
?. N. Z,

Mer
i En i Norden upspmngen

«ch siarckt fiytande

Nlodz-Malla/
I Anledmng

Af IVl2ttK.lX.2a.leq. (conf.^l2r«s
V. V. 29.) som inföll ä den XXIV Söndagen

effttrl'rmtt2Ns
Ä hwilken tijd jamwal the Tijdender här
inlupo/al KiulciiovitclNt med ll o ooMan belägrae
Smden Wiberg / hwarföre hela Höfdingtdsmet war
b«,l(jl«t til förfia Upbod halla sig fclrdigl/ ae med

befindligt» lienlige WapnTyg/ möla Fiendtn.
Under langwarige och blodige Krijgzttjder
. "allom Boolfärdigom Christnom / til isrdom/

UnderwWnmg och Trsfi/
Utl en enfaldlg predlwtt wljsad

Af

rrXpos. öc ?2tt. i Finström pa Ähland.
Tryckt i ÄBO hos





Dl Then Guttsiige Läsarm.
I>G.D „om Tryckee komma i

shem som sigsitifwa förmycket och :n>
dras Arbele ringa stacca/ förorftka wijdugtHmds-
me om lhttta som pa fMiandcArck ör chee
warder dochcil Urftckt länoandes/ at jag
mdast welac «pijft/ huru wi> war
hwilten wid thet ena ähret eff?er thee andra
med si« ftora Mennistio Machl / sörer väre t<ire
Mderncsl<,nd oroa/ och om thet i Hans kraffier Me/
i gru»d firderfwa/ medelst w«a grofwa Sy.ider/
öfwer osi dragit / stme huru wii otz sticka och söo»
lMa stolom/ at chen /)e!ige fsrlörnsde GUDcn
genom wär ostrymade Bclttrmg / ma igen blifwc»
bewfkt/ then iblmid ol) fiyeande Blodz- KlällaN
nädcligen ar flilla / stuile nagön tyctla m>g i theeta
hafwa gadl förwiidt ifrän tht iärdomar/som cheuna
Lext os elliest lcmnar / sä kan lag i sädani fatl erygo
gia mig wid then Gudelige ock Higtnyttige Pamin-
Uslse/ som then Hsgwördige Herren Herr Bistope»

H. ,/n; den l? OH»!,, samtll. Clericiet z lhes Ivljde-
begrepne Stifft gifwil/al man?r<,pollc,i<,ne« ock
Irina, afwäre Predikningar stulle lil pgrcez?<-ni<
tenli« uii theffe hedröfaxligeKmgilijder lclmpa sä
harjagochsidant merendelSwid the l.
Flrtlaring/eff'er chen Nad GUD mig ringa Chri.ii
T>e,,are har täcktz flrläna giörligast sokt efflerlefwa/
hwarföre jaa och här förmodar / Gunsteligen blifwo
tlistpliad/ at jagi anleoning af föresiaendc Nöd och

wär



lvärf KZre Fäbemislandi I«lwm« gwrbe «agon <li<
grelliun Ifräl, lhetsomellitfii Me afthlNNtLvgn»
zelistclext, wanligen plägar läraS; Och ehururinza
theeca i fig fielffc tan wara/ sa lienar lhel doch ae häe
med lcknna Efflerkomanderna som chesse Arck kunna
i händn tomma/atseehwad/warlK. Fädemesland
widthenne tiil» Ulstadt. ThensomGUd! och Hans
Hei. Ord älstar/ lacandee sig af Chrifii Ande rege<
ras / finner här uei chei som stalröra wara hiercan til
<n rätl syndcnestännedom/ och lher af meden botfär,
tlg bekannelst ithenne och aU annor hemsötcl>t«> lijd/
«Trona pa IESU Blod/ sörwissaiig omftndenes
F>.'rlät<lse/ och ware wälfirlienle fpndefiraffz lindriug.
Wördar man Gudz Ord/ här reent ech klari c!r
lärdt/sa behöswer mau ey angrijpo then som lhel eftersn göfwors mätl/ i enfolldighelförtun«t hafner/ uean
warder lhtn Gunstigr iäsaren Mtlrctianbeial somßm
icke allenafi «f the höga Trän/ uean och the i diupa
daiar/wuxna btomfier sin Heningsamblar/sä stal han
ech/när han mcd Guoeligit Efterlänckiande / chenne
Predikan igenom thcu stal staffa thel/
hwarmed rauluzsin senattZpllt.;. c«p.
11l ?im. fiueer/ hwar mcd och the»! Gunstige ill-sarcn GUDZ Nad genom lElum Chnsinm ti! en
Hnoelig Rening och sanstyllig Qmwandcise i then

Ande iag lroligast förönftar, firblifwandt
Then Gunstlge Liisarens

Finilröme Prastegard
päHlanddenl«>Bept. Hsrsamine otb

,iilfieT«martockM<
bidiare i Ordtl



Ml dett Heltge «ch Hsgstlofw^
deTrelkmgyeey Gudz Faders/

Sons/och dens HellgeAn-

Wörberedelstn.
HRRS min
GUD tä mg"!^'
ropadetiltig/
gtorde tu mtg
helbregda/lsä'

Ordutbri-
ster den Helige Konungen och r^triarcken llaviä ( 2. v. 29.) tä
han af ett andächtigt ochwördsambt
hmta/ GUDz Wälgiärnlngar be«
trachtar/ som wij lasa < Hans 30
Psalm/ Wälsignade i HiLrra-noMWristo Ilksu fsrsamblä-



z Hoöi
honom icke aUenast med sin NN
längta/ och med hiertat til at sucka
utan med Munnen jamwäl at ropa
tll HErren GUD/ warandes sale<
des thetta utwärtes ropande/ med
thetinwärteshiertans bediande sam»
manfogat (donk. v.9.) saledes sckjes
Israels Barn i sin nödztiid suckat
och ropat; hwad elliest jamte Ko<
nung vgvidx Vöön och ropande är

' förelupit/ gifwes tilkänna har och
ther i Psaltaren/ nu klagar han öf«
wer sin Fienders myckenheet/ nu ös-
werderas list och falssheet/nu öfwerl
deras raserij och gryml)eet/menan«!
norstades huru Hans hima är wor<
det trött afsuckande/hans sangwaat
Och af tarar fiytande; Hans kraft
" rfallen/och Hans been försmachtade
med mera:i en sadan nöd ropade han

HErran med sine röst och Me
nom Mi sine Nödztijd/ medanhan

Mnde GUD t Hans Allmacht och
samt trodde och fortröstade

pähans bönhörelse och bijstand: sa«som Hans ropande war opfylt med
Mande/sg wm Hans böy ftamstrd

7? 2.

eont.
rs. 6.

F 5 ,



Prebifan 3
med hiertans Tro och Andacht/ hler»
tat fordrar GUD i synnerheet wed
sin ttenst/ hiertat är thet 'lempiecsom genom Trona är renat/ och ge»
nom Ordet Helgat/ ther then bästn
Gudztiensten förrattad warder/ hier-
tat är thet /Vltsret/ af hwilcket thet
bastaRsskwarck opstiger HErra-
nomtil en söc lucht/ hiertat är thenHmllan/ ashwilcken all helig läng.
tan til GUD och the HimmelsteTing fiyta maste/ och nr sa aldeles
fasangt at ropa med Munnen/ther
icke hiertat är der hoos. K. l)2viH
ropade/ men hwad utrattade han
ther med!' ssger annorstädes,-
Nnr mgropnr sa fsrtllärker iag «,

at tu mm GUD äst. Han wiste
wnl Mest atGUD war hans GUd/men ingen gang battre/an närhanhonom akaUade t Nöden/ och Hans

> Guddomeliga macht/ wijsheet/ god°
heet och troheet i sin underltga hielp
wärkeligen förnimma kunde/ föllieraltia för thet andra uppä Vavicl-lin»
mrW ropande/ GU3H Nadige



'7-
l«ocl.

is. z.
v. »6.

l<ue,y.

Vöönhörelse/ therom lydaOrden:
GlHrderu mig helb egda. HEd
renHUD warder i then oel. Sttift
förlljknad wed atssillige Personer/nu wed en Fader/nu wed en Mo-
der/ lw wed en
här frumstaUes han salom en Lakia,
re/ som han sig M i nästanfördt
Capirr! kallar-

Til denne Betrachtelse warde wij
föranledde asDclgzens Heligeßvgn-
-8e!,o, ther wij hore/ huru then be«
dröswadeisfwerstenl2iruB,bederlE'sum för sin döda Dotter / och then
cilendige blodsiuke Owinnan om sin
Helsa/ sadana kwnkhcter som inga
Medomar hielpa/ och iugen Lakia»
rehlakunde/ men then som hade
wald bade öfwer siukdom och döden/
gwr them begge Helbregda/ then
förra giör ban Lefwande ta han tog
Pijgan l handen och sade: PW
stat «p: Och tben senare helbreM
ta Kan sade.- N?ar wed gdd<l
trost Dotter/ tm tro hafwer
hnlpit ny. cMlcind andra älzndigl
vch nödstLlte wntdg the Menntstiol

rsctno-



Preditan. 5

täcknade/ som t sin krijgznöd ropa
til HErren om hielp/ klaga mcd

aro mme Fiender/ och sa mange
sättiä sig op emot mig / och i en
sädnn nöd förmmma GUDz under«
bchre hielp/ saat the med samma
v3vi6 kunna utbrista l desie ord/ .

Tu hielper mig utu aU minnsd
at mme sgon mage pa mme fien-
der lust see! Men emedan alle icke
ien sadan nödztijd/med ropande och
bediande/wela söka hielp hoos den
ratta ty lämnardetta
förklarade Sprak o§ denne
nödwändige paminnelsen/ at wart
lefwande ar rakat uppa den onda
tijden/den bedrsfwellge ttjden/ ;-6.
the farlige tijder/tä HErren GUD o«n.
btlligt oprepar sin förde klagan hoos '"

kwpkelen: Ach wee chet ftndl- ~

gahlket/ mig som är en lefwan- ~'.
deRialla sftvermfwa the/ och «.,;.aisra sig sielfwa orunnar jausie
brnnnar/ ty the gifwa intet
wattn. Ther pci föllier i HErransA3 wre«
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wrede/ at hwem dodendrabbar/
uppä hHnom drabbe han/ uppa
hwilken swärdet drabbar/ up-
vä honom drabbe chet/ upps
hwilcken hungren drabbar/ up-
pä honom drabbe han / UPP»
hwilcken fängelset drabbar/up-
pä honom drabbe thet. Haf-
wandes icke utan grufwelig grym»
beet/ här och ther wijst sig/ theTree
Ryttare/ som bessnfwes i Uppenba-
relse Bokens 6. cZpitel, hwar we«
delst mange Tusende MennWor ge«
nom döden/swärdet/och hungren aro
bortryckte/sa at här wedbiUigt fallw
underwart betänkiande/ thet HEr»ren talar genon: en annan proplme
altsil: lag sskte ibland tdem/
om nagon Wille fortaga och siil-
iä wredenafsr mm/ at iag icke
swlle forderswa Landet/ meu
,ag fan ingen; Therfsreutgötd
iag min wrede öfwer them/ och
med mineFrymheey Beldgior-
de iag en anda med them. För-
denstul ta wij pa denne Dag mMe
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förnimma/ huru den i manga ährpastäende och swärl. tryckiande
Krijgznöd/genom wara Fiendersnär«
mare annalkande/ nu blifwer ja
myckit större/derföre stolom w'j med
denne store Konungen och andachti»ge tilbediaren/ uplyffta wara hiertan
til HErren war GUD/ then Allz- _

mächtige Guden/ then
de Guden/then Lefwande Gu-
den/ then Barmhettige och Nä- rs.zz.lz.
dige Guden/hwilckens sgon ste I«r«»
uppä then Rattfärdige «ch "-

Hans sron til theras ropande/
somgisrhwadcheGudfruchti» A.','
ge begiara/ horer theras wop
och hielper them/ Fsrläter syn- 8".,»

derna och hielper i «sd/ som '!-

lofwat hafwer at hela wart Land/ _ .

och icke lata swardet gä igenom
wärtLand.

Wij bedie altsa samdrächteligen/
hor osi Hikrrenar wij nu ropa
war RättfärdiZheey GUD/ wrl...som trsstar Htz t angeft/ war «f ~ z.«adelig Hch hor war Bvn/ tä.
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8
tvlj om then Helge Andes uplysning
och btjstand bedie i lEsu Nambn/
knafallande och sckjande:
Fader war s«m äst lHimblom.

Ingangen.
UWU hopp/ alle som tlg
MMMH läta maste ttl ttam
WUGU warda/ och the Assal-
lige maste pa jordene skrefne
rvarda/tv the HfwergtfwaHSr<
ren ibm arenLeftvandes wattns
Rmlla: Aro the märkelige HEr<rans Ord genom then store?ropl,e.
tsn leremiam förestnlte l des pro-
pket',eB 17 i hwilcka hllt!
tweggehandn gifwer osi atbetrachta.

l. Che Bootfardige
h«pp: HErre tu ast llraels hopp
sägcr han: sedän propKeren haar
klagnt öfwer sitt Folkz hardnacken«
Keet/ för hwilcken the stulle bliftva
utyrifne utu sitt Arff/ och göras
til sinä fienders trälar/ och intet ftsee
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sce then ttlkommande tröstena/ wän-
der han sig tilthe Voottardige '«s.
elirer, och dem med liuftigtt Ord til-
talar/ sälMde: Walsignat ar
then Man somförlater sig pä

och <>Mrren Hans
trsst ar/ tä försakrar han them ther
om med ofwanberörde
re tu ast isrZe!B hopp. Thet then
storeproplieten i sittfredltge tilstand
kunde säija/ Hlkrre tn ast llrgelz
hopp/ thet stulle wara lsr3e!irernes
blista dehl/ när the l Zabe! maste
Ma fangne/ty säqer ban:
ren ar min Vehl/sager mmGial/ il,r.,.
therfore will iag hoppas nppa "-'/»

honom / Hirren ar god /

them som hoppas uppa honom
och then Sial som sraga effterhonom. Samma Ord/brukar den
Hellge Davicl mängastädes i sinePsalmer/ M fiere resor i den 62.
MinSial wnmerallenast efter «s,,GUD/ ty han är mitt hopp. >/«'Mitt hopp ar til GUD/ hop.
pens uppo honom altljdlFolk/

A5 M--
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iv Boot
utgmterjdor hiertafor honom/GUO är wart l)«pp Seln /
grunden t hwsicken detta hopp sig
fasta stuUe/ wat GUDz AUsmäch-
ttqbeet och Nade/ ty säger han at
GUD allena lTlächtM ar/ och
ar Nadelig ar.
före kunde lM halla GUD för sm
tröst i bedröfwelse/ för sstt bestlärnr
i aU farligheet/för sin ahra i äll smä-
leek/ för sin Starckhectz klivpa s alt
sin stvagheet/ saatintet ondt/ehuru
stort thet wore/ kunde honom om»
störta. Orsaken är at HBrransBarmhertlgheet arhwarMor-
öon Ny/ och Hans troheet ar
ftoor. Ia sa stoor at den aldrig kan
ombntas eller förminstas; Man
finner ibland andre lorvenes ssat»
tar jämwälsadane Kiöllor/ hwilcka
eburu man stadiat Wattn af dem
ösa fkulle/ ttjkwäl aldrig kunna ut<
ö<as/ altsa bafwer och GUDz Ra/des och godbeeftRiälla watm tll<
fyllefi. Af denne Kiällan haftva
drucklt alle the som för oO warit/
alle the som nu lefwa./ ja alle the
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som ejfter ost komma/ men blifwer
doch en outöstig Kialla/ öfwerftö.
dande af GUDz Nadegafwor/ the
der sig til Creaturen utchrijda. Ett
Oland andre store GUDz Nade-
wärck/ jom GUD llrael i öknene
bewijst/ war thet/ at ban til theras
wederqweckelse latßialloropwäl. »;.

la/ och gaf dem wattn emot dheras
torst af Helleberget. Mr denne un« '?-

dergiömnde Guden är annu
Leswandes Rmlla/och hwilkensom der afdricker/ han ftal icke
torsta til awig tijd/ Man thet
wattnsom hanglftver M! hlwa t hHnom en Riälla
sprmgande N?attn/ i lkmltttter-
llglt Lljf/ ja en Lefwande Wattus
Kiälla ther af han stal gifwa förgäf»
wes. Men emedan icke alle wels ~.

med glädie ssa wattn utu then-«e HelsobrunnenHm/ utan man< el. ,2.5ga som sagt ar giöra sig nsie Brun-nar sa fölljer wed detta kropKetisse
Sprak.
il. The Affalligas straff. Eller

at alle chesom Okrien fsrlam
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the majie tllstamrvarda/ thet
ar the som ien falst GudMnst med
sönröstan pä Meiustior eUer werldz'
lig macht/ öfwergifwa den Lefwan-
de GUden/ thessola til stam warda/
thcras Dvda Beläten macht och har«
liqheet/uppä hwilcka the sig förlata/
stal lntet kunna hlelpa tkem/ ty all
fscnängeltg tmg mäsie taga en
ansa/ öch the som tber med om-
gä/ the fsrgas ochja med. Ow
the affalltge maste pa zordene

watda thet ar; thcras
' amn stal af Azfzens Book utstra»

t wnrda/ sä at the ibland GUN
Barn M fkola racVnade/ eUer aff
theras Lycrsallgheet dclnchtige blisi
wa/ crsaken lägger strar
der hoos/ the sfwergiftva
<>Mrrett som ar en LefwandeS
lvatttts Rlälla: När the Lssv-
pswr plägade > öfwerqlfwandes

GUD Mosen/ at
ban ssulle faija til Lag tB
Smaf och rack uth tina hand
öfwet wattnen i sfwerthe<

iv. 21.

