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Den och Hhrewyrdige Herren
Sr. BÄNG/
Then Helge SkrWDoÄori, superinrenäenti

öswer Narfwen och Ingermanland/ min gunstige
Herre och machtige Befodrare;

Saock
TheÄhwWptdige/ Hederlige/ Hsgh- ochWsllarde

Herrat och Man/
Som staddearovthi thetheliga

Vndtkoembetet
vthi Ingermanland/

Sa aff högre som nedrigare Ständ/
Mne bewägne Herrar/ Gynnare/ och syn-

nerlige gode Wanner/
Thenna totta och eenfaldiga Predikan/

Osserer«r, tilstrifwer/
ech öfwerscknder

ödmiuk-
och

Tienst-Wänligast



ochFörstand om athffllli-
än perlor/och alt shet man önssa ma kan m-

telllLnaSwldh henne/ Dochsaäwthetcke
lyknandes widh Gudz Helga Ord/ som är lefwande
och kraffllgl/och ssarpare an nägol lweckgglat Swtlrd/

4.- 12. somkomer aldrig tilbakarsfasckngl 6/<,.55.iy.
Vlan är Gudz krafft/allom lhem tl! saiigheet jomlroo/

Mr fsrlhenstul mgh vlhi the lruäersnde
ährenmlghttlwerldzllgWGHeetsiogh/tameentemilt
FäderneSland thermedh tima/sasom medh the Alma-
nacher som
gaff/äratsee. Mnemedan iaghfteratlhennaWH-
dom si sigh sielff berömmellgh) är icke lijk widh then
Andeliga WGdomen/hwllken at sörkunna/ iagh ge<
nom Dlinders paltiggianve den
HboDoomkyrckia kallat wardl; (hwad nuGudh E-
nom befalt hafwer/ thet bör man allijdh taga wara
vppa/emedanhwariom och enom dlht sitt Hmbeteclr
wäl meera befalt ckn nagon kan

Altsci öi»/ <lH.l F/i<e,
Och a thet iagh ey stulle fiunas faftng i OErrans

Aij om



om/ mitt riuga pund at ftryttra 25:20. somät migh glfwil aff Och lbland an-
nat thenna eenfaldlgapredikan i dagzliuset vthgcl la-
eer/ hwarvthinnan Gal. Konung Gusiaff Ädolffzhöglofiigh < aminnelse/ ?e, til l)n. OlZum

och andte Swenste Krönikor vpffiules/ ochH wldh Texten och ehen OGkrlfft fsrhalle.
Fast nu manga finnes/ som lhelta arbeee sörringa

och förklena/ menandes sigh fielff eller andm bättre
then ftmmanfoga och ställa kunna/ st nekar man in-
galunda tll/ vlhan aldeeles samlycker! Doch för-
hoppas at then Gunstige Lasaren l medler tijdh lcke
thetta forachlar/ bellacheandes/ at barn the hemea
spaner/men starka karlar hugga timber och weoh/ba-
de äw the nvttlge. «Alesi tll ens hwS vpbygnlng
hempta sombllge stockar/sombllge stenar/ sombllge kalk
och sombtge brlider/ näfwer/ mäsä ett. Och alt bltf.
lver gangnellgtt. Allsa haswer iagh effter mln för-
mägothetla hempeättll min Herres lesuKhristi hwss;
Doch icke mltl/ vthau affGudz nadh är ttzel/ hwad
thee är/,.
bcgynt hafwer/ sulborde lhet m tll wtirs i)E^ires

H. 3. K.



Vthi then Alldrahelgaste och Högtlofwade Cmfal-
digheetz/ Gudh Faders/ Gons och ehens Helge
Andes Nampn: Amen.

som iagh vppa thennaStunden tancker/
hwad Hhrer Christl 16,7 pa tvenna Dagen
sigh tildragit hafwer/ sakan iagd icke tii andra
Ord vthbriftaan thesse: At thenna Pagh/

öritt godtßodstapz Dagh/ om wij thet förtizge/sa war-
da wäraMltzgerningar fundne/ och wiz affGudl stras-
fade/2.ke8.7:p. Tn pä thenna Dagen/ hafwer Gudh
gifwit war AUernadigste och Glorwyroigste i anunnelse
Konung, Konung och the
Swenste tappersamme KriMman och Strijdz-Hieltar
tvenna Narfweska Stadh/ och thet har inne är/ sä ac
thennaDagh medh rätta kaUas hoos aUomSwenstom
ett godt Bodhstapz Dagh then ost ey bör förtija/ tv om
wij thet göre/ sä warda wara Mitzgernmgar fundne ocn
wij affGudi strassade? fast Heller ahrligeningä
i HErrans Dortar medd tackanoe vthi Hans Gardar
medh lofwanoe: tacka honom och lofwa Hans Nampn/
rlal. 100.- 3 Thetta haswa wij för thenna gangen/ pä
thenna har Dagen ochStunden welat göra / i thet
wij i hoopa tomne arom/ Hws.
Wij wilie effterwZraFörfäders Christeliga och tllbörliga
befalning / then ährliga 'lexeen jom aff tvem Gam»
blom vppä thenna Narvessa TacksäyelleDagh/ förord-
nat ar at förklaras/förotztaga/ och göra
nom warom Gudi wär rätta och ställga Gudztienst/«.om. Tilhwilketwll lsörstonne wiliom anropa om
Nadh och Anda/ at rätteligen talaoch höra HErrans
Ord/ medheltGudeligjt och andächtigt Fader wsr/ etc.



