
MatkvthlsittSamweet/ssm stalaldngh döö. Therföre stole'
wij fruchta för thenna machtiga Gudh/ somkan sörderfwa
bade Kropp och Siäl i Helswetit.l.iarom haraff/rvpllm rcrum Kumanarum, en Affmalning
til MennilkionesTiistand. >iikil clt in n,un«io ttabile,lntet.
är besiandigt ithenna Werlden. Alting <ir sasom Ion« Kurbitz /

Egodelar/Heder och Hhra/Rollstzeet/Frijdh/WciNusi och altFör-
gangellgit ar/un» äli» noKiz, en Natz Barn/som ithen ena Nat,
ten waxervp/och i then andra tager aff/ jaofftakower vp och fal>
leraffienNattellerVagh. MennWorna äre stalte isitt Sinne/
packa och troHavppa i. Sine Hws/Pallatz ochßoningar:
Mensasi the worsbpgde pa thetprächtigasieaffMarmor ochhug-
gen Steen/medGull och all zirat affssatterade/saärettze
än lonZe thervthinnan wijwisiomsenlijtenDjd/och
wetom eyHrdaffön än antingenßödenfalleringenomFensiren/
och kommer in i the stönaPallatz/sa atnar grvndan
fallcr Huset öfwerändai ellerksmmer HEArans siarckaStorm-
wäder och stöter Huset öfwer anda/som thet hande HioV, ellerkan
hastigt en Eldzwada assbrenna the
kas och blifwa til intet. Ochthersadanteyh^nde/masiemandoch

Bbbb ij al-
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Then Aerde Predikan
altijd sidant befara/besynnerliga
brannare: Menför Lld och 2ööda bewara ofi milde HErre
Gudl). Hwaräre Fursiens Thet warder borttagit när

.B
2-.

man ssgminsiförscer. The som boo i<leerhws/ och the thergrun-
dade äro pälordenne stola förtaras affMatk. Thet warar ifta
Morgonen in til Afttonen/sawarda the vphugne/och för: an the
warda thet warse/ äre the platt borto. 2. Menniskian ttstzar ock
pa fin helbregda Kropp och frista Lefwerne. Men i Dagh
ar man gladh och mar fullwal/ iMorgon är borto bade
Wett och Siäl/ Lijfwet mäste Döden wijka/Som Bwm-
stret medaltsittbehag/Faller enMennistiai enDag/ Och
bliswer wid Oraset lljka.Vihi war vpläsneText afimales wart

obesicindigheet: 1.In 1«n«r i-uZuric,,vthi lon-r Hyh-
do : Hon war bpgd af ochRijs/ftm affittWädcr snart

kundeblasa omkull, sa kanMennMan snart förfallna närHEß-
ransAnde blas ther in. Siälen hafwerfin Waning iKroppen/

c,?< <: ,9.
"'

-,.4

schomvihien BooMigHyddo/intetUngreänGUdhwil. Alla-
handa Smkdomar för Spndenes ssull / stöta sffta omkull thenna
Hpddan/«t honbliswer til intet. Then gamblcKprckiones
Q lijknar watt wid itt Swalenafie och Fos
gleboo/som affHa!m/Qwisi« och Track ar samanbygdt/ men om
Wmttenförsiördt. TpsagerHischias Konungen.- MinTijd ärM.?,:,,. ~

borto och ifrä mig tagen/ sasomensHeerdas Hydda/och
iagstär mitt Lijfftwert affsäsomenWöfware. Hansiijter
mig sönder Mm en kleenTrsd/tulychtarDagenför mig
fört an Afttonenkommer. Tp weetom wij icke hmu länge wij
Mm öoo i thenna Hpvdo / ssm Petrus talar r lagh me-
nar thet wara tilbörligit / sa lange iagh är i thenna Hpddo/
at vpwäckia och söMana ider. Tv iag weet at iag skal snarliga af-
Uggia thenna minä Hyddo:Sasom och war HERRECHristus
lEsus haswer mig kungiordt. Wart iefwcrnes obestandigheet

affmH

H.eet.u,



ochFierdeCapitel. 565
Kffmäles In Ion«! Kikgjo. vthi Jona: Kurbltz. lonZeKurbis
förtorckades oförmodandes vti en Hui: Ia huru snart ar ittGras/
Bloma och grönWextpalorden förtart och igenomsiuckit afHö<
stracker/Gräsmatkar snartar thetgiordt med
Meniffian.WartLtjffar sasom gras och höö/en brutinßöö/
ehuru fast wij har brasta / när Wädret bläs/ falnar thet
Gras/som stod i fior/ i fagring stoor/ sä snart ar thet för-
swunmt/ep ar thetz Mm meer sunnit. Gudh hafwer manga
Matkar at insanda i Menniffiones grönstande KuM/ at hon
fölwistnar. wexte vthi 6. Hhr/ at han medh
sitt Halstap öftverstpgde naftan hela Werlden/Ua som KuMen
lon«Hyddo>menafförmpckmDrpck/ och lijsszcns fuchtiga öf°
werfiöd/förnHnadchan lijkasom lon-r Kurbitz. Mangen Men-
nistia är ftist/sund/tzelbregda/siarck/vpwäxer säsom cn Planto/är i>!

fager sasom cn bcvrpdo SwaalochPalatz:Men straxkommeren
'6>1,144l »»

Matk: sasomPesiilentia/Kallestuka/Walnsiuka/Clagh/Steen/
Rödefiuka/Brsnncsoot/K?efweta/Spolorm/<lunZosoot/Hieltä
wee/Stpng/Bröstwerck/och annor SiukLom / at henncs Fa-
Zring warder icke allenast förtärd sasom afMaal / vtan masie och
hafieliga hädän. Ah! huru plattintet aro dochaUaMennt-
ssior. Ty the sörgäs som ett rutit Aas / och som itt Kläde
thet ätitwarderaffMaal. Förgängelstll ärtherasFader/
ochMatkarna theras Moder och Spster. Mennistianaft
Qwinno född/ lefwer en lijtenTljd/ och är fuU medOrolig-
heet/wexervp som lttßlomster och saller ajf/ ftyger bortsom
en stuqge och blifwer icke. EnMennistiaär tsitt Aswande'
säjom Gras / hon blomstras sösom,tt Blomster pä Marc-
ne/narWädret thcr öswer gär/sa är thet intetmeer ther/
öch thetzrum tanner thet mtttmen-. Menniffiorna ga sm <
koos säsotn en Ström, och aro fäsom el, Sömpn/lijka som
Gras thet doch snarliga förwlHnar/lhtt ther bittlds blom«
stras/och snart wistnar/cch pä Afftoncn aft yugget waroer/

Mbd il, och
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Then Fierde Predlkan566
ech föttorckas. Wart <lefwemctz obestandigheet afmales 13.
In 7on«Umbraculo. vthi Isnx Skugga. Jonasfick ep l6n-
genyttiasinSkugga/säsnartKurbitzcnföttorckades/sahadehänen
ända l Altsa löpa wara Dagar hastigt sttl koos/som Jobklagar:
Iyh Gärtomne/och wete tntet /wartLijfför m

lordenne. MennMan gär bort säsom en stugge.
Hr doch Menmstian lyka som mtet/hennesTijdgar bort
sajom en Skuggc. 3. Packar och förläter Mennistian fighpä
Oodz och Egodelar. Som Syrachs«ger:At mangenManär
karig och spar/och warder ther rijk igenom/ och tancker athan has-
wer nog lagdt tllhopaförsig ochsägcr: Nuwäl/iag wilhafwago-
da Dagar/äta och dricka affmine Egodelar/och han weet ickeat
stunden sä nar ar/at hanmastealtlefwa androm ochdöö.
Tp äreßijkedomar förgängcllge säsom lonxKurbch. Then fistz
vppa sinäRijkcdomar förlatcr/han stal förgäs/ sasomlonxKur-
bitz/men the Rattferdige fiolagrönffassasomioff. Ty thensom
älstarPcnningar/han warder aldrigmätt affpenningar
och then ther Rijkedom kar haswer / han j?al »ngen nytto
fä ther ass.
ochSlal/fölenlizten Penningewinncsi/ Ah! Penningar förfalna
somlonZc Kurbitz/ bespnnerligen narheela Werloen stal förgas:
Tä warder the Rijkas Silswer och Guld achtat som Träck: Ty
theras Silfwer ock Guldskal intet kunna hietpä them pä
F)Errans wredesDagh/och stola dochintetkunna märta
fina Sial ther ass/ eller fylla sinßwk ther ass: Ty the- yaf-
werwarit them en förargelse til theras M»§gärnmgar:
TherföreraderCtzrtsius/schant,cs:l stolenicke sörsambla ider
Egodelar pälordenne/ther Rost och Maa! fördäcfwar
tljem / och ther som Tiufwar grafwa och si? 'ila. Vthan
församblerider Egodelar i Hinlmelen/ther hwarckenßosi
eller Maal förderfwar them/och ther Tiufwar ickegrafwa
eUer stsäla/ty ther ldre Egodelar äro/therär och ider hier-

ta.
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och Fierde Capjtel. 567
ta. 4. PackakochttotzarMennManpaLljffzenS Wätlustoch
Werdzlig Frögd: Men sasomlonX FröZd Msnartenända/sa
arWtrldenes-Frösdförgängeli.q. Tpandan paGladionaaran-
gesi/ sade iag til 'löpct: Tu asi galct/ och til Gladiona/
hwad görtu. 5. TrätzarMenniffian pä stor äl)ra och ynnest i
thenna Werlden: Men ittApritlwader som snart förgar. Achi-
tcphels Rad war säjöm Gudh hade talat affHimmelen/ menhan
sorsivan snarare anlonx Kurbitz. Mangen ar i siorgunsiochahra
hoos siorc Herrar/men W kan offta komma en Trappedragare
ochFuchssivantzare/som wil förtiena stg enSmörgas(som siarre-
do i Helswetit försadana smorder medßeet ochSwasweyvpwac-
ker Afwund/Haat/Ilwilia och offtaFörsmädclse. Cadant hände
Abner ochloabinförKonungDavio. Sadant hande thensrom-
me ofiyldige Mephiboseth aff Ma. Sadanthände Daniel affsi-
ne Ficnder in för Konung Bario. Altsa förgas thenna Werldc-
ncs>lpcksaligheet/nar man minsisörmodar/lijka som Kmbitz/
taMennissianmenarfigwaraistoroch wälsiand/och ärgemeenli-
gen medtheOgudachtiga/sasom affHaman/ttzen chkeMannen och
fiere ar atsee:Menthefa medKurbitzenensnar ända: Tysäjom
en Dröm när en vpwaknar/sä gör HErrentheras Bela-
te försmädt. TpsagerhärDavidwiidare:lag haswersedten
Ogudachtig/tdenwar sastwällu.q / och vthbredde siZH och
grönffades OsömittLaurbartraa:Tämangicktherfram
om/ fij/sä war han borto/ iagh fragade effler honom / tä
wardt han mgenstädes funnen. The aro säsom Gräs pä
Taket/ hwilket förtorckas förl an thet vpffärs. Thetta hän-
der ock ttzem Gudsruchtigom/ Hiob misie pä en Dag alt sitt goda.
David jagesvhrßUetafffin egenSonAbsalon/nsrhanmeente
sig fittia i bäsia Roligheet. Men har stoor athikilnat lTy
lonX Kurbitzmatk gnagcrochäterfs thcmOgudachtiga /at?hc
förtorckas aldeles och blomsiras aldng mcn i Ewigheet: Men fast
thenna Matk bortgnager för them Guoftuchtlge Hckoncs och

3«,.

,6: ;.<.
v,u. 6.

rL>i.?z.- -°-

?5»1,,?:z6.
37-

M
«iod,,.

KIM



565 ThenFierdePredjkan
M fl! j. Kroppsens goda / sa gtönffas doch theras Sial i Gudi.' lagh

stal blifwa jäsdm lttgrömOlioträä vthimmsGudzHws/
iag förlater mig pa Gudz Gooheeraltijd och sörvthanän-
da. Thenna athjkildnat gör och then H. Skrifft vthi mangrum /

sasom.- The Ofwertradare lilsammansförgäas/och theOo
gudachligepäsidftone vthrotade warda:MenHErren hiel-
per the Rattserdiga/hanärtherasStarckheetiNödh.
HErren/HErren säger altsa- Sij mine stolaäta/menj stolen hun-

pk'. 37:;«.

>4, gra / sij mine Tienare stola dricka/ men j fiolen törsta/ fii /
niine Tienare stola glade wara/men jstolen til skam
da/ sij mine Tienare stola srögoasig för godt mod lkuU/men
jstolen sör hiertansSorg stull ropa och för lemmergra-
ta. Tp magethe Ogudachtigeicke förmyckitberömma sig afttzM
ne Werldenes Wälgäng/ cp Heller the Gudfruchtiga fälla Mo<-
det affdagelig mootgang / tp pa bägge fijdor stal.lon» Kurbitz.
matk sädant ftart förtära/ men ther pa föllier itt annat. Altsä
frögdom ost icke sa högeligenöfwer war Kurbitz/som stutle han al-
drig förtorckas/Matken kommer när wij minst tänckiom. Köttet
säger offtaisäkerheet när alt wälgar: lag stal aldrig omkullfalla.x<»l. zc» :7,
Men när wij grönffomsmed lona/satänckiomMnom HErren
beecder en Matk som ffadar war Kurbitz när Morgonwdnan vp-
gar. Tu HERre hafwer lgenom tin goda Willia giordt
mig mitt Berg starckt: Men ta tu bortdolde tittAnsichte/
försträcktes iag. Mr wtz sittiom vnder wart Wifnträä och Fi-
konatääd vttzi wara Hpddor/ sa tänckiom paFlpchtightct ochElen,
de,- när wij äro helbregda och leswom efter war onstan/wareMiöb
kekaar äro full med Merg / sä tänckiom pä Siutoom och Böden /

somep försummarsig; näe wij äre rAeoch sälle/sa tänckiom pä
Fattigdow jMr wij äro vthi ssor ähro ochWördnat/sa tänckiom
paWanheder/Spott och Heesa. Hch thcttaaltsammanstherfös
re: Bade pa thel / at wij icke mGbruka war lustiga gröna Kurbitz
och meddelt

mistg
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ochFierdeCapitel. 56?
wista war gröna Kurbitz/ nar Gudtz bereder henne enMatkzsamt
ock pa thct/atwijicke qwallisms sörmpckit elier bltswom otalige/,
om Matken bortsrater warKurbitz/ at han förtorckas/närwij
minfi förmodom. Vthan Heller altydh sa bruka warKurbitz / och
ttzer vnder ftögda at icke Gudtzförgäks/fii,teltgen tagandes
Pauli Förmanmgiacht/ som sa lpder:Kareßröder/Tildenär
tort/ therföre / the som Hustr or hafwa /warr säsom the in-
ga hade/ och the som gräta/ säsom the intet grate/ och thesom srögda sig/säsom the srögoade sig intet/ och the som kö«
pa/säsom the behöllo thet intet / och the som bruka thenna
Werldena/säsom the brukade icke: Tn thenna Werloenes
WäsendeförgZs. Sädanttllgöra/sa hörjnigHErreochwar
mig nädeligen/HErre war min Hielpare.'

il. )on«, umbraculo lliblato, vcxarioncm,
sedän achtom ivij i thetta sioraWrderwätdigheet
sedän Hans <löffhpddos Skugga och Kurbitz wardthonom sörtorc-
kad. Sa sager Tcxten:Men ta Solen vpgängen war / för-
staffadeGudhitt tortöstan wäoer/ ock Solen stack JonavppäHuftvudet sä athan wardtwanmächtig. SäsomHEr-
«n Gudh förskaffade en Malk somath Kuröitzen/saatHan Mo«s
kades/sa förffaffar ockGudh itt gansta
lenes VpganZ/emothwilkenlonas hadebygdtsinHyddo/thetsiic-
kerin igenom aUasijdor/palon2e ffuggelKsaHyddo/ansitterhans
fieenstallotta Huswud/athanbleffaldeles waanmechtig. lonac lu<
siige umbraculum war borto/hanfitterblottsasomvthien Gd aff
Solenes Heeta och thet klara/torra ochöfwernaturligaöstanwä-
der/han finner ingen köölachtlF<lucht /Solen vthtorckar och
per Hans Kumicwm naturliga Wetl?a ockHuchtigheet/
rclolverar och äthskillier hcms 3r>llitUs vicalex, och ansätter Ho<
nom ja hässtlgtat Hans Kraffter förga honom/försmachtas/blift
wer wanmächttg/ai han icke weet hwar han sörHeeta bliswa stal.
tMen altärskedt afGudi/tzwilkcnsasomalleandleTing/sa ockMa-