7 '?»



cheras Mswer och Stromar
och iFlsZar/ och ofwer alt wa-
tu kmrr/ at the warda blod.
Mr Mennistmn denLefwandeNa-
deklällan öfwergifwer/ och t sin bllnd-
heet och sakerheet Landet med alle-
handa synder orenar/ ta sander HEr-
ren GUD/ torstiqe blodijglar/ som
mcd HErrans hämbdcsward/ the
olmdachtlge och affalltge utrota och
strderfwa stola-, När Jerusalem m°
tet wllle erkiänna och nyttm thet
Heljo Wattn/ som thet af then
wande WattukkUlan bade/ matt.
ches ondskoopwallade llMsom l".<l.?
en Rmlla opwaller sitt wattn/
ta lal HEnen GUD dheras Gator
och Wallar/ Murar och Grafwar
fulle warda medBlod/ sa at en starkt
fiytande Blodz-Ktälla tblond themopsprmga mande/ och detta til ett
Nättwtjst stwff öfwer them/ ther«
före at tbe then Lefwandes Wattns
KWan öfwergäfwo.
, Pegge dehlnma/ förebälles ösi i
Dagzens Helma therät-yopp t ttztN
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tisse Hwersien/ och then Vlodsiuke
Owinnan/ hwllcka i fin nödztijd i ett
fast och ornggeligit hoppMeWattn
af thenLefwandeHelsobrunnen Frel-saren Christo lEsu/och saledes wor«
do hulpne och helade. Men the Af<
ftlliqas strafi den swara blodzgang/
som den älendige Owmnan i«; ayr
lljdit hafwer/i anledning hwar af/mj
i Daq under närwarande swara
Zeemstkelse/och Krijgznöd welombe»
rrachta och utwljsa
Kn i Norden opsprtmgenoch

siarckt fiytande

Och ther uti besee
i. Then fiytande Riällansur-sprung och oprmnelse.
n. Huruwijop under en sadan

blodzfiod forhallaftolom.
lil. Hoo chen ar/ som thenne

Blodz-Rlälll, «an M
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HENre lEsu wij törste esster tig

O Salighetenes Kiälla/ wij komme «">

til tig at dricka/ men haftve m-
tetatösa med/ Brunnen ar
per/glsotzOGUDtinAndesStröm «-

Appa ware torre hiertan/ at wij titt
Ord wärdeligenbetrachta och der af
ii wart lefwerne förbättrade/ samt i
Trone styrkte/ til ett Ewigt Lijfmä'
Ze behaldne warda!

oplat mmaLäp-
Par/ at min Mun maförkunim
tin prijs

loxccns Mörll^rittg.
propkeretl ilp

DW förer HErren GIM
325H« de/och förbraendeji c!Ä folket
thes oreenligbeet och Vlodz-fiod3lagsag tlg ltgglandei titt blod/thet befaller i Dagzens

o§ bestada en Owinna/som hade lijdit blodzgang/opwäckan»
deso§ med GUdzAndeSHrundringz
pch anmärckntngz 9rd Oij/ hennes
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nöd och ströpllgheet/ samt Christ!
Nad och Harllgheet nagot mera
eftcrtcmckia och betrachta/ hwarföre
ofi här anledNlNgstrt'
kommcr at besee.

1. Then fiytande Blodz-RM
lans ursprung och oprinnelse.

Owlnnan om hwllcken t
110 tales/ har lijdlt Blodgäng icke
nagon Naturlig/ utan onaturlig och
smartzellg blodfiöd/ en siukdom som
war sa full med stMi och blygd/som
wurk och wedermöda/then ther gior»
de henne icke allcnast swag/utan och

cr sagen orecn/ som oeden lydal
1.„7.Dm e> Owmna hafwer sm
,4. blod - si<sd i langan tljd/ icke alle<

nasi i sä lang tlfd/ s«m wanllgit
är/ utan och ofwer then tijde«
som waant ar/ ssal hon wara
oreen sa lange honttyter/ sason,
bon ar i hennes ratta fisdztijdi
so Eal hon wara oreen i thenno
tl«den. Med denne siukdom gM

»««. l»eb siär GUD i synnerheet Owinw
/.»'. KiölM/Medan Spndengmomen^
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;Qwmno war komen i werlden^
< och pa thet Owinnor mage see hwad
Matkarwöxa ilpel/hwllcka
theras Kropp smamngom förtära /
ochomsijder fielftva Lijftvet aldeles

,

opfräta.- I Blodet star wal
Mennlftiones Lijf: Men nar "'

then hoos thetta Kiön tager öswer«
banden/ förer den med sig Döden:
<ir altsa denne kranckheet/ som aUe
andre en pafölgo/afden försteOwtN'nans ottjdlge begärelse til en ftrbu-
den Frucht i Paradljs/ hafwandes
sin ursprung af jynden som gensm
oftvertradelsen astadkom/schder ,med drog sfwer sig myckeN we«
dermsda/ icke allenast wä' ck
sweda/ ta hon stulle föda/ man och
andre sa wäl Lekamlige som
plagor/ jaledes förlorade hon med
sin Man , icke allenast sielftve
'sinmedstapadeFuUkomttghechSäU-
heet/ utan och af denne Kiölla/ op«sprang en orecnVlod/then M LvZe
Döttrar giorde orena/?a srena/
<at alt thet the i K fiöd l.e». y«
jwedkommoblesore' z° «s>.

Predilan^
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kiäUas opwallande warade Me en!
Manad/ HM eller Heelt
isamfalte iT ahr/ ther igenom hon
är worden sa förstvagad/ at bon mcd,
platz kuyde ga eller bara sig sielf
hon hade och som LvanFeliNen
cuz wlttnar/mvcklt lljdlt afmälic

5.26. ge Läkiare/ eller at lag ma bruka
LucX Ord/at honhade fsrtardt
alt thet hon ätte pä Läkmre/
HchhmdedHchbotasaflngen.

"' Har stöta fattigdom och siukdom/
.ngaroch lijdande tilsammmi/som ör hennes alende sa myckit

swätme/ hade hennes lijdande och
bekosmad warit än m gang större/
hade hon giarna alt utlagt/ och
WyckitWera lijdit/ allenast hon thel
igenom M sin Helsaigen/ emetm
en Heibeegda Hropp ar battte

slr.zo. ä« myckit godz/ tngen Rijke-
,/.ls. ar Mnandes wed enHel^bregdg Rropp. Men hllr war

hennes äak?idom förnunstnt/ och
Vss m?dck ftMrde/ mm hennei
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Krankheetintet botat/Läkiaren kun-
de här giswa. hwarcken hielp eUer
förhoppmng / man thet wardt
Heller warre med henne. Icke /.,6.
Man orsaak sördenstul LvZn-
ke!iNen:St'j!thetwar en<l2wltt'
m/somhade ltjdlt blodgang/
jawal wärdt at badehöras och sees)
hwarföre wij bllligt/ l Dag l denne
Spegel kunne besee hennes och war
andeliga blodgang.

Synden är en andelig Vlodzktäl' .

la/therföre sägerGUD athandaf- "

wer sedt off liggm l wärtßlo
thet <Ki wara synder/ tbem wij
wäre Föräldrars orena i
hafwom; i anseende har t.
Synden en BlHdstuld/ o l wäm
Synder Blodrsda/ ftygge Hch
straftvärdige för GUDz ögl,'z wlj
maste tilstä at wij allesam
äreHrene/och wär
heet ar jasom ett befiackiat
de. hade syndat mas
Ke thet w«ra Ujka som en dren r1,r.,1,.

OwM'
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OwlMa. En kranckheet soin en
andelig mattheet med sig förer/ sä
<lt wij af Naturen are ganssa swa»
ga och «beqwanMe/ nag<dt af!C°r, Hsi Mfwa at tanckia sasom af
«H Mfwe; En siukdom myM
lanZwarig/ warande icke allenast i
ix ahr/ utan i alla wara Lijfzdagar/

, ty bon lader altijd wed oV/«ch
"°

.' gior «s troge/ hwar öswer
"''' Kslen ttaga mäste/ när han under si-

lewma-s och hogzsmjd i dcheOrdchttster />oo kan lssa mm
M dwne dodsens Rroppl

wtelig plaga/ bijt böra HEr<
Tm stade araltfsr

,ör/ Hch tm saal-aro alt för,zw/ tina saak handlar mgenat
H<M MMforblnda them/ tig
kanWZett läkta. Emedan LvZ af
W syMj Blod hade Afiat <^m,

thet hoos honom en torst/
eOersm Vrvders Blod/hwar»MID fraaar bonom/ hwad
hMfwMtu glordt!' Tms Br<"

Blodzrost ropar til mis
Hffr mä iag pa Glldz»s»



Prebitan. 21

wtignar sraga o§/ hwad haswe wij
giordt? Ach ware store och sware
Synder/ropatll GUDomhämbd/sä mangaSynder/ sä mangaropan-
deröster/ här warder altförlangt
at oprackna the Blodröda Synder/som nu i Werlden föröfwade warda;
huru mange finnes ibland otz ännu/ „.Blodgirige och fa!skastllhwll-"'?"'ka Hirren haftver en styggel-se- huru manga hander mgmtg ?ro«Oskyldlgt Blod? Huru M"°nqa -,?.

utsuga/ genom oratt och förtthe Fatttgas och ostylllZe
larsBlod? Huru mange 6n
do at folka them ftmeffter B!od s När i Skrifftenwarder pa° mänge rum talt om
Vloozsynder/ warder ther med ckt
allenast then Synd fVrstanden/ som
emot thet Femte Vodet i GUBzLag hednfwes/ utan warda ochdmLaster och öfwerträdelser der un«
der betäcknade/ sasem af sin rätta
Klälla/ Mennissians syndige Kiött
och Blod opspringande. Enär rro.
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pkoten L12i28 införer til-
kommelse tll Domen Mr han:

c.i<l.„. Stj warder utgan-
gandes af sttt Rum/ til at be«
sokia lordenes Inbyggares

ndsko sfwer them/ sa at jor-
den fkal uppenbara theras blod
(thet nr theras Synder) och lcke
öfwerskyla them som pä henne
siagneärö. Msa är Syndcn/
utaf hwad nambn then helst wara
ma/ lom emot HErrans Lag war»

gangw/ en sprjngekialla til the
.«M och straA hwar med HEr»ren GUD Mrattfardige wrede/

ett Land och MM stupar och heem-
söler. Tarätt nu nämbde HER<mns propKete.emot HedninZarna/
prypKeieiZr, utbrister han i desie

~. HBrren är wred pa alla
HMmgar/och fortornat nppa
alla theras harar/ han ftalgtft
wa them til spillo/ och ofwer-
antwarda them til siachtmnF.Theras siagne stola bortkasta-
de warda/ och stancket af the'ras
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ms Rroppar stal npga/ och
Bcrgm flyta i theras Blod.
Mr hade förestält lsraelz
Barnas samt theras til°
stundade strafförkunnat/fager han:När iag mm Swardzlmttgan- l)eue.

dehwetter/ och mm hand ta-
gertil stmffa/ fa skal mg gisra 4«-
minä Pijlar drukne af Blod/
«ch mitt Swärd ftal ataKist.
Mfwer altsä Krijg och Vlodzut-
giutelse/ ett dm förtörnade HEr-
rens straf/ der med han ett LandzInbyggare för sine blodröda ftinder
heemsöker/ty säger Swai>
det ja Swärdet är starpt «ch s««..faijat/ thet ar skarpt at thet
siachta fkal/ tl>et är faijat at
thet blänckiaftal.O hm glade
wllie wijwara/omhanan gisr
de aU Trä til Rtjs sfwer t!
«nde barn. Mm han hafwer
utfatt ett Sward tll at faija/
at man thet taga stal/ thet ar
Karpt och faijat/ at man thet
i draparens händergifwa
Swärdet M komma Mfalt

B 4 i»
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ja trefalt/ ett MordjWrd/ en
stoor siacvtnlng; Sward/st at
thet drabba fkal l kamrarne tijt
tbe fiy. lag ftal lata klmga
Swardet/ sä at hiertan stola
fsrskräcklas/ och mange falla
fkola i alla theras portar. Ach
hnru blanker thet och hlMger
astad tll slachtmng/ «chsatja:
hugg til bade pa hsgre sijdona

l wanstm/hwad somsörek >mmer. Ach hwad för ett
MtandeBlod. Men til be«
tnW at Synden är ursprung och
Klälla ttl denne hämbd/ thet wijlar
GUD- Anda i Sknfften pa manga
rum: lm sit tolk/talar GUD genvm
leremigm altsa. laghafwersia-
glt ttg lijka som man slogo e«

jäsom en «barmher-
«Z stupat ttg for tina stora mff-
gtarnmgar srul/ochtma siarckasynder skul. Och i det 50 lHZpirel.

jder emotßabel altom-
kring alle Gkyttar/ skmter til
honom/ sparer icke pijlarna/ty

han
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han hafwer syndat em«t Hir-
ren. Mr ludarna woro fangne i
Vabelklagatheochsaija: lVtj wtj
haftve ftndatoch olydlge wa-
nt/ cherfsre hafwer tn med
rätta mtet ssonat. Äter en annan
HErrans propkere: SIjHHR- Hm.?,
rans HMrans sgon see nppa «.

ett stndlgtRijke/ st at mg chet
platt forgsr pa jordenne.

Och som wij med anfördeSprak/
nogsamt hafwom bewijst/ at Sr
den i gemeen/är ursprungoch m«
nelse til denna Flytande V'c äl«
la/ sa sinne wij och af GU
besynnerlige och >:/
hwilcka til henne löpa.

När AWdenj i llrael:oa .?r '

handen wed gutne
Lät HErren hwar och en binda si.
Swärd pa sinä Ländee/ at gä ige«
nom Lägret at dräpa sin Broder/ Z««.
Frände och Naste/ sä at ta 3020 ;-.1/.
Mennissiors Vlod wardt utguten. »«.

När llrael öfwergaf HErren och
tiönte LaZlim,förgrymade sigHEr»

B 5 rans

Preditan.
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_.. rans wrede öfwer llrael, och satde

x°' them under the ?KMsteers och
se°c,' Barnas hand/ thcr the i ,z

ahr twingade och förtryckte woro.
För denne Vynden/ tllstädde GUD

« Sisak Konungen i Lsypcen, at ftrij-
da emot Jerusalem. Förthenneblef
Vaefa Konungm i ilrZel. och hela
Hans huus förstördt. För

,6. Afgudenj/blcs merendels hela lu-
dessa Landet satt i en häfftig Krijgz-
Eld/sa at ther st«d grufwellgg

z». Hch styggellga tlll Til at förtiM
andre pmgor son» denue Synd talla
Wer förorsakat hafwer.Mr then förblindade Siälen ienK 3 sM Gudzttenst har nädt lfran Lef<I.«3« wandes GUD/förfaUer haniTrAoch dieftvulcke widstepelft

bruilt. geßonster/ hwilcka dochi Nöde-
nes tljd lcke hielpa eller stärcka kun«
na/som?ropkecen wlttnar satjande:

rs. 47. Therfore fkal enOlyckakomma
». ,2. sfwer tlg/ sa at tu lcke skatt we«

ta nar han kommer/och ett fall
ssalfallanppä tlg/ thettuicke
ssalt fspftna. Ty med hast stal
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ett stsrl komma sswer ttg/ thet
tn icke fsrstec. Sa gack nu
fram med tina bestvarmre/och
med manga tina Trullkarlar /

om tn knnde behielpa ttg/ om
tn knnde stärkm tig. Hijt hörer
denMajestetisteHimmelste GUdens
Melse/ i Meenlkderij/ Swor-
dom Hch banlkap/ hwarföre m
starkt fiytande VlodzkiaUa opwäl- >

lade i 185002
Man pa en Natt/str HENrans
Ongel falla maste.
rackte uth handena/ til hotelsc cznot
Helgedomen/och öpnade sin förban-
uadeMun/ til försmadelseemotLef»
wandesGUDsittjandes: Nr hatt
HSrre i Himmelen/ sa är iag
Herre pä jordene/ blef bade han-
den och hufwudft afhuggen/ochther
til med blefhela Hans Haär stagen'sa at i then siachtningen
Måns Vlod fiyta ochrinna maste.