2. K42cc2d. X:3 v. l. Zcl iO,

och Hans Hoop
thee Modh/at the inlogo?emplet öch Staden

lgen. Och förstsrde the andra Altare och Kyrckior
som Dednmgarna här och ther paGatomen vpbygdl
hade. Och jedan the Templet reenat hade/ gtor-
de the itt annat Altare/ och togo Flinlosteen och
fiogo Eeld/ och offrade aler/ hwilkel i tw ahr ochsex mänader icle stedt war/ och offrade
och vptände Lamporna/ ochlade sramSkadobrsden.
Ta nu sädane alt steedt war/ föllothe pa filt ansichte
neder för HERranom/ochbaoo/at hanjw ickemeer
Wille lata them tomma i siidanna )<immer / vthan
om the meer syndade emot honom/ at han la wille
nadeliga straffa them / och lcke giswa them vlhi the
Gudz i?asiares the grufwellga OednmgarS händer.
Och Gu3h Made lhet sa/at Templee pci then da-
gen renat wardt/pa hwilkom thelore-
NAhade/ nemliga pafemle och tlugunde Dageni
then MänadenLasten/ och ehe Hollo med gladieOtta

Och tänck-
e ther pa/at the for een kort lljdh sinaLöffhpddohsg-
ijdhi WlldmalckenneochKiyfftomen/ftsom Wllldmr
hallct hade. Och baro Mep och grsna Owistar och
PM/ och lofwade Gudh/ som them then Segren glf-

wlt



wit hade / at the Hans reena matie.
Uto och vlhgä ltt Bodh öfwer heela ludassapet/ at
man ahrliga stulle then dagen heligh hälla. OH
altsa hafwer Anliochus then lidle en Enda.

pthi
och then adle/ lherföre wil

man lil enlngäng til thenna Predikan i acht lsga
Födelse ochiefwerne! Och ällil wetandes/ at affchen siora
tioclio, ar thenna onde och stadeliga Rotcn then
ädle född; hwilken wardt jano ifrän Syrien «l Rem at Mi Gi<
fian för fin Fader/ i.Macc i. ,i. Hwarftre han hcmliga bore-
rymde efferfinFadersPsdhiftänßom/ lil^ntiocKien,
jgen/ och bleffther Konung eftler sinßroders BcleuciDödh.

Welta sill Regemenle hafwer han begynl och fulländat medh
eli owligit Ty i sin Rea/meny begynnrlse drogh han
«ij Tyrym/ hwar han ett harligit speel sin Affgudh
«il shra giorde/ 2. 9. Pä wägen inlogh han then nedre
svri?n och ?l,Vuicien sampl drogh igenom hcele QÄllleam».
luäegm och lopve lil Jerusalem/ hwalcsi hanwardlaff),lone
och hecla fiaden helligen pndftngen/ och imagen medh
fiorl PM. N lemnade han effler sigh l Jerusalem pä Bergen
eenchoop Krijgzfolck/ men stelff reeste han bort genom
ci«n lil äntiocnism lher han silt Konnngzliga Säle hade; hwar
han ep lätise vrsgdcs/ vthan reelke 11l cHilicieu och filllade thetarhan lher ifrän til
cki,m igmkom/ <ä drog han älher medh mpcklt Folck lil ?elu»
slum, och Och när han een
Läpeen regerade/ reefie hanigenom Izrael/ och kom isrä?eluli<»
11l lelujalem medh mpcklt Folck/ hwarefi när then öfwer<?e
Ptesten och annal gement Folck siäple honom inn/



lädraap han nägra iusende ludat/ ffinnäbe Tewplet och eftwde
«het inne Swijnekött/Kc. som ther om wljdlöffleligare arat <«

~ /.»li. leqcz. Sedän drogh han <il sin Hufwudfiadh
medh fioott rooff/ och borlfsldt «yo ltlsende sän,

gar bsde Htvinnor och Barn. IvlepK.lib.«. äntiq. 1u11.c.6»
Ta Hr ther effer drog hansler <il igenomCZe,

lelyrien, och meenle, al han stulle imaga heela HZyptsu.
Men l»t<,lomel« rliilnnlletes som ther Konung war/ begiarle
hlelpaffche Romate/bwilka sände
rapilium hanmötte HtltiocKun,
icke -angt ifril Nar «he hwar andra Handenrackte
och heljade/ öfwerandlwardade kopiliuz Hntwcbo een 2lafia/
och badh at han thcn läsa stulle. Näe äntiocbus sägh althe
Romare hade alfwariigen befalt / at han vhlurHZypen draga
stulle/ förmodde hansigh funna thel Romersta Sanningabodel/
medh wäyllgaOld affwijsa/ och swarade figh wilia radhsiä med
fina wanner. Men K4glvuB kopiliul giorde een Ring medh
sin Kapp / ther widh Haffzstranden / sayandes til honom; Sa
sager Rädel i Rom/ at tu stale icke gä mhnr thenna Kretzenel,
ler Ringen/ för än lu sager: anlingen tuwill hafwa Krijgh eller
Fredh. hVar affKonung änciacnuz förstrackles/ och nar han
hcwe lljlet tcegal/ sade han-. hwad the gode Herratißomarbe-
higeliglt / thct wil iagh och samiyckia. Drogh sedän medh on,
ffo och stam ii! HntiocKl2m jgen/ochsende sin försie Apollo,
nium medh t«uzu tnfende män lil)erusalem/fsrebiudandesFredh;
Öch h«n lagradeW för Sladzporten/ och wantade efftts Sab-

När Indarna gingo vth at spatzera/ och besee lägre«
rrorde mänga
geftaoz pä hsnom. Han befaj?ade Davidz Borgh medh fiarcka
Murar och Törn/ och belatte henne medh een oMhachtjg Hoox/

Icke



Icke Wgl Her effttt sande Konnng een annan
lötsteätKeneum ttl Jerusalem/thcn msatte ihen Ajsguden 1»'
vem iTemplet/ <f,Wr HenFsrödellensSepggelse/ om hwilkel
zMs/~
offra taghböckerna föt;der/ fötbsdh at omffäm
Bamen/ han lätpwkeligadräpaM Glldhfmchtiga/somintet
mlle höllä hansSladgarl Men the helige Prsster
och hansSon)uä2z ösl,cc«l)HUs satte sigh emot honom/och för-
logomvckiiHans onde vpsaat. TherföredroghK. ifrän
äntioclng <il PerfepolimiPersen/och wille stinnavigoV Ten»,
pel/ och eliefi statlaheela Het tandct/ medh hwilka Pennin-
garhanledan Ktijsetemool iuöam suLfvlja ftul-
ie. Men Inboggiallia i Perlepoli mötte honom/ och slogo ho-
nom til tpggia/ alhsn nödgades medh ffam reesa Her iftän/ och
begaffjlgh omfiderlilEcbalanai Meden/ hwarefi honombleffbe-
eattal / hnwledes 1u«i?, hade fioor ähra och prhs
inlagl/ och reenat Tewplee: Och nar han lhel hörde/ bleffhatt
förbiltrot och lat föra sigh «her iftatil Babylon/ men pa Mägen
fialp fick Bnuckreef ochWärck i Tarmarna/ ss at han
mstle läla förasigh pseen Hafiebäär «l Babylon/ lherhan bleffl
<hen förstörde Sladen/ säjom vlhi een Willwarckdödh/z.Macc.,.
Och alljH haf»eräutiocnuz <henadle(lommedhmyckenMödo/

grpmmeochfchlllge Tanckar/<jllijdh i lttlleswerne
bekymbrade figh ) fätteen ända. Men lhen Gudftuchllge