?K!.3«,:i1.
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57a Then Fierde Predikan
ken at sörtära Klirbitzen/sampt Wäver och ColenesHeeta/ spVa
masie. Aff Gudh kommer Wader och Heeta/och vthan
Hans WiUta kan mtct Wader blasa och ingenHeetä blifwa.pn^
6ci och) tala suller mpM omWäder ochWino
weta at ir/och hwadWärckan Men hwadan thet
är/och egentcligen hafwer fitt Vrspnmg/kan ingenWeta.SomlE'<
fts sager tlt then Mäsiaren i Frael: Wädrtt blääs
hwart thetwil/ochtu hörerthetzRöst/ochtuweeftickehwa^shetzkommer eller hwart thet faar. HERren later suller
Wädret tonnna vhr hemligßum/ men hwad thet <lre för hemlige
Rum/och hurudan theraS bessaffenheetär/ tvm en sadan subril An-
de iftastggifVa/weet ingen HERleaVenm> som
Krukar tilfinTeenst/ochMennWan til Nptta och Froina>
Sasom/ ta Gudh Wille hielpa ??oach vhrHtcken / lät han komma
Wzderpalordenne/och Wattnet förminssades. Hfwen närGudh
fördelsraelsßam tonstodda igenomrödaHaswet^tttHEßren
dttswa thetbort igenom itt wäder i then heela V?atten,
ne/ochgwrdtHaswetwrt/ochWatnetstildesath. Aswenjl torc-
kar Gudhlorden/när hon sr öfwerstödig wäät/med sttt betzagelt>
ga Wädce/at hon bllfiver ftuchtsam och bärande. Igenom Wck-

drifwer GUdh Skyarnatilsammanstilßegn / ochvpdrager
Moln isra lordencs Enda/sa at ffparna fipta och drppa fassvppa

. Wckdret ssmgrar och Skyarna isrä hwar andra/sedän
Gudhhafwermed sttt Mdetlgaßegn wederqwecktthen torra lor--
ven/at thet warder liufi och klart/och later effterRegnSolena ssij-

GenomGudzwWabläsSunnanWaderochNordan
Wäder/ochsälomFoglarnafinga/ söwanda figh wädrm
och blasa smötitsannnans/ sa at han driftverthop/ lnkasomOraäshoppor gffwa figh nlder. thet talla noedan wä-
der bläas/ fa warder watnet ljl Ils/ och watnet drager lispa stg
sifom ett Harness / och ta thet fryst warder Ijs sasom jpe^adePa-
lar. Mn om HErren sager ja försmalter thtt/han later

M
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ochAerdeCapitel. 57,
fitt Wäder bläsa/sa töpäs thet vp. Hswen sä/näe thet om Eoma-
een ärwaemt ochhett/UterGudtzblasa itt lmfiigit/stllla ochkööl<
achtigtWäder/ftmwederqwecker och kölarMennissiones vlbmat<
tade och vMkarbade MennWom och Fänat. Icke alle-
nasi at wederqweckm/vthanock tilat straffaMcnnistianförSpm
denesstull/ brukar - At
Wädrenäroendelsstapade tilHcmbd/och genom finStorm gö-
la the stada! Och när Straff komma ffal/ft aro the grym/ och
fullföllia Hans Wrede som them stapat hafwer. Med Glädie gö-
ta the hans BefalltUng/och äw rede hwarthan bchöswer them pa
lordenne/ochnär Etunden kommer fia the intet tilbaka. Sa aro
Wädren redo at siickalsnanlpaHufwudet/bchvpwackiaEeorm
pa Haswet/n«r han wiäefip sra Gudh. S«här om pa sitt Rum.
Icke allenastbrukar Gudhhär Wädrct/ vthan ock Solenes förttäf,
seliga Heeta/at göralonamwanmachtlg. Sahafwer GUBh än
macht at lindra/tzanhafwer och machtat sörstärckaColenesHeta/
när hanwil straffa landet mcd Torcka och MGwert/ sasomvthiE-
li« Tijd) intil at Himmeten blisiver sasom Koppar och lor-
den sasomlun. ThersöretalarätersaledesSprach: siärSolcn
vpgar/förkunnat hon lagen/hon är itt thensHögfiasVnderwarck
Hm Middagen torckarhonlordena/ och hookan för hennes
Heeta bliswa? Hon heetarmeer än manga Vgnar/ ochb.enner
Bergen/qch blas Heeta ifra ssg/ och gifwersa Näre sseenifra ssg /

at hon förblindar Kgonen: Thet mattewara en stoor Herre/som hennegiordthafwer/och budtt hennesiimartlöpa.Sa
förer HErrfn itt Vnderligit Regemente lbland stn Cnatur/alle
äro rede at tienä honom:HEßren sioor/och Hans
macht är vnderligen. Thersöre lagom sa at the mage lsnda G til
godo/ther til the och stapave äre/ fiungandes mcdh GUdzFörsam«bling: Wlj lofwe/ wij prijse och tilbidie tlg /Wlj tacke tigh
för tina Härligdeet: OHErreGudhFaderiHlmmeKyk/
Tu yaswer o§ giordt stor Karligheet/allting hafwer tu v-
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Then Fierde PredijKm572.
thi titt wäld/Hwadtu wilthafwa fram/kaningenförhöli
la/Wäl then som tig kan ftuchta.,

11. <lärom har affatthct som handelona/händer ock mangon:
antzrom i Werlden, bcsynnerligen ttzem Gudftuchtigom - At
icke allenasiläterGudhtherasKurbitz förtorckas/och rijfwer HHI
pa thcrasHvddo/vthangör
scns och Kochens Hecta/badevthwattcstilKroppenoch inwartes
til Siälen. At HErren Gudh ickc allenasi borttager srä Menni-
stian hcnnes Godz ochEgodelar > vthan jamwalhennesgoda hälsa/

«.«<.., - ,4.
,z.!6.,7.,,.

athonrakariSwarmodigheetochängfian. Thetta hande then H.
KurbitzfSrtorckades/athan miste allefineEsodelarv,

thiFaar/Faa/Hsner/Cameler/Tienare ochTienalinnor/itt Hal
nffz pa hansHyddo/ athanssiwSöner ochz.Döttrarblefwedö-
de pa samma Gag. En siarck Heeta aff Solen och itt tortusta»
wader siicker honom,- dels til Hans Kropp/at Gudh tilsiadde Sa-
tan sta honom med ond Saar ifra hansFotebladvp tilhansHies-sa: At han tog itt sipcke aff en Potto och stmpade aff sig medh/
och sättiMo/och Hans fweda warganfka stor i Gels til Hans Sicll
med stoorSamwetzEngstan/som hMhierteligen qwidcr: Thens
AlzmechtignsPijlar sta imig/hwllkens grymdeet vchsuper
aUan min Anda/och Gudz försträckelfe ärstältvppä mig.
Sagar ttzet an i Dag/ atßcdröfwelsens Heeta pressar mängen
Cwettdroppa vhr Mennllkiones Hufwud / bespnnerligen nar en
Hlpcka kommcr effter then andra/ at hon mäste klaga.- Mlne Ta-
rar are min Spiis Dag och Natt: Ah ? Gudh tinaAsder
frasa fast/sa at itt diup brusar här/ och itt diup ther: Alla
tina Wattuwager och Böliorthe gä vthöswer mig. Man-
genftom Hwsfader bcfinncr offta med Jona siore HalisinHpd-

och Gras/ thet ar/ allFrögd och <lufiförswinncr/N»iringz'
medlenwillia ickefort/ vthanförminstasdaglligen/at offtare spnes

c2p. 2 - 7.«.
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vppa/bliswer offta HwUadren fiuk och döör sinksos: Sassm thet
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hände Nacmi/hon misie sin Man/ther til twenne sine Söner/ sa at
hon mcd bagge sine Conehustror Arpa och Ruth lemnades i sioor
Fattigdomoch Elende/somNaemi öfwcrthem klagar:Thet gör
migängest för idrastuU/ tyHErrans Hand ar vthgangcn
öfwermig. OchnärhonlomtilßethlehemmedfineSonahusiro
emi? Sade hon
4ust) vthan Mara (thet ar bitter och bedröfwad) Ty then
mechtlga hafwer swärliga bedröswat mig Full drogiagy
härvth/och toma haswerHErren mig lätit koma igen/hwij
talle jmig täNaemi e Effter HErreu hafwer sa sörtryckt
mig/och then Alzmechtiga hafwer bedröfwat nug. Thetta
hände thenGudftuchtigaQwinnanludlth/ Gudhreeffitt Halpa
hennesHpddo/atSolenesHeetasiackhennepaHufwudet/i thet
hon matteyatagaEnckioklader: Tp ta henncsManManasseswar
pa° Marckcne när sittArbetcs Folck/wardt han kranck afHecta/och
bleffdöd isinom Stad Betulia och watöt begrafwen. Manga sat-
tiga Enckior seer iag för migh/ hwilkas Kurbitz ar förtorckat / siore
Hal reffne i therasHpddor / och Bedröswelsens Heeta gör them
wanmcchtige/athwar och en masiekiaga mcdQwinnan afThekoa:
lag ar en Enckia/enQwinna som Sorg hafwer/och min
Man ar död. Sahafwer Hal l mangeHeligasHpd-
dor/badeför Man och Owinnör/som tlaga maste: löter
icke min Anda wederqweckias / vthan gär mig fuU med Be-
dröswelse. Men ingen tänckic eller inbille sig tzaswa Oudh tilFl,
ende/när HERren sadunt ssee later; Ty han gör alt sadant afkar-
lcek til ost/och til warSalwheet. warsulier swart at Hans
Kutbitzföltorckades/itttortDstanwäderochSoleneSHcetabren-
de honom/ athanwardtwanmechtig: Men thet lände Hans Stäl
alt til Walfard/och stedde therföre/ pa thet Hans sspfwa lvredaCin-
ne matte tämias ochhanlaras atöfwerglswa sin falssalnbillnins
menbetcdas til at lvda Vudtz / och vthi Hans Behag/Rad och goda

Eccc il> wilik

Kuti,, l.z.s.
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Witta om the Nineviters wHlfHrd/hwijla och allenaberoo. Ty s<»
l«lngeen Mennissm sitterfakee med Jona vnderfin lumogaKurbitz
föderhon fallka Inbillningar om Gudh och Hans Försvn: men isrä
sädanebeftijas hon/närGudh siinderbedröfwelsensHeeta henne ös»
werHufwudet.MenbediomGudh athanvthiwärHetawille stpd-
ga otz vnder Chrifii Skugga /at bewaras för Skurregn/ förstplas
föröw<lder t Tp Ctzrifius lEsus är säsom en Wattubäck pä en
tori Platz/ sasom skuggan aff itt siort Berg vthi torro <lanoe. Be-
diomat han wille silnda fin H. Andes leena och bIM Wäver/som
lindrarSolenes siarckaHeeta ! Stat vp Nordanwäder/ och
kom Sönnanwsoer /och blasigenom minHrtegärd/at
hansörter mäge drypa. TyHErrenlEsus öfwertäckeres«!.»?:, e
mig i sino Hpddo i ondomTijdh -Han förgömermighem-
liga i sittTiäl/och vphöyer mig pä ene Klippo. Och stal vp-
höyamittHufwud öfwer mmaFienoer somomkring migh
äre: Säwll iag i Hans HnddoLoffoffra/ lag wil siunga
och lofsäna HErranom/ 3n til tW min lEsus förer migh til

Rilke och boorfielff öfwer MIM/ttzer iag icke meer stal hungra
eller törsta/och icke nagon Sool eller Heete pa migh/eller mine
Medbrödrar och Medspflrar i Trone/falla ssal. Ther intetför-c.6<«:,. 4.

bannat stal wara meer/ vthan Gudz ochLambsens Stol
stal bliswa ther vthi/och hansTienare stole honom tienä/
ochthestola leehansAnsichte/och Hans Nampn stalwara
pätherasAnlete/ther wij behöfwom icke Sool eUerMäne
tilLntzning/ ty Gndz Härligheet stalvplysa otz/ och wärt
Lius stal wara Lambet. Therföre mineKöreste/förvndrer
idericke pa ioerweoer-
fars/ at i stolen förjökte warda / läsom eoer hande nägot
nytt: Vthan gläoiens Heller/at z lizoen med Thristo/pä thet
iochfrögdas ochglädias magen vttn Hans härlighetz
penbarelst. Wlj achtom ytterfi:

111. Vcxarioaiz lublccucloncm, Ion« »ederwzrdtghetz pa«
föl-

c«5...:,z.
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söUiande/ etterhnru JonasMersigh vthi fin Manmechtigheetz
nembl. gansta otäligt/somGudz Ande sägcr: Tä önssade han si-
na Siä! Döden och fade: lag Wille Heller wara död än lef,
wande. S<jHansSiälsotaligtzeetochOrdzOtijdigheet.'förm-
gcn OrdsakKmbitzenförtorckas/och therföre önssar han figßöden.
Förl wände han sig tilOudh och bad tzono?n taga sinSick/mennu
förqwäswieshans Hierta sa affSorg/atthet icke kanvplöfftastil
Gudh. Han förtwifiar futter icke,- men war dochey langt ifra en
sadan Galenstap. Fasthan ickebar Händerpa figh fielff/ dochtil-
stpndar han sig Döden medh fitt hiertans VpsH / eftterhan icke
gaff stg vndtr Gudz Willia.vthanbortrpchtesaff itt sablmdt Sin-
ne/ athanwräkte och wille bortkasiasitt egit <lijff. Paulus önffar
sigDöden: Jaa asiunoar stillias hädan/men han bad iTrone ,-men
Jonas beder affotaligheet och ittocreuiberat och sörwirratSiw
ne ! läeo non f2t>s eK allorum taHl» plu rc t nili ea»
«lem sl!e taciaz, fecelunr, Saärtheticke nog at »Un
ze« och för stg taga andrasGärningar til Exempel>vttzan tugör
thet vthi famma stadigaTroo/ vthi hwilten the sadant giordt haf-
wa/elliest syndar tu. Jonasönstar fine SiälDöden:Sialendöe
nclr Mennissian «lrdöd i ssneSpnder/hwilket är then förfiaDöden;
hon <ir och död nclr honEwinnerliga ffilliesisra GUdz Ansichte /

echblifiver i Helswetit/ hwilket är then andraDöden. Ingenthera
förstar lonas/vthan han önffar sine Sicll/thet är sig stelffthen
Timmeliga Döden. Tp Sicllen sasom then förnämsießeelen/tags
offta för heeta Mennissian i then Helian Skeifft: Han önssar at
Kropp och Sicll matte skiNias ath. BetenckminSiäl/atProphe-
ten önffar sigDöden/närKurbitzcnsörtorckades/thethan wifiewä-
,a affGudh/menbetrachtadethetickenogsampt, Ensioorhiettans
IlleHerl WtErempel i
la then H. Skrifft. Jeremias söröannar fin Föv.'tstßagh - Mcn.^
huru mpckit maste han lijda/icke allenass aff sineFiender/vthan ock
Manner och Stalbröder. At tzan sioor hiertgns Sorg fte masii? /

M.

rpkec, l.
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och ssijta sinä Dagar med Skam. Elias ön<7ar fig Boden/men
för Gudz Altare och en grnfweiig förfslieise slutt. Aff huru fioor

«i°b.,z 6.!. lemmer warHiob betag<n, tp Hans war swaeare änSan-
«en iHafwet:Tpär epVnder at han giordesstundov» otalig.lo,
nas sörbittras öswerKurbttzen/vltzom sittEmbcte/och later här mcd
see l< InZratiiuäinLm. fin btacksamtzcetzhan borde tactaGudhsom vnte honom nagot lijtetstuggaHchWederqweckelseissnwes
dermödo. Han förgliter Mälgärningen/närOudh hennebottta-
ger. Han later see 2. Inorcknzmm fin «ordenteliga
Kärleek emot Kurbitzen/och läsger filt Hiertaförmyckit ther vp-
pä. Han later see 3. lnconKanrlHm, fin »eekliga Ost adigheet:
Han wredgasöfwertheNineviterswälfard,- men gl<svzHfwerKur«
bchcn: Menhan hadewilfrögdatfigtz öswerNineve Vndergang.
Mgre willia msächta lonam; men fafängt. Han bekanner jw
sielff offentligen stnS»aghcet/at han förenringa Ting stull för-
gatttGudh/ och gifwcr 2lkeH«ne fmmpckit effter. Faller nu en
sädan öfwadMKämpebanen
ligen hafwe begpnt i En Menniffia niäste suller Vewekas öfwer
Gndz)?epst/närKurbitzen föetorckas «chSolenesHeeta görost
wanmechtig/ then H. SkrW klagar hefftigt öfwer them/som icke
willia lata Gudz Straffochßomar gafig ttlhiertat: HErre tU
flär them och the kannat inter > tu plsgar them / men the
battra fig intet/ the hafwa itt Anftchtt yardare an Steen/
och willia icke omwända sig. Men man mattestria at thet <ir
matto med/och ickeförmyckitfölliathe oordentelige »sseäcr. In >

gen Ting iWerlden sakclr/atwij stolom för thch bortmi»
siande önsta löden. Thet är bsttre at bortmista och förlora
heela Werlden/än förtörna Gudh en gang med en fiijk otaligheet<
Bespnnerligen när wi> astadom och betmchtom

!. l)cum, Gudh fielff/afftzwilken allTingregeres/han hafwer
macht öfwer ost och alt thet wij hafwom/bädc Kropp/Stäl/tzelso/

, Godz/Hever och ahra i HanärHErren/ han gör hwad ho-
nom

1«.;,z.