3Ur den syndige Mennistian haf-
wer/sa rlnga försyn at häda och - ör-
smäda GUD/ sä blifwer han vch
snart förleddM andragroswa synoer F.

blis'
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bllfwer altsä den trlbie Ndran til
denne BlodMlla GUD 3 Heltga
Vrdz/ HansBgcramencenB, ochTmnares foracht. Til vavill sa»de propkeren hwljhaf»
wer tu forachtat
Ord/ at tn sadant ondt fsr

ogon gisra skulle/
nu/a skal ochSward icke ater-
wanda af tltt huus til awig
njd/ lEsu egna Ord bekräfta thet
ftmma/at Hikrren skal utsandaMa Harar/ och forgiora the
fsmcheare och opbranna
ras Stw. Försträckelige äroHEr.
MNs Ord genvM propKecenL^ecKiel.
Thes f>raster driftva orattun-
der Lagsens namn/ och ohelga
mm Hemedom/ the halla mgen
atskllnad emeilanhellgtHchohe-

at/och achta mtet hwadreent
tteroreentar/ och ftlsta mtetom minä Sabbater/ och iag

warder ohelgat ibland them /

Verfore utgst ma mm wredesfwerch<m/och mme grym.

28 Booc
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heey Md/ giorde mg en anda
med them/ och gafthemtherasfortienst uppa theras hufwudsager Hlkrren Nar
Ähörarena i 7.eäecl,iN tijd deaab«
bade GUDzBodftap/ och for-"."/'achtade Hans Ord och bespot- „

'

tadeHans kropketer, forde
ren oswer them the CaldeersRonung/ och lat drapa theras
Unga Man med Sward/ ochstonade hwarcken piltar ellen
Plsgor/ hwarken aldrigom
ler utgamblom.

Den Flerde Ädran löpande t,'!w>
ne VlodMUa/ ar ett Orattra-
digt och wäldsamt Regemente/

~...,när Negenter och Domare pa jorde-
affWge/ taga gierna meme.Gafwor och fara efter Skianur/ssaffa icke then Faderlösa Rätt< 3l-

ler lata Enckiones saak komma in c°nf.för sig/ ty säger HErren Tebaock Lf.
then Machtige i IlrZel: Ach wee
iag mastetrostamlg igenomml-
«ttfie.nd<p Hch hamng Mig ges

nom
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»keZ. nom nnna Hwmmer. Nar
24- 4- N211e5 allehanda wald och orätträ'

digheet föröfwade i Jerusalem och
luda/sände GUDKrijgzman i Lan»
det/ och Hans myckna ostyldigt ut>
autna Blod/ genom enrattnumg
Vlodz-hämbd straffade; altsa stier
och an i dag/ mlr Mtt och rätträ»
digheet ligger öfwec ända/ och the
Machtigemed macht och wald/siag-
ga under sig en annars goda/giöran«
be sig Sölfwer af den Fatttgas
Swett/ och Guld med Enkiors och

Haderlösas tarar. Mr Personen
warder ansedd i Domen/ nar illsun'
digheet blifwer hallen för wtjsheet/
och Tyrannij för en Ell'waldz rege-
ring. Ta ingen Kiärlek är emellan
Oftverheet och Undersatare/ nari
Landet ja gar/ ta rödier och öpuar
HErren GUD wagar ochportar för
dem/som infatla stola med Sward/
och bestallerenförstöring öfwer then

. ssarcka/sasom hotar. Ther-l-" ssre at j trangen then Rättfar-
' dige/ och tanen gafwor/ Hch un.

dertnckettchmFgttigt»/ i Do
NIINM
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menoni säger HMrren GUD

thet ftal wa-
ra klagograt vä alla
vä alla wagar skal man saija.
Ach wee/ach wee. Eller at iag ma
druka denHel. ?ropKeten3 NaKums «

Ord: weechenMordlskaSta.
denom som full ar med lsgnoch
rsfwerij/och will afsitt rofwerlj
imet äterwanda/ ty ther ftalman hsra siveper smalla/ och
Hiul bulra/ Hastar strija ochtVagnar rulla/ och HMrrekHstalmfora Resenarermed blan-
kiande Sward/ och glimmatt-
deGlaswen/ ther ftolamange
liggta slagne/ ochstoora hopar
med Rroppar/ sa at uppä themimet tahl av/ och man ofwertheras Rroppar falla möste.Then Femte Hdra flytande til den» v.
ne BlodMUa/ är Olvdna emot Ädran
Sswerheet/Föräldrar och andre somi GUDz ställe aro satte/at haftvatnseende och macht öfwer andra/ thewgre sig anttngen Naturlige/ Anw
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lige ellerWerldzlige Fäder/ ty sabör
thet Fierde Bodet i HErrans Lag
förstas: Här wed mä iag bruka en
Lärd Måns och Förnämlig Ltlrares
Ord öftver denne Synd/ ftl lydande:
När Varnen bllfwa mootspännige
sinom
ochWardzlösa emot sineSiälcsöria»
re/ Undersatare Trolösa emot sin
Ordentelige Hfwerheet/ mästra the°ras glarningar/ dannathem ihm.
tat/wanwyrdathem i ord och athäf-
wor/ sä är alt sadant ett uppenbart
ryckte ttl annalkande olycka/ty GUD
käterih'tta mtetbllfwa ostratat När

hade stiftat upror emot sin
Fadcr oh Konung/maste han thet/

,
hällgmndeienaEek/medtrespchtlr

sstt hiettä stötte/ omgialla,
<dä ! fta llr3elB Varn knorrade

i4.lp. förderfware drapne: sagick thet och
mcd then Lpnraimiren och Belials
Man 8el)3 Licnri SON/ hlvilcktNopbäswande sig emot vavicl, therfött

, At bufwud nedkattas <u
"'"' Munn. S 6 ga'r thet och än med
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alle wanartige/ olydlge/ genwördlge
Barn/ Hhörare och Undersatare/ ty
GUDzDom är juklar. Then som,
bannar sin Fader ellee sinaMH-
der/ han ftal dsden ds/ och
hansßlod ware ofwer h«nom.
Och chen ftm sin Fader eller r«o«l.,
Moder siär/ han ftal dsden ds."-
ne br iodzkialla nnnande ar Drap s'
och Mord. Then som Blodz. Dra»
saker ar han Mammer Landet/
«ch Landet kan icke
warda/för thet Blod som ther f...Vtgutit warder/ annars sn Mnom Hans Blod som thet utZM haftver. När denne V!odz«
jdndicke warder straffad/ Hchlsr°starna hwar «ch en äx Machs
tig til at utgmtaBlHd/Hch Fsr°
radare warda lijdne som Blod
Vtgwta. Ta sander GUD i sin
Nattfärdige wrede Swärde». .

Landet/ som thet ssal hämnas
Lx«mpel stnnes i
ge/ som sadant bewittna, ilabel „.,?.

NtsdeeffttMchutKzlylodftrhans «°s.
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Wtjngärdz ssul, ty maste hennes
Herres /VKZd» Blod/pa then Sta°
den/ther hundar hafwasiektl^2dockz
Blod/ och sa sietla Hans Blod. I

. lljkamatto/ gick thet med för
z clir» Prastens Sons

utgutne Blod/ta han af theBvs!ste
KriWmän blef pa sin söng drafea

'?. och dödad. Ty
ämnar sine Tienares «i/d/

l.'- denne synden Me bliftvaostrch
""'»f .llckensager: TdensH,ttM-

- m MennMo Blod/ Hans
Blod stal och af MenmMom

tmttttwarda.
HM hörer hambdgircheet /

dnat/ och Wrede/ hwar meb den
n aadra förtörnar/ stadar och

M/ f)säbör thetFemte Bodet
er Christi egenFöcklanng förstas/

z sees kun af KwttkNi femtt
ör denne lasten sänder GUD
l Landet/ fom

v!cl. ur emot Lckom, therföre at Kan för<
>««..'' MgdeUnVrodermedSwärd/ och

strMde honom Hans Barn/och all<
Njd war arg l fin mede/ ochdrlfivtt
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sine grymheet allestädes; Therföre
stulle BUD silnda en Eld tll IKe.
man, som Palatzen i Bazra sörtä«
ra stulle.

Mst denne löper en sora til den
stytande BlodMUan/ som full
med orenligheet/ nembl. Owcht/ s"'
Bolerij/Blodskam/och SodH-
miterlj/ tbenne ma billigt kaUas en
stoor fiod/som löper genom Landoch
Städer/ orenar Landet/ och drage?
öfwer thy GUDz hambd och strass?
iag will inter har tala/om den f osta
werldens strass/ genom SyndMo-
dm/ eller 806QM8 och OomorrnX (""'

förstöring genomEld och Swafwel/
utan/ jasom Uppa en stoor Heta/ föl«
lier ett starckt staaregn/ su läter ochHErren GUD uppa en syndlg brä»
na/ i lättfärdigheet och otucht/ m
ftatande Vlodzfiöd til en sadanEldzutssäckiandc opwalla. Simeons >

LeviSwärd/ maste yämnas pa the
BicKemiser<; Blod/ för I)'NX theras
Systers förkränkiande. The ,<

tlsteMansblodstäm med
terz Döttrar/ kunde eij med min-
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dre än med 24000 Måns Vlod för«
sonas/ hwMet Upottelen lhogkom»
merisinförmaning: Laterotzicke

. deller drifwahorenj/jasomsom»
.08 blige af them besmittade sig

med horech/och folio pa endag
«ch Dugu tusend. För-

sträckelige äro HErrans Domar/
ther med han denne syud strassat:
Sö? nagre Bellals Mäns flemma
giarning och wäldtächtpa ene «vitez

>/hade helaVenjamlns siächte
sanärblifwitutrotat/sä atuti siacht»
ningen emellan ilrael och Benjamin/
125000 Man t Benjamin woro för-
derfwade/ som aUe Swärd förde;
ia hörerman ta hwad stadeligBlod
löper afdcnne Hdra/ huru mangas
Biod therföre har mast Mna/ och
manga gator och graftvar/ ja mar»
ker och wijdaplatzer med the ssagnas

v„«. 8100 uvwlt och oftverssylt blifwa.
Ä>ra„ On fivter til henne en annan Adr«
Swalg giör mangas Kroppar blödan-

vch de/ och msnqas Munnarqwijdan-
z>r«cken. de , Swalg och drickenfrap:
Aap, Zran denne upstijger ett wstm/
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hwttcket förwillar MennifklansFör»nufft/uptlwder okyssheet och lätt.
färdigheet/förorsakar sattigdom ocharmod/ssstadkommer Moch trlltor/hwar igenom ojfta osfyldigt Vlod
warder utguttt/ mm thet blifwericke tlier med/ thet opwacker ochGUDz wrede/ ty GUDzAnda ro»
par wee öfwer chem: wee chemsom Hieltar nro at dricka wljn/
och Rmmpar til at dricka/ ther-
fsre sorgrymmar
wrede sftver sittfolk/ochtMer l
Mg hand sfwerchem och fiar
chem/ sa gt Bergen dafwa/ och
cheras Rroppar äro lijka som
träck pa gatone. etc. Och ttuedan
theras Tänder giänm bijta thet
läckert är och wäl fmakar/ sander i<,e..
GUD ett machtigt och otaliZt 6.

folk/ i cheras Land/ chet cher
haftvertander/ sasom ettLejon
ochoxlatänder iasom en
«a. Iblandstdana feta koor hasi ~ l<.v
wer HLrren Utit drapa the-
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ms unge mätt med Sward /

Hch stancket upgä af theras la-
,« grom i theras Naso.

« Säsom en KiäUa opwaller / och
til manga orter och rum sig utbre<f?rd°ch der/ sa är ochHsgfärdochpracht

prach,. enHdratildenne BlodMUa/ den
har fin oprinnelse af hurtat/ men
Utfiyter i athafwor/ ord/ giarningar
och klader/ da denne opfiöder/ hon
genom mangaKonungarijken/bland
Höga och Laga / MäN och Owin-
nor/Fattige och Nljke/sig utwidgar.

»^c.,. HlLrrm (3UD som siar emoot
" the höMrdige/ har icke eUer lem»

nat snnd ostrassat. Til the
stälte ZionsDöttrar säger han: M
mentzeftlk/skal falla for sward/
och tttte Rrtjgzman i strijd. En
tbland andre orsaker til Klogbuernaz
undergang räcknas thet at man
altljd hafwer sagt om den siol«'» at dan fast stalt ar/
bogfardtg/hogmodlgoch stoor-

nnat/ och äter ?>opt,eten emoot
0.4,. Dm sfwerdadlgheetHch

'ertans yogmod hafwer be-
dra-
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dragit tlg. ibswer then stalte Ko-
nungen i I7yrc, lyda GUDz hotelles
ord: Mffter tltthierta fsrhaf-wer sig/ therfore ssal lag simda «8.
sremmande oftver tlg nembk 6.7.

the
stola utdraga sin Sward sfwer
Ng/«ch mora tina stora ährotllssam. Förssräckellgen talarGUDz
Anda emot then stalte Konungen i
Hllur. at Hans harilgheet fkal
til inter bltftva/bäde Slal ochRropp/ och stal fsrgas och sor° '«-

stvinna Hljt höra Byract,B ord 3
GUD hafwer the hsgfardlge ..

~forkastat afSatet/ H Hpsatt >

tdeödmmke. GUDHafwerthe
stalte hedmngarnas root Mws
tat / Hck vlanterat sdmmke i
theras stad.

Sasom girigheten ar en, mot
til alt ondt/ sa är hon och en Hdra AA"til denne ModMUa/ en oprinnelse ?"s-
-tilsnijkenheet/ orättradlgheet'
thenfattlgasförtryH/ sfwer-
wald/finanyerij/ oorer «ch fkm-
nande. När Bglomon denne Synd

C 4 w
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beskrifwer/sögerhan: Thewachta

« effter hwars annars Blod/
then ena stäreffter chen andras

krov.,. Lijf. AUja gora the girnge at
,z. »9. then enetager then andre Lijsi

wet bort; the som afthenne bega»
relse äro intagne/warda aldrig af

ke<>?. Rljkedomarmatte. Mettslach'z« som haftver swardfortnw
der/ hwilcka med sinä orlatan-
der opfrata och fortära then
fattige i Landetta och thefattt-
ge ibland Mennistiorna. Men
wee them gingomropar GUPz

«?f.z.Z. Anda. wee chen som gtrig ar
til sms huns warsta/ pa thet
han skal hafwa sitt Naste uppe
i hogdenne. rvee then som dyg-
ger Staden med Blod/ och tll->

F".'7. reder Staden med «ratt. The
"' aro som en Fogel som lägger sig

pa agg/och utklacker them icke/
Utsä ar then som oratt god;

Brsamblar/ ty han maste ther
zfrätt/ nar han thet aldrammsttancker. Aldenstund sadane Mam«mons
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mons Tiänare wela sörwara och
fördöllia sine Skattar för GUD/
öfwerheten och then Fattige/ ja är
obarmhertig emot sig sielf/ och de-
drofwar sttt Hiott/ sa sänder och ,

"

GUDstarpaexecuwrerochwäldz.
wcirkareiLandet/som plägathem/
och asm chemicke yafwa nog tll at ata / utan
stolafsrsmachta/ och hwad tbe
fatta ftal intet undkomma/ och
hwad som undankommer skal
Swardena warda ofwemnr-
wardat. Theras girigheet Ml Km-K.l
komma them alla uppä theras
hufwud/ och HBrren bräs
pa theras efsterkommande med
Sward/sä atmgenundfiMler
undsilppa fkal.

