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Then
Woormecktigste Monungen och Uerren

Den Moffte/
Wweriges/Wöthes/ och Mandes Wo-
nung/ Murste til Minnlandi Mer-
tig uti Wkane/ Mstland/ Wjfiand/ M-
relen/ Wrehmen/ Uerden/ Wtctin- Pom-
mern/ Uassuben och Wanden/ Murste til
Uägen/ Merre öfwer Angermannland
och Wistmar; Mä och Wsaltz- Mrefwe

wid Uheiu i Mpern/ til Mulich
Mwe och Bergen Nertigh etc.



Moormechtigste Nllernadigste Wonung
och Mene.

Konungz Högheet kan aldrig klarare lysa
nar han blifwer paarat medh then Högste

HERren.DenWördsamma Fruchtan och Kärleek
som ther afslycer hoos Undersätharena aldrigbättre
förestalt/ än när han stär brede wid GUd. Dctta
hade iagh hwarken understädt eller sörmätt af mig
siels göra/ om tcke then H. Ande hade Mig HHrminnan

)o( ftre



föregädt/ som jemptecen Himmelfl HErre jätter een
lordistKonung/ när han sager: Min Son ftuch-
ta HE3(mn och Konungen. Med detze Ord
bar tagh genom GUdz Nade eenfaldeligen pämint
Eders Kongl. Maytz Undersathare i Staden Nyen
theras undervanigePlicht atgöra cheras Hyllningz
Eed med Wördna och Gladie. Och ehuruwäl iag
ta tancktt i betrachtande as min ringheetj at lata thet-
tabliswa widthetPredikadeOrdet/ mhan atförfor.
drat under Trycket/ ar iag dock ther til föranlaten
worden asthet behagsom the Hög-förnahme Ähöra-
re ther til haswa weelat strspöria lam. Men at iag
tommsr ttl then dristigheeten at lata thenne Eensal-
diga Predjkan uthga under Eders Kongl./May.tz
högsta Napmpn/fleer badettlat uphielpa henne/ och
til at befalla migh aldraunderdanigast uthi Eders
Kongl. May:tz högsta Kongl. Näde/ säsom iag stat-
tar för min förnämste timmeliga Sällheet at i alla
minä Lijszdagar aga thet Nampnet as

Eders Kongl. Maych

Aldraunderdanlqsie och Trognesie
Förebidiare och Tienare.

)acob Lattg.



Nthi thens Wldraheligaste Mree-enW
heetz/ Gudz Faders/ Sons/ och thens Heli-

ge Andcs Nampn Amen.

wij hafwe warit Mosi lpdi-
zDHge/ sawilljewij och waratiglpdige;

deste Ord gifwa Ismels Barn tiltanna
den mwerdänige plickt med hwilcken dhewore för-bulwne enwt dheras Anförare losua. loj. 1.17. The ha<

dein tillden tijden lefwadt under Mosis Regemente/medh
hwilcken HErrenbade warit/gbrandes alt Hans företagan»
delyckeligit och wälsignadt/ men nu war han genom
döden them iftän tagcn/ och losua i ställe fattbesalningh
atantaga regeringen/ dherföre sörsakra the honom om eensadan lydna / som the Mosi bewW hade / hwilcken be<stodh theruthi / som dhe nast till forenne hade förklarat:
Alt thet tu os; budithaswer/thet wlllje wij
göra/ och hwart tu sander ost tijt willje
tpif ggH. The wij ste wälhwad ett regementz naturfor-

A drade



Vrade:atunoersatarenaäre sinOftverheetskyldige wörona
tzörsamheet ochlydno/th.erforeworothe jcke seena at tnfinna
fig lheruthl; ty säsom Ofwerbeeten wakar och orager om-
sorg om det almenna dästa/ till at beftamja det meoh alle
destnyttigheeter/ syfftaudes uppä alles wälgängigemeen V
ochhwarsoch eens wältrefnadi synnerhect/sähaftvaunder»'
Marena orsaat at glädia sig ther öfwer/ at dhe uast den
troo och sörtröstan som the hafwa till GUobl Himmelen'/
kunna sörsee sigh till dem sombafwa waloetpalorden»
ne/ ttllat bliftvaickeallenast beskyddade uthi therasför-
wahner/uthan och at dhe kunna förkasra jig uthi dheres-
wälständ; och säsom den största deelen af dhen timmeliga
Lyctsaligheettn bestaar härutdinnan/ sa äro the bmägne
n ed sin hörsmnhect/ at hielpa och understödia dem solll
wället haftva i händerne/eenkannerllgen dhersore atdhct-
länder dem sielffmäst till gagn och liytta. Detta liaoe
Israels Barn här tillehrfarit/ dhehadeochfättlyffteatthe
fful'e bemächtiga sig Canaans Land/ till at fä niutadhefi)
fetmaoch ymuiga wäiflgnelse/ men tillat kommadher till/
kundeicte skeeuthaneen wW Regent och anforaresom dem
beledsagassulle/ dersöre jäyäthe/ sgsoM Wy haswa
waritMstlpdige sa wlllje wij oc wamtig
lpdige. Med thet samma som een Regent bliftvervpsatt
pa thronen/bliswa undersatarena förbundne med lydna e-moot Regenten/ ty dhe antaga honom ta för theras Her.re Hufwudoc förswar/ther ompämmner thcnH Apostelen:
tzwar och een wanöfwerheeten som Wal-