! 3«u.1. >8
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nom godt tpckes. Warer wld godTröst och lät o§ stä fasta:
Tv HErren gör hivad honom täckes. Ah Minlemmer och
hiertansSorg men iag täncker/at thet ar min Plaga/iag
maste ll>da henne/mitt Tialar förstördt/ aUmmTag aro
sönoer. Mine Barnäroborto/och ickemeer förHcmocne/
ingenvprattar minä Hyddo igen / och nutt Tiäl stär ingen
Vpigen. Icke allenast regerasalt affGudh; vthan ha«läteralt
Unda til wart basia/bade Moot, och Medgang. At Troon ma
pröfwas, «lefwernet staras ochreenas, Bönen öfwas; Werlden
förachtas > och Himmeten astundas. >li)ka som Gullct genomEld/
altsa warda och the som Gudi behaga genom Bldröswclsens Elo
beoröfwade: Tröst vppäGudh/sä warder han tig vthielpan-
de/rätta tmaWägar och hoppasvppa honom. Then: som
Gudi karhafwa tienä ock sa alltmgtil thet bästa:Säll är
then sdm tuOErre tuchtar/och larer honom genomtmLag.
At honTälamod hafwa mä ta illa tilgar. Sij/salig är then
Mennissia/ttzenGudhstraffar/therföreförkasta icke thens
AlzmechrigasTuchtan: Tyhansargar och läker/ han siar
och Hans Hand heelar. Ty stem vppa Gudh och fattom war
Siälmed Talamod/beseendes: 2.
warKurbitz then wij bortmistom/ellerthetta lekamligagoda/man
thetwarasamyckitwerdt/ ativljnarthctboito bliswer/sfolom ota-
las med Gudh och önl?a ostlöden t Ach Ney:Ty alt ar fafan-
gligheet / alt ar icke annat an Fafangligheet. Hwad hafwer
McnnWanmeeraffallasinemödo/som hon hafwer vnderSolen,
ne s MennWan bewekes samyckitaff WelldenesFafangligheet:
Tager Guvhbort förch/Plsaoch sundheet/GodzochPenningar/
BarnochWenncr/ett. Md: OgodeGudh/'
hwad äriag förenMennissia? ArOlpckan allcna min
iag allenasyndat? Mangcn gör sig onyttig; lagh amade hafwa
min Frögd mcdh minK.Maka/ smaßarn/ tanckte sielffäta mitt
Bröd och npttia thet lag hafwer sörwarfwatlminAnlcttsSwettV

Dddd iag
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iagtancktennneDagarsasmamngomgaigenom/ep/sasänderGudh
mig mpckin Motgäng/ mig plagar thet cna öswer thet andra / min
Hyvdo förderfwas/mitt Hicrtaförsmächtas affßcdröswclse/alt
thet iag trösse pa ar borto: Ah lag lvilie Heller warN död än
lefwa. Men O ElsseligaSiiil/lat fahra ft°dant/och war Heller sin-
nad som Hiob/hwilken tilbad/när alt Hans godawarborto: lag
ör nakenkommen ajfmme Moders Lijff/ naken ssal iag a-
ter fahra M/HErrengaff ochHErren tog/ walsignatwa-
re HErrans Nampn. Fattomwar^iälmedTalamod/beseew
des med Fltzt: 3. ipioz, ost stelfwe. Wij äre aft Naturen
swaga Mennistior/ och mastc bliswa för Synvenes stullMatka<
Maat/ afwen Kurbitz/badeFatttgochßtzk/ som Hiob
säger.- Thenne döör friffoch helbregda/ rijkoch säll/hans
Miölkekaar aro sull med Mölck/och Hans Been sullmedh
Merg,Men en annan döörmed bedröfivad Siäl/och haf,
wer aldrig atit i Gladie/ ther liggiathe med hwar annan
tilhopa i lordenne/ochMatkar öswertäckia them. Ey hwij
söriom wij ta sahögdt ochönssa HBöoen/närthettaWerldennes
goda / som ar vthom bortmisias och förloras iAh.' Elffelige
Wenner/wijärc icketilthen andaffapte/ aterlöste och helgade aff
Gudh /at wij altijd ssolomsittiam>dlona pathettalordeskaßcr-
get/ i stugga vnder Kurbitzen: Vthan atwijffolomfkpnda til
Zions ssar med theHundrade
FpraochFpratijoTustnd/somköplearcafflordenne, HwartwiK
je wij taga Kurbitz nar ttzetta lordiskaßcrgct förgas / tp latom
Heller thetTimmeliga och Moni thetEwiga - Pa thet wij magom
föllia chwart thet gä/och blifiva enFörsilingGudi och
bena/ochfinnas vthan smtttoEwmnerllga förGudz Stool.Tber-
före lemnom alt gärna i siicket/ röswa the 0§ ifra/wartGodz
Liiff och sä/ hasiv< sig thet borttthe winna icke stort/Gudz
Rijke wjj wal beballe. HERre lEsu: Altena astu min Cro<
na/iag hafwer har eymeer/för tighwil iagey stona/ hwad

n<°l,.,°:>7,
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godt tu mig beteer/ GodzLijffochaUWalfärd/fast mehra
Mu werd/tyet wil iag för tig wäga/alt tig t«l Loffoch prijs

iii. <lärom
betrachta/ som är:

I. 'lvplil l.evitici,enaffmalning tilthe
affstaffande. Sieifwa är jadan,

KurbitzenärludasolcketzPolitia /Prcfierstap och vlhwertes
ecmonier, hwllteare enhärlig grönstande Wcxt/ somGudh haf"
wer lätit grönstas wexa och vthbreda sig mcdwijda och stöna bla-
ver/haoe itt stort ansecndeochförtreffcligfördeelför andrc Ri,ken
pä lorden/ ty HERrcnGudtz talade medthcm affHimmelcn/och
gaff them rättwijia Ratter och Seder/
vnder hwilket altludarnafrögdadefigochsutovnderSkuggan
mcd Jona til thet tilkommandegoda/och the 'lcvitilke Prcsier tien-
te Swgganom och effterspnena til the Himelsse Ting; sasom ta
Jonas för? affmaladeChrisiunn ssnProphetia/saaffmalar han har
ludafolckct med therasfrögd/hUlken warade intilthcstMorgon-
rodnan vpgick/ellcr lag och Hatt stildes ach: Natten <ir ttzet G»
Tesiamentet/menMorqonrodnan/Begynnclsenpa ta
föll en Matk Chrissus lEsuS benembd / som han figh sielft kallar
lag är Matk och icke Mennistia/nid aff Himmeten med lag-
gen/ taHimmelen dröp ofwanefftcr/hwilkenwarganstasörachtat/
men doch athhan Kurbitzcn sa athanförtorckades/igenom sltt

ochHimmelsfard/Ia hela H.
terlötzningenes Warck/ sa at Offret och»Spi)soffret aterwande -

Och Christus lEsilshafwer fatt itt battre Embete/sasomhan ens
bättre Tesiamcntz Meolare ar / ttztt och bättre -löfftejatt är.
Och Ctzrisius ärkommcn at han ssalwaraOswclstePlasiertil thet
tilkommande goda/genom itt större och sullkomligareTabcrnakel/
thet med Händer icke giordt är/thet ar tyet icke sa bygdt är! Zcke
Heller lgenom Bockablod eller Kalfwablod: Vtan han är
igenom sittegtt Blod enareeso mgangenichet.Helga/ och

Ddbd lj hch
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hafwer flMNitenEwigzörlostmng. Sa läternuingen
raider Samwect öfwer Maat ellerDryck/eller öfwer be,
stämda Helgedagar/eller Nnmauader/eUer Sabbather:
Hwllken ar Skuqgan afflhet som tilkommande
fielfwaKroppen ar lChristo. Och sasom SoKnsiacklonX pa
Huf»vudct när Kmbilzens SkuZga war borto : Sa stickcr Gudz
Wredes Eld och gör them wanmechtige baoetilKropp och Sial
Ewln nerliga/sonl halla sig til sasom ffuggan/
och förachta KrovvenlEsum Christum. OM jlsten omstära
Wer (Hfwen vthi andre >levitis?e (.lercmonierzßruk afflnkill,
ningtilSaligHeten nödwändige) är ider Christus intetnyttig/
meniag betpgar hwariom och enom som sigh omstära la,
ter/at han är plichtig til at häna hela Lagen. I hafwen
mistEhristum/ jsom genomLagen wMnrättferdigewar-
da/och jären saUne israNödenne. Men wii wänte vthl Anda-
nom genom Troona then Rattferdigheet som man Hoppas/Ty
i Edristo lElu är intet bewent hwarcken Omssärelse eller
Förhud/vthanTroon som wärckar genomKärleke- Then
andra Affmalning ar:

11. vocätioniz 65 cjeÄioniz Israel, En
Affmalning til HedningarnasKallelse och ludarnas Förkafielse.
Sasom Jonas mcd sin Kmbitz-Sa prangadcludarna högt wedtz
fine storeHtzretitlar. ThemtiU)ördeßarnstapct/ochHärllg>
heten och Förblmdet/ock Lagen/och Gudznensten ock Los-
ten och Fäderna ther Christus aff föoder är pa KötzenS
wägna/hwllkenärGudh öfwer <UI ting/ lofwat Ewmner-
liga. O härligc pcivile^iel! Ttze äro wälstgnade öfwer ali folck.
Moses bcpchser them och säger: Tu äst itt heligt Folcf HEr-
ranom tinom Gudh/och HErren hafwer vthwaldt t<g/at
tu stalwara hanseglt/vchaffallFolck som pä lordcnne
ro. Wäl är tig lirael/hoo ar tin L'jke? O tuFolck somige-
nomHErran st,lug warder/ hwilken tmshielvsstöldar /

och
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vch tins Segers Swerd. ludarna sato vnder thesse härlige
Titlar och förachtade med na the Fatttge Hedningar /säsom itt
förbannatFolck/och wantc ttzerasVndergäng/ bleswo HHr aff sä<
kresomvnoercntrngg stugga/mlWrukadc lhennasioraFrijheet och
Gudz Md til CyndenesSkiul. The/öllo tilbaka ochförach
tade aU ting/säsom theras Fäder: Och Hollo intet/ säsom en
tööS Boge. Thcrförevptog Guöh offta Hcdningar til finKvw
kio i ganibla Testamentet: Men nar then Himmelste Purvur-
matken ChristuslEsusdödde pa Ko?sttt/remnadeFörla°ten
lan Helgcdomen och ttzct AldrahelZasie mitt l tw/ atMeoelbalcken

athstilde ludar och Hedningarna /

blefnedbrutin/ochHedningarnainslaptemedludailna/ithetAldra'-
helgasiechansFörsambling/ försonandesbegge mcd Gudivthi en
Kropp genomKoHet:Ta haswaludarna sa förbifirat fittSin-
ne/at Hedningarna bleswe inhaffde < Tcmplct/vthan theras stM
sa; at the föllo aldelcs til rpggia trodde intet och giorde lngen
BättrinK/ in til thest at Gudz 9iijke bleff tagit ifrä thcm
och wardtgifwit Hedningomcn/ som giorde thetz Frucht,
At när Hedningarna fti stttia>tilßordz mcd Abraham/Isaac och
lacob/tawardaßilksenSßarnvthkafiadeithctyttersiaMörkret/
ther stai warva Graat och Tandagnislan. HwlM äe wanmech-
tiggörande Hutc nog>Eä ar thet nu en ratt lude/sominwer-
tes dolder är/ och hiertans Omstarelfe/then somskeer i An-
danomoch icke effter Bookstafwen/ hwilkcnPriis icke iir aff
Menwffiom vthan aft Gudi. ludarna wllle icke troo pä
thenßarmhertigheet som Hedninssarnawederfahren ar/
(at the vthan OmstiZrelse och Ckugsan blefwe salM)at themmstte ockßarmhertigheetwederfahras. Saaretheaff.
brotne för ffuU / men tn ast ständandes genom
Troona. War icke förstaltvthitittSinne/vtanwarlradd-
hoga. Tyhafwer Gudv the naturlige Qwistar icke stonat:
See Mat han icke Hellerffonar tig. Sä see nu här GUdzDddd iii. God-
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Godheet och strengheet. Etrengheten pä them som föllo /

ochGodheten pätlgy: Sätt'ampttublsswer iGodhetene:
Annarswarder tuockaffhuggen. Och the inympas igen/
omtheickeblifwa «Otrone: Ty GUoh ar machtig äter in-
ympa them. Ty astu asttt natu» afhug-
gen/ochförvthanNaturenmympatvthllttsanstyUlglOlio-
trää: Huru myM meer maga thesomnamrllgeQwistar
äro/mpmpasvthisittegtt Oliorraa: Therföre högmodens
icke wid ldersielswa. Mhan pri)sa Jerusalem HErren /

och loftva Zion tinGuoli / at han sander sitt Taal «bland
tig och hansOrdlöpasnarliga/ochfiuth med thennaQnita»,:
O Helige Andwär Tröstare from/ Som otz aU Sanning
lärer/ Hielp at wij bllfwe widtin Läi dom/GUDd Fader/
Son ochtigahre. BestarmostlfrälleftvulenssalstaLlst/
Hielp atwij troo pa lEsum Cyrist/bade nu och altijdh
men' HERre lEsu '

Wen Kemee Prediskan aff
Prophetcns Flerde Capltel

Mm Sizl sial loftvi» HERran/lc.
c. 4. v. y. 10. 11.

Mä sade Gudtz tl! Jona : Menar tu at
stältga wredgas

han sade: Jagh mä wäl wndgas alt in tll
Döden.

Och HErren sade: ?u jemrar ttgh om
Kmbltzentherm mtttvppäarbetat hafwer
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och hafwerey Heller lätlt hmne wäxa/hwil-
ken l me Natt wardt/ och l me 87att för-
gicls.