Thetze och fiere Syndermwt HEr<rans 3ag och,o Budord löpande/,
are the BlodwUe Hdrar som tii
thenne Blodzkiälla löpa.
StadnernuttjtetHLrralwWal.

signade/ och seer til om I och för
tijden en jadanBlodz-KMa finnen
utl Norden. Wlj behöftvn intet off

Preditan.
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mcd fiere Sprak och fremmande
Vx?mpe<uppelMa. Thenne Owin-
na hade lijdit Blodgang i ahr,
Wele wij see wart K. Fädernes
Landz ttlständ/ sa sinne wij at thes
Inbyggiare nu i 7 ahr hafwa lijdit
en stoor Blodgang/ igenom det för.
ssräckel. och BlodigeKrijget; Hwem
kan uttala huru mangen blodigstior»
ta t deffeKrijgzabr är afllädd? Hu.ru mange Tusende sargade och iM
siagne? Wijda platzer med Blod
rinnande? Stader och Land med
Mod opfylte wordnes ThenNöda
BlodzFahnan btifwer ännu ut<
swängd/ thet blodige Swärdet wil

ickega i sinä stijdo/ wareblod»
r3de Synder ropa ännu om stöm
hämbd och straföfwer osi; Hwem
weet nämbna/ och rackna hwad pa
wäre Fienders sijda i dhe af HansMaij:" war Allernadigste Konung/
medelst des Nättmätiqe och Seger'samme Wapn/ tijd effter annan er<
häldne ssloriole viKorier l sitt Blod
bliswit liggiande. ä. ,700 d. l°
dlovemb: bleftvoför Staden l^grva

af
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as thenKlulcKouvirifke BoooQ Måns

l starcka Häär/ 18000 Man neder»
lugde/ach! försträckeligit til at höra/
och therföre för hela Werlden under»
ligit. Huru mange Tusende af den
Sachsistt l7Ol Wtd Z.issH
pa andre sijdan Dunaströmen dleft
wo stagne/ kan mg eij nämna. d. 19
lull, ater wed i
Lilla koklen til nagratusendc pa
Wahlplatzen liggiande. «703
d. 2, och V. 4 06tabriä sam«
nm ahrwed pulwust/ och Stadm
'ldorn, och sedermera i the twänne
öhrs ,704 och 1705 förrattade
Feldttäg/ aro mängttusende afware
Ficnder salne/ samt hwad ja wahl i
offentellgeLgrcgiller som comen6era>
<je partier underHans Mmj:<zTap.
pre (3ener2lerB anförande a andre
Orter i pokien, Curland/
Lijfiand/ Ingermanland och Fin»
land/til wäre VlodtarstigeFienders
rättmtltige hambd förelupit/ thetwore alt för widlyfftigt at opräck«
na/ til at förtijga hwad Blodgang
wij pä wär fijda innom alle dche

krijgz-
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Krijgzahr liidit/ ther af mange hier»
tan arewordne sarade/ mange Mun.
nar qwijdande/ ja mange Enkiors
ochFaderlöseßarns ögon rinnande/
alt thettaharwartt/ochän äriNo»
den en starkt fiytande BlodMiälla.Then älendige Vlodsiuke Owlil.
nan hade myckltkostat pa Lakia»
ee; Hwem är ibland o§/ som icke
ktänner tnnqden/ af the sware be<
kostningar/ tilrednlngar och utrust»
«ingar/ som detta Krijget med sig
fördt haftver/ mängen är ther ige<

aldetes utblottad/ haftver mD
Mttia uth/först sin medeU och ägen<
bom/ och ther til med sielswa hltl<
penochmaustapet. MangeKyrkior/
-Hoss/ och Byar/ äro af Fienden
plundrade och förstörde/ ja mange
Mennifkior/jämwälBlödigeOwin-
nor och Meenlöse Varn til fanga
tagne/bortförde och Ma handterade/
ther sfwer mangas hiertan blöda/
och weth GUD/ nar pa theZe pla's
Zor will en ända blifwa.

Thenne Blodsiuke Owinnan blef
intet böttre/ utnn chet wardt

wär-



Predilan. 45
wärre med henne. Wij haftve
wlintat dageWn at thet ssutle bllf«
wa bättn/ men thet är fast större
Mnelse til wärre; Fienderna hafwa

nu sattsig og närmare än fin/ den
Stad och BeMning som ofi när-
mast Ilgger/ anfächtat/och jaledes
hafwer ett blodgingt upMH/ thet
innan öpna och wijda Landet
med sitt Mordswärd/ at förstöraochförhärja/ sa at wij nu fast stor or-
jaak hafwe/ med luda och Zion kla«
ga:Hwijyafwer tn sa stagitos/

at mgen otz helakan s lVljhop» «?,

pades at A>et ftulle fred war-
da/menhar kommermtetgHdt/
wij hoppades at wij ftulle he-
lade warda/ och sij har är mes

ra wedermsyak HMrren wred»
Zas swärligen sftver of/ ywij
warar warwedermsdo <ci lan-
ne? Och wär faär äro sa nan-
na ond/at themmgen helakan/tn ast Hsi worden som en Riäll<»
tym imet meer rinna will.

Men hwad är thet wij sfwerw«r stHrg «M/ vwar "l-
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och en knorre emot sinä synder/
ransake och söke sitt wästnde/ si
warder wan finnandes at wara
Blodröda Synder/ hafwa GUDzNades KiäUa tilstoppat/ och denne
starkt fivtande BlodzkiäUa i Nor.
den sa öpnat/ at ingen Mennissia
henne stilla kan: HErren GUD är
en Helig GUD/ hwilcken ett syn»
dtgt wasende icke behagar/ men tä
Hans Lagupsateligen och mootwlllt»
llgen warder bruten/ fordrar Hans
Rattfardtgheet/ at han Lagsensöf.
vertradelse strangellgen straffar/ ho»

>m felar icte eUer medell at ham«
<s/ ty han är af en oändelig wljs<
et/ och kan den sa myctit mera l
zrningen wijsa / som han ar en

n WsnMg HErre/ altsä ta Menni.
stian lcke will eMnna thet han
med ktärlek och sachtmodigom
anda kommer/ tager han tllry
set at straffa.

Wlll man här förestalla Sweci'
Rijkeslnbyggares afttädelse ifran
den Leftvande och äwige GUden/ si
wijser dm sig strax i theras syndige
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och wedcrsttMeligeAfguderlj.Om»
stiönt af GUDz Ordz idkelamme
Predijkan/ och Höga Ofwerhetens
starpa inseende/ warda hlndrade
lsran thetgrofwa/illjftöse Creaturs
dnrkan och tllbeoielfe/ at the en'
säl,a ttl Trädet tu ast mm Fa-
der/ och ttl Stenen m hafwer
födt mlg. Darligen i sin wahnsin-
nigheet förwandlandes / thens
ofsrgangel. GUD; härligheet
uti beläte/thet eq allenastgtordt
äresster forgangelige Menm-
stiors/ utan jamwalesster sog !

lars/och fyrafoy/ochrrypande ».»;.

Diurs lijknelse/sa finnes doch Gr
diklagat/ mange förtackte Afgu
dyrkare/ the som forlata stg
MennlMor jattta stg ktott t.i l«r°6.f.arm och wtjm med sltt hterta
ifrän Hlkrren som salja tll Gul- »'ol»
klimpen tu äst wltt hovp/ tber<!'.
lö« GUDz Anda kallar the Prige
Afgudaftvrkare. Och
ten en Afgudadyrkatt. The som>. Z'l Mra och bögheet
IMnhettochdeljellgh medM.,
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bei, i macht och starctheet som kk,.

?.;«». rao, sig sielfwa för Gudar och Gu«
Lxoä. ophäfwa/ betagande der med
s'''"i'then Alsmächtige Skaparen/ sin

Guddomelige ttcnst ochähra/ om
them maste man somlrremlgz
sordom om ludarna sade/ sä man»
ge Städer/ sa mange Afgudar i
Norden; Kunnen I intet see hmu

.« werldenes Gud jder förförer iftan
',"' venHimmelfliesimningen/ och för-
»c!,/. blmdarjdrasinnen. lag läggermig
... här intet lstrijd med Hedningarna/

the ther i sitt mörkcr sökia ett Gud«
dvmeliglt Lius i himmelens Stier»

r/ eUer mcd thePafweste thether
helgonens dyrkan/ betaga then

Guddomelige machten sin ähra/eller
Med the AfgUdW som
<ig för sine Veläten diupt böija och
lmga/ alle thesie hälle wij för war
Troos och Läras fiender/ säsom the
och nu sig tilhopa gaddat med sitt,
Mordstvärd/mangeTusendeSwän«.'ssars och Göthers Blod ossvldelb
gen at utgium/man medEdertalar
z'aa cMomEvttttgelij PredilkanMtt
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ifran en sa stum Afgudadyrkan skil.
de och renade aren/gaar tll zder sielf-
wa/I warden uti edra Samweten
öfwertngade/ at fruchtan och kiär-
lek för sadane jordisse och förgänge-
lige Afgudar/ hafwer brändt ett
mnrke i jdra hiertan/ at I 6ren
siorc Afgudadyrkare/ ty emedan I ,salcdes yaswen sfwerglfwlt then ''

Leftvande Riallan/ therföre baf«
wer och HErren GUD l sine wrede
lätit thenne Vlodz-KlaUa ovsprin-

.„ ,«

ga/ochmedförbannelsebefaltSwä'
det at utgiuta Blod/ och nu
a sin/emot them i Norden beramma«
de hämbdetijd/ besiutlt at ham-
nas sfwer sine fiender/ Swar-
det stal frata/ «ch af idertblod
fult och druckt warva/ ty Imasten wara
Slacktdffer i Norden. '"-

Truldom wldskepeltose
dlefwuls?e konster i
lofjerlj/härerlj/dagrväljandeetc.
the hafwa »nänqe provmcier, Land
och huus hm i Norden opfylt/ för
hwllka styggelser HErren GUD för. ,z. „'.

B br,f.
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drifwtt them utu Landet. Vejpe»
glar jderl osärd/hwllcken tä
han luda och Jerusalem M ett s<i
wederstyggellglt wasende förförde /
ochHErrans förmaningmtetachta'

. de/ maste han thct mcd fiet rar och
Mior t thet Babylonista fangelset

"' dmgiälla. För denne fynd cire och nu
mange i wäre Fienders hander fang'
ne och M handterade; kan ederm<
tet annat förstrackta/ sa ssuUe thet
äwiga straffet jder beweka/ tä I hö«ren at the fom Afgudadyrkan och
Trulldom bednftva tcke skola arft7" wnGUdzßnke: GUdz HelWNambns mtforuk i swordom/
banstap och falska Ikeder/ haf.wer ibland osi aldeles taglt öfwer
handen/ och öudoch HöZa sfwer'
heten genom stränga Stadgar/ den»
ne Synd/sasom förorsakandcGUDz
hämbd/ alfwarligen welat förekollftma och hamma/sa warder doch dm
för inqen Sund hallen/ Vlodet m5ste förr Mlna them i hiertat/ än
thenne synd kan i Munnen tystas/
och effter ja Mr sii Mer och thet.
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wij siunge: Tl?e Unne lam stva«
ria/ che Gamble lee ther äch/
ty fattar mg mm warjl,/ «g
wil glsra tyem grät. etc.

Hwad ssal mg smja omthen He-lma Sabbachens ohelgande
«ch Gudz Ordz foracht/ thetwore wärdt at mcd blodlge tarar af,o§ beklagas/ then hednisse och för-
bannade trögheten at besökm HEr«rans Tempel/ then fördömmellge
kallsinnigheten under war
tienst/iVöner/GUdz Ordz hörande/
Lafsänger och annan helig dyrkan/
har saigenom owännen bemächtigat
sig hiertat/ at man hoos denne tijd-
ftns Chrisme/ ingen kiarlek til GUdzOrd/ ingen andacht i theras Kyrkio»
gang/ ingen i theras Les»werne fines;om thenDym oförgön-
seliga Säden stuUe falla i god jord/sa stuUe man förnimma fast böttre
ftuchter itroo/kiärlek/hopp/ tala«
wod/ ödmiukheet och andre Dvgder/
hwilka nu ty wörr myckit särt op-
3a och wäxa. Huru mänge «?«.

Ker finnes som l sitt ftndm« saker- z. 4'
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heet wandra effter sin egen lu-
sta/ fäljandes i sitt l!picuriste sinne
med)erem»VHhörare/ effter the

' ord som tu sager osi i
Nambn wlllie wij intet hsra
ttZ» sirästerna tala myckit i
wadret/sivärd/hunger och pla-
gor/ kommer intet öfwer o§/
thet gZnge them sä sielswcm.
Mcn konlmer ihog hwad sanima
HErrans propliete i berörde c^Z^l-

v.lz. le! swmar; Sij mg stal lata
komma öfwer iDder ett folck
sierran esster/ett folck hwilckey
tungdmayl tu icke fsrsiär/ och
intet förnimma kan hwad the
säija. Hr thet jcke sandt/ thet ar jusa stedt. Hwad will man nu saija
om the t Christenhccten opkomne
Skrymtare/ hwilcka wal hafwa
ett Men af wijsdom / genom
sielftaZe andelmhetoch odmmk/
llien aro intet i att tbe aamblePba»
rlster olijke bwilcka utwartes aro
hwljtmenade grafwar/ men m-

-2z.'7 tzvänes fulle mcd the dsdas
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bcen och all oreenllgheet/ hwll'kcis läros förglsst ochsa sig til theffe
Nordlfke Orter utsprijdt/ och man«
ga och i den rena Luthcr-sse Llinm antmgen lcke rätt arun»
dade/eUer af wlllo andan förforde/
wunnit och betagit/ thesie ga och
willia afandre för hellge hälsas/ tä
the med the strymtande ludar kun-nahangmsine huftvuden sasom
ett saff/ men i sine hiertan are suUe
med gmgheet/ sins Mstas förför.delande i Händel och wandel/andrasbclackande och förachtande/med mc-ra sadant.
I hwad wördnad och heder ssola

Christl Danare blifwa haldne?när manGUdzOrd/ thet the för-
kunna/ sä ringa ssattar/ GUD ar
tberöswer ett aUseende wittne/ huru
ju i desie tijder störste delen mastegiöm sitt Embete med suckan/ ochdehls för thet föracht som the af
oförnusstige och otacksamme?'<höra.re lijda/ dehls af then fattigdom och
armod/ i hwilcken the med sine lesiwa maste. När Folket i Jerusalem
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«cl»r. begabbade GUDz Bodssap och be-

spottade Hans ?ropkerer, blefwo
the lthetßabylontffe fängelsetbort'
förde/ sa ar thet och til en dehl alla-
redanhär l Norden tilgangit/ och
warda/ ther ingen battring emellan
kommer/ the osaligetijdersnartiN'
brytande / at altsammans stal

Hm. 8. sHm en fiod ofwer lopetochbort-
fordt och sfwertackt warda/
lijka som fioden gtsr i

Mr wij haftve hördt war öfwer<
trädelse emot then Lag/som fordrar
bade fruchtan och kiärleek til GUD/
och huru wij der med GUDz wre«
des Eeld emot ost optandt/ och then»ne fiytande Blodz-Kiallan för ch
«öpnat/ s<l är lätt at dömma hwad
fruchtan den will hafwa f3r Menni-
ssior/ som intet fruchtar sin Skapa»
re? Hwad kiärleek den wiU wijsa
emot fin Nästa/ som intet älfkar sin
GUD? Hwad lydna skal then be-
wijsa them/ som i GUDz Stad äre
satte til Regenter och Fader/ pa jor<
denne/ när the sin lydna emot M
Himmelsse Fadrm upsagt? Eller



hwad troheet menar tu hoos denfin'
na emot Gudarna pa jorden/ soin
sitt förbund ochlöffte med GUD i
Himmelen sa plötzligen bryttr?

Man befarar bllligt/ at mänge
ty warr ibland SweaNijkes IM
dngglare hemligenärogroftvaMeen-
Edare/ som emot sin giorde huld-
heetz förplichtelst hafwa haft can-
jpirarioner med fremmande puten-
tarer, och detta blodige Krljget op-
wäckt/ ja sädane Le!l2!8 bam/ som exocl.
banna Gudarna i sitt hierta"»'»'
och che sfwersta i sttt folk la-
sia. Mange trolöse Undersätare/som icke see pa thet Allmanna Va-
sta/ utan fin egen nytta och fördeel/.intet ställa Förböner för Konungen/
fdm sin Höga Person för sine Under-
satares walfardicke stonar.

Mncker effter j olydlge och geen»
wördlgeßarn/emedan j lcke hafwenwelat lyda NM/ sä har GUD
sändtjder.Swärdet/ besinner dochatHlydnaarenTruldomssynd/
Och alle olydige fsrbannadeoch rr<,v.
Zll oftvertmdelje och olydighet,p. »6,
tar anteUg sin lsom Hwad Lb.,«.«z
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Hwad tror tu ttg wäl hafwa

giordt/ fom antingen ttn Nästas
Blod Utgutit/ eller honom effter
lijfwet trachtat/ Hans undergang och
fördärffunderhulpic/ honom iyier.
tat och med Munnen dräpit/ i nö-
dene ingen hielp och barmhertigheet
bewljst/ weten at hrvar och en

, lok. som datar sin Broder/ han ar
; >;. en Mandrapare. När then

Omemsklige obarmhertighete/ haat/
wrede/ tratoroch kljfftnbördesemot
hwarandra opfrater den Chrlstellge
klarleken och den Vroderllga försoN'
ligheten/ tä sänder HErren GUD
Swärdet i Landet/ jom the ostyl»
diqas utgutna Blod/ och then fatti<
gas utprefiade Swett skal hämnas/

liom. ty hambden ar och
" »I. hgn wedergiällat.