«her emolhafft Gudhpäfin f?jda/fäet
Segren/öfwerwunnnieSladen och Tewvlet/ hwilka han sedän re-
nadc/och sin ffaliga Gusznenst lher mne giorde/om hwilkel wij
darefääm höra iwärvplasne?«e, then wh wllie nu i HElransNsmpn öfwerlöps vlhi tzrsnne Slpcken/ fs gl n>ijM hera

B 3 Hmu



l. HMU luci2s WINM AlNpltt och
Staden igen.

u. Ylvad He giöra när the Staden
inbekommH.

Gädh Fader/ Gudh Ssn och Gudh then Helge Ande wsts
har tllMw/medh Mdh/Walsignelse och BijMd/försiet helg<,
Nampn och löffte ffull/ Amen,

/TsAnsta harligen/ märckeligen och wähl beffrifwer
I°excom suci« Seger/ tä han talar:

Altsä gaffGudh och Hans hoop thet modh,
at the intygo Templet och Staden tgen- I hwilka Ord
gtfwas tveggehanya tilkanna.

i. AtGudh ar then som alla tijder gifwer Geger och
öfwerhand/ HEAren ar een stoor Gudh/ och en stoor
Konung öfwer alla Gudar. Tv i Hans Hany är hway
somlorden bZr/rsal. 95. ,4. Sä at sannas jom 82I0MN»
talar: IngenWijtzheet/ intetFörstand/ ingey Konst hlel-
peremot HErran. Hästap warda lilredde tilStridzda-
gen/ men SegrenkommerajfHErranom/ prov »lizo.zi.
ThettaböraUaKrljgzman noga iacht taga/atenarthe
til Knjgzfahra/ sa stola the icke förläm sigh pä lma
egna Krastcer/ Hastar eUerKrijgztpgh/ty Menniffiorna
arodoch»winttt/ Enom Konunghielper in-
tet Hans stsoraMacht/ enomKämpa wardericke hulpit
aenom Hans stooraKrafft. Hastar Hielpa och intet/och
tderas Starckheet frelsar intet. S«< HErrans ögon see
vppa them somfruciM honom / the jomvpva Hans God-
heet n-östa/ rszl.;;: ,6 17.- .8- Hwarföre sruchter HEr-
ran IhanS>>e!lge: ty the som lruchta honom the hasswa



rlal. 34. ,0. Och när j til Krijgh faren/ och
wilien bekomma Seger och öfwerhand/öfwer eora och
wöraFlender / sä stole wij förtrösta otz pä HErrcn och
jäna- War Släl wäntar HErranom/ han är
wär hielp och jköldh. Tv wart Hierta gläder sigdaff
honom/ och wij hoppas pä Hans delga Nampn< T>n
godheet HErre ware öfwer otz/ säsom wlj,pa tigh for»
tlöste/ ps»l. 3;: 2». 22.

11. Hwilkom Gudh giswer Modh och thenna Segren?
Hoop. Thcnna

c2b»115 war then helige Prejiens IvlglstniN Son/ hw.lken/ t«z
han bleff Krigzöfwelste effter stn Faders Bodh, sä dwgh hm
hhtsch ttzti tandel/ och Holt stghi Hdenmcken/ochgiorde Fien<
derna stoot stada. Thetsöle mfiade sigh een aff
Konung Forsiar/ somiSamam wistades/och wille

öfwerfalla. Mm tt«ocablruz»
Msa som ettgrsntteyon/drogh emoolhonom lillB«m3rien. höll
een Slachlnmg medh honom / och drap honom/ och en st?or hoop
Fiendcrmedh honom/han Sward/lhet han sedän
förde i alla stna tiffzdagar/ l. /.. lo.:/: Mr Slton

Förlie thel spordetilNedelä/rieu, at
b«u« lhenförste Slachtningen
slagen waldt/ bleffhsn wredhoch sade: lash wil lnläggia ähro/
hoopi lagmde stghforchenM i Betl,ar°n vthi ludesta landet.
Men luöZz then ftljmodiga Hielten/ föll in i Hans
tagre/ och siogh honom och Hans Folc? pä jagandes the»
ifrä Belhoron neder äth in pä Slällmarckena/ocb siogh 820. ihm!/
the som nndstuppo/ fipdde in vchilhePhiiistewland/ ibilj. v.,;.
,4. ,5. is. 2;, 24. Och thenna war thenandra Slachmingen/ somNar äntiocl,u«lbelhötde/bleffhan

lwära



wred/ och dröO <il Persen al lamka pennlttM/ och satte
i.vllHmitandet <il Stäächallare / thenne snnde 40000. til Footz,
pch 7000 M HD jni ludeom thenne hoopen wore tree
Hofw!tzmän?calameul, Eleanor och 6orFi«, lhe lägtade sigh
<il/Lmm2a eller en,,ul,hwsrestChrifius effier sintPständelsemed
twenne äilciplar Vandrade/I^uc.t4.l;. Men ju«l«
cabwus jorfamblabe siil Folck lil MGal/ ther bädo Zudarna
jjd?elidenGudh/at hanwtlleglfws themSezeröfwertherasFien,
der/och stdan lhe bedil hafwa reesa «he lil Emaus, och «her wan

then tridieSlachtningen/ 4.l.lcqq.
L)ch sedänhäniftä Lmauzjagadeeffter fienden/emol the Städer/

sch ),mni2/ drogh han äther lil Emaus
och försträckte lhen ForsienQeorziaN / al han fip mHfie. Then

Ma ochsfwerwan
PH samma lijd hafwer Gndz Engel fittiandes pa een Hsfi/ v<h<
hVi>ta kläder och gvllene Harnisk )u«l,m hulptt/
i. s. Och «ar han ifränßetzura drogh/ tom han lilles
rusalem/hwathantenare Templet och wij vlhiwsr vpläsne Text hafwom.