Ochiag flulle lckejämra mig ofwerM-
neve en stdana sioor Stad? Ther meer V-
thl aran Hundmde Tusend / och Tiugu
TusendWMfftor/som lntetweta at ätstt-
lia emellan fina högmHandoch then wän-
stra/ ther tl! mpckln Dlwr.
M Ofwa HERren min Siat / och alt thetvthimigar

H.Nampn. Lofiva HErren minSiäl- Och för-
gätickethet mpcknaGoda som hantiggiordthaswer<Then
tig alla tMCynder förlater / och helar alla tina Brister.
Then tlttLijffförlöler lfräFörderff/ochkrönertlgmedh
Näd och Barmhertigheet. HwarestßavidvpwackerstnSial
och alleChrisines Sialar til:

I. Intimam Oci lauäcm, Guoz ttMlllga <loff och hierteligh
Tacksäpclse/vti hwilken han later feeoch föresiallero^: iObjcHum
hwem man stal loswa/ lekov-,K, HERren LofmaHErran/los,
wa HErren/ hwilken loroen tilhörer/alt hwad ther vthinnanät /

lordencs Kretz och hwad ther vppa boor. Wälstgnelsens Herre
warRättfärdighch och j)elsosGudh. HhroneZKonung/HErren
siavck och mächttg/ HErren machtigisirijd / HERren Zebaottz/

harltHitarlall<land stzer man tackar honomiHim-
melen. HERren then ratta Ktijgzmannen/ HERren är Hans
Nampn. HErren som ärhärlig/heelig/försärltg' prMg och sior
vndergörandes. Som mcdstttNampntzeeterHErreallena/och

!

3.4.

I>l»I.l4!2.5»
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Then Femte Predijkan5«4
ttzenHögsteialloWerldena. SäsomhansNampn sioltäe satzör
ock Hans Ährawara stor: Gudhsäjom titt Nampnär/ sä är
ocktittZoffaltin tilWerldenesEndar: TA högra Hand
Hr sull med Rättferdigheet. 2. Fubjeörum, Hwilken som stal
loswa Gudh -Wart Hierta. Lsftva HErran Min Siäl och alt
thetvthi mig ärhans heliga Nampn/Loftva HErrenmin
Sial. At hwad vthi ar stal wara stält til Oudz och Tack-
säyclsc. HErren är min Starckheet/ och Loffläng och Sa-
llgheet. Han Hr min Gudh/ iag wil ahra honom / hanär
mins FadersGudh och iag wllvphöpahonom/medHierta
Mun dch Lefwerne:i.mcd Hiertat/mittHieltaarrldoGudh/
mitt Hierta är redo/at iag stal fiunga och loswa. VppaHErren
hoppas mitt Hierta jmed Munnen: lag ropar til HErren med
minMun/och peijsar honom med mine Tnngo. lagh wil loswa
HErran i allan tijd/Hans wara iminom Mun.

Lefwernet: lag haller HElrans Wägar/och är icke ogud,
achtig emot min Gudh/tp alla hansWägar hafwer iag för Hgon/
och Hans Bob kasiar iag icke ifra mig. ThctcK ochrattellgen los-
wa Gudh warHEßra.

3. Terlnlnum, huru länge Davidz Sial och hwar Chrisiens
är stpldigat loswa G«dh;icke «Dag eller
ellerfiund;vthanaltijd/allesiädes/ochvttzanaterwändo. Förgät
icke hwad godt han tig giordt hafwer.Effter wij alle Hgneblct
nyttia Gudz Godheet/tp äre wij alle ögnebleck/ altijd ochallestades

styldige. lagärförringatilaUthen
Barmhertigheet/ochallthenTroheetsom tn HErre medh
tinom Tienare giordt hafwer. Ty tinGodheetar sä widt
som Himmelenär/och tinSanferdigheet sä widtsomSty-
arna gäa Vphög tig Gudhöswer Himmeten och tin ah-
ra öfweraUaWerldena.

l I. c>2ul2sl,uilis!imäiB. Bavidvpwäcker
sakerna til Hwilka äre N. ?ec««corum ecMlllioHn»

der-

Lxo«l. '5:2.
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bch Fierde Capitel. zzs
dernasFörlstelse: Then tig alla tina spndersörlater. Somtzan

: lag vttzsirpkertmaMlMrningarsassmitt Moln/och
tina Spnder saftm ena Aimöo / wändt tig til mig tp iagh förlossar
tig. Hch ther som Spndernas Förlätelse ar/ ther ar och «lijffoch
Saligheet !.52nario,Heelning Ochtzeelar tig allatina brisier/
nar tu beder min M: HErre war mig nadelig/tp iag är swag/Heela
mig HErre tp iag är försträckt/och min Sial är swärliga förstrackt.
HERren wedercker chisra allwar
Krancktzeet. IngenKonst kan iag vpfinna Alt vthi thenLä-
kiareßook/Til minsorg/wee sch wända/Giff otz/O ZEsu
tin Ewiga Räd/Tuästthmypperfta Lakiaren/Sotn läker
til Lijffsch Sial/ Vnn nng mittLefwerne spakia / H GUdh
iag troor tig wal. z. titt<l,jffför-
löser isra Förderff. lEsus hafwtr förlossat ch igenom fitt Blod /

iftaSiälenesFörderss/som Hiffiassager: Sft/ om Trösi war
mig stoor angsian; men tu Wtigwarda om minaSialganska hicr-
teliga/at hon icke förderfwas stulle: Tp tu kastade alla minä spnder
baak om tig. .Han haswer förlossat isra Kroppsens förderff:
Vthaff sex BedröfVelser fralsar han tigh / och i then siunde kommer
intet ondt wid tig. I dppr Tijd frälsar han tig isra Döden / och i
Strijdenneifra Swerdzens Hand. Han ssal stpla tig ifräTun-
gones GGel/attuicke stalftuchtatigför Förderff/ta ttzet kommer.
VthiFörderffochHungerffaltu lee/och icke sruchtaförWilldiuren
i «landena. -Och ssal t Hlderdomen komma til Graswa/sasom en
Hwetekerfwe infötd warderi rattomTiidh. 4, För-
barmande/ och kröner tig med Md och Barmheertigheet. Nar i
then H. Skrifft talas om Kronaoch Kröning/laförsiasallaGudz
Nadewälgarningar tilsammans/med thessealle hasiver hankrönt
Han haswer ffapat/aterlöst och Helgat ost/ dageligen förlaterspm
dernaochvppehaller osibade tijKropp ochS<al/O en EvelCrona.
laghasiverjwsiigerHErren altijd ochal/esiädeshafft tigkäl/ther-
före haswer iag dragit tig til mig affblottaßarmhertigheet.HEr-

Eeee ren
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Then Femte Predljkan586
eenkroner os; mcd Md och Barmhertigheet. Ah min Ciäl lofw»
HERran och sag: Nll tackerGudiaUe/ thenftoor tmggör i
aUaEndar/then otz leswandebewararaltiftäModerllifwet
ock gör o§ alt qodt. Han giswe otz ittgladt Hierta/ochför-
läi eFr,jd allestades i wärom Tijd i Israel/ochat hansNad
ma altljdllärosibllswa/ochsralsarotzsälangewijlefwa. I-
bland mange andre med oh/ sä hade öespnnerligen Jonas och the
Nineviter orsasat tacka Gudh aff Hiettä/ Sial/hug och Sinne»
at han förlat thcm therasCvnder/ helade therasßrisiee/förlösie
iheras <l«jff och Siäl israFöederff/ och krönte them medh allstöns
Näd och Barmhertigheet/ som Gudh hierteligen sigförklararwilia
Zöra i thenna Text/ther han säger: Tu jämrar tig öfwerKurbitzen:
Och stulle icke iag jämra mig öfwer Nineve en sadan sior Stad.
Och sasomGudhi tzeela thenna Händel hafwer lätit fin siora mild-
Heet/Godhcet och <langmodigheet/ bäd e emot lonam/the Hedni-
ste Batzman/som emot Ctadcn Mneve; Sa° williom wijock besee
vthi thenna Predikan fidsia aft war Prophet och ilEsuNauipn
betrachta

MlerieorckiX vei.Gudzhierteltga Medömkan och
innerliga Barmhertigheet.

Hwilken Gudz innerligaBarmhertigheet ör
I. )onam En Barmhertigheet och

Nad/som then wiNfaranoelonam tiltalar. Ta sade GUDd til
3ona: Menar tu at tu staligawredFas om Kurbitzen. Jo-nas brummar och monar för sigsielff vthi sinWanmechtigheet och
asiundar änttligcn döö/önffar sigDöden/och sagersig Heller willia
wara död an lefwande. Men Gudh som sag alt hwad han giorde>

hörde alt hwad han talte i wifie och förfioo alt hwad han tänckte;
för hwarsögon intetarförbolgat,som pröfwer Hiettä och)?iu,

li«Ao6lio:

«cb,4t,?.
ler,7 - >2. far;som tit icke langt ifra hwariom och enom aff pthi honom

lefwom wij/röeoms och hafwom war som han sielffsciger»
Menar tu at nagor kan sä hemliga fördöliassg/at iag icke

kan

'^' '
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kan see honom? Säger HErren/är icke iag then som vpfnl»
ler Hilnmel och lord Talarlonam tll och laterhöra sinna«
warelse: Menar tu at tu stäliga wredgas om Kurbitzen?
Hwad för en Nad thct är at Gudh tiltalar en sallcn Spndare / ta-
gervthihonommed sinNadesHand öch vprattarhonom/theroMi!
talte iag i.OmstandishectithettaCap.Men
här stönicsiFasi anOudh icke firaxbortffiutcrisrafigmcdallone
eller förkastar fine Tienare ta the svnda/doch lijkwal gillarhan icke
theras si)nder. Vthan jwkärare han hafwer otz/jw nogare achtar
han vppa oh/ och görhonom therföre desie werre/ at wij besmittom
oh med synder och Oreenligheet. See och tagExempel afftig sielff:
Iw kärare tu hafwer en Malning eller Belate och
juwerre gör thet tighatthet warder besudlatschbefiackiat. Wij
arejwGudzßeläte. Förnimmer atHErrenar Gudh/han
hafwer giordt o§ och icke wij sielfwe/til sittFolck och tll sin
Fostersäar: Han yaswer dprtköpt ost medlEsußlod/och förwerf-
wat i oh thct förlorade Gudz Belate: Skulle ta han icke tzafwa oS
kärs Jo wijserligen/ som han säger: Elfter tu jadyr för min ö-
gon achtad äst/mäfte tu ochhärligwara och iag hafwer tig
tär. Skulle thct ta ickebekpmbra tzonom i Hierta/nar thestse käre Barnen/med sineSynder och Zrofwa>lasier/synbaoch för-see ssg i Jo wisserligen. En Son stal hedra sin Fader/ochen
Tienare sinHerra/äriag nu Hwar armmHeder?
Hr iagHErre: hwar fruchtar man m,gt Säger HErren
Jehaoth. Therföre ma ingcn tanckia/at Gudh gillarSpnten/
narhanvthisittOrd ohwänligentiltalar. Han bmoeringenat
han stalwara ogndachtzg/ och g-ftver in pm Loff M at syw
da. Vthan en Menniffla som spndar Hon förtörnar Gudh/ och
bekymbrar honom med sine Gärningar. Men at GUdh icke siraZ
förkastarMennistian och sördcrfwar tzennc isine Syndcr/ vtl,on
talarthem wänligentil: Menar tu at tu görrält ochredeliga?
och förmanar tilßattring, thet gör han icke för at

Eeee ij mes
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fs.i,l4f:<». med Spnden ;vthanathan ar allom godh och förbavmar sigh

öswer M sm Warck. gör han altsammans / somNavid
vpmknarlsraellternas siora EMer/och berömmer Gul»z <lang-
mooigtzetz Rijkedomar och sager: The strymtade för honom
med theras Mun och luguför honom med therasTunga?
Men han war Barmhertig och forlätMitzgärnlngarna/
ochförgtorde them icke/och affwande offta fina Wrede/och
lät icke alla sinä wreve gä: Ty hantänckte at theäreKött/
ttt Wäder som bortfaar och kommer lntet lgen. Och thetla
arGudz oförtientaNäd ochGodheet/och hierteligaßarmhertighet.

7. iarom här aff: At sässmGudh stäiler har lonam til dxamen

ochFörhöör om Hans Förehafwande: Sa staloch Gudhhafwa al-
la Mennistiors Garningar/Ord och Tanckar fram för Bomen/pa
pttersia Bagen. Gudh sade til lonam : Menar tu at tu staliga
wredgas ? Sa warder och Gudh i finom Tijd säpandes pa fin fio-
ra HärlighetzDagh: Menar tu at tu rättetiZen hafwcr then eller
then Cynden bedrifwit. Mcnnissian mäste ta göra Rakenssap för
Ma sinä Gamingar/Tanckar och Ord.

l. Oc malc faÄiz, Räkenffap mafie hon göra för alta stne on-
da Garning«r och Spnder. Hielp HErre Gudh/ huru manga öft
wergifwa then rattaWägen ochgamörcka Stijgar/ the
dias at göra Ma och <ire glade vthi sitt onda ochwrangwilsyWa-
sende:Men menar tu/ at tu staliga sadant ondt gör iAh .'betcinck
iT'jd/WizmasteatlevppenbaradewaedasörChnst'Dom>
stool/ pathethwar och en stal fä/ effter som han handlat
hafwer medan han leffde/ ehwad thet är godr etler ondt.
Räkenstap mafie tu gö>a:

3 z.z?.

DoKi!n«i« -

,«v.2 > 'z.ii«

»cor.fn».

2. Ve male«jiH>s,för alla tinc onde Ord/ther med tu Gudh
och tinMsta föttörnat ochbedröswathaswcr. Mangenförsmader
lastar/förtalar/bespottar/och sager sedän therwarmittSkampt:
Men menar tu at tu staliga drijfwer sädant stämt?Ach
Nepk laZd sager eder/ at för hwart och ltt sasaugt Ord/somn«tt.l,lzs.

37.
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som Mennistiorna tala/stola thegöra Rätenstap paDo»
medag. TyafftmOrd staltu blifwa rättfcrdig hallen/och
asstin örd stal tu warda fördölnd./

j. Oc!M2iecoArÄtis'Rätenstap masie tu göra för alla tina
ondaTanckar. HErren stal vppenbara hiertans Anftagh/
ochtswarderhwariomochenomPrljs affGUdi.
är wittne öfwer aUa Tanckar/ och tanner aU Hierta wisser-
liga/och hörer all Ordz TyWerldenesKretz ar sull asHEr-rans Anda/och han som talet tanner ar aUestades. Then
företan then lcke fördold blifwa som orätt talar/ochßat-
tensom honomstraftastal/stal ickeseelahonom. Tv thens
OgudachligasAnstag msstekommafram förDomen/och
Hans Taal för HErran/at Hans Odygd ma strassat war-
da. Therföre saftm lagh rädde effttrsi i2. Prcdikan aff thetta
Capitel/sa rader iag an/ hwar och en ransake sttt Samweet/ om
han staliga handlar i och när tu finner tig stuldig/sägörenhierte-
ligAffböön:HErre gack icketilDomsmed mig/tyför tig
ör ingen Lesivandes Rattserdig. Sa ssal lEsuswarFrälsa-
reöfwerlkplawaraCpndee:Tvigenom honom hafwiwijför-
lo§ningvtll)ansßlod/nembllga Syndernas Förlätelse /

estter hansNadeSAijtedomar. Alla waraSynder/Feel och
Brackeligheter kasias i Hastzens Giup/ baak om lEsu Rygg/lfta
Hans han aldrig meerdraga them för fittAnfichte/
payttersia Bagen/ at vppcnbarasför theH. Englar och Menni»
stior. Tp Gudhäroföranderligsom icke laser fis, angra: Sa eff-
ter han haswcr firlätit osi wara Spnder i thctta -lijswet/ btifwer thel
wäl ther wid: lE»us lcZrer them intct a nyio sökia och siraffa.