Kommer M til denne Vlodz»
kiälla/ I som af den orene andan
förförde/ och afjdert syndige Klött
och B!od retade/ med otucht/löös-
achtighcet och horerij Landet ostlä<
rat hafwen/ I warden här finnan-
de en stoor ström afjder syndige Säd

och



Preöikan. 5 /

och Vlod/ flytande til denne Kialla; ex°<i.
Huru offta är thet jder sagt; Lu '4.
stalt lcke glsra hoor. Huruoftta «l»
hafwen I hördt at Bölare och
Hoorkarlar skal GUD doma.

offta är jder predijkat at
Hoorkarlar icke skola arfwa,c:<,r.
GUDz Rijke. Huru offta är thet 6. .0.

jder förkunnat/ at Bolare stola
hafwa sin dchl i den Sion som "-

brmner med Meld och swafwel.
Men huru warder doch denneSynd
utan sfy och försyn sä upsateligen
fötöfwad.' sasom fruchtan för GUD
och klärlek til war Nasta dagelig
dc,gz aftager/ sil tiltager den sttircka
Heta i Mennistians egenKropp/hoo
kan thet nogsamt beklaga/ at hore-
rijs diefwulen under warandeKrijgz-
tijd/ sä gräseligen 3r2ller2r, retan-
des icke aUenast them/ ftm uthan
Echtenstapet äro til lättfärdigheet
och otucht / utan och insmygt sig i
theHchra sängiar och them desmit'tat. Then grofwe och bestialiffetljdelagz jynden har för nagon tijd

D 5 til
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tilbakas har t Norden styggeligm
bltfwlt bedrifwen/ men nu HUoi
Laf genom öfwerhetens Christeliga
förordnlng/medelst des styggelses och
der pa fölliande strafz al,wur<amlna
förettallande nagot dämpad och hm<
drad. Lönsteläger i horelmus och
syndige kyffen halles as mangen för
mgen Synd/ för alt sadant sa har
HErren GUD som är af en oände«
lig reenheet och heligheet icke lamnat

. Landet ostrassat utan med thet blo-
diga Swärdet mfamt/Landsensln-»

«
byggiares flemheet at hamna. Be<

)'.,<, stormat wara Murar och ka-
l? stat them omkull/ fsrderswat

Landet med Sward/ m stulle
ickeHlkrren hamnas pa sädant
fHlksomthettaark

rc?.,6. Zlons Döttrars stalthttt och
k1.,6. 6c,mB högfard barfiugit hijt l Nor-

den/ men den har och fördt thet
bwafia Swärdet med fig. TM
Ktöttoch Blod har wäl inbtUat tig/
at tme kläders prackt/ ar dm stiöna
ech wälbllbade Kropps prydnW/
tln olyckel. Mtws hielp sch öfwer»
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täckelse/ tm behagelige reenligheetz
tiänarmna/ dm ahras och
gmndsteen. Menweejderj M.
te HlLrrett hafwer swttrit wed
sinaGlal/mlg förtryter Jacobshogfard/ och ar theras pa-
layom gramse. Man har wal
tänckt at detze tijdere plagor stullekunna mdraga scaten för mange/
och den syndige prachten dampa/
men man finner at den andan/ som
inrymdt sig hlertat/ kan eij wam
fördold/ man han wijsar sig t at«
häfwor och kläder/ o§ borde under
en sa allmän heemsökelses tljd/klada
o§ i stofft och asto/ och effter i^mi-
vilerngz Lxempel glöra syndabat»
tnng/men GUdl klagat at det
blaste hiertat fast Heller seer / at detstarpa hämbdeswärdet mätte ssiärastora stycken ftänNlffet/nederläggia
tappre Hieltar i folket/ äu the stulleMora den minste fiijk ässin fa«fangettgheet eller den ringaste dehl affm Kroppz prydnad/ menblygens I«cke O stälteSwea«Döttrar/öfwerdenne jderSysters/ och allas Eder

egit,



egen orenllgheet/IstuUen mcd rntta
stlämmas at jdert Kiön är en ur-
sprung tll öswerträdelsen/ och der
Utt fast MeM äN det Wäl repr^sen.
tergncle glaset jder bespegla. Och
effter thenne synd sig sa inrijtat/ at
den hwarken med löffren eUer tll»
saijelser/ hooteller undsäijelser/wa»
ningar eUer förmanmgar kan utro-
tas/ ty hafwer HErren den Mtt<
färdige GUden/öpnat för Eder dm
fiytande Vlodcklällnn/ och fuUbor.
dar thet pa jder/ som han genom
prapketen L!2«cl,iel Zldon hotat/ st'
dan han dcm theras deijllgbeet och
högmod förchalllt. lag ftal san-
dg ibland jder och
Blodz utgiutelse uppa jdra ga-
tor/ Hch I skolen dsdzsare ther
lnne falla genom Sward/ thetoswer eder gä skal alt omkring/!
och stolclfornlmc, utlag arHEr^

,z ren. Säledes ssal han lataene V.o
.' ros och blodzutgmterskas ratt

ga öfwer jder/och utgmta eder
Blod med grymheet Hch ntjt. ,

60 Bcot
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Fyllerij och oswerfisdlgdeet i

Maat och Dryck/ har och lockat wa-
re Fiender til ost/ pä thet the af then
ftta marg och starcke drycker matte
delachtige blifwa. Titt Kiött ochBlod mbiUar tig wäl/ at tu med
den mancerliga werlden stal thcr
med förgöta din jammer/fördrifwa
dlt ftogda tltt hierta/
förwarfwa tig manga wänner ochsa wljvare: Men kom ihog at 1o
K<mnrB sag icke allenast the Gvllene ,

Cronoruppa theGräshopporshuf.
wudcn/ utan han sag och theras '"'

tnndcrwara jasom Liijonstander/
och theras sturtar sasom
ner, altsa' thet sota Wljn/ thet fal«ler tig wal sött pa dtn och
tunga / men der af kommer ett 5.
Hstlckellgltwasende. lag förblj. '»-

gar at tala om cmdra straf som pa
denne synd söllia/ utan bliswer alle-
nast wed wart Mostycke/ och bewij.
Mat den och lupit til den fivtande

i Norden/ och emedantbewatu Vröder mycken wätska ln«
dncka/ Sa har och HLrren w^.
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lätit ett watn opkomma Nor-
den effter/ hwtlcken en fiodgiä'
ra skal/ sa at bade Kandet/ och
hrvad ther uppa är/ och Sta-
derne med them som ther mi
boo/ftola sin wagdnfwa/och
Nlennlssiorne ssola ropa/ och
alle Landsens Inbyggiare jam»
ra sig/ för then gny ftul af the»
ras siarcka hastar/ som ther
lopa/ och for thet duller af the-ras wagnar/ och theras hwls
siamrande/ sa at Faderna icke
stola see sigom effterßarnen/st
fortwtfiade srola the wara/ och
ta stal thet sannas at I fkolen ata
jdert Brod med bäfwande/ ochdricka edert wattnmed darran-
de och sorg. Huru har werlden
förkiusat eder med en omattelig be<
garelse ejfter the sörgängelige Rijke<
domar/ huru san eder listigheet hal»
las för nägon försichtigheet/ellereder
argheet för nagon klokheet? Thett
ena Brodren undertrycker dB

4.5. andra/ och ett N?an fsrradeeden
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den andra/ en Man gMar den
andra/ och talar icte ett ftnt
ord/ the wlnlacmm sigther om/huru then ena skal bedragaden
andra/ och them tvcker illa «va-
ra/ at the annu icke kunna gs-
mt warrechuw mängen opbygger
sitt huus med Blod och förkoftarsitt huus mcd orätt/ sannerlig ärLandet fult med lögn/bedrägerij ochdlodzssulder/therförekan eij annars
fkean thet ju med forderftvelsensqrvast stal reensopas och ränsas.
I behöswen intet sökm ursprunM
til denne BlodzkiäUa t wära Flen-ders förbundzbratt/ eller stiutastul-den pä the höga hufwuden/ wlj äresielfwe orlaken til denne plaga/hwar
medGUD ofi för deHe och fiere w«.
rebegangneSynder i sin rnttfardi-ge Wrede heemsökt hafwer. WaekranMeet är derföre sa stoor/ at hcn-ne mgen bela kan/ wänte wij hielp
"Mennissior/ M ar deras hielp
sMncl. Rope wij om hielp Koos '''

Helqonen sä wet mtet ps^,

HchUnel kmvner os Mtet. '^'
1 Bs«e



Fsrlate wij «si pä wart sward/rl- 44 tt?et kan och intet hielpa of.
?- N)illlewlj sara m l <>ch

dncka af thet Mattnet Slhor/
' sa kan chet icke eller hielpa <H

Tdet ar war ondstos ssul at<

6 4 B<wt

wlj saplägadc rvardom/Hch wcr
olydnas srull at wlj sa napste
wardom. Therföre ar basta rad i
denne nöd at wtj af then Blod-
siuke Owinnan lare.

il. Huru wlj of nnder denne
Blodzfiöd stalla skolom.

Then älendlge Owmnnns förhal»
lande under hennes smarhliga krank-
heet/ bessrifiva Evangelisterna lcke
nnndre esstertänckeligen/an omstän>
deligen; i Dagsens LvgnLelio ssO
At hon sade wed sig sielf? Thet

är hon betanckte sig/ och radgiorde
med sitt egit hicrta sin bästa rvän/
för bwilcken bon mtet hade beWff/
hwarckm at ssiammas ellcr blchas/
eller beftuckta sig för falskheey ocb
fömlderij/ hon sade wed MMmätte mg allenast komwa Iwed



I<uc. z,
47.

2Z. «»

Hans klader/ sa blefwe mg hel-
bregda. Mennlsslig hielp war hoos
henne sörgäfwes/ the naturljge me>
del krasstlöse/ och blodsiukan swara
obotelig/hon war intet omtänckt at
Ma förbudna olofiige medel/dief«
wulsteoch widssepeligeKonster/ ty
sinner hon thet wara bästa räd iden»

ne nöd/ at hon med ett wördsambt
ftamgaende/skalswandes föll ned
for lEsu Fotter/ hennes blodz-siuka hindrade henne/ at hon eij np«
penbaullgen/ som andre nödstälte/
undcrstod sig ga fram förlEsu He-llga Ansschte/ utan hongickbaak
effter honom/ erkiännandes jamwcll
der med sin andelige oreenligheet/
at hon med sine Synder denne siuk«
dom sig uppä dragit. Til ölolen
torde hon tcke gä/ ty hon genom
Hans Lag war forbuden/ at yafwa
onWnge med the rent); Icke til
Phariseerna somsutohwilcka the Levitiste Stadgar som
nogast wille effterleswas; Ickeellertil jordiste Läklare/ pä hwilcka hon
ftuchtlöft alle sine medell hade an«

E wsnde
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wändt/ Utan hon gar tll then store
undergiörande lElum/icke fram för

ogon/ utan baak effter honom/stlämmandes atuplyffta sin ögon
ath htmmelen; men hwad gagnade
henne at hon gick baak effter/ ochkom
wed hansKlädesall/eller somssger: togpähansHlader/trA
dehon iKlädernas wedrörande sig fin»
na nagon boot emot sin siukdoms Mr
trodde hon pa honom hwarsKlader
hon wedrörde? tyfölllerwljdareat
thetta hennes ftamträde war sam»
manfoqatmed en ödmmkttlförsicht!
hon sade:matte mcl allenast kom<
nm wed Hanskläder/blefwe mg
heldregda/ thet är/hon trodde at
lESUS kunde bota henneochheu<
nesßlodZ.kMastilla; Fafängtka'
stadeen arerman sin stldi jorden/om
han icke trodde sädanti thet frucht<samma sslötetnärdt warda/ förgäf»
wes wagade eenKlöpman sig i wilda
haftvet/pa thet aenombäradcTrääj
ther han tele trodde sig warda behäl<
le»; Altsä bade ochO'winnanfrucht«
WrördtwedlESU klsder/omWi

5.27.
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Me trodt honom bade willm och kun«
nahielpasig/ och andochthenne troo
warswag/ ty hon sruchtade sig med
sitt wedrörande orenalESUHeltge
Kropp/ ther han doch war öswer La«
Zen/ sä warlijkwäl hennes tllförsicht
och troo sa starck och krafftig/ at hon
ther igenombleshulpen.

Har af ftyter en ttöstellgLäroom
för osi/ huru wij i all pakommande
andelig eller lekmnlig / sardeles under
warande Krljgznöd skicka ochförhalla
fkola. Nembl.at wlj taan war Till«
fiycht til then nitta Nödhielparen
HENREN 3ebaoch then mtte
Knjgzman/ hwilken allena stil- Ai'iar örllgl helawerlden. Och eme- '

dan wijmtet kunnakoma wedhnus
höqaPerson/ sä ssolom wij see ttl/ at
wij mägefarum wed HansKlädcfall/thetärlOrdetochB2cramentsn,sökla
krMigLäkedom emot war andellge
oreenllgheet och blodz-fiöd/säsom wck»

re synder aro aansta mänge/ sä äre
och syndestmffenmangfalllge/ ibland
hwilka man i framstarummet bllllgt
ma sättiä Krig och Blodzutgiutelse/

E hwil'

Preditan.
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hwilket nu i Norden gör en underlig

Menatthenne siytande
sialla mä bliftva och stillad/sa stolom wij effrerthenne älendige
Owmnans , tänckia pa
tienlige Medel/hwar igenom thetms
stee/ nembligen/atwij beftijteosi/

I. Om en oskrymtad battrmg.
Then blodsmke Owinnan tanckte
wedsigsielff/thet är/ erkande at honwar een stoorSynderfka som medsi»
ne synder thenne blodgang öswer sig
dragit/altsck mastewij ochtilsta/at
wij med ware Synder/denneßlodz»

iaUa giordt ftytande/ och derföre
fatta Christelige och alfwarsamma
battringztanckar/atwiji en ossrym-
tat bootfärdigheet grijpa otz sielfwe
nn/ med swijdande hierrän tanckia
pa ware mitzgiarningar/ och med
qwijdande Munnar och tarefulls
ögon/ them för then Hel. GUden
bekianna. När <SUD ha«
de lwtat ludafolket med krijq och
förderffaf tke Cbaldeer/ strmanar

,„ . han them tilbättrmgsäijande: S«i
,4. twa nu Jerusalem titt hierm
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lfrän ondstone/ at ttg ma hol-
pet warda/ och nar berörde pro-

anklages therföre/ at han om
krijg för them predijkat/ stger han:
Gä battren nu edert wäsende
och Händel och
jders GUDz roji/ sa stal och
HBrrm läta sig angra thet on-
da/ som han emot Mder talat
hafwer. Til sädane bättnngztan-
kar förmanar smjande.
Omwander jder lfrän all jder c.,8.)«»
sfwerträdelft/ pä thet ) icke
stolen falla for mlffglarnlngena
stul. EUer at lag mä bruka the
Ord hwar med wär Nadigste Ko<
nung/ (Then GUD nadeligen styrke
och beware!) osi 1702 a then an«
dra store Vönedagen til en oskrnm-
tad bättring opwäckte. Söker Hm. 5.thet goda och icke thet onda pä »4»'^

mägen: Sä ssall
Zebaoth wara med

iLder lberömme/haterthet onda/och älster thet goda/
Mff« rätt i portenom/ M fkal

E 3 HEr-



HSRrenGUD Zebaötywam
nadelig sftver the igenlefda i

Til fädana Christeliga bättringz
tanckar fordres Syndenes kiansta

12c.,.«. och bekmtmelse/ at man i GUD3Lag; spegel sig beskädar/ uti sitt
Samwete thes öfwerträdelse kiän-

ktzl.,. ner/ och sin miffgiarning imet
fsrskyler/ hwar upps föllier en

»cor. helig sorg/ iom är esster GUDz
". sinne och astadkommerbattring

til saligheet then man intet an-
grar/ drifwande o§ genom Lagscns

, . tuchtan/bädetilettinnerlMhiewI°«l.. rijftvande/ samt lEsu Ehristi Dy'
'l' ra Blodz och förstyUans tilagnan»

de genomtrona/ och i samma Tro
_

. erkiänner honom wam den yppersta
Lakiaren/ then bästa Nsdhiel-

rs,4 is paren/ och endaste Syndadota<
ren/ och sedän giör sin battring be<

,». pröfwad med m Gudelig wandell/
kommandes ihog at wij areGudZ

ksk. 2. warck fkapade i Christo IlMft
«. til goda gtärnmgar/ at wij uti

thein wandm stola. SijtaM
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thet som GUD genom mootgang
och fara hoos o§ staffa wiU/ at wtj,
bekiannehans Namn/ wända 8.,f.
Hsi iftan wam synder effter han c:l»r.
plägar osi; och haftveross od- s. «s.
nuusat/ hwar uppa han sin Nade
och hlelp beteer/ jasom then barm-
herttge GUdens fivar pä zglomonz
Vöön lyder: Omtheomwanda
sig lftätt sine onda wägar/ ja
wlll mg forlata them theras/'
Svnder/ochbota tyeras Land/ z

'

ja angm thet Httda jöm
tankt at mora.