Oansedt man haoe myckit til at talli om lu6«
e«b»i Heroista bedriffter och frijmodlga Affgiing, wen
effter tdet snnes föriangt wara/altförty tan mine H?.
sselige sädanti then Helga Skrisst och hoos»iaori»Skrl,
benmnaförfara:Och ärnogh för thena gangen atweta
om lus« Nembligaatyanstraxt effter then
fierde SlachtningenTemplet ochSmden renade/ och at
HErran Gudh war then samma / som siridde a
ki2c«bN! sijda, then han l sm stoora nödh akallade/ och
om viistä no äthskillige reesor anmodade. Tv han wiste
wäl/ at Segrcn icke tommer aff.Harnefi/.vthan at

Gudh



Gudh gifwer honom/then hän vnnar/och sade: HErre
tu vthsande i K-ecw-r ludaKonungz tijdh tm Engel/ och
then samme stogh i Senacheribz Lägre «85000 Man.
Sa sändt ochnu/ O HErre iHimmeten/ en godh Engel
föroPtilatfbrströcklaFienderna/lätt them försträckias
för linom starcka arm/lonlmedGudzFörsmadelse emot
titt Helga Folck draga. 2. »;, n.!?. !4< Ia wi) för-
jäteotz pä then Alzmechtige Gudh/ soln j itt ögnahlec?
ickethem allena/ som nu emoototzkomnm/vthan heela
Werjdennenederstakan/!. Ki«ce. z.V- OcdnärsuciN «zc-
c2b«i Vnderhafwande förstrackte stgd för
tioclii Förstes stoora Macht/ ta glorde han thcm fchnio-
diga/ jönandes < Thet kanwälsscc/ atenlytmHoop
bfwerwlnner en stooran/ ty wö! genom faa
giswaSeger/ sä wäj som genom manga. Förtp Segren
tommer affHimmelen/och icke aff stoor Mvlkenheet/

HwMetwan stlgt allom Gudhfruchtigom Krijgznlan
til een märckeligh Warntng? At när wi) jee wara Fien-
der rasa: och the som otz hata sättiä vp Hufwudet/rs.pz.;. sä ssole wij icke förmycltt fruchta otz för thrrasstora hbär/machteller starckheet. Vthanwanta allenast
war beftarm/atintttondlffalomstörtaost/thuru stoort
thet ochör: e1»».!.,. lameohGudl kunnewij möchtig
Dng göra/ hansia! vndertrada wara Flender/r56a.,4.
Sil' mcdh thenna stoora Gudens Macht hafwer högh<
loftig i aminnelielonung/ Konung noi.?»
lckeallenast th<n««Nal vista Etadh/ vtan och manga an,
dw provincirs.Landjkap/ Slädcr och Slatt vnrer sigh
bracht/ och omsijder een SegerHerre waritwidhLutzenE dödh



dödh den 6. ttov. l<szl. Sä at stlttfarveligen om
honom talas och striswes.

Lxei-lt me^iosu,ssgna l<l o V 88. l
B.LX, lieu. s«c« öolet B«ci, m,.

Valter er« re6ivivu«, solu», I>Ä,i6,

VIO? 0K »IHul ol>ls B.e», kZf» terror, sc orblt
Cert» spe» clecu, s«lu«.

ViÄUI eri, munlii lium secla llieÄ^unt,
Lt limilem p«rie»t tempors null« cui.

Man hade wäl myckit om Sahl.Konnng Gussassz
sioora Seger och machtigaGerningar at tala/men jasom
the wlsdlöfftige öro/ och eliest aff sigh nogh kunnige/ <H
wil nmn medh tysthetennes Mantel för thenna gängm
öfwerstyggia them? effterwij hafwe/ ja mehra an altför-
myckit a narwarande fahrllga tl.wer/ ochpa the mänge
och ssthsti!!igeFtend3r/ fomSweaMke/ päallaKanter/
medganstastoorMyckenheetmträngla/atstäda. San<
mrllga/therGudh icke hadewaritnled wäralldranäöigste
regeremdeKonung/ hördt wär böön/suck ock klagan/fä ha-
de thetlöngosedan vthe lnedh oy alla warit Ochoansedt
Swkrigcs offta warit
wtcn/ emoot wäraFiendersHäär ochVtare: Sa tacke
wijGudh/ som hafwerliMwistgifwit thenl Swenston,
Modet. Synneligen warallernädWeKonung/ hwilten
haswerförwärfwatFolckena ochoZ eenftoor ähro/ han
drager i sitt foni en Hielte/ och bestarmade sin
F,aarmedsitt Sward - Han ar si ijmodg som ettLlyo 1/
och oförstrackl sason, ettvnqtLeyon/».«scc. z:;. 4. Gudh
pan ware med Hans Kong». Man.tt whdare/ han höre ho-
nom i Nödene/ lacobz GuvzMmpn beskndde honom/
han sände hMbmHielp affHllgchomenonl/ochstyrcle ho-



nom afZion. GUdh han gifwe Hans Kongl, Mäö.ti hwad
Hans Hierta begärar/ och fullborde aU hansAnsiagh/
?s.2o.i.;.Vthi een Bumm, sucke Mj: Mrlat otz ickeHErre
wär GUdh/ war icke längt «fra otz Skynda tlgh t»l at
göra otz bijständ/ HErre warHleip/ l;.

lli. Hwad Gudh gijwer och yansHoop/
mmllga/attheintogoTempletochStadcingen. Hwarest
wij gifweAcht/ pä tvet ordet Igen/sä at wij ther aff förstä
tunnom/ at Zudarna tilsörenna hafwa Jerusalem inne-
hafft/ menför sinä Svnder stul/ hafwa henne nl een tijdh
genonlKrljgh bortmist» Mm huru länge Templee och
Staden hafwa want iFiendens hander/ thet kan man
jä nsgorlunda afftaga tä han för-
maler om thes reenande och offrande: At sadant i tw
Hhr och sex Manader «cke stedt altsa
rusalem warlt Wsld halftridleHhr widh lagh/
och effter thes förlop/ hafwa theTemplet och Staden in-
tagit igen.