Här til med/ sa stal then RattferdiseGomaren ChrisiuslEsus
komma/ för the ftommc och Oudsruchtige/ sslom en Äterlösare/
Frelsyre/ och Fördagtlngare/säsomßattferdighe-
tenes KronosVthdelare. Hurustulletähan/som ltt barncher-
tigt och MigtHlertaHarlilHe sine/offentcligen ftamföra tbcms

Eeec iij S')..--
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Then Fentte Predikan595
Synderför fin ssranga Joni ilEsus ärtheftommeEhrisinastro-
gne Wän och Broder: Thersöre hafwa wij thcn Tilförsicht til

»honom/athan snararesörborgar theSynder/han här förlatit
hafwcr/än vppenbarar. lEstls är fielfwa Karleken: Tp ffp-
ler han ock all The Trogne warda icke dömde:

' Tyvthithem ar intet fördömligit The areafftwagne/theäre
helgade/the are Rättserdige giorde igenom lEsu Blodl).

Nyje Creatur iCyrlsto/tywarda the ock med ho-
nonlvppenbaradelHärligheten.Thetta
ricorcliZe I)«.Gudzhielteligq/lNnelligaßarmhertigheet/som
wcderfahras ssal pa thenGagen. Hwarest iag wil ssäda HEr-
re lEsu tittAnfichte i Aattferd:gheet/jagwllmättward<z
när iag vpwaknarefter tittßeläte. Thenna Barmtzertighcet.

l l. )onam lusselenz, «r en hiertellg GudzBarm«
hertigheet och Md som taal lonam och Hans obeta°nckta Swar.-
Och han sade.lagma wäl wredgas alt intilDöden.Then
gode Mannen saller jwlänger/jwdiuparevthiSpnden. Swarar
Gudtz mittiMunnen/ oachtat at han talar honom wanligentil;
Menar tu at tu ställga wredgas om Kul btzen/ som ären
sädana ringa Ting iGack til tig ssclffin vthi tltt egit Samweet / be-
sinna och ransaka mcd tig sselff/om tu hafwerfM stääl och fog/och
nog bewWg orsak atwrcdgas thersöre at Kurbitzen förtorckadess
och menar han Miga wrevgas/ochtheticke lätteligen; vtanfast
in til Döden.- Besynnerligcn effter han blefwe nu affthe Wnevi-
ter bespottad / affWerlden förachtao /och affGudi öfwergifwen/
somstonte.the3?ineviter/men begabbade honom/at Guotzlat först
ftiul komma öfwer Hans Huswud lijkasomtilwcderqweckelsc;men
tager thet firax bortigen /honomtil Wederwäsdigheer och
L>läg?igheet/än han uagonsin Hade förr. Sagär thetMennistian
nar hsn föllier sin falssa Inbildning och afwoge »ftcHer, at hier,
tatep täncker hwadMunnen talar/ och Henderra göra; Vthan
fahra fort vttzl sitt Förehafwandt sasom en pr och wild Hast vthi

Sttlj-
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Strijdeline. Irnpcäic il 2 animum ne polllt cerneee verum»
Wrede förblindar Hug och Cmne/at cn Mennlstia icke kan see
hwad rcitt och tilbörligit ar. Wachtom optherföresör cn otijdigh
Wreve z Hwar och en Mennistia ware seen M Wrede /ty
Mansens2örede gör ickethetlöttörsörGudi. Enwred-sam Man kommerTrato astad/ vch en harmseMangör
mängaSynder. TherförebryttinWtUiw Menenkanner-
ligen är thet cnsioorCynd at blotas och snorka päGudtz/närhan
tilsander oAnagon Olpcko/ i hwad matto thet halst wara kim.Sa-som offta steer at mangen later fin Kurbitz bortmisiandc/narGudh
tager bortMan eller Husiro fran hwarannan/ Barnen fra För-
sldrarna/ Broderfta Broder/WänfraWan/ borttagerGodz/
Heder/Hälsaoch annat/ sa görs han otalig och wredgas/ ängstas
alt tilDöden/ och säger - HERrenhaswer fa farit meV m<3/
at iag intet meer vpkommakan- Ach nvachtom ost för saoant/
gifwandesGudi ährona vthiall ting/som alt walbestaller/ ochwal
weet i finom Tijd liswa osi watt igen som borto är/ händer thet
icke har/ sa ssal thet hända ther/hwarest thcmFrommomstal intet
godt fattas. Tp thetta lofwar han )w fielss/tröstandes saledes:
Man hörer en klagelig Röst och bitterlig Grat iHögdenne. Ra-
hel grater fin Barn/qch wil intet latafig trössa öfwer fin Barn / ty
thetär vthe mcd them. Men HERren sagcr altsa. Lät afftitt
Nopande ochGratande/ och tinaKgons Tärar: Tn titt Ar-
bete ar icke förgäfwes/säger HERren/ thestola igensom.
ma vthur Fienda Land Och tinaEssterkommande haswa
myckit godt at wanta,sägerHErren: Tv tm Barn stola
fomma vthi fitt Land igen. Hafwer nu nagonmedh Jona i
thetta Fall förscdtfig emotGudh/ssm/Gudh Nade/wij äre alle
otalige/ cch kunna snart lata «llcKcrne löpa öfwer/epsabättrom
o») mcd Hiob/silpandes Cij iag hafwer bannas/ hwad stal'
iag lwarat lag wit lassgia minä Hand vppa min Mnnn. -
lag haswer en gang talat/ therföre wil iag icke meer swa-

. §?r.Z«.
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ra /pa en annor Tijdh wil iagh icke göra thet meer.

11. -lärom här aff/ tzuru stadeligit thet är at vrsHchta och e«d-
stplla finaSvndcr/somman weet med stttSamweetwara stpldig
til- Thet är fullcr sant» At en hemligh sr gansta
fahrligit at vppenbara för Mennillian; Tp hwa? och en mäste
bedia GUDH/ at han icke mä komma pa ffamför Mennissian :

Bewaramig alla Dagar/At iag ey nagot gör/Thet tlgl)
icke behagar/Och min Owen thetspör/Och theraffgiäder
sig/Thet kan ev bata mig/ Om han therföre frögdas/och
warder stoor och stolt. Men doch lykwäl stal ey Heller nagon
enstylla eller bemantla fin Spnd för Gudii Tn ttzen somnekarssn
Synd/honomwarverickewcilgangandes-.Men then hennebekän/
ner och öfwergifwer/han <?al faßalMhertigheet. Mennistian är
safatt/ at hon gärna wil göra ittTecke öfwerspnden.' En Girig»
buker har itt Täcke/ at han är Hwsachtig eller Sparsam/ Ho-
rerij heeter itt Cortasse >Fytlerij heeter itt lusiigt Sallssap/Niit
och Wrede heeter Manhafftigheet/ Förtaal'ch falffWittnes<
börd heeter sta sin Msia bij i Hans Nöd/ ia hafwer hwar och m
Spnd fittTäcke ochKappa/vthiMennistionesTanckarochHier-
na: Men mon nagon sa hemligen kunna halla sigh /at HERRen
hon.om icke see kan? Ingalunda: Förty HErransHgon ssada
all Land/och han stal stprcka them/som aff alt Hierta halla
sig in til honom. Komo cclar, Vcus revelar. Thet
MennWan betäcker/thet vpwäckerGudh. Hanvpkastar syw
denesMdefaU öswerSyndarensAnsichte/ ochwi)fer En-
glolnen theras Blottheet/och heelaW?rldentl)eras stam.
lag hafwer sagdt/at Mennissian stalöswerläggia meb fittSam-
weet/ om thet eller thet ar wal giordt/som giordt är/och narMens
nistian befinuer at Samwetet icke wil gilla hennes Gärning/ sa'
maste hon arkänna llinSwagheet / och sökiaNat» vthiFrclsarcns
lEju fullkomliga Starckheet / sa stal och lEsu Stalckheet hiclpa
tzenncs Swagheet,hansHeligheet stalstpla hennes Oheligheetj

Hans
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Hans Ahm ssal öflvcttsckia hennes stam, Hans Härligbeet hennes
BrMgheet. Gudhwarmig nadelig/warmignadellgh/ty
vppatigförtröstar sigminSial /och Vnder tina Wingars
stugga hafwer iag Tilfiycht. Och hon stal payttersia Dagen
finna en NadigDomare vthi sinlEsu/somthebetäckte Syndtt /

aldrigmcer fkal vptiickia/vthanEVinnerligenbetäckla/atenßoot-
ferdigSpndarealdrig fkal komnia,M,stam. Men twert.emoot/
then

vrsächtarfin spny/som wore thet. Msa illa giordt/
ändochthetar mpckitillagiordt/nekarfinSpnd/berömmcr figh asf
finspnd i thensamma ma icketänckiaMttzennalEfustado6)Gudz
innerliga Barmhertigheet honom sorsii fin
Dövziwnd/ och scdan pa yttttstaDagen/ atförwäntaen förffrac-
kelig Domare/ närhan far seeHthi hwemhan/med fitt otzootferdiga

hafwer. Tn hwar och en synd/är sasom'
itt starpt Swerd/Hch gör sadana Säär/som ingen heela
kan. En Menmffia somenstpller fin spnd och then,förnekar/är al«
deles bebunden affSathnn/ochför en sadanMennistiosSalighet/
om hondöörifin falstalnbillning/ wiUagicke Halföre.
Ty Satan ät intet wärd/ fast mindrehans-ledamöter/HwilkoM i
förestar en förlkrackeligVomsens förbijdelse/och Eeldzens
Nijt/som Mootstandarenasörtara stal. HnnuarTijd! wil-
jom wijtheltavndfip/somhwar
da vthi en glödande Eld? Ey sa stplom icke wara fpndee för Gudh /

tacktcswljlckevppenbara themför MennWom /thct hafwer intet
pa fig; tp alle Mcnniskior are lögnachtiae; Ey bekannom them vps
richtigt för Gudh. Atnärhan fragar:Mcnartu attu stäliga spn-

jrai. 57 :l.

köl. 2z.Z.

11,ic>.3:4»

Acb. lo; 27.

dar?Sasayomickemeolona:lagmawal syndain til Döden;
vthanmedManasse: AchHErre iag hafwersyndat/ syndat
haftver iag och tanner minä Mitzgärnmgar. Sä beder iag
nu ochförmanar tig/förlätmigthet/OHErreförlätmlg
thet/latmig ickeförgasinnnasyndcl/oclat straftet icke blif-

Ffff wa
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waewlgtöfwermlg: Vthan
gan/efftertina storaßarmhertigheet/fä wil iag lofwa ttg i
alla minä Ajsszdsgar. Then finSpnd/sörthensam<
ma styltt och Gudh fin Md och Barmhettigheet.-Men then som
vptäcker sin spnd/för thensamma vptäcker ochGuvhsinNäd och
Barmhertigheet/och öfwerlkpler mcd fin vptackta Nadh then vp«
täckta synden. Jonas sade fis stäliga wredgas öftver spndenes siras
in tilD öden.. Gudh n»ed en sann Syndwbättrmg in ti!
DödMjsa stalochGudhNdkasochförsonas öfwerwala syndcr/
intil/vthi/ocheffterGöden. War trofast in til Döden säffal
iag gifwa tig Lljffzens Krona/säger lEsusttzee trognaGUdz
Mlttne/som tzaswcr milc««QkäiX, en hiertellg Barm-
hertigheet/ at alt godt wärck vthi ost begpnna och thet fullborda/
in til fins Hätlighetzßag. Thersöre warertröste och oförfa»
rade alle j som HErran förbijden.

! 11. IMlcricor6lH ci3Nvineen«,wijachtoMtillttßes
MH/at ttzennaßarmhertigheet/är en sadan Gudz
och Barmhetttghcet/som änteligen lonam aldeles öswerwinner och
mcd allone öswertpgar/athantzaroratt ochGudh behöltßatten/
nclr HErren Oudtz sä talar och sade: Tu jämrartigl)om Kurbi-
tzen/ther tu intet vppa arbetat haswer/ och hafwer ep Heller
lätit hcnne vpwäxa hwilken i eneNattwardt/och ieneNatt
förgicks: Ock iag stulle icke jömra mig öfwer Nmeve/ en
sädana stor Stad?Ther meer vthi iir an HundradeTusend
och 2c><DOc> Mennistior/ somintet weta ätMia emillan sinä
högra Hand och themvanstra/ ther tiloch myckin Diwr'

.' ÖTröst.'O Na°de?O enhiertelig och
mncrlig Gudz BatmhertigheetochMd/hwilken GUDh här later
see/at han sammanlijknar fig med lona/ochNineveStadmedKur-
bltzen.Sig stelff sammanlyk«arGudh med Jona: cammileratia-
n-, Tujemrar tig,öchiag stulleickejamramigh?Gudhfö.
mIon» tilfinnes: i. Hwad hanar/nembl.en dödeligMenni«l
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stia salovndersvndcn/och arga skadeliga onda asseÄer, 2..Hwad
Gudh är/nembl. en Fader ochFörlossarc/och affalder ar thet Hans
Nampn/thet Jonas redowiste/tahanwnri sitt <land.- At hanär
enNädeligOudh/Barmhcrtig/ Längmodig/ ochaff stoor
Milddeel/och läter sig angrathet onda. Om nu en Menniskia
som sa ond 6r/hafwer itt hierteligit medlijdande öfwer thet Tmg
honbortmister/som tzenne ärkärt/sasomlonas jemrade sig fiorligen
och sörgde öfwer Kurbitzensborttorckande ochförfallnande:Skul-
le ta icke Gudh/som Mennistian itt sadant hierteligit Medlijban-
de i Vaturen ingiftvit tzafwer / sast meer jamrafigh ech hafwa itt
hierteligit medlijdande öswersineskapadeCrcatnr i Men bespnner-
ligen öfwer en Bootferdig Spndare. Som Cheissus fielff trpgge-
ligen siuter/säyandes:Kunnen nujsom ondesren gifwaidor
Barngoda Gafwor :Hurumyckltmeraskalider Himmel»
ste Fader glswa then H. Anda/ them som bcdia honom.

in numins virturiz lauclem merccur, ici Dco, seci
moäo lonzc riibui clcber. Mhwad som VthiMtN-
nistianberömllgitär/thet arfafihögre och lMigareßerömwerdt
vthi Gudi. En Menniskia emakar sig öfwer then andra/fastmeer
Gudh,- en Menniskia förlater then andra sine brisier och secl/ fasi
meerGudh en Bootferdig Spndare j En Menniskia stonar then
andra/ fast meer Gudh; en Menniskia hiclperttzen andra i)MH/
sass meer Gudh/ som är allaMenniskiors Tröst
Ia fasi battec cir för en bootferdig at warda dömd och komma för
Gudz Domfiool änför Menniskiors: Tpen Mennistia affkläder
offtaallMennijkligheet och förbarmande: Men Gudh förbarmar
sig hiertcligen. Jonas dömde the Nineviter til ochheel och
hallen Vndergang och ruin, men GUdhförbarmar sig ösiver them
hierteligen. Thetbefinnar Gavid fullwäl narGudh ftnde iil ho-
nom/och befalte honom vthwälia-Intingen han wilie athardTijd
stuUe i TryHhr komma i Hans <land/eller at han i tree Bagar wille
fip för sinä Fiendcr/och the stuUeförsölliahonom/eller atPcsiilen-

Uffij tia
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tia Me i treeDagar komma vthiHansiand? Ta sadeDavid och
VthwaldePessilentia/med thcsse Klago-Otd:Mig är stoor an-
gest/men lätmMfalla iHEMmIs Hand/ty Hansßarm-
hertigheet arstoor./iagh wil.tckefallai Mennistio Hand.
Gudh sammanltzknar Nineve med'KuMen/och öfwertpgar Jo-
nam/atSwdenfastförncmbligare och hatligare är an Kurbitzen/
och werd,-lhct ar:
Gudh hade siörreMä! och orsak at jämrassgöfwer slineve/ an Jo-
nas hade Hrsakatjämrasig öfwer Kurbitzen::

i. Kailons pl2Nt2ttonis.i anseende,tilbeggcsPlanterande/
Mr Gudh sa talar tKu iamrar tig öfwerKurbitzen/ ther tu
intet vppä arbetathaftver- Och lag stulle icke janira migh
öfwer Nineve (som iag. stclft planterat och pa arbctat hafwer)
Jonas ömkade sig siörligen at Kurbitzen honom

ken honom alsintetkostade/hanhade pa honom hwarcken plantal/
Walnat eller Atbete giordt z Qch Gudh stulle icke fasi meer haft
wc» medlijdnnde mcd Nineve som hanfielff hafwer plantat/ och la>
tit paarbeta vnder fitt sestpdd / bespnnerligen the mange Tuftnde
Mennissiotsom woro hansHandersArbete ochwärckjsomHiob

. sisger icke allenasi om stg/vtalralla Mennistior igcmeen,- Tina
' Händer hafwa ftiiteligengiordt mig/och allesaman beredt
Mig/ och iModerlijftvet sänckt mig. Tänck vppä at tu haf-
wer lata migh komma til
lord «gen. Tu hafwer molkat miss säsom Miölck/ och lä-
tit mig ystas sasomOost. TuhafwerklädtmigvthiHudh
ochKött/medßeenoch Senorhafwertusammanfogat
mig. LM och Walgärning hafwer tu giordt mig /och titt
Vpseande bewararminAnda. Vthanthet/sahade epKur-
bitzen vthanNineve Inwanare/sa wal som alle andre Menniff"?
giordt Gudz ochMariX ConEhristölEsu stoor omkofinadt a.'