Men thet ar wardt at högst be-
klagas/ at hwarken GUDz ftranga
befallnuig/ eller thet öswerhangians
i>e swara straffct/ eUer then stickadeplägans längwmtgheet/ eller sswer-
hettns alfwarsamme pabud/ eller
Lärarenas trogne förmaningar/ nä«
gon alfware och GUD til nade be«
wekandebättrmg hoos osikan staffa/man hörer wal allmant klagas öf-
werstraW/ men ingen wM ga til
sielfwa AMan och see hwar afdet
upspringer; Man seer wäl SUNz

E 4 »re«

PrMan.
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tvredes Eld ähr eftter ähr häfftigt
brinna/ mm hwem är som giuter
nagon rätt bättringztaar then at
mflackia? Huru offta ären I idcheKrtjgzahr til en sanssyllig bättring
förmante? I hafwen wäl under
Straffpredijkningarne nägot lijtet
hängt edra hufwuden neder/ andra
nagot suckat/ mm mera öfwer straf.
fet än Synden; I ärm uti Edra
Samweten öfwertygade at I til en
eUer annan/ eUer fiere Himmelsre»
pande Synder ären brotzlige/ I ma<
sten bekiänna/ när nägre bedröfwe»
ligare tljdender om Fiendens fram»
gang til Eder kömmit och faran sa
myckit närmare nalkatz/ I nagot
mera qwijdt öfwer thetta onda/menthen rätta ochostrymtade lefwernch
bättringen har man än intet hoos
eder sunnit/ ty sa' snart Pesten os
uägon hugneligare tijdende bar/fal<<m I igen uti edra förra Synder.

r«o<l. x> Iförhärdade rKaraoZ Vröder och
?>34« Systrar/ när regnet och dundrtt

wänder igen/ sa synden I «in ytterli<
gare/ nät plägan lijtet träder til-

bats



baka/satradenl igen ttledergam-
bla öfwertradelse/ hwad wiUien I
wänta/ at GUD stal dorttaga ochfördriftvastmsset/narl thes Hml-
la Synden sasom den dyrbaraste
statt hoos Eder förwaren; Kan na«
gon afjder träda fram/ och med ett
reent hierta saija/ sig sedän thenne
Blodzttalla upspringa lnände/sittsyndige lefwerne ratteligcn bättrat?
ney/titt Samwete ropar emot ttg/
tu mastemed blygd sta tilbaka/hwar
finner man nu större Gudzftuchtanan tilförenes Kiarleken til GUD/som Hans Lagz förre Tafia llf o§
kräfwer/ är afwerldenes kmrlet för»
qwafd; Kiärleken til war Nasta/
at dm nu stulle finnas/ haller man
icte mindre raart/ än i then döda
Kropp sig nagon warm Blodzdrap-
pa röra stulle/ thet är ett lijtet prof
afkiärleek til war Nästa/ at «Ilssasinä Barn/befordra sine Anförwan-
ter/ och sine Wälgiärningzman gott
unna/ men thet är ett bewljs til ett
fordömmeligit haat/ then fattiga at
förtrvckia/ srämlingen at utrotaoch

Ez sm

73Predttan.
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sin owän i himat dräpa/ huru lijtet
blifwer Christi egen förmaning til
Chrlsteltge kiarlekzwärck här i achtalsker edra owanner/s". tyem som eder van-
na/ gtsrer wal emot them som
ederyata/ beder för tyem somgiöra eder skada och forföUiaeder.

Vetänckereder iHErransNamn
zer.lzi och marker til och twtzer lcke

«H.ls. glfwerHLrranomedromGu-
di ährona fsrr an thet msrkt
warder/och fsrr an edraMtersista sig emot the mörka Berg/
fa at) wänten effter liuset/menhan Ml doch alt gsrat til mor-

V. »7. ker. Wee tig Jerusalem cSwerige)
när will tu doch nägHtt tijd re-

. nat warda? Battra tig/battrac.6.3. fsrr än GUD glorttg til ett
sdeland ther mgen utr boor.
Utgiut in för den Lefwcmde Barm«
hertige GUden titt hterta/ bekiän
tina synder för honom och säg: Ach
HSRre wara misigmrnlngar
hafwa thtt fsrttäm/ mm hlelp
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doch for titt Namn stul/ ty war
ohsrigheet är stoor/ tyer rvij
emot tig med syndat hafwe. «47-
FMeraltsa ,

il. MnbootfardlgtrOttesßoon/
at wij effter then Blodsiuke Qwin-
nans Lxempsl med henne falle ned
för lEsu fötter/ och den öfwer os
komne blodgängen hiertel. afbedie.

Hedningarna hafwa iknjgztijder
akallat sin Krijgz Gud l^lZrrem,
m,m, och fiere sadane/ »nen wij som
afGUDzOrd oplyste aroni/ssolomdyrka och tilbedia then TreEnige/
äwige GUden/ Fadren/ Sonen och
then Helige Anda/ hwilcken aUena
för synden stul/Krijg ochbrlig öfwer
ett Land sänder/ han och thet uppa
en saustyllig bättrmg och ta wij ho»nom anropa/ stillar; Sasom denne
Bupp!ic2ncinna med ett bootfärdigt
bierta/ sin böön eller suckan/ hwll-ken HlUrranom Gudi icke mar ec.),.
fordold/ftamsMe/altsa bör och «-

oy giöra/ kommande ihog at Hikr- .

W icke hsrer en obHHtfardlg ?°

dssn. Och om wlj ''
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rl. 66. nägot oratt forehafwe i wart

'»- hierta/ warder HHrren osi icke
hömnde; Hwar til jämwäl for«
dres en otwifwelachtig bönhörelses

1«.,.6. Tro/ atmanbeder i trone imet
twlfiandes/ sa förmanar Baruch
the sanqne lerusalemsBarn - Haf-c 4"- wen ett gott mod/och ropen til
GUD/ st ssal hanfsrlopa eder
utur fiendens rvald och hand.

~ . WarandesjamnMiVönene/ochför
"", ' alttng i the lekamlige ting tälige/
' ' beemställandeGUdiatgiörahwad

hanwill. XlosishändersoplyftaN'
de/ halp honom i strijdena emot the

,7. „'
» tar siogo med händerna/med hiertat
,527. ropade the til GUD och tä erhöllo

the Segren. Vönen har warit och
blifwer thet aldrabästa GUdz Bar.
nasWapn/iag kunde thet medman»
ga Heligas k!xempel bewijsa/ men
hwem är lcke ahrligen och dageligen
therom underwijst/iaq will allenast
wijsa at war Allernädigste Gud'
fruchtige Konung/ icke allenast sielf
med en ödmiuk Böön GUdi sine

Kongl.
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Kongi. Warck och förehafwande al«
tijd heemstaller/utanoch huruHans
Maij." i alla theste Krijgzahr/ med
barlige Sknsstenes Sprak der til
förmant. Förrän Krijgzlaganitän-
des bleswo wij pa then »'Vöneda»
gen ahr 1720 samtel. paminte at
Ma effter och effter ckr.
Hans macht/och sokia Hans An- '7.".».
sichte alttjd. Sm dagar för än
tbet och för hela Werlden
efftertänkelige Slaget wed
stod/ kommer Konungen ihog äll«
Vöön/ den Hans Malj-t och o§ til
en Vönetexr a den , Vönedagen
ahret der effter , 70, gifwa mande.
Och ällä akallade Hirren sm
GUDetc. Förandesofisammaahr
med zZlomo at bedia: HlkßrenwärGUD ware med o§/ säsom' Z'pan med wara Fader want
hafwer/ han ofrverglfwe osiicke/ och tage icke dandena lfranof etc. NarEwärdetnu langeha.
de örliqat lärer Hans Maistt o§
med Maccabeerna at ropa iHim-melen/ sä worde ch HErren nadelig. 4,,«,.'
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Om Bönenes warkande stuUe mansa myckit mmdrc twlfia/ lom at en

sir. ;7. RättfardlgMansßösnracker
/°- alt op l Sky»; Och formarz. ther han alfware ar. Til
"' sadane och fiere härllge GUDz Ord/

hwllkawlj i the§e nastftamledneahr
a the store Vönedagar betrachtat/
hafwer Hans Maij:e samtelige sine
Undersätare til en andachtig Böön
och äkallan opwäckt/ hwem af eder
kan saija thetta icke wara stiedt/
atl icke allenast i the helgade Bö-
nehuus utiAllmänneltgcVöneredm
hiertan för GUD utgiuta stullen/
«tan och eder om M Christelig och
nyttig Böneordning i Edre egne
Huus/sa wälKär i HErrans 'lem-
pel,som i Vygdelagen wed the wan»
lige Sochncförhör troligen unoer»
wijst/ GUDz befallning/iöfwerhe'
tens pabud/ Lärarenas förumning/
Eder eqen sa wal aUmännelig/soin
besynnerlig nödtorft/ hade en sadan
Böne-Andacht hoosederbortskaffa.

Mcn cmedan Vlodgangen an icke»
sig bar stiUat är tecknat I hafwen.
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dedit illa/ ty som plagan 6n icke
aterwander/ sa är thet ett oselbart
bewijs at Vönen icke gatt af hier- _.

tat/ utan at I allenasi nalkay
GUD med Sder Mun/ och he°
drat honom med edmKappar/
men edre hiertan haftva warit
ther langt ifran. Menen I wal
at GUD stal wam bunden til eder
strymtachtige Gudztienst? stalßö-
nen bllfwa hörd/ maste hon ga af
trone/ ty kallar benne Upottelen
Tronesßoon. HlkrrenGuDär e,t Hiertans och Nwrars
ransakare/ Hans sgon see efftertrona/ utom hwilcken/ Bönen iscmmng cir tngen Boon/ utan en
GUdzbespottelse/ at man begäree
nagot asGUD med Munnen/ therman doch i hiertat honomlcke rätte-
ligen kianner eller honom i trone
«kallar. Man finner GUD bättreibland ofi mänge sadane som ftillaneller aldriq bedia/ huru fkola sadana
wanta wälsignelse pä jorden/ somaldrig sända nagon Vöön til Him«melen; «raeliterng hade ett Offer
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som falladcs ett dageligit Brän-
neoffer thet the HErranom til en
sööt luchtz Offer offrade/ iag menar
the hade sinc witze dagelige Bone<
ftuuder/ men ga nu til tig sielf/ be«
tanck om tu i dag eller igar; eller
nagon annan dag sallit pa tine syn«
dige knän/ och titt hierta iVönen för
GUdi utgutit/ iag fruchtar före at
man ibland sH hafwer sadane Gud»
och Böön-löse Mennissior/ som icke
willia giöra then Alsmachtige och
awlge GUden then wyrdning at the
nedersalla ja nappligen knaböija föl
honom/ och omstlönt the för Gud'
fruchtige Mennistior hafwa en fo>
syn/och thet understundom kan hän<
da en eller annan gang i manaden
eller ähret giöra/ ja hafwer doch en
sadan kallsiunig böön ingen frucht
med sig/ emedan then är icke nagon
ftljwlllig utan en twungen och
fkrymtachtig dyrkan. Tu understar
tig och wal knorra ther öfwer at
Bönenicke bliftver hörd/ men orsa<
ken betancker tu kallsinnige bediare

i« s!. intet/I bedlen/ men saan mtet
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ty I bedien illa. Tu beder ibland
om Syndernas Förlatelse/ men tu
tancker änta aldrig at rättbortkasta
tlne alstade synder/ tu ropar wlll i
thenneKrijgznöd om Fred medwär
Fiende / men tu will änta bllra ett
förbannathaat i titt hierta emot tin
Nästa/ tu önstar wcll at besrijasi-
fran tine palagor/ men then tunga
Svnda»bördan will tu gärna dm-
ga/ therföre gar thet sa Eder i hand

..som Byggnmgzmännerne ißabel/
nar the begärte Stenar/ bles them
gifwit Traä och sa wijdare; sa gar
thet och med them/ som förestriftva
GUdisättettil böönhörelsen/när thebedia om rljkedom/ sa sänder VUD
them fattigdom/ när the bedia om
Fred/ gifwer GUD them osred/ sa.som theras Osser icke af en HimelskEcld/GUDthen wclrdigeHel.Anda
är antandt/sä bliftver thet som cainz l.otacknamligit. Man hörer ojfta icke
utan förfkräckelse/hmu theogudach.
tige i sin wrede med en grMig ijf-
wer tunna göra sinä böner (oböner)
Nlir the antingen af argheer wela

Z hämnas
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hamnas een annan/eller af girughet
kijfwa om thet förgängeliga/ellcr af
begnrllgheet at lefwa i wallust/ ts
ftal man höra at en helfwetes Ecld
ar antänd/ menßönen med Troo/
Vootfärdigheet och en ratt Varna»
förtröstan ftamförd / then warder
hoosganstafaa sunnen/ O syndigt
Creatur! stapade ttl GUdz Beläte/
hwad fordrar taSkaparen afo§an>
nat an en heligDyrrkan i Böön och
Tacksayelses Men wlj hafwom ther
utlnnan waritgansta tröge och kall»
Ilnnige/ hwarföre och then Nattfä»
dige GUden hafft orsak at straffa otz/

Ls. 1.7. Hch sanda en Seld l wara Sw
der/ochFremmande atförtara

~ ,l. wara äkrar fsr wär sgon. Vch
«medan Herren icke hafwer lusttrl oxars/lambars eller bockars

?.,j. blod /sä gär thet nu altsa: at om
wy utrackewara hander/iagts<
mer han doch sin syön ifranosi/ockom wij an myckltbedlom/si
horer dan oH dochra hander aro fnlle med blod/n°°"- jaomwljakallehonom/stalhatt

,0.

Voot



doch mtet swara/ och om wtj
blttijda Ma honom/ stolewij
lljkwal intet ttnna.

Fördenfkull ar nu hög tijd/medan
Fienden oH alt narmare nalkas ochsaran är sii mycktt större/at wlj grijpe

Pauli wapn/ eller lall _

.

boon och akallatt bedia i anda«-
nom. Warom försakrade at GUD "v
hörer alle älendtgas och förtrycktas
böön/ samt allas therassomtro up»
pa honom. När Samuel för thttbe-
mwgde llrael ropade til honom/ jI
bönhörde honom HErren/ och lar
dundraettstarcktTordönöfwerpKi,., zlitteerng, sa at the wld 3000c) Män 7«,»'woro flagne för ilrge!; lätom och
wart roov komma in for HSr-
raltom/ sa ssal hcm fr<llsa ossifranwar Fiende/ och iftan wära hataresom oH förmächtige äro. När thesä ganssa swarligen plagade
«l2el, bad
stchte/ och Hlkrren hsrde hos iz.4 f.nom/ ty han säg pa llrgölB jäm-
mer/ och Hirren gaftdem ensom chem forde uw

3< «he
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the Byrerz wald; Wij mäste wäl

2. c»»r. hekänna at i off ar ingen macht
" "> emot then stora hoopen/ som e-
conk- mot HH kommen ar. Men om wij
)1.v.«. Uisckia kunnom ropa tilHim»
"' melen/sä kanHErren snart sandaen

förskräckelse i the Lä«
ger/ och drifwa honom med ssam

«5,,». heem i sitt Land igen. Ta vavicl
~" angest äkallade Herren bsn-

hsrde Herren donom och troste
honom; han glsroch cin hwad the

rc Gudfruchtlge begöra/ han hs«
rer therasroop och hielper them.

Emedan wij nu sä förwissade ä>
rom/ sä är jubästa rad i denne nöd
at wij effter then älendigeOwinnansn«c. Lxempel draga Krafft isran lEsu

''"- Chrifto/och med en hiertans Tro och
förtröstan/omfatta GUdz innerliga
Barmhertigheet/ bediande t Anda»
nom/at hän oH i denna stora Knjgj«
nöd nädeligen bönhöra Wille/ säijaN'
de samdrächteligen:
MHERRE GUD ZEbaoth MVWsfordom medtin stora hand/thenfirstockade rl««o5 Wr med alle

84
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thes Wagnar och Resenarer lnwef.
wade mitt l hafwena och förfärade Lx<,6.
the Oörstar i Lclom, och lat en bäf» »4.27-
wan komma öfwer the Mächtige i

försträct och nu tin Försam»
blmgz fiendc.
wast tino lande nädeligoch strlassade
the fangar Tu som tilfö-
rene tino Folcke miHgerningar forla»
tlt hafwer/och alla theras synder ös-
wertäckt. Tu som tilförene alla ti- «;.

na wredebottagit hafwer/och
tig ifran tin wredes grymheet/tröst
osiGUD warFrälsare och lät astin
ogunst til ost. HErre wara fiender ,

nro infaUne i titt Ars/ the utgiuta
blod alt omkring som watn; men
hielp Tu O GUD wärHielpareför

,tms Namns ahra stull : HErre
GUD Zebaoth see ther til och straf.'"-
fat/at pa thet brannande och rijf-'?''?'
wande ma en ända warda. Lät o§
lefwa sa willia wij akalla tittNamn.
Titt Azmachtige befkydd ware öf-wer tm Smorda war Allernadigste "".