Thetta wari sagt/ theni Gudhsruchtigon; til een snn-
nerllg Tröst: At HErren driswer lcke isra sigh ewinner-
liga- Vthan han bedröfwar wal: Men han förbar,
mar sigh igen effter sm stoora Mildheet. Tn han plagar
och bedröfwar icke Mennistiorna affHtertat/iKren.;.;,.
emopt Gudh/ sa Mar han sitt förstracteiiga straff/ sa-som Gudh sielff säger: At tu intet haswer tientHErra-nom tinonl Gudh/ medh gladt och lustigt Hierta/ ta tu
BUehanda nogh hade. Och tu slalt tienä tinoni Fiende/som HErren tighstickandeswarder/oeut.zß 4748. Dochsa ar then godeGuden rattwi»s/ at han mgom mehraPlagor palägger an wij draga tunnom/tyenar han will
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hemsökiä Menniffian/ tä lägger han Mahlet före huru
lange han henne besökia wil/ ochtheröfwer tunna wara
Fiender intet göra / sasom wiz ther a hafwe manga
Rxempel/Slj! then grymme ämiocbus öfwerwant wäl
leruialem/ mm effter halftridie ahr Winner /u«l2§ ölgc.
c»bVu« henne igen Staven Tyrum förstörde Gudh/mm effter 70. ahr stuUe thm äter vpbyggias/ eszj.
zz-l.seqq.
geljet/ men tröstar them/ at the effter 72 ahr skulle siip-
pa/ les. !Z: «. leq. 19: /o. leq. Ilraels Barn komnlo «

Hzxpten, men vthgingo eftter 40. ähr !p: 9. lj.

Och thet samma är thet/ sotll LszjÄl talar om Sanherib/
fom lange hade sramgang at öfwerwmna HErrans
Folck: Wee tig tu Förstörare/ menar tu at tu icke staltför-
stördt warda/ och tu Förachtare/ menar tu at Man tcke
fialförachta tigh? Narm haswerfulbordat ttnFörstör-
ning stal tu oa> förstörd warda/ när tu haswersuu-
komnat tm Zörachtelse/ sä stal manförachta ttqh igen/
Cap. ?z: l. Thersöre mä hwar och em Eyristm vthl sin
öliggiande Nödd/ wara täligh/ bekanna sma Svnder/
öngra och begrata theni/ sucka til Gudh och salia medh
Propheeen lagh wll bara HErrans Wrede (ty
iagh hafwersyndat emoothonom) tillhetzhanvthrsttar
MinaSaak/ och ffaffar migh ratl/ han M sora migh
vthiLlUset/<ä aliaghstal sceminaLustvppähanSNädh.
Sasom han talar ism Bookz?- «? v. 3.

thet andra Swcket/ sä marcke wij/ hwad lu6g«
medh sitt Folck hafwa sedän giordt/ när

theTemvlet och Staden Ther wiz glswe
acht oppa tranm Omständigyeeter.



i. At the Hedninqars Gltdztienst förstöra/ och talar
I««en salunda.- Och sörstörde the andre Mare och
Kyrckior som F>edningarna har och ther pä Gatomen
vpbygdt hafwa Och thetta medh rätta/emeoan Gudh
haswer thei sielff befalt sitt Folck / sanandes: Förgörer
aU the rum therHednlngarnasma Gudar tient hafwa/
waresigh pä högh Betg, pa Backar/eUer vnder gröön
Trää/ och bryter neder theras Mare/ och stär sönder
theras Stooar/och theras Lundar vpbrännermedEeld/
och theras Affguoa Beläter kafier bort / och tager bort
theras Nampn vthu thet rumet/ Deue.,«. 2.;. Thenne
Gudhsruchtige 1ucl« Lxewpel stole aUa Men-
niltior i Werloenne effterfölija/ och förachta Hednin-
garsMgUdar/ kasta thenl affwägen ochhäUathem
förDraggochSkarn; weeandes atGudyi smom tijdh
waroer Affgudadyrckare medh Nna Beläter förgöran-
desOsoMHErren Guvh sielff söger: laghstal förqöra
tiN Belate och Affgudar ifrä tigh/ atw icke meer skalt
tilbioia tine Handers warck. Och iagh stal neoerhugga
tina Lundar/ och sörläggia tina Stader. Zaghstal orls-wa Hämd mevd GryNlheet och Wrede/ pö alla the Hed-
ningar som icke höra wilia/ 5: i/.,4. 1,. Conl.
z: 14. lf.Ke. 4.4.f. 6. 5e c.;: 2. 4.;. 2s» 17. sc c. 8: »4» l?»
bum,: «4. Nabse. l. /6.»7.c. 2:l8.19,

t t.
vprattar rätta Gudztiensten? hwilketbeskrifwes ~OmBrauoffersAllare och thesOffrande/ther sälundastar:
Och sedän the Tempiet renat hade/ giorde the itt annat
Altare/ och togo Flintosteenoch siogo Eeldh/ och offrade
ater/ hwilket, tw Hhr och <er Manader icke stedt war/och offrade Röökwärck/ och vptcinoe lamporna/och lade
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fram Skotzobröden. Här om talas /,. 45 « 54.sälunda- Vtdi hundwde otta och ftirachonde Hhrena/
ftodo the blttljda vpp/ och offrade äter eftter Lagen pH
Brenoffers Altaref. T hetta war thet sörsta OffersedänHednjngama Helgedomen oskärdt hade/ ochthettaOft
fret wgrdt ater vprättat medh Sänger/ Pijpor/ Har-
por och Comdaler. Hwar aff w«> see medh hwad Lust/Glädie och Fröqd, the hafwa giordt sitt Bränneoffer/
jom GudhstltFolckbefalthafwer/som therom artillasa
l.cv.s 9.i0.11.!2.!;. OchvppaßranofferSMaresähaswa
tvelaqtframSkadobröden/ex.!s.lc>.Hwllketwgrti!pyn-
tat aff Semlomlöl/och bakattlln.Kakor/och hwarKata
stnlle halla tws Tiyungar/ som ther om mera ar til at see/
1.cv.24: ;.6.7. 5.?.1. At the haswa vedit Guoh/och stari