, han hafwer aterlöstthem mcd sittdyra/ meenlösa och obesmittade
Blod/ta thegiorde tzonomArbett'pttzi themsspndom/ochmödav-
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thi nu sa högt siigne medh sin Bät-
tring/igenomGudzNad/attherasßöönhafwerträngt fig igenom
Skpyn/och icke wendt igentil theffhorrhasiver kömmit sram/och icke
wiMafftil thenHögstesägthertilvthisa matto lAt han vt- -
sirök ttzcras Hfwetträdelse för sma stuly ochkomtheras Spnder
intct ihug. Tykunde the jw icke förgas/säsom Kurbitzen/ hwilken
lonX alzintet kossadezvthan igenom tbennaSpndabättring blef-
wo the Gudi försonade: Tv öswerglfwasyndena) är en Gudz-
tienst som HErranom behagar/ochmanda igen at göra ll<
la / thet är itt rätt FörsöNlNgzOffer. ar siörre Mcd,
ömkan wed an Kuttziyen t.'

N. V.ÄUI)«e conlcrv2ciöni,,i anfeende tilbeggesvppehällaw'
de och weMnve/nar Gudh sa talar:Tu hafwer ey lätit Kurbt>
tzen wära (men iag hafwer lätit Nineve siorligen wexa til) lem-
rar nu Jonas stg öfwer Kurbitzewhwilken han ickekunde lata wexa
ep Heller sedgn hon wextwar/ vppeMa och bewara at hon hade
bleswit wid Skulle ta icke Gudh fast meer fämra figh om
Nineve/en sadanasior Stad/hwilken HERren Gudh hade lätit sa
rijkeligen wid macht/athanärwordenen KonungzligN.esläcnti
och Huswudsiad/ vndtt hwilken heela thet Assyristeßt>ket hade til-
fiycht/stiul/bestarm ochssugga/fass battreclnlönas vndtt finKur-
bitz/ hwilken snar ligenförtorckades / men Nmeve Stad bar Gudh
med fitt krafftiga Oed / och ransade theras spnder igenom sigh sielff
Bewarade honom sasom en Hgnasieen/ och beffärmaden vnder si-'
naWingarsSkugga för themfomwille honom förhäria/och fsr
thest Hwänner som stodo effterhansOfird Hwilken
hade thet Nampnet: Har är HERren.' Sch thet Gudh talar'
om lhenna BootferdigaStadcn/kanep säyasomKurbitzen/tpar
jwStaden förmeer/somGudh ficlffvppetzölt/förkoffradc och bewa-
rade :I«gwil/sägerHERrenwara en Eldzmwr therom-
tring/och stalwarather inne/och bewijsamig härligather

Ffffiij inne.-
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inne. Nineve ä< fasi siörre Medömkan wäld an KuMen:

111. äulHtion!s, t anseende til begges warachtlga
sianoachtigheet: MrGudh sa talar: Tujämrar tigh om Kur.
bitzen / hwilken i ene Natt wardt/ och i ene Natt förgicks.
Och iag stullc icke jämra mig öfwerNineve (en sadan vhr-minnes gMalStad)KuMenwexte ithenna?latten emotDags-
grpningen/ochwaradeallenastenDag Ion« til itt stiulemotHe»
tan in til andre kätten emot Dagzgrpninsen:Men hielp HErre
Gudh/hwad för en rund Thd hade förfiutit/ sedän Assue Sems
Son/ ??oachs Sons bpgde först thenna Staden Nineve. Ty
thest emillan tn
förfiutne. Effter Stribenternas vttzrittningar / hade och Ninevei
Ion« Tijd warit en harlig Kesllientä ochKongl. SatesStadh/
öfwer 1302 Hhr. Och affthest längligaStandachtigheet/sa mach-
tig worden/at han kallas itt Boning/och the vnge-leponers

Qcn.,».,1."

U,l»um.2:ii.

Weetzemarck/ther <leponenoch -lepinnan med the vnge 4eyon wi-
fiadcS/och ingen torde eedda them tzort. Vttzan thetta sa hade ey
hellerGudh atthe stulle
wara biäui »ur rriäui Kominez, Menniffior som lefwa

Diwr/vthi en/twaellee athhögsione 3,Dagar/vtan ssm
effter then Timmeligaßöden/stulle!efwaEwmncrliga:TpGudh
häfwer stapatMennilkianM EwimlerliZit LM. Och bespn-
nerligen thesseNineviter som bättradefig/ och somblige i fin Bat-
tring/medallabootftldlgeSyndare/ftamhärdadein til 6ndan/wil-

32P.«:?;.

L<K.6»:lo.
sap.s.' «.'7.

leHEßren wam itt Ewigt <liws: Tp the Rättferdige stola
Ewtnnerliga/ochHErren artheras Löön/ och thm

Högstehafwer omsorgförthem. Tyerförestolathefä itt
harligit Rijke/ ochenssöönKronoaffHEAßans Hand.
Ah.' fafi bcittre änKurbitzw^

IV.l(»rlo», prop2tzarwnis,i anseendetilbeggesvthsprijdan,
demyckenheet. Säledes talar Gudtz änteligenttl lonam. Tu
jämrar tig om Kurbitzen (somör Kliauna.enendaTingal'

lena/
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lena/och hafwergiordt affsig hwarckenFröö eller
och iag ftuUe icke jemranH öfwer Nineve en sädana stoor
StadkThermeervthiaran HundradeTusendochTiuglz
TusendMenniffior/som intet weta sthstlUia emeNansina
högra Hand och then Wäuftra/ ther til ochmyckm Diwr<

Kurbltzen förkoffradesisintet/vthan warochblefftterilis, ofrucht,
sam och allena 5 Men vthi Nineve Stad war en pmnog Gudz wpc-
kenheet/sa wal: 1 Kztion»lium,affförnufftige Diwreller Mew
nistior. CaatvthiNineve/föwthanthealdrigare/ woro 12000c»
Barn/ hwilke för fin spada Hlder ssull icke ännu wisie at athssllia

högra Hand och then wansira. Nagre försia ttzetta
om theras AndeligaEnfaldigheeligemeen/effter thea» woroHed-
ningar: MenGudh förfiarthet lspnnecheetom the eenfaldigebarn
tzwilke icke ännuhafwathetnaturligaföestand/at the kunna
em illan sine högra Hand och wanfira. Mr iagsägeetilittßarn
giffmig Hand.- Sa räckee thet sram then wänstra. Hwilket icke
är aff en Handelse:Vttzan effterHiertatar emot wansira Armen:
Tp läterßarnet här med assNaturen see sins hiertansEnfaldig-
hect. Haswa nu vthi Nineve warit »22220 Barn/. som intet wisie
Kthskillia emillan then högra Hand och wänsira/huru mangaBarn
hafwa thertä waritsom ttzetta Förfiand tzafft hade s Hum mange

och elliesi vngtFolck i Sannerligen otaliae Tusend. Propheten
Natzum sagrr/ AtNincvehadefiereKöpman änStiernor
äropäHimmelen/ hade sä manga Herrar som Gräshop-
por/och thetz Höswitzman lagrade sig lijkasomFlogmatkar.
Sa argunienrsrar nuOudhtTulonaskonarKurbitzen ochtzaft
wer itt hierteligit medliidande on:
fom doch war en eenda ting-AH.' Ekulle iagh icke fasi meerffona
Nineve som giorde bättring i SackochMo / och om nu ffönt sa
manga Tusendesßattring/som weta bruka sittFölfiänd/lckeffulle
snsees/vthan änteligm platt förderjwas i grund(hwilket ar orimli-

git)
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git) Ep sabör ju en sieen bewekas/ fast meer jagh som en GUdh/
öfwer the oslpldige Matkar eller enfallige sma Barn / aff hwilte i

are meer än i2c,«o»/sominttt weta atMllia emtllan sinä
högra och then Wänstra atthematte bliswa behalSne/ och heela
Stadin för theras ssull förstonas. Mr the smaBarn masie mcd
theGamble sielffhotar:
Samaria ssal Gudh ohör-
samme/thestolafalla genomSwerd/och therasßarnsön-
derkrossat/ och theras Haswcmde Qwinnor sönderressne
warda: Men n6rGudhstonarßarnen/thet är itt Teckn ti!Hans
Md och Barmhertigheet/ At han walsignar ensLiisszfrucht/
at han sörökarMenniskian och tllOchStadzens
Gatorwardafulla med/mäPiltaroch Pijgor/soln pä
Gatomen leeka. h6ndenuthe.Nlnev,tel,- tp warjw itt
wisiTeckn tilGudz hieetelisaFörssoningoch then mcddeelteMd
äffGudi. .2. Kralwnalium, Kurbchcn war en Ting,- men iNi>
neve woro icke allenast sa msnge fmnufftige; vthan ock oförnuff-«
tige Creatur ochostaligZiwr/som Gudh sagcr:Ther til äre
och iNineve myckinDiwr. SasomickeenMennistia/sä hade
cp Heller fafi mindre nagotosörnufftlgt DimrDthislincve hwaresi
mange wore/brutitlonam thetringasie emot:Epsä woro<w en
fioorObarmhertigHeetat önsta therasVndergang/somärosafän-
glighecten vnoerkassade emot finWilia/ochHadeintet spndat/fasi
Mennistian them til spnd vndertijdcn / ther lil äre the
twungne. Skonte nu Jonas KuMen/ssulle ta icke Gudh fafisnarare ssonathejse/ som are fafi meer an en enda sadana oftucht-sammer Kurbch. MrGudh är wred: Sä later han ockD iuren
pä Marckene/Foglarna vnder Himmeten och Fistarna i
Hafwet förwmma/läterOjceochHjneförens ögonslachtat
warda? AtßoiwpenmedMennistianmäste onlgalla/ sä-som hoos M Amalekiter stedde i Sauls Tijdh. 3)icn när
Gudh ssonar Folcktt/sa stonar han och Bostapen för Mennistio-
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nesM/ochwolsignar Fruchten affßossapen/affM/ aff
Fäär. Icke annsrledes/an nären godWänemott/lger ochfagnar
mig/sa fsrdrar hanoctmitt Ceeatur/Häsi ochlbök:Cassonar nu-
härGudhvthlNmeve baveMcnnWor och Fanat/ tywar jw iti
wistTekn/atGudh störteßarMhelttgheek hadetilthe s?inevitcr ych
tiltherasßostap an nagonsin Jonas til sin Kurbitz/och thet mcd
rätta. Altsa haswernuGudtzöswe^jspurcratochwunnltlonam/
latandes see/attzan vthan nägonMig Desak wredgadcs öfwer the

och sinKurbitz athonsöttorckades/effteralt lämpades til
Hans 46r0 och Vnderw,Hning/ men theras Omwändelse til GUdz

ähra/och lonZe egen berömsvtsprijdelse/atttze af en Hans
Prcdijkan giorde ensannßättring. SäöswertpgarGudhlonaM
sHsom lEsus öfwertpdde Hftversten för Spnagogon / när han bo>
tade en Qwinnaaffen onbKranckhetz 2lnda/ ta wardt Hfwersien
wred/at lEsus helade paSabbathen,- taswaradeHElXren honom
och sade: TuSkrpmtare/löser icke hwar och en aff ider om
Sabbathen sinOxa ellerHsna ifräKrubbone/och leder bort
at wattna? Matte,nan ts icke lösa aff thetta Bnndet pä
Sabbathenthenna Abrahams Dotter/hwilken Sathan
bundit hafwer/ sij/ nu t Aderton Hhr? Hch tö han thetta
sade/flämde stg alle/ som honom emot ständer hade: Och
alt Folcketgladde sigaffthe harliga garningar/som giordes
aff honom. Sä hielper tä ingen Wijshect/intetFörstand/
ingen Konst emot HErran. SasomGudhöswerwanlonam/
sH öfwmvinner han än iBagh alle Bootfardige Mnwiters Mi^-
gynnare; thet ärfinFörsamblingsspitzfundjgeFttnderl Hangot
therasAnsiagsomlistuge aretil mtet/attherasHand intel
tan vthrätta. Han begrijper the Wijsa z theras Listogheet/
och görtheKlokasRad MGalenstap. HERren gör Hed
ningarnasRäd om intet / och wönder Folcksens Tanckar
Han böyer alles theras hierta/ han achtar vppa allas the
ras GärNlNaar. H nulcricoleiw. c" hiertellg'
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och mnerligGudzförbaemande thetfolck hwilkeS
GudhHErren är/thetfolck som hawtil Arfvtkorat hafwer

har
lnarn donir2rem,,nc)li.verQ cius,Gudh fö,rbarmar sigh
öfwerMennissian försinegcn Godheet skuä >men ickeför Mcnni<
stionesfromheetellerOvdheetskull. Hmnägonftagar
före iag alstaemittßarn sSaswarar iag: Thcrföre attbetärmitt
Kött och Blod/ somiag födt ochvpfödthaswtr/thet iag ock clrnar
lemna IngenTingsinnerFa-

r»LKim2lc

dren ißalnethwarförehcm thet Mar/vtan tzaw älstar thct prc>,
xcer. lWrZen,för thenNaturligaKärleekssull/sotnvthi' Hans hierta
planterad är/emot f?tt llftigaßarn. I lijkamattofaälssalGudh
ch/ ickc förwara vthan för sin egcn stull:At han-afffin Godhect
hafwer giordt ost och icke wij sielfwe til sittFolck ochFosierfaar/som

tackar tig HErre thersöre<lt iagl)
vnderliga giord ar/vnderlig are tin.wärck/och thet bestnncr
min Siäl wäl/ wij are Guöz.Slachte. Och scdan Menni,
ffian föU vthi spnd/ ar Gudh deela6)tig wordcn aff McnnissioNa-
tur/päthct wij lkoledeclachtigewarda affGudz Natur. Tpwi) a-
re -lcdamötcr afflEsu Mopp/affhansKött och aff Hans Bcnom/
och altthctta är chwcderfahrit affGudzblottaGodhcet och Nad.
vthan all war försspllan ellerwckdigheet: TnGudl) som är ri)k
i Barmhertigheten/för siN storaKärlekstull/ther med han
ost alstat,hafwer/thenstund wij ännudödeworom isnn-