Konung! wälsiqna O GUD Hans "'

anstag/ och giör Hans Wapn til

Predilan.
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r 5.73. en högtönsselig Fred segersamme!

». Lät för tig komma the Fangars suc°
kande/ hämta them som under fien-

" at the mage komma heem igen och
förnym theras dagar sasom the for«
dom woro.rs. ;°. När wlj sa bedia/ sa skat HErrettwarn <dsi nädellg/ och warder
snmrandes sa snart han thet ho-
rer. Och som HEnen sordom dagz
hördetheVelägradesroop i LetuliZ.

4' l HM wy lcke astata med fastandeochbidiande for sa2"' "> snartthmälenderopar/sähorer
' GUD thet och hämden komer

sl?>'B- snarlma. Ta förde fitt ElN'
betes Wapn nembl.Böön och Föch>
ning med Nöökwarck/ giorde han en
ända pa Israels barns jämmer; Alt»sa när wlj i then
Blodz och förbundz krafft bedie/ fa
stal och HErrcn göra en ända pa
thenne Vlodz-nöd/ ty Htkrrettseer tll sinas nsd tä han therasklaMhsrer.
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Sasom wij nu har af hcifwom

lardt at mcd böön och bättring stll'
la then flytande Blodz.Klallan/ sä
skolom wij och^

iii. Wtjttlaclgta ost om ett
Chnstellgtt Tälamod. Hwadha-
dethet gagnat then blodNukeOwin-
nan/ om hon under sin talsahrige
blodgang begynt knorra öfwer sin
Vlodz.fiödz langwarigheet? eller
bwad har hon wmmtt om hon
öfwer sine utlagde medell pa Lakia»
rena bllfwit otaltg? Ney hon dra«
ger sitt Korsi taleltga. Thet war en i;,
Owinna som hade hasstKranckhete« "«

nesAnda i,B ahr ; Thet war och I«l».z:
en Man som 138 ahr legat siuk wid j>

Dammen LerKezöa, the, maste och
gifwa sig tilftedz / altja til at stllla
tlienne Blodgang är nödigt at wlj i
heemsökelsens tijd arom talige.

Man laser i the werldzlige Nilto.
rier om HedNlNgarnas clelpsration
och otallgheet iKrljgzttjder/ at the
antingen Förgifft lntagit/ eller les-wandes i Eelden sprungit/ af Mu»rarnn sig nederstördt/ sine Owinnor

F 4 «<t



och burn upbrändt/ sineSönermör»
dar/ förr än the i Krijg af Fienden
stulle flagne bliswa/ ther med haf»wa the Blodz-KmUan icke stlllat
utan mera giordt fiytande/ men the!<uc.»«. Christne behalla sine

"- lar genom Talamod-, icke ka<
««br. standes bort sin trssi s«m een
"' stoor lsyn hafwer/ utan ihogkom-

mandts propkeeenx Ord -

lag wil bara Herrans Wrede/
"!»". tymg hafwer syndat emot honö/

?' til thes han mrattar mm saak.
Sasom wij i allpakommande Be«

dröfweise stolom dragaKorset taleli«
ga/ wetandes at HBrrenSUD

, c<,r. lagger «5 icke storre bsrda p<i
"«')- «n wij forma draga/ ty han la«

ter ingen frestas ofwer sin for--
mago/ afwen sa nu/ han ar wäl en
Nättfardig GUD/ men sa ar Hans
Varmhertlgheet och Rattfardigheet
sa tempereracle och sammanfogade/

«iol, at tä han sargar/ han ocksä la-
-3.»z. ker/och tä han siarhan igenhe-wr Th<rssre haswerhanaldrlg

med

88 Bobt
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med allone tagit sin Barmher- exiicc.
tigheet bort ifran och om 6. .6.
han an med een olycko c»§ näpst
daswer/sa hafwer yan doch icke
plattsswergifwitsittFolck. Kun»
na altsa GUdz barn nar han Krijg
och öhrlig öfwer them komma later/
sig ther af trösta/ at han i strijdene

„. .

fralsar ifran swärdsens hand;
ty han plagar och bedrsfwar ckr./.icke mennifkian af hiertat. ;j.

Wlj förmmmom wäl nu at wara
Fiender sittSwärdzägg hwast emot
ost hwasser/ men har mä mg faijasom Konungen i Ilrgö! sordom sade
taBimei bannade honom/latho-nombanna/tyHtkrren hafwerbefalt honom banna vaviä, lätthem strijda/ ty GUD har befaltthem at strijda. HErrans Wälsi.gnade/ warer icke öfwer Flendensttatzande och grymma upsath/ eller
Ara förmagos utgäende / genom
Manskap och ota«
«ge/ HErren GUD hafwer thct förnynden o§ palagt/ och nagot godt

F 5 oss



osi ther med försedt/ icke utan orsae
gaf Hans Maij.-t war Nadigste Ko.
nung a den sidste Vönedag utt inne.
warande ahr en opmunttlngz Text

klov, afB3>omo: tällg Man
" ar battre an en starck/och thensom rader sitt sinne/ ar battre

än then som Stader rmnner.
c Sasom genom talamod enFor--

sie warder dlidkad/ sa kunna och
wij med ett Christeltglt talcunod/
blidka den Himmelsse Konungens
wrede emot o§; O at the som af
Fienden äre omwarfde/ och wij alle
med them kunde i en rätt förtrösm

, .
saija med the belägrade i LerKuiiZ.

Fucktl,. NH sdmtukt wänta
z6"°7 hlelp Hch trsst iftatt HErren

' GUD/ sa sl?al han frija wärt
bl«d lfran wara fiender/ochne<dertryckia och til ssam gora/ al<

som of forföllm/
HErren war GUD: Therfsre
later otz icke wara otalige l thet-
ta lijdandet/ utan beranna at
chet ett straffafGudi ar/ mfc'
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kit mindre an wära synder aro/
och tro at wij näpste warda sa°som yansDenare/ til battrmg

och icke til forderf. Och ther
imed bewijsom o§ sasomGUDz '

tienare i stort talamod och de-
drsfwelst. N?ed talamod lopan- »«br.
des t then kamp/ som osi fore- "-''

laZd ar? och wal wetandes/ at de»
drofwelse gortalamod/tälamodgsr forfarenheet/ forfarenheet l

!gor hoppet/ och doppet later
zlckekommapaftam.

När wij ater salunda hafwomlardt at med Talamod draga thettaas HErranom GUdi palagde stras-
fct/ sa föllier och deraf/at wij under
warande Krijgzttjd kunna wijsa:

IV. Mr oforsktMt HierräochFrijmodigheet. Then blodsiuke
Owman war genomLagen afstangd
tftän the Helbregdas församblmg/
genom blodgängen ifran sinä krafter
kommen/ och asLäkmrena til sinmedell utblottad/ hade lijkwäl än
M qwm/ at hon med ett oför-

siräcke
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sträckt hierta rörer wid lEsu Klö
der/ och i trones fUmodigheet söker
hielp hoos honom. När longrKZl,
stulle nntradastnjdena medtheM
llsteer snger hau til sin wapndraga<

»32M. re. Rom lät «ff ga utsftver til
'4> s- the oomstorne Philisteers La»

gcr/ttlaftventyrs warder
ren nägHt utrattandes genom
«si/ fsrty chet ar icke HlLrm-
nom tungt/ hietpä genom man-
ga ellersaä. För then segersamme
stttjd som Daviä hade mcd 6c)!i2lb,
utbrister then förre i detza frilmodig<

c.,7. heetz ord: Tu kommer til mig
45» med stvard/ spiut och ftiold/

men mg kommer til tig i Hlkr-
rans Zebaoths Namn/ ilrZeiz
<>äars GuDz/ then tu sorsina
dat hafwer. En gansta stoor fch
modigheet seer man want hoos l)Z>
nielz Stallbröder/ ta the understo<
do sig swara K. I^ebucaclne^r:

v«n. z. Thet ar icke af nöden at wlj
,<.,/, swara tig/ sij war GUD then

wlj dyrsa/ kan wäl hielpa op
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utu then drlnnande Ugnen/ «ch
sralsa utu ttne hand O Ro-

'nung. GUD har och thet swaga
Owmnoklönet giswlt en stoor frij-
modlgheet/ som wij see af
omluöitl,underLerKu!,X belägring/
huru HErren GuD uppa hennes ';-?-

Böön ochtararhenne styrkt haftver.
Här mäste man weta at dcnne stark-
heet och frijmodigheet kommer icke
egenteligen afMennistians Natur/
elj eller af Rijkedom/ eller af stort
och wäl exercerar Manstap/ UtaN
GUD ar aUena fomgifwer mod och
kraffter/ ty beder DZviä glfmma r5,;,.;.Sial storakraft. sfwer hwilcket
Uttalkarena hafwa gifwtt denne ut»
läggning: Tu stärker minä Siäl med
starckheet och tapperheet/ och i en
sadan ftijmoolgheet giort mm stalt
och öfwermodig. En sadan mjmo<
dlgheet lät 02vi<z see emot denLclo»

menDoeF och 82UI, sätjande: HwadhsgmHdas tuCyranat tukanst "".z.
stada giora/ effter doch GUDzgodyeet ännndagelmen warar.
och ater ta han ssulle fiy för ssul.-

uppH
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36 «. GUD happas mg/ och

fruchtar mig mtet/ hwad km
na Mennlstlor glora mig.

Men hwar af kommer ta thenblödigheet och försträckelse som mau
Hoos mange i denna Krijgztijd för<
spöria maste/ huru the anttngen Gnom en förtwifiad ftycht öpna FieN'
den wagen til intrade i Landet/M
af en syndig ftuchtan/ sarga sig sichwa til sinä händer och andre Lem>
mar/ och saledes til nägon KriD
tienst sig odugelige giöra/ menen I
Ederta wal hafwa undflydtstrajftt/
narl kunnat fiydenneFiende? Har
icke HErren GUD fiere medell at
strassa/ omssiönt I Eder pa the hö-""t. ga Berg och i wildmarcker tunnen

'!' fördöllia? Thet är en styggelig sielf-spilning at händer pa sine
egne Lemmar/ther med I i ett ratt»
mätigt förswar kunden giöra eder
fiende mootstand/ ja än mera/ thet
ör ett flcltt bewijs afeder Christw
dom/ at I intet bättre i all Eder
Lijfztijd/ lärdt hoppas pä den M
wäldige och Barmhertige GUden/

Mi»
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men der emot ett stort wittncsbörd
til Eder wantroo och mltztröstan.
Huru lljter har thetaseder bllfwit
ihogkommit/ som man cffter war
Mernadigste Konungz BefaUning
chr 1702 a dm förste stora Vöne-
dagen larde huru I Eder ta förhalla
stulle/ I finge see ett Folk kom-
ma emot Eder/ som större är an I/nembl. Edert hierta stulle icke wa»
m blödigt/ I stulle inter fruchtaeder/ mtet böfwa/ ja intet grufwa
eder för them/ hwarföre ty HER«ren Eder GuD gar med Eder athan stal strijda emot edra Fiender/och hlelpa Eder. lag paminner mig
och hwatuag tä ttl eder opmuntrmg

för sinSonzZlomo anförde/ta han säger: war,
trostoch ftljmodm och fruckta 29.2«.Ng mtet/ochwar i3eforskrnckt/<>LRren tm GuD ssal waramed tlg/ Hch Kal icke drnga smVand lfran tig/ eller fsrlata tlg.
Mm huru blifwer nu thetta af eder
l acht tagit/ mig synes at I med conf.
eder fiycht och ftuchtan/ swärligen ""tl,.
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öfwertraden Edert Döpelses För-
bund/ synden emot GUDz Förfyn/
förkorten sielfwe edre dagar/ och ka.

i zgm. eder under §2ulB straff/ ta han
»»- öfwergnfGUD ochrädftagade Sp«i>

c. ;l. qwmnor/ hwilcket han sedän mcd,
sitt egit/ sine Söners och
dragares Blod umgtalla maste.
Thet ar en stoor nesa för o§ at
ware och Afgudiste
Fiender fast större förtröstan hafwa
til sine Beläten/ än wlj til chenr^"z;- GUden som är i
kan gism hwad pan wlll.

Man stal och weta/ at högm
digheet och öfwerdadlgheet ar lnZenfnjmodtgheet/ kom sram tu stalte

1".i7. Tu mtagerwal
/' mssNga Ronnnganjken: Tu be<

z", °' mächtlgar tlg en stoor dehl af e^'
s', ptsn: Tu drager op med ett trohtzt

mod emot Jerusalem: Tu opresel
~ titt GylleneVeläte/ menburuftp

wandlas titt högmod i ett ömkeltzit4 '8 tilständ. TtttßijkewardertlgiM
lt n- tagtt. Tu lefde förr afthe wälsM

kande velicateller, MtN NU Milstl

Booe
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tu lita Gras sasom Oxar/ sörr lagst
tui tm Elpfenbeenssang/ men nu
mäste tiuLekamen liggia underHim-melensdagg: Tilsöreneklädde tu
tig i then Kongl. pracht och härlig<
heet/ men Ornefiädrar blifwa sedän
tinekläder/ och tina Naglar blifwasasomFoglakloor/tilsörene mäste alt
Folk tiäna tig / men mg haller sa«
före/ at tu sedän mäste i 7 ähr tiä«
na the Lellier och WiUdiur imarcke«
ne. Huru gick thet llrZeliterna i
hand/ nar the woro GUDz och Klu- oeue.».
liz Ord ohörsamme/ bleftvo öfwers «»

dadlge/ och emot orclreB wille be«
stijga Vergzhögden och strijda enwt
theCananeer/ta wände sig HErreniftan them. strijder af öswer-dadigheet emot Konungen iLLypeen,
och som han förachtade K. rligrallL

rad/ blef han dödeligen sar«
gat och straxt der effter död i leru« »cl,e.
salem. Om Maccabeernas/lolepKz
och öswerdadigheet läse wij/ «.

at när the Wille läggia ähro in/ och»Ia pa Hedningarna/ drog
op med sin H6är emot them/ och
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siog lolepk och pa fivchte<
na och jagade them alt til ludtt'
land/ och ilrZel miste i then dagen

L,;6.5,. thetta hade the therföre/ at the af
öswerdadigheet togo sig före prijs at
winna; Achl thet är Nagan wärdt/
at mange Krijgzmän och Soldater
i detta sig försynda/ och afförmä»
tenhttt och öfwerdädigheet antrada
strijdena emot sine Fiender/ löpa tll
wägz utan Oröres och befallningi
oträngtmahl/ icke anseendes GUDz,
Zhra och therasChristendoms pltcht/
framfara i sitt öfwerdäd/ med rase<
rij och mordistt öftverwald / offta
vchfa emot ostyldige wärnlöseOwiN'nor och Barn/ men man finner och
thet/ atsadaneicke kunna inläggia!
nagon ähra/ochSegren winna/orsa»!ken är thet/ at the intet rätt kiänna
GUD/ ftuckta honom intet/ och in»
tet förlam sig pä honom/ therföregar them alt Ma i hand. Icke utan
ftrundran wyrde wij war Allernö
digfte Konungz stora ödmiukheet i,
Mhäsivor/ Ord och Wrningar/'
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när hangar tll strijdz emotsine Fien«
der/ srambar han HERranom sitt
ödml'ukaVöne-offer/nar han träffar
med them/ wagar han intet pa sitt
Swärd och Haärs tapperheet/ lcke
pa sine egne kraffter och försschtig.
heet/ utan med en oförstrackt ftij«
modigheet/ offta med ett ringa Man»
stap emot en stoor och oräckneltg
hoop/gär pa sin Fiende löst/ och med
en ftljmodig Glädie strijder emot
them/ orsaken til en sadan ftijmo-
dlgheet ar thet/ atRonungett yop- rc „.,,

pas uppa Hlkrmn/ och skal ge-
nom then Hsgstes Godheet
fast blifwa.