: ta nu säoant alt lkedtwar/ föllo the pa
sichte neder förHErranomochbädo/athan jwickemeer
Wille lätathemkomaisadana zammer/vtanom tyemeer
syndade emot honom/ at han wiUe nädeliga straffa them/
och icke gifwa them vthl the Guoz Lasigles the grusweliga
Heommngars hanyer. Salunda hafwer oc giordt/
nar han spndade emoot HErran/ ta lät Gudh bebaoa
honom genomPrypheten Gayd/at tree straff sta honom
ti! bodz/ dyyr tydh z treeHhr/ tree dagars vndsiycht för
Fienden/ ellerPessilentia til tree Dagar/ vthwäiie hwilket
tdera han wil/tä sade Dzvlil. Mtgh ar stoor angest/men
lät migh falla i HErranS F>and (tn Hans Barmher-
tigheet ar stoor) lagh wil icke falla l Menniikio hand/
». Bzm. 14.- lz. ,4. 5. Pa hwad tijdh thetta stedde / ther
om star Och Gudd Madethet sa/at Tem-
p!et pä then Dagen reuadt wardt/ pa hwilkom Hedmw
aarng thet orenat hade/ tlemliga pa ftmte och tiugunpe



Dagen/ i then Manavenom ciassru. Hwilken esster Mä,
nan räknandes/ sä ar den,7. tn then Ma-
naden CaQeu hafwer begyntz emeuanden
waarat til«
nemliga < Otto Dagar sasom i Löff)yddohögtlidennk'
Thenne Löffhyddohögtijdh hafwer Gudh sielff befalt az
the halla stole/ tö när the hafwa insamblat affsmLoga
och Prch/ och stedde therföre at Gudh hafwer them be-
warat och vppehaliit i öknena vnder bara Himmel och
Löffhvddor i 40. Ähr/ochmeoh Manna thetF>immel»ka
Blövet/ ther themfödt/ 2,.4;. ThennaGudz Wal-
gerning hafwa the pämint sigh och medh hiertans Frögd
och Gladie nu häUit thenna Fast: i synnerheet/ nar thetänckte ther pa/ at the för een kortttldh/fina Löffhyddo-
högtijdh/medSuckoch Pust iWlldmarkenneochKlyffto-
men sasom Wlldiur hallit hade. f. Hwad til Offrethämtat ar/och stär:ThebaroMey och grönaQwistaroch
Palm/ och loswade Gudh/som then, thenSegren giswit
hade/ at the Hans Tempel reena mätte. Thesse Men/
gröna Qwistar och Palm the wore icke allenast Seger-
Teckn/som ar til see/1. «,ee. »,.51. At nar simo° öfwerste
Presten han intogh Jerusalem/ thet och l)«m«.
lriul länge innehade/ drogh han m meohLoffsänger ochPainie Qwistar och aUahandaStrangiaspeel. Vthanthe wore och tienstachtigheelzTeckn/ i thet the Wille medhthenne bewijsa sln ttenst och loswa Gudh.' NärChristuShan reeste til Jerusalem pa eeneMninno/och pä een ar-betes atzninnos Fohla/ <a sturo Nlanga (lom sm tienst
Christo bewijsa wiUe) Qwistar affTraän/ och strödde
paWagm/^3tt1,.«.,. Och affthenna 7«l: jee wi</atthe haswa brukat them ilm Gudztienst/ synnerliga nu/

nar



n3r the sin Stadh tgenfingo aff Fiendens hand/ ochther then rätta Gudztiensten öter »gen i fin förra Floorförstasta. 6. Huru ther om?l2c« vthsändesi' nemliga:
The lato och vthgä itt bodh öfwer heela ludaskapet/as
man ährligastulle then Dagen helig halla. Slj! falundo
hafwa the hafft bekymber omthen rotta Gudzttmsien/
at the lcke aUenast s,elfwa fijra thenna Fäst/ vthan och
andw ther til förmana och paviuoa. SägiordeKonung
Hijkias hwtlken sände vth til hela Ismel och luda/ och
streeff Breeff tilsipl,«im och lanalle. at the stuUe komg
til HERrans Hws i Jerusalem och haUaPassahHEr-ranom Israels Mr the «im.
vicers KoNUNg ?l»yl LelacKu, fick höw geNoM Proph»
Ion«m at Gudh Wille straffa the «iniviter, Stadh för
theras synderfkul / sä stooh hanvp aff fine Säte och lade
aff sittPurpur/ochtoghenSackomtringsigh/ ocksatte
slg iMo/ och läl vthropa ettel«c«t och päbudh om Jafto)
)on. z: 6. le«z. Octsä haswä alw fromme Konungär hafft
Veknmer om
och Nya TtstameMl/ som Bipllfka och KnrckioniNorier
ther om meera «viVlyffteilgen Männa gifwa. Thesse
Gudhfruchtige Konungars exempel, hafwa wara al-
lernädigsteK»nuygar effterfolgt/i thet thealtijdh hafwa
hafft Bekymber sm HEl^äns Hws/och la ta ährliga vth-
gä l»l2«t«r ochPäbudh/ hwilka Vndersäternatil Gudh-
fruchtigheete»ci,««fkulle. WäraGudhftuchtigaFör-
fäder hafwa och här «Narfwen gifwit godtEffteroöme/
thet thenne vplähne lexlen öhrliga ä thenna Dagen
predikas skutle/ men huru thet effterkonimes/ thetvrhwil-sar wal KyrckioneS tomaVänckar/ hwjlka ther öfwer fä-
som sucta maste/ thet Presten stal nastan för bara