?s,l. is»:2.
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derna/ haftver oss sampt medh Ehristo gtordt leftvande.
Mhaff Nadekallar/vplpjee och helgarGudh igenom sin H.An--
da/somnär lEsuChristo bchaller och bewarar o 5 vti en rättTroo/som Paulus siger:lärenafttwagne/ j ärenhelgade/ j aren
rättferdigade genomHEßranslEsu Nampn och genom
wär Gudz Andaz. Ham Mater dagcligen w«°ra Epndcr.
Och ilckamligmatta/läteeep hellerOudhsighsielftvan wara
vthan Wlttnesbörd/ ithet hangorwal emot otz/ giswan-

des
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och Fierde Capitel. 6.3
des otz Regn ochfruchtsamTijdaffHimmelen/vpfollandes
wärHiertamed Maat och Gladie. Alt thetta görGudh icke
förthenstull/somworoMenniskiansadant werdig; vthan thcrföre
atMennistian är saelendig/fattigh ochnödtorfftig/ athonganffa
wal behöfwer/ochkanickewaeaGudz hielp förvtan. SasomGudh
icke have nagon orsak /i the NinevinsteBarnen/ them at stona/tp
ttzekände icke Gudh/ satzaftver ep Gudh orsak til nagon förssoninZ
vthi o^/vthan vthi stg ft?lff fin stora Barmhertigheet. En Tig<
giarefitter wid en Wäg fpetelff ochstabbot/then gifweeiagalmo-
so/icke iag <War honom för Skabben och Spetälstan
ffullj/ then iagh rpser och sasarföre: Vthan theeföre/at iagh
läter Hans Nödh och Eleude ga migh til Hiertat / och vth«
och vthbrisiervthienßalmhertighetzGärning emot honomoch ar
honom gunsiig/och när hansighTacksam Mer/älstariaghonom
deste meer för Walgarningen iag honom giorde. Sa äre wij alle>
sammans ingen vndantagandes bekajade mcd syndenes stabboch
spetalsso:Sä at hela Hufwudet örtranckt/heela Hiertat ar
försmechtat / ifrä Fotablellet alt vp til Hufwudet ar intet'
heelt vpva: vthan Säär/Swulnat och Eterböld/ the ther
intet plastrat/ eUerförbunden/ eUer med Olio möött äro.
Tusilger: lag ar rijk och hafwer nog/och behöfwer intet/ochwest
icke at tuast elend och jemmerlig/fattigochblind och natot-
pciÄgilnerne willia iftathennamedföddefpNdzElenyighetzstabb
befrija the sma Barnen/ kallandes thcm osspldige effter the intet
weeta at athstillia emillan fina högraHand ochwanstra:Men här
tll swarar saledes : Itnbccillir2s memblOiuni iu.
kanrilmm innocenz eft, non intanrum »nimu«. BarnstNs
Lewmars swagheetär ostyldig/men icke therashierta Fast
Barnen icke kunna sa brukasittFörsiand/tilatathstlhia thet enau
fra thet andra i lekamliga jäk«-/sa ärethedoch cp vthan spnd.The
kallas osspldigcicke übsolute ifin Natur/ tp the aro oreene aftade
och födde i synd. Aff Naturen wrcdenes och Fötdömelseusßarn:
Vthan i anscendt til the gamble/atßarnen icke sasio-

Gggg ij re
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604 Then FemtePredik
le.Wttcksynder begadt hafVa som TpMennWones Ond-
staarsa stoor pa lorden:At aUhettMS hiertans vpsätt) och
Tancke ar altijd bencigen til thet ondt ar. I thcsse Ord in-
fattas: i. univelsaiit2BlubicHi; allaMönnistiorSTanckaroch
Bpsathbade sma ochstora/ ingen Univei-!
lHlieas aÄuz, allaMennistiors Tanckar och Vpsath ar benägen
tilthet onda 3. univclsäiirHs atbäoe ttzer. sne som
then andre are altiid tzenägne til thetondtar. Hwem wiltävn-
dantagaBarnen sSä are wiz alle eiendige Tiggiare b^hösiVa
Gudz Md/ttzen ochMldtz 0^ rijkeligagifwithafwcroch dageligen
giftver/icke at han Mar war spnd ochElendigheet,- vtan at Gudh
laterwar Elendigtzeet ga sig til hiertat/tzwaresiElendighetcn vp-
wäcker en mnerligßörelsc/itt hierteligit medlijyande/ hwilket vth-
blisier vthi siore BarmhertiMetz Wäigarningar emot Elendighe^
ten/som aff thesse BalmhertighetzWälgärninZar warderMenni-
stian öfwerstpld/och öfwerwnnnen», Och ingenannor Orsakhaf»
wer Gudh til sin Kärleek emot ost vthan thenna ssn egen Md och
Barmhertigheet. Hanalstarostför thestoraWalgHlntngar tzan

giordt haswer. TZerföre at han haswer stapat / aterlösi och
Helgat otz/ therföre älffar han ock/ och kan lcke öfwergifwa ost.
Ickeannorledes an at han älstade the Mncvitisse Barnen/cfftcr
the wors Hans Hsnders Wärck..O Oen hierte^

. lig och mnerlig Gudz Barmhertigheet.' Säsom en Fader för-
barmarsig öfwer Barncn/ sä sörbarmarM HERren öft
wer thcm som fruchta honon, - Ty hanweet hwad wil för itt
warck are/hantanckertherpö at wijStofft are. Thenna
Md bewijser Gudh osi l °

I. In vitX inArellu, vthi wart <lefw«netz Ingang i thenna
Werldcn/och thet pa tVedgiesätt'i.AtGudh vnderligen bereder

1. ochsormerar Mennistion«sFosieriModetltWet. Gudh haf-
wer giordt mig < Mowrli)fwet och tileedt mig i Lijfwena.
TuHErre wast öfwer mig i Moderlijswet/minßeen woro

tig
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ochFierdeCapitel. 605
tig intetfördold/tä iagvthi thee hemliga giord tvar/tä iag
stapatwar nidreilordena. 2. AtGudh afffin Godheet vn-
derligenbefrämiar Mcnnistians Födelsetil Werlden: Wppä tig
hafwer iag förlatit miZ alt ifra Moderlijfwet/ tuHENre
hafwer dragit migh vthumine ModersLM Tu hafwer
dragit nlig vthur mitt Moderlhss/ och wasi min Tröst ta
iag an pä mine Modersßröst lag. Om hwilke beggeWljs-
heten sa talari Konung SalomonsPerson. lag ar en dödelig
MenniM säsom andre/ födder affthenMennistio Slach-
te zom först stapat war/och hafwer fätt KötzMpnat / Tiio
Manadcrlangt i Blod/sammanlupenaffMans Sadh ge<
nom LUsta/ i sämmanbtlmdniilg/ och hafwer thessltjkes/ tä
iag född war/tagit andatil miMffthetmeenllga wädret /
schar ock sä sallen vppälordena / somoD aUaensbär/och
hafwer ocksä min första RöstwaritGraät/säsomaUaan-
dras/och är vpfostrat lLinda med omsorg. Ttzenna Nad be-
wijstr ock Gudh t'

11. In vir» vthi wart <lefwernetzFöttgang/och thet
Bels:i.2l) infHnri», affsielswaßarndomen. O Gudh/pä
tigar iag kastat vthaffModerlijfwet/ tu ast min Gudh alt
ifrä mme Moderslijff. Gudhmedfine H. Englar hafwer itt wa-
kande öfwer the sma Bamen och them vnderligen bewarar/som Gudh itt noga vpseande hafwer pa thesse Ninevitissc Barn/ sii
gör Hans Godheet med ware Barn an i Gag. Satan siämplar
pa alle sätt/ thcsse elendigeMatk<»atfördelft)a/sasomhan ingaff
Pharaoni the npfödde Israelitisse Cwenbarn at lsta fördranckia;
IngaffHerodi theßethlehemitisteSwenbarn jemmerligenat mör-
da° j hafwer ingtfwi»pelaAancrne ochWederdöparenom theraSGöpelse och fölliandeEwlgaSaligheetat förstöra, Ingifwer man-
ge Förälvrar at vMuta mcd the Npföddas för
sieboden/ Faddrars sammankallande och siöor Praäl och Prachy
stull; atthesmaimedler Tijd mage döö och astijda vthanDoop;

Gggg iij Sa°
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606 Then Femte Predikan
Sathan mgifiver offtaobarmhertiseMödrar/besynnetligenHoror
och Skökior at,- antingen vehkasta paWägar och Gator sineFo-
fier/ som/ Gudh battre/ sädantosfta höres; eller at mörda och jem-
merligen förgöra v« itt och annat sätt,fine Fofier och the sma o-
stpldlge.Sadane are,wärre än
Dmkarna gifwa finom Vngom Spenarna / och deggia
them »men äre obarmhertlge liika som en
Strutz i Dknene. O m nuGudh icke bewarade the smäßarnen/sa stnlle then ondeFiexden them aBa i hasi förderfwa: MenGudtz
then H. Treefaldigtzeet affwärice kraffteligenSathans Tvrannij/
och alffar the smäßarnen hiertcligen. Oudh Fadcr hafwerHätit
sin Son blifwa itt lijtetßarn/ochlätitther wedseehuru hierttliga
kär han hafwer the sma. Gubz SM/som arockthe smaßarnans
Frelsare/ är en hiertelig Barnaalstare/ tager Barnen i,fin Famn/

klavparoch walsignar them/ och gisweech be<
fallningatgöra thetsamma:Ty then som iTroonevndfar itt
Barn/thet tager lsinFampn/eller elliestfagnar/thensam-
ma vndfär lEsum sielswer. lEsuswälsignetherföre ba-
de H och ware Barn: Then H. Anda vpfpller the smäßar-

j med sinNades Gäfwor/förnpjar thcmigenom
Bad vthi Ordet/iklaöer them lEsum Chrisium/föröker

< themTrona/ raitferdigaroch
git The H. Englar äre icke allenasi the Gamblas/vthan ock
the smäßarnansTicnst-Andar,- the Zrosiarcka Hieltar/som be-
stydda the sma och sitiida för them emot then onde Ficnden > The

Barnen pakina Händrr/ atthemingen Olpcta nalkasma.
Hugneligentalar Chrifius/salundaförmanandcs: Seerti!/at
j förachte ingen affthessa sma: Ty iag säger ider: At theras
Englar iHlmmelen see altijd nun Faders Ansichte i Him-
meten. Hafwer nuGudh medfiueH.Englmittsadant nsgavp-
seande pä the smäßarnen, Ey sä liggersioormacht vppa/ at thesom haswa theras omwärdnat och stötzel vthi fineHiinder/them icke

för-
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och Fierde Capitel. 607
förargaellet försumma: Vthanfaft meer vpföda them vthi
Tucht och HErransFörmamng. 2. in iuvcncme,GUDH

sinNad/ickeallcnasii Barndomen/vtan ificlfwaVng-
domen/ then han beprydcr medWijsdom och Försiand och lofiige
Konsicr. 3. In virili Manligr Hhrenstaroch
rcn Gudh oj) bi; /vphöper fina effter vthsianden möda vchur ssofftet
ochTracken/ tächärlige Htzresiand/latcr thcm fittia bredcwld Föt-
siar och fin Folcks och Waldlge. 4. in scneäure,
Vthi Hlderdomcn vppehaller och" OudlMenmstian/och
henne mcd fin : Hörer Mig >
jafflacobKHws/ochaUestrrleiWeaWlraelsHws/ j som
i Lijswe barens och i
m til Hloren/och in til thetz i grä warden/iag stalgörat /
iag stalvplyffta ochbära och hielpa - Therföre
HErre sorkasta migickevthl min och öfivergiff,
Mlglckelläriagswagwarder. Gudh tuvafwek lardt migh
aff Vngdomen/ therföre sörkunnar iagh tm Vnder: Och
förlatmig ickeGudl>i Älderdomen nar iag graä warder/
t«l the§, iag sörkunnar tin Arm Barnabarnom/ och tina
machraUonl them som ännu komma stola.

ilflles. e:4!

k5,1.1!z:?.8
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me lervatti pncrum) virumc^ve,'
scrva rnilcrum me dlliliKe, lcncm,-

Etzliffesom miqvppehöltimm Barndom/Vngdom och Mandom/
bewara mig/och nu imin sidsia och swaga Hlderdom.

111. In vn»: Gudh bewiliarofj slnNad/äntcligen v-
thi wart <lcfwernetz Vshgang,fraehcnnaWcr!dcn: Gudh stmar
war <lijssz Gudh och HERrro/ ihwms.Mnder wareDagar siä/
han hafwerockwald badeöfwer^ijffochl,sd: Ty han
nWorna döö/ och säger.- Kommer igcn i Menlpssiorsßaln.
Efftcr McnnWan hafwer fin förelagda Tijdh/hans
Taal är nar tigHErre/tu hafwer satthonomittMaal före/ ther
vthöswerwmdehanickegangandes. Som ochDavidsager z HEr-

9»
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603 Then Femte Predikan
re tin ögon jAgo mig/ ta lag annu oberedd war/ och alla
mine Dagarworo vthl tineßookffreffne/.the ännuwar-
da stulle/ söri än naZon aff themckommen war/ Och nar
thenßättferdige döör/sa finner hanför figiHimmelen beredd al>
stönsßoligheetochSällheet/.ych/a>höraovthftp
ingen vthtala kan/ty Gudh stalwara alt iallom. Tp lEsus stal
stgöfwerfinaSaligehietteligenförbarma.
csrcliX, O itt hierteligit Oudz medlijdande / och innerlig/tziertcligh
BarmhertiZhcet. Aff thenna Gudz siora och Medömkan 7
trösta tig/ när tig antasiar».
heet affßarn och Folcksom dageligen äta och tara willia.Masie
tu klaga BarnenförökaS Hhlligen/ Hwshallet wexer til/Inkom-
sien ar ringa : Ah.' Gudh som wistehuru mange Barn woro vti
Nineve/ han weet ock huru mange han tigh/afffin Godtzeetgifwa
win: Sil Barn aro en HEArans Gafwo/ochLljffzsrucht
är en Skanck: Skäncker GudhßamenM ffäncker han ock til-
lijka med ttzem ther«s affstedda deel. Ia för Bmnen stull gifwer
Gudh altgodt, l9ä vOMini,nusfilacurgiVrcs. BarnenH-
te Herrar til thet Goda:men wij,ärc Skqffare och Vthdelare.
Wij äte medßarnen och ickeßarnen med Ty jwftere Barn
jwfiere Fader War/ Och Gudh later theras bediande som ffeer
vttzi Eenfaldigheet/ sigbättre behaga an the Gamblas. Fasi wij
thefmaßarnasSprak icke sä wäl försiaäm/sa förstar Gudh thet
gansta wäl/ som vthaff vnga Barnas och Spenabarnas

1>5,'..i17:4.

rkl. 8:;.
Munn hafwer sig ittLoffvprattat-Rpttase pa Käppar are the
bäsieKrijgzmän /son» mcd sin Böön förwstswa the gamble öfwade
RpttareSeger/<lpcka ochftamgang.Sa HZgtäre ta the sma Bar-
nm Gudi angelagne. Ep/hwlj ffulle han taicke ernära och föda

Gudh the ostälige Creatur/ om hwilkeGudh
säger sig hafwa sioorMedömkan, Swtet pa thettaCapitei/ssulle
han icke fasi meer sörsölia tig och tine Barn iIo wissetligen.Tlö-
sieligen talar Bavid.- Aljas ögon wanta effter tigh HErre/

och
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Och Fierde Capitel.
och tu giftvcr them sinSpijSlsinomTijd. Tu vpläter tina
Hand/och vpsvlleraltthtt somleftvertned behag. Therfö're daff t<na Lust iHGranom: H<,n sial gifwa tig hwad lltt
Hierta önstar. Han lofwar jw sielffsin WMgnelse til war
Bergning/ ftpandcs: lag wil wälsigna eder Spi)s/och
wathem Fattigvtn Bröd nogh. Therförc/Otumedlijdande
lEsu/ lag srögdarmig/ ochHr glad öfwer tmaGodheet:
AttuanstermittClendc/och tanner mlna Slali Nödene.
AHO lEsu/seehärmder afftinehelgaßonmg assHmp
nielen/ och wälsigna otz och wareBarn/ochLandet som tu
o§ glswit hafwer. Nclr tig antasiar:

2. pcccari syndenes swara siemheet/ sa trösia tig aff
thetta Gudz hierttliga mcdlijdande. Hwad
lhcnna Ion« Historia/annat än en fyndigMennistiapa Joiden/
och en MdigGudh i Himmeten öfwer enCyndaresom figbcitlrar.
StoreSvndareworotheNineviterzsioreSvndareworotheHcd-niske Batzman/en stoor Syndarewarlonas: Men alle ftnge theNad effter en sann
Spndabättring. Hwad gör Jonas i thetta Capitcl annat <ln en
vppenbarlig SpndabcMnelsesHwilke synder han högeligen sedän
hafwer angrat och troligen affbedit. Gör thet samma min Ciäl!
Förneka,cke tina Synder: Vthan bekän them för tinOudh/ an-
gra och affbcd them hierteljgen/säslaloch Gudh ssonaligh sasom
han stontc the Nineviter/ochjln
Menmstiones Son ar icke kommen at fördn swa Menni'
stioms Sialar /vlhan til at sralsa them. Therföre:EökerHErran medan man kanfinnahonom/akaUer honom me-
dan hanarnär. ThenOgudachtigeöswergiswefinWag/
och Syndaren ssna Tanckar/och omwändc siq tilHErran/sö iörbarmar han fig öfwer honom/ och til war Gudh/ty
när honom är myckinFörlätelse. När tig antasiar.