Warda fördenstul troligen för»
Mante/sä wäl the Wid milirair stän«
det tianande/ som andra/ hwilcta i
yttersta nöd och fara til Lanoeh för-swar warda opbodade/ at intet afen syndig raddhoaa Ma modet/
utan ta the pa Höga öftverhetensbefaUnmq warda opfordrade/ at
oförssräckte möta Ftenden/ och ho«
nom ett frijmodigtmootstand qlöra;
thet warder i dag här pa°W/ det

G» hwar
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hwar och en stal wid nästa opbod
och oröre til ett sadant mootwäm
halla sig färdig/therstre stolen laf
GUDz Ord/och sa manga Gudftuch»
tigas Lxempel opmuntra eder til ett
oforsträckt hlerta/möta FiendenmKsa nöden fordrar/ och honom efftcr
yttersta förmägo angrijpa/ hwar til
Eder ssal upwäckia GUDz starcka

z ckr. Arm/ hoos hwilken mgen still'
,4.»1. fang är/athielpa ibland man>

gg eller ther mgen macht ar.
Om I allenast kunnen en fast för«
tröstan hafwa til honom/ssal eder in»
tet en sadan frijmodigheet fela. Mr
K. äbw stridde emot leroboam op«
muntrar han sig och M folk med

.cbl. thetze ord: MedosarHikrren
y.««,. war GUD/then wij icke oftver-

glftve. V2vi62 frijmodigheet war
afsammaförtröstan sa starct/at han

?5.;.5. kansaija: lag fruchtar mig w
tet for mang yundrad tusend/the som laggm sig emot miq alt
omkrmg. Altsa waren och/I HEr»rans wlllsignade tröfte och oförfära«de/fsrsträckloms mttt forche»
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siora hopen som emot osi kom-
mer. Latom oH tro pä <>tkrrenwarGUD/ sa warde wij tryg- -cl"»
ge. Ty är Hirren for o§/ hoo "- "'

tan ta wam emot of /

Tu Zebaoth som allena
GUd ar/gifwer frnmodigheet/och be« <z.

'

tagerjamwalFörstome modet/uppe«
halt war Konung och beftiärma ho« ps.,?. z.
nom under tina wmgars fkug. veut.
ga/ sia theras rygg somsättta «-">

sig emot honom/och theras som
hata honom/ HSrre hielp tu "'

honom sielf med tinomArm/
och tmrättfardlgheet uppehal-
le honom.'

Med desie medell/ bättring/böön/
talamod och förtröstan/ fkolom wij
i thenne heemsökelsenstijd sökia then
Alswaldige GUdens vijstand ochhielp/ och ta stal föUia ofeelbart/ at
hcm afsin oändelige barmhertigheet/
warderseendes ttl sittFoltzjämmer/och dem utur sin öfwerhängiande
nodförlotzandes/hwilcketat närma-re betrachta/ otz anledning giswes
ta wij besee

G; 3.Hwil«
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lii. Hwllken then fiytande

Blodz-Rmllan stMar och föt-
torkar.

Uti DagHns l!v2n3slic> säger
Kl2ltkVUB: At wardt
helbregda l samma stund. Hwil«
ket med desit ord beskrifwer.

;«?- Och strart fortorkades hennes
Blodzkalla/och hon kmnde thet
i at hon botatwar utaf
dm lEsusden Alsimächti-
ge Laklaren bade näzipllgenförr sagt/
titt tro dafwer fralst tlg/ än dm
fiylandeßlodzftöd war stiUad och för»
torkad/O ettunderligit Kraft-Ord/
honhade ingen utwärtes fredmedfi»
ne Granar/ ty the stydde hennes om»
gilinge/ ingen fted i sin kropp/ty hon
qwaldes af en grufwelig kranckheet/
än mindre fted i sstt sinne/ hwilcket
af plägans langwarigheet oroades/

1.nc.3. Ben alt thetta blifwer stillat näl
4«. lEsus säger gack med fred.

Then i Norden flytande Vlodz»
Kiälllin kan och eUiest ingen annan

rr. 46. stilla/ utan HErren GUD som stll«
10, lar shfllg i werldene sonder-
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dryter Bogan / ssnderbräkar
Speyen/ och «pbränner wag-
narne med Meld; när han ett syn«
digt Nijke med Blodzutgiutelse en
tijd har straffat/ sa förbarmar han
sig ater öfwer ett bootfärdigt Land/
straffet lindrarochnadeligen afwän»
der/ och tbetta stier pä mängehan-
dasätt/understundom giör han Fien««...dens ansiag til intet/tythen i HiM5 "' '

melen bH«r begabbar them «ch «s,,_
HHrren besvottar them. The
besiuta ett rad Hch thet warder i<,i>.
intet af/ han begnjper the wij- >,.sa i theras listigheet och gisr
the klokas räd til galenstap.
UnderstundomsänderhanWMdiur/ sir. z,.

Bcorpioner, Qrmar och Swärdet z6,
til hämbd öfwer the ogudachtiga.
UndertijdenharGUd genomOnglar
siugit sitt Folkz fiender/ fasom i
och UilcKiX tijd. En annor tijd för-
giörhan themgenom Wattn/saför<dränckte VUD PKarao med sinHääri röda Hafwet. Af loluX Fiender/ '?-«»

som the 5 Konungar förde emot ho« "°°-

nom/ blefwo fiera döde af hagelste." "-

G 4 nar
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nar/än Uraelsßarn stogo med swärd.10,.1°. Ett Tordön förfaraoe ekiiisteerna/

"' sa at the wordo flagne för Il^el.,z«m. understundom ställer HErren Fien»
dernas eglt stvcird emot them siels»

,«., wa/ sasom hwilcka sig
sielfwa förderfwade. Ibland siär

_
/' han them med blmdheet sasom 3iller3.I"«!.4. underttjden later HERren en för»'s' ssrackelst och bäfwan komma/ sasom

öfwer och theFörstar af^öom,
'i."7- HErren GUD sander och hemlige

. plagor/ som Fiendernas arga up-
sath stilla och hindra/och hwem kan
uttala alla medeU som han brukar
til hämbd öfwer sinä Fiender/ mensa ssaffar han och der med/at then
fiytande Vlodzkiallan omsijder för-
torkas/ nar theras macht salunda
warder försmält/ theras swärdzägg
dllfwer flödt/ och the see at therasArm mtet kan hielpa them. Ia thetskal och intet hielpa honom/ som är

"6. en Herre öfwer the Förstar i
r«:z?. och 'lKubal, nar han med sitt stora'«'«s- anhang ar infallen at förharia och

förderswa GUdz Folk/ hanssal pä
lsr».
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stagen warda. lag me»
nar tig tu Stoorsurste afklujckou,
kan man icke med ssiäl och i witz
mening lämpa tll tig thenna HEr-rans propkecia och spa tig/ at then
Blodström/ med hwilcten Tu i desie
ahr orenat Landet/ then stal HEr-ren innan kort stiUa/ men tu med
tm stora macht stal i Gogz hoops
Daal begrafwen warda.

Härafföllier atHErren GUD
ar aUena den som Krijg och Blodz«utgmtelse stiUar/ men den dyra och
önsteliga Freden aterstaUer/ han är
den samma som jäger: )ag stal
gtftva eder Fred t edw Lande/
atl skolen softva/Hch ingen ttal

„forfam eder. EUer then som gif-
wer roligheetalt omkrmg/ säatmgenmHotstandareellerondt

~hmder meer pa farde ar. Nar ''

FlHden lsper sfwer/ gisr GUDen anda med henne: men sma
forfslller han med mor-

ker. Dm frätande VlodzkmUanbar nu pa?.de ahret i desie NordisseRijken warit fiytande. Mr the ,c>
G; rlsor
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resor 7 fangelses och Ofredz ahr wo.
ro ute för llrgel t Babel/ wlUe HEr»ren lata demkomma tll Zion igen/ ty

"32M emeUan och 82u>8 huus
«. .l. ftrijden i 7 ahr warat/ blef vaviclx

huus sörkofrat/ men saulB förmin-'

stnt. Pa7.de ähretstulletheLbrei-
ste Tralar ställas pa ftijfoot och lö.

"'' segifwas/ sq lyder HErrans Lag/
altsa wele wij och med Vöön och

? förtröstan wänta at wij af GUDzoandeliga Nad effter the förfiutne 6
heemsokelses och ofredz abr/ pa detta
Siunde af det swara träldoms Ook
beftijade/och med en önstelig ftljheel
och fred/ stolom walsignade warda.

O m dyra och walsianade Fred/
hwilcken wij aUe Merlangte. Näl
HErren GUD stillar den ftytande
Blodaängen/ sa förnimmer den ut»
mattade Kroppen en ny krafft och
hälsa/ altsa och/när HErren GUV
borttager thet btodige Swärdtt/ s«i
far och ett Land och des Inwanare
ett nytt Lijf och krasster igien. Ta

kan
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kan rauluB planta/ Apollo wat-
na/nar GuD Waxtett gtftver.
Ta kunna the aldste sittia i fred uti
pottcnom och döma rätt ibland Fol» 4 ,'
ken. Ta seer man the gamble
Man ochC3wmnor och the som
med Riapp gä af alder/ wara
Mre/ och the smä Piltar och?«!,.
Pijgor pä gatomen leka. Ta 4.3.
fsrnlmmer man huru the bo-
nmgar l oknene aro feta/sa at
the drypa/ och hsgarne aro alt
omknng lusttge/ Hiordmarken
ar full med Faar/ och Dalarna
sta tiockt med Oad; sa at man
Dlädes ther wid/ och siunger. rs.sf.
Ta giftver GUD igen smo Fol-''-".tzgladlejangßrudgummesoch .Brudz rsst/ Owarns rsst/och .<,.'
Xvchtos lms. BUMM2 ta glader
GUD alt thet somrores/ bäde 1>5.6,.?.
om Morgon/ och om Affton.Men här mä iag fräga Eder/ thet
I°rZm fordom fragade och sa»
de/ är alt fredsamt? och med

stva«

Prcblkan.
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« :?.' swara hwad ftedl Tine Mo-
derslelgtieighorerljoch truldom
hafwer i<te ännn en anda/ thet
ar tbet som otz billigt ma bekymra/

Ls.l>l. at Syndcn arthen/ somstillier
o§ och war GuD ifran hwarannan. Och at the ogudachti«

'

tze hafwa mgen fted. Sä länge
adrarne äro fulle med watn fiyter

och/ss länge wij dricke
lol,.,). orattfardtghetena som wattn/
"» kan tdcnftytande Vlodzkiallan intet

dämmas; Man laser mangastädesi
Skrissten/at GUDHar lofwat sino
Folke fted/ men Synderna bafwa
thet sbrhindrat/ ty silger HErren?e5.,.!?, lvillien I hsm mig/ jaskolenl

'"- nyttm Landftns goda/ rmllien
I och icke/ sa skolen I af stvard
fsrtarde warda. Och pa ett an«

r 1.»,, natrum: Om mitt Folk wille
»4. »s. nilg horsambt wara/och ilrgei

pa minom wagom g«/ sä Wille
mg snart nederlaggla cheras
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Fiender/ och wanda mme hand
emoot thems mootstanyare!
Huru offta försakradeHErrenGUd
llraeliterne omCanaans Lands be-
sittmng effter lfran den
LssMiste traldomen/ och utur Ba-
bylomste fangelset/ men emedan the
ickewille halla HErrans Lag/ utan c°nf<
syndade emot HErren thcn Leftvan» rl.?«.
de GUden/ förlangde han strasset
öfwer them. Men man finner och
pa mangerum/ huru uppa en rätt
syndabattnng/ strasset är afwändt/
ty fager han igenom sm rropKsrs
Mmigm: talar iag ler.,z
emot ett Folk och Rljke at iag
thet utrota/ forhäria och for-
derftva ftal/ men om thet om-
wander sig ifran sine ondsko/
thermgemottalar/ sä skal mg
lata mig angra thet onda/ som
iag tanckte gism them/ här om
och Konungen i giör sig för-
läkrad/ tä han säger/ hoo weth s 1°".;.
GUD mättt omwända sig och >.

an-

Prtdikan.
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öngra thet/ och wanda sig lfran,
sine grymma wrede at rvij icke!
forgas. Hwtlcket och stiedde/ at
ta nu GUD sag theras glarmn>
gar/ at the omwande sig iftan

».»o. sinom onda wag/ angrade l)0<
nom thet onda som han talat
hade/ at han them giora Wille
och giordethet mtet.

Fördenssull at och denne i Nor«
den fiytandeßlodz-Kiällan mastil.
lad och förtorctadwarda/ja latomo^
NU/efttr the NcWenämde I^liniviterz
Lxempel i HErrans Namn/ t en
ossrymtad Vättrmg ropa stade«
liga tll HMrran war GUD/
hwar och en wände sig lfran si<

v.?. nom o'de tvag/ och lfran sinehandersondsko. Medan nuttjdär
at Ma HSrren / ja Mcka tig
och nu/ tu Swanfke Isrge!, ochgack emot Hirren tm GuD.

«05..0. Omwandt tig til bonom/ ty tn
«, ttstfMnsortmmWandelsknll.

Ta-
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Tager thenne «rden med eder/
ochwander ederomtll
ren/ «ch sager tll HMrren: For«
lät os alla synder/ och gisr op
godt/ sä wele wn «ffra wara
lavpars Oxar. Odmmker eder 4-
ftr HErren GUD/l een hiertans "-

Sorg/ öftver edre begangne synder/
ochmed eenlefwandeTroilESU
HeligaBlod/beder om Nad och
Förstoning/ Mjande med Försam»
blingen:
Zzag kommer harnuUste ftam/
V Med ett bedröfwat hierta/Betungad medstoor blygdochstam/

Med ftuchtan/ sorg och smärta/
Och wille gärna grata blod/

Omthetimina kraffter stod
Atiagthetkundegöra.

Mm achlmin blod och all mtngrat/
Kan ey min synd afplana/

TittVlod O lESU har förmadt/
Mig ränsa och kan mana/In fir GUD Fader godtftr mig/

Och talar ey sa strängeiig/
SomAbels blod thet ropar.

Om
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Om wij salunda med en ostrymtud
Vättrmg sökie Herran me>

' dan wn kunna finna honom/
och akalle honom medan han
ttär ar/ sa mage wijoch af sä ota»
lige/GUdz oändelige kiarlekz och

c.1.,8. barmhcrttgheeh BewW/fatta een
fast tröst/ at han som är all Godhetz
Kialla/ stal icke allenast giöra wara
blodröda chnder snöhwijta/ utan och
den upsprungne Blodz.Kiällan nä«
deligen stllla och förtärcka sasom han

I".;;. sielf lofwar: Slj iag wll for-"' binda theras Saar/ och gisra
chem helbregda/och stal tillata
them tderas Bostt om Fred
och Troheet. Ty jag wil wan<
da )u6g fangelse/ och llrZsKsansglelse/ och ftal upbyggia them
lijka som af begynnelstn. Och
stal rena them af all nnffger-
ttmss/ cher the med emot nug
svndat haftva/ och stal forlata
them all mHgermng/ ther tde
med/«notMgftndatochsswer<

tradt

112
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tradthafwa. Ochthet ftal wa-
ra mig til ett Gladie-Namn/
Bersmmelse och prijfi ibland
alla Hednmgar pä lordenne/
ta the fa hora alt thet goda/
som mg them gisr/ och stola
förundra sig och firsträckias/
sfwer alt thet goda/ och sswer
all then Fred som jag them gis-
wa wlll. HErren GUD fkal sör«
drifwa wa'm Fiender langt bort i-,«,«,.
frän o§/ sasom hansOrd lyda: lag «.

ttal jaga them afNorde» längt
lftan eder/ och dnfwa honombort i ett tort och sdetand/nembligen/ Hans Anstchte bort
emot hafwetosteruth/ochhans
nnda bort emot yttersia haf-wet. Kommer tu i sielfwaDrabb-ningen med wara Fiender/ sa fruch.ta tig intet/ tyom the emot tig
Mda/ sastole the dochmtetfirma emot tig/ ty iagarnar
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I".lz. tig/ m at hlelpa tig och ftalsa
""' tig snger Hirren. Och ftal

fralsa tig uthu the hogmodl»
gas hand/ och forlassa tig utu
the I>2nners hand. HENren
stal ochiWärcket wijsa athanpss
then tijden stal thenne Blodz«
Kiälla igenstoppa/ och igenbottl

~ hwad afdrutit ar. HMrrans
». Hand ftal behälla Segren e«

mot aUesmeFiender/ och alle
Hans owänner maste utrotade

"'"' tvarda. I medlertijd bidie mj
siuteligen mcd Dgvicj: HErrewälj

0 GUD lat icke tin Hand wa.
1 i:a emot titt Folck til plago.

'- Trost os GUD war Fmlsare/och lat af tin ogunsi til o 5
HMrre betee ofi tin Näde/ och

e^.«/. hielp osi. Ock med the beträngde
«z.m. Ilrgeliser: off nu HMM
«.l», war GUD lWn wöe Aendes

HB
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Hand/ ja wlllie wlj tienä tig.
Latosi lefwa säwille wlj akalla?s. zo.
titt Namn. HWRRS GuD ')<»°.

3EBAOTH trsst ofi/ och lat
M Ansichte lysa/ sa warda

wlj holptte/
A M L N.