Wäg-



Wäggarpredikä; Wijsom nu tilssädcs aron,/ suckom ttt
Gudh/ at effter man seer/ Gudh här igenom bliswa
förtörnat/thetGudhwiUedoch nadeligen ttraffa otz/ och
icke giswa otz vthi the Gudz Lastares / the grufweliga
Hedningars händer.

lagh som vppa thetta heliga Rumet stär / defallerö Gudzwagnar/ at I icke allenast ficlswa/ vthan edart
Hwsoch edraßarn/ thennaDagcn ährligen heligt hab
len/ och lagan at edart hierta (thet Gudh aUena estter-
städar) tunde wara Gndi ett tacknen,bligit offer/ ty

the offer som Gudi behaga/ llr «n bedröswae Ande/
rsäl. fi: 19. Thet wore och önstcllgit/ thet the behagade
esstersöUia then hoopen som mey/gröna qwistar och
palm sramburit haswa; I synnerheet han ywilkom
Gudh nagot wälsignat haswer/ thet han til tacffamheetz
teckn ä chenna dagen (saloin andra daqar) w«Ue Gudi
til ahra/ Kyrckian och them sattigom nagot stanckiaoch
meddeela/ walwetandes: ThetHErren som wedergel-
laren är/ fial icke aUenast löna thet siufalt Syr.;s: iz.
Vthan wil hafwa thet l godt minne/ ty/ Säu är thensom barmhertigh är och gierna länar/och lagar sa sinä
saater at han ingom orätt giör. Tn han stal bltswa e-

then rattfardige fial aldrigh förgätin war-
da ps»l. liu 5.6. Och fast then Ogudachtiga werlden
haller alt sadant för fasangtoch löye/doch stalChrlstus
sadant ihoghkomma a yttersta dagen/ ta han söyandes
«varder: kommer i mins Faders walsignaoe/ och desit-
ter thet rhke/lom ider är lilredl ifra werldennes begyn-
nelje. Tn iagh war hungrogh/ och i gäswen migh äta:
Zagh war torstlgh/ och i gäswen migh dricka lagh
war hwswil/ och i herbergaden mlghetc. seq.
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Och sä see wih/atGuoachtigheet är nyttigh til all ting/
och hafwer löffte om thetta lifwet/ och thet tiltoniman-
de. /.'lim. 4.8.

111. Om Antiochi ändaloctzt: Och altsä hafwer An-
tiochus then aole en anda/ star i Texten. />wilket wal
effter bookstäfwerna sant är/ som w»< i ingängen hörde/
at han i then förstörde Babylon dödhblef. Menwiliom
wi» nagot nogare och grannare aAndeltgit satt becrach.
ta/ia fruchtar man/ at then grymme/ fuule och beswe,
kelige Antiochus an i thenna dagh leswer. Tn

/. Antiochus bemarcker en Mootstandare/ then ther
emoot Gudh swärmar och raasar. Sa är Antichrlstus
enTwör Christ som emoot Christum Gudz Sonoch
Hans Försambling strijder/ som Gudz Försambllng be<
tanner

Nhet wlldiur (Antichrifius) «r besätit /
I lesu hellga Stadh/

<l)ch hafwer stn Gudh fo'rgätft/
Thet är vpfylt mevh haat/

<l)ch wi! lbe f6rdärf»r<l
Alt mcdh en sädana achl.

Thet mcn« slgh fsrwärfwa/
ofwer Fären «!!<» m^cht.

i. Antiochus hafwer ett Wedernampn/ som kallas
kpipK^nez, som märcker then adele. Altsä kallas icke al-
lenast Dieswulen Lucifer. thet ör Morgonstierna/ fast
han ar fuul/ swarter och een oreen Ande/ Luc- m V-
than och Antlchristus kallas til then skiznachtigaste och
heligaste/ hwilcken lijkawist ar Gudz och Hans Ordz stam-
mare/försmädare och wanahrare/ stal förthenstul (för
tven Titel han sigh lilägnar) til löön bekomma: At han
then skcjnachtigste och aldraheetaste brandihelswiliSlaga
bllswa far. Har om Gudz Knrckia siunger:

för<



s<srmlnl?a» ssal t?lt walve
grymma ANtichrlst/

Tln« K.emm« och VppehAle/
«edo fängit e» Vrlfi:

I?«erst ssal Gndz Anda/
«iom gar aff chrifti Mu««/

Tigh dräpa forvthan wända/
Ss ändas werldzen» stu»d.

z. Sasom Anliochus haswer warit hastjgh och snar
medh«sina reesor/at snan haswer han warlt har/ snart
ther/ sä at then dlodglrige Antwchus vthl sin li,ffztijdh
haswer reest 294 c mizler: Altsa reejer Dlcfwuzen mcdl)
sin Antichrist och anhang fort omkring/ sasom
4: ;.s. Och dagcligh förfarenheet ar at ffäda.

4. Säsom Antiochus sandervth sinä Förstar/su vth-
sänoerAntlchriltus stna sa'.jkaProphemv för hwllkawy
stole otz wachta kiZttl,. 7:15.

5. Sasom AntiochuswlUe en första eller höra Popilij
tafta/lomßomcrsta sennmgabodet honom jar.de: Sä
gör Antichrlstus/at oansedt Gudfruchtige iärare/saN'
da then Andeliga taftan/som ar Gudz Ord/medh thes
vthtydning til Antichristum/ <a lädz han icte sälom hö-
ra eUer första! Sä at thetta Dawldz sannas: the haft
wa öron och höra intet/ ?Kl. «z;: ,7. Och sast the thet
önteliga första/ sä afdraga the then bästa Nlörgen och
musien ther »fran bort/ som theras laremastare Dies-
wulen fielff giort haswer/ 46.