3. Il» QcisrHVl«§, Gudz Wredes Swälheet/sa trösia tigh
Htzhh «f

rkl. ~l.lf.
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6l» Then Femte Predijkan
affGlldz hierleligaßarmhcrtigHect/atnar tine Spnderäeo
latne/ sa är Gud; Wredeaffwänd. HErranS Wrede warar
itt ögnadleck/och han hafwerLust til Lijfwet.lag ärbarm-
hercig lägerHErren/och wil ickewredgas Ewinnerliga /

allenast kan tlnaSynder / at tu emot HErran syndat haf<
wer. hafwer sworit at iag ickeskal wredgas öfwcr tig
eller napsa tig - TyBergen stola wäl wijka/ och Högarna
faUa/men min Nad stal icke wijka ifrä tigh / och mms Fridz
Förbund stal ickesörsaUa/säger HErren tinFörbarmare.

4. Oucis anxieraz, Nät tigh antassm och Motgan-
genssiora Elendigheet/ sa trösia tig affGudz inerliga Nadh/och
hierteliga medsqdande. Fast Oudh lägge? vppa/ sa star
tig doch Hans Tör öpen. Ia och ta theste meer/ efftrrlE-sus sielffärfrestat iallting / lijkci som wij/doch vthan all
synd. lEsusmäste l all tingwaraßröderne M/pathet
han stulle wara Barllshertigheet. Mm en Qwinna kun<
na förgäta stttßarn/sa athonicke förbarmar sig öfwersin
Lilffz Son? Och om hon än forgätm/sa wil iag doch icke
förgäta tig. Hr ickeEphraim (hwar Chnsitrogcn Siä!) min
ElsteligeSon och mitt kära «agkommerwäl nu
ihog hwad iag med honomtalat hafwer. Thcrförebrister
mig mitt Hierta för hansffuU/at iag mäste sörbarma mig
öfwer honoln säger HERrem

5, ll6ci inärmlcas,Nar tu brfinnerhoos tig cn swag Troo/
sabetmchta thenna Oudz innerliga Barmhertigheet/somarmäch-

i tigitheswaga. Ah sutka'HErreförtigaraltnnttbegär/och
min Suckan är tig intet fördold sa swnvar wistlEsuS igcn -

. lag boor nar them som en förkrossad och ödmiuk Anda
haswa/pä thet iag stalwcderqweckia theödmiukas Anda/
och heela the förkrossadas Hierta. HERrcn heelar themsom itt förkrossathierta hafwa/ och sörbinder theras swe,
3a. Beswärar tig:

6. l'^
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6. ?ericuli extrcmirgs. högfiaNöd och pttttsia Fahrlighcel/

Ach.'sattösia pa thcnna Gudz innerliga BarmhertlFhcek. lagh
ma bekänna at ssoor Nöd ar ön a färde/ wa«Fiender nisiä sig til
Watn och <land wäl manga/böbmda sig med hwar annan machte-
ligen/och haswai sinnet at ylatt vthwta os). ThebrusasasomHaf-
wet/ochFolckcns Rumor siormar säsomfior Watnstorma: Mm
hoppasaltiid vppäOErran iFolck/vthgiuter idorHierta,,
för honom/GudharwartHopp Sela. WärSlälwäw
rar allenast effterGudh/ then otz hielper: Tv hanärwär
Tröst/wär hielp/wartbestörm/ at intet ondt stal omstör-
taogchumstortthetochar.
denSHögmod (siisomhan tllsöme giordthafwcr) Ochthestola
ftp läng Wäg bort och stal förföllia them sasvm Stoffte-
na pa Bergen steer affWäder/ ochsasom enom Wader-
hwirftvel steer afStormenom- Om Morgonen/stj/ sa ar
Förstrackelft pafarde/och föri än Afftonen warder/sa aro
themtettil. ThettaärtherasLöönjomotz röfwa/ochthe-,
rasArfwedeel/ jomtaga 08 wart ifrän. OElstelige Sweries
Inbpggiare/ häner ider in tlloEßrenider Gudh/ sasomj
begynt haftren/ la stal HERren fördrifwa för ider stoor
och machtig Folcke / at ingen stalkunna stä ider emot/ en aff
ider ffal jagaTusende/ ty HERren Gudh strljder för ider/

sörwaren idraSiä-
largranneliga la at i haswen idorGudh kar. Ah? O kare
Guoh/O alstellgelEsu/O SanninqcnesAnde/tU store
Gudh/war Guoh/machtige och förjkräckelige/tu sdm häl-
ler Förbund ochßarmhertlgheet/achtaickerinqa all then
wedermöda som pa otzdrabbat hafwer/warKonung/och
alt tittFolckifra thcttaKrigetz Begnnnelse alt m tiltyenna
Dag. Ah! andre haftva ropat til tig vthi theras ängests
Ti,d. och tu hördethem affHimmelen/och genom tina stora
Barmhertigheetgafftu them Frällare som them hulpitv-

Hhhh ij thur
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ThmFemtePredikan6i!

thur Ah! HErre/giffoch osstil/och
war off nädellK/Gudh är barncherttUtällg/ och affen ftor
Barlnherrigheet/ öfwergiffotz icke/och afi tinc storaßarm-
hertigheetgör icke platt anda pa otz: Föny tu ast en nadelig.
ochbarmhertigGudh.' Ah söör tu wär strild/sagar osswal.
Ah gör enanda pa thelma längjamma Strl,dh. Tänck r
thenna Bedröfwelse pa Barmhel tl.qheet. Dr ast iw intet
med wärcßlod brtient/ep Heller kan thct tig försona/effter
tu hafwer intet behagh til wart Förderff. Som tin dyre
Tienure David sager: At tukommer ihog, ochfwgar effter
wart Blod/ och förgater icke the Fattigas Hoop. Ach seetä thertil huru mnckltßloDvthgutitar/är thet säfangt in
fortin ögon?AHN^ymmGudh Warossnadelig/ochwär
KonunZ/see tilwärt Elende ibland Fiendarne/ och vphäff
otz pthurDöozens Portom. Sa wlUle wij förtalia aUtln
PrijS ibland och vthi Dottrenes Zions Portom/ wij wilie
glade wara öfwer tme Tw,flomirke med mindre an at
Gudh hörcewar Böön/ och stal när Hans fiund och hrhagcliga
Djd kommcr/ jämrassg öfwer jemradefig öfwerM
neve: lag wcct athan allaredo ar bcwckt/ och hansHlertahrin»
ner affen mnelllgßalmhcetlghcctemotch. Hansägerjw sielff:
Mig ömkar lwarliga at mitt Folck ja fördcrfwat är / iagh
gramer mig och hafwer ganssn onok WH kunnom honom
intet forcstrifwa när och huru.han hielp^sta!: D) thet hörer
icke oss til atweta thentijd och stundsom Faoren hafwer latt
i sinemacht,meltthetwerte wij doch: At han stal icke sa al-
tingens sörgäta themFattiga/ och theElcndas hoppstal ic-

l. keförtappatwardaEwinnerliga. Effter Hans <löffte: lag
hafwer vthi itt liitttögnablecköfwergjfwst tig / men med
storßarlnhertlgheetwil iag försambla tig lag hafwer v-
thiWredenes ögnubleck/fom snarast gönit bortmittAn-
Me för tig/mm mkdEwigaNäd wjliag sörbarma migh

'. '7. l
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ochFierdeCapitel. 6:3
öfwertig/sager HENren tift Förlossare: Tl)erföreförbil<'
da HEMan/ O Ellkelige prassabe Sweaß«jke/war tröst
och osöl sarat/och förbllda HERran- Men i medler Tydh
hällom wij oh med WarNädiOeKonung.med en trogenßöön
ti! sl« Gudz hierteliga och innerligaßarmhertig,

och
hugswalclft/ stadellZen,suckandcs>:.M HEMe lEsu/ wändt
Voch icke tina Barmhertigheet isrä o§/ lät tina Godheet
och Trooheet bewara otz altljd. Lätthet täckiastig HEr-
re/attu vndlätter ost:Skyndss tig HEAre til at hielpa oji.
NmmOlEsuAmen..

Och saledcs hafwe w<j nu ilEsu??ampn effter
Vas Matt/ Nad och Gnftva fördt Prophetenlonam til ända/vti

- zo. Predikningar. Gudh wariEwigHhmförKrafft ochßijstand/
HelsaochEundheet/Gudherhglleostwidhfitt «enaOrdzSpijs
och wnreEffterkommande/ alt in til WerldenesEnda. Loff/prijtz
F)eder och Hhra stee Gudh i Ewigheet/ För sinMudome-
lig Lära/ Som han haswer otz betedt: Han gifwe at wij
kunde / Hans Gudoms Ord begrunda / Och sättiä wär
Troo ther til. Amen/hör ch HERREIESU/Amen.

,?:»<'..

ler.;:-;:

,rs,!.4v:>ilz.

Besiuth icke allenast pä chetta Kapitel/ vthan ock hcla
thennaHandel/fössattatvchi en hictteligFöriröstan paGuvz

Barmhertigheetoch lnnellig Böönom Hans Nad.
MHkäreHErre/tu store och förssräckelige Gudh/ w-j
>^'vnderstckn ost ckerat tala mcd tlg / men wlj skauwuw
och dlywms ae vplystta wck ögon lil tig/wcir Gnvh / cy
wckWffgemlng är wuxcn öswer wcirt >)ufwud/ocb wär
stuld är stoor vp lllHimmelen. Wtj hafwe syndat i O»"'
melen och för tig/och äre icke wärdige här cftccr attM 3
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Besluth.
tin Barn. Men wär store MgglandeNsd drsswer osi til
das. Tuhafwcr tig förklaraeitttt H. Ord:At m D
wlir Fader och zMossare/och om wtj än ssönt for-
neka tig med wlir synd/ sa' blitwcr tu doch lMväl trofast/
och wilänt<i förbarma tjgsswcr otz stjftinenFader ofwer

Vop<i chetta titt 7iäde Lsfftt/ickevppci wlir

-.nm.,:.-

?',!..«,«.z.

.° - «4.Rättserdigheet/ ft eräde wtj Ml för titt H. Ansichte/ och
bedie tig oErre o,n Md: ?u st.idar Wedermsda och
lemmer / och weesi fast biittre wa°rNöd/än wll sielswekunnom henne tlg söredraga cller klaga. Alle eine straff
ochplckgor/K tjg och MrsMelse/Hunger ochPestilentla
ja sielfwa HelfwetisFsrdomclst hafwe wij mcd wäre sto-
ra och st,rcka Synder/ wal ssrtient/och gör ost aff hier-
taeondt/Hh'. Wce/ach:wce/at wij ft siindathafwe: Mn
effter tu icke haswer lust til arma SlMdares Dsdh/ lllter
them icke Heller gama förderfwas/ vthcmwllt at the om,
wHndasig och lefwa: Tybedie wij lig med ödmmkehler-mns bögde Knä/ ae tu wille/for tin stora/ovthschciiga/
gmndlösa Varmhertlgheer / ochtinkäre Elstelige Sons
lEsu ZhristiBloddrypande SckLFörtienst stull ckcr ost
bmlida/wcke begiingmSyndcr och storeMistgärningar
Faderligenförlcka/och lyndenes wälförtienta straffnsde-
ligen afiwända. Ah! ONaoigeGudhM dochSwerieS

och?iödg<itigtilhicrmt. AhHEßreseedoch
huru bedrsswelige wlj äre/ at thet gor ost ondt i altwtitt
LU. Mrt hierca renger i MrKropp -. Tywij ärevp-

fylte
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Bessuth. <s,s
fylttlMd Bitttrhttt/wlittSuckande är siort och wärt
hierta är bedröfwat / ty WV haftve samlat öswer ost tin
margfaldige wrede. Ah lät tig doch fornimma mcd itt
innerligit förbarmande / är tttt Faderliga Hierta bswekt
assilthiertcligit medltjdande/sä forbarma tig öftverwärt
Elmdiga och nöosiälta FädernesLand/ Swerie som är
nu thet Land/ hwilket esster Mt)?ampn nembt är/hwa-
rest eitt Ord reem/purt och klart predikat warder/ ock
tin ähra boor: Sä hielp thet samma för tin egen stull
min Gudh/och förtlns Mmpns ähro stutt. O Elstelige
Gudh lät nn ögon alchd siä öpen Sswer wärNädigeKo-
nung/war honom nädelig/ war honom nädelig/at han
mä sinnaTilftychtvnvertinaWingarsstugga. Bewa-
ra hansMyttt säsom en Sgnasteen/ bestärma honom
vnder tina Wingars stugza/ för the Ogudachtiga som
Hans May: t willin förtzäria/ för Hans Owcnner/ som
eflter Hans SM stä alt Bchäle honom och
otzfattige Vndersätare wid titt saligaQrd/aftvändtnck
dcligen thettablodigeKrijgs.Hunger ochDsdz-Fahrlig-
heeter/och förlena oss i sinom Tijd/ som tig lagligast ft)-
neo/ chenEdla ochmed Tärar aff otz ästundadeFrijden/
med alt annat som tu bäst weet/ til tins Mmpns ahro
ochwärWälfärdzßefordran/ länderost til godo.Mn
är thetänteligen sä besiutitititt heligaRäd/at wijmäsie
vthfiä wäre Synders wälförtiente Straft/ Ah/ sä be-
die wij aff Barnslig Tilförsicht och ödmiute Hiertan /

ftraffa och tuchta m otz sielfwer med titt FaderiigMijs
l<it
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6,6 Besluth.
lät ost icke salla < Mennijkiors Händer / vthan Heller i
tine egne Händcr ty tinßarmhertigheet är stor/görmed
ost sösom tig Mes/ allnwst hiclp otz/ockbehalt osttryg-
ge wid MH. Ord/ at docb wäre Siälar ther igenom
mäge blifwa spijsade/trösiade/Vppchäldne och änteligen
til then Ewiga Saligheten beledsagade. Sä Willie wij
therföre loswa tigh härpZ3ordm/fa längewij lefwe/och
ther < Himclen/mcd alleGudzEnglaroch saligeVtwalde i
Ewigheee. Hör trärßcön/OtualdramildasieFader/lör
tins MsumShristum tin
Endaste kara Son/ som med tig och then HeligeMda
leswer ochregnerar ifrä Ewigheet til Amen.

Hwilken Helga/Hogstlofwade Trecfaldigheet iag
lackar si t sdmiukheet:

Voff, Vrljs och Tack «l Ewig Tl,dh
Gkee tlg Mne war Fader bltM/
Gudz Sonl then Hellge And ock sä,
At thet är lngen Ende pä.

3 VLO QI.0l(IH)
consulio lanci.