Här vthaffhöre wi»/atthen fuule AnliochuS och An-
tichristus lefwer ännu/ Gudz Församblmg tili stoort
meen/ doch är war tröst/at war förswarare then from<
me ludas och ä andeligtt sätt lefwer. Tv

l.ludasmerckcrGudzprijs; sä warderChristus kal>
lat Gudz pr<zs/ ty i honom och igenom honom warder
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GudhFader prijsat/ sasom gambla Simeon i sin Lofsisäng stunger.- Gudh hafwer honom vprättat sitt FoickIsrael til prijs Luc. ».zl.
1. »HzccHl,«us är ett UebsHlstt wedernompn/ och be-

tyder/ Herre hwem är tm lijke/och är tagen aff Israels
darnas loffsäng/ exoä./;:«. ther hwar boowaff bew-
der itt snnnerligit ord; har affgiorde slgh ludas ett
Symbolum/som han altljdbrukade i taalochßaweren/
tädan är thet! At han kaUas Thettanampn tilagnes lesuChristo rätteliga/ithct han kaUas
klzccabVul i.e. Herre hwem ar tin liike lvland Gudar-
na: Sasom han eliest kallas Michael/ thet är/ hwem ärsasom Gudh? eller som gambla r»)m the lyda.-

I<tgh är tin Gudh allcna
«lom kan llgh helfwetis plinH f6rn,«na/
Thet» är Chrift, rl,m lhel reen<».

?. Sasom ludas ttrlddeemootAntiochum
säsom ett lefwandesLenon/ Sastrljder Chri-
stus sajom ettLeyon affludasiächte/ Emoot
Antichrlstum/ dwilken ärChristi och hansFörsamblingz
mootstänoare.

4- Sasom Gudz Engel/stttiandes pä enHäst i lM>
ta Nader och gyllenc oarnest
dam Vä strydericke aUenast
lösusChristusstelffförsitt Förfamblmg/vthan ockaUa
Herrans hielpa ther til/ at then grnmma Anti-
chvist och röda Zkökian i Babylon »7:1.5 Skal sä
en enda/säsomAntlochus ther samastädes döderwardt.

5. Sasom ludas war tlMjka badhePrest
och KrMman- Sä är wär /)erre lesus Christus icke
olienast Krijgz-öswerste och Konung/ sasom GudhFa-
der Nelffläger: lagy haswer insattmmKonungpämttt
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elga Berg Zion i- s. Och thenna Konungen kan
.'elja otz ifra döden 1»5.5z:!,. VlanochSswerstePrest/och Nälars Biskop «. l»«l. Then stoorazä»

ra-Heerdm »ebr.,z:!Q. Och en Prast ewinnerliga efter
Melchizedcckz sätt 4. Hwllfen snnden/ dödcn/
diefwulen/dcls.vetlt/Antlchristunl och heela werldcn öft
werwinner/ renzar sin helgedom/och vthkastar Antlchri,
sti stngqelse i heifwetis läqa/jäpandes: Tins huus Nljt-
öistan vpfräter migh/ es«»l. 69:».

6. Säjom ludas hafwer öfwerwunnit
the twä Förstar wedh staden Emaus: Altsä
CdrlstllS medd wichtigh lamtaalwedh Emaus/ twenne
sinaLärjungar effter sin vpständelje öfwerwunnit/ i.uo.
24:25. seq. Och lätit förnimma/ at han hafwer afplanat
then handskrifft som oh emoot war/ och häswer blottat
Förstadömen och weUigheeterna/ och fördt them vppen-
barllga/ och gordt en ahrligh seger aff thenl/genom sigh
sielff. coil. 1.74. ,5.

7. Sasom vthi sirijden siagenbleef
och vplät sit l,,swalwiUeligen fbrsttl solct: Altsä hafwer
Herren lems Christus för otz then bittra korsenS dödh
OodwiWlga lljdit/jasom Chritius sielfwer sager: lagh
gär icke tubaka. laqh hölt min rygq tll them som migh
fiogo/ och min kmdbeen them som mighryctte es2,,u.- 6.
item, lugen tager mitt li/ff affnng/ men iagh läter thet
af mig!i sielff )oK. ,0: iz.

Wij zkole sörthenstul t,l ett Besiuth förmante wara
thessc Hee rans Christistoorawalgarnmgar pa thennadagen meoo tacksamheet ihoghkomma/ besinnen/ at försom tdenna NarswensStadh vnder the Swensta kom/la lcte annat wartt an Muschowitz Lara;
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Men nn (ahra wari Gudh) fa wij höra Gudz reena
Ord/ om Gudz Faders Noora tarleet emoot otz/ lesu
Christl hugneliga födelse/ btttra pijna/dödh och segersul-
la vpständelse/ och thens Helge Andes nadiga närwarelse/
predijkas! lemwäl förnimmon, at the höghwärdige
Sacramenttt, effter Christi egen befalning och instich-
telle vthdelt biifwer / och sälunda medh the Andeliga
wapn/ allljdh dieswulen och Antichristum emootstrtj,
dom. Frögdom os och pä thenna dagh/at barn
tunna nu (om the eliest wilia) bltfwa vptuchM'
de i HERrans förmantng; Wij haswe (Gudl Loff)
Scholer/ ther then spada Vngdomen kan öswa figh
, bookliga Konster/ och andra Chritteliga
och säledes wera til i WlMom/ Hlder och Mde
för GUDH och för mennijklor/Luo. »152. För
hwilket alt iagh wll lofwa HERRAN sä langeiagh
lefwer, och Losssiunga mmo'!» Gudh sä lenge iagh
här är/
en nyy Wtjso/ the Heligas Församblmg stal lofwa
honom ?s,l. 149:1. Lofwer Gudv» hanSHelgedom/
Lofwer honom vthi Hans niacdtS Faste/lofwer hononl
l Hans drapeliga gernmgar/ lofwer honom i Hans sto-
ra yerligheet. tofwer honom medh Basnner/Lofwer
Konom medhPsaltare ochHarpor. Lofwer honom med
Trummor och Dantzer/ lofwer honom medh stranger
ochPijpor. Lofwer honom medh klara Cnmbaler- Alt
thet Anda hafwer/ Lofwe HERRan Halleluja r<2l.ifo.
la/ Loft och Hhra/och wijshet/ ochTack/ ochPrijS/

och Kraffl/ och Starckheet ware wärom GUDH
lsrä ewlghect til ewWeet 7:1,.

Ainen.
5,/s.
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