ter

(2-)



ste man wara underdanig / icse allenast
för straffet stull uthan och för samwetet
stull Rom 15. i. 5 war Herre bftver oj;/ tu
och tin Son/ och tinSons Son/ effter tu
Haswer frelst ost isrän the Wdianiters
<tzand sayatheaflsraeltillGideonlud.
ingen ting naturlMre än een ordning i allehmwa ständ/
ty uthan den maste ohe snart sorsalla och förgaas. Hwad är
ett Huushald uthan HuusVoude eller oem som desi rum
förträdas een oordning: hwadär een Stadh.uthau for»
män 5 een oordning: hwad är ett Lano uthan Oswerheet Z
een oordning: hwad är ett Rijke uthanKonung Z een oord-
nmg. Men hwad är denne oordningenZ een söndring/ ther
som thetgär effter lEsusiuut: hwatt 0( itt Ryke
som söndrar sig emot sig sielf/thet warder
förödt och Huus faller pä Huus. Luc »17.
kan och ett Krig uthsoras uthan ansörare ? Ett Skepp se-
gla uthan Styrman! EenKropp lefwa uthan Anda l
Huru naturligitthet är at leftva uthi wisieordningar thet
hafwer natursens Herre lätit see i mänga Handa matto
bland dhe oförnusstige Ereaturen/ men serdhelesfinne wif
M när wij besee Bijers underllgeßegerwg/ öfwer hwilc-

A tm
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( 4 )
Len wij kumia mehm förundrach/ an begrijpa thet nndcr»
liga Regememc hoos theras Konung/ den underliga lydna
ochkärleekhoosdemsomunderhonomhöra/ then under<
lige ordning ibland dem somunder honom tienä och arbeta.
Igenoln denne ordningen blisiver naturen mäst underhal»
len at han icke ma taga nagon hastig och oförmodelig anoa/
ty om hwarocheen iden synliga Werldenfinge leftvaesster
sittbehag/ sablesive snarteen ändamedaltleftvande. Cain
förgiorde ficrde dhelen affWerldcn med ett ssag uthl sin
ondssa/sa stulle snart mehm äu fierde dhelen blifwa för-
giordt/ om MenuMan icke ftuchtadc för nägon/uthan ha?
de frija häuderatforöfwa och suborda sin ondska. ThetstalwaramangadagariZsraelattherstal
ingen ratter Gud wara/ingen Prast som
lärer/ iNgeN LagsagerAsariaObedzSon/menhu.
ru tätilgastullegifwerhanocktMnna: Päthettty-
de warder icke wälgangandes them som
uth ock inga/ftzrtp thet warder ett stoott
butler ösiver alle them som boo pH Jor-
denne/ tp thet eena Folcket stal stä thetan-
dra och een Stad then andra ?.r 15.5.5.
Man plägarsiiya om dem som hata hwarannanKomoko-
Mim 1.U9U8, emedan Menniskian an är smddunder

wäldek



( 5)
waloct/ och döhr ftuchta för straffet när hon ondt göör:.
Man man tckehade ffal at ombyta dhet ochsäyaKomQ
mini Oi2bQius,i)en eeua Menmstian ar den andrasSatan
och Diefwul/ om thet worelcke nagon ordnwg/ och Koon
förmedellt den sainma wore nagon ftuchtan underkastadt
för strasset/ nar hon illa göör; ty ehmuwal den naturllge
Lagen sordrarat man jkal leftva ährllgcn/ ickc göraeenolN
androm nagon stada/ uthan lämna hwar och een det som
honom tillhörer/at nyttiadet i ftedh och roligheet/ sa ar
mehra än nockbckant/buruledes dcnnc natmliga Lagen ar
blefwen genom det bcklagltga syndafallet lijka säjom ona-
turlig/ ty andock man wcet at Lagen sadant fordrar/ sä
är lizcmal naturen fa förderfwat athansträftvarthcrcmot.
Thet gar l detta salletajwcnsasom meb themsoln ickc wlll»
ja omwända sig till BudtV uthan lnan laggcr them B?«t cch
VetzliMunnen/warandesHästaroch Muhlar lijkerl'!. ?-.

dttta besinnade dm H. Daniel ganska wäl när hanisin
andachttillGUdjaledes bekände/Wy hafM spttdat/
giordt oratt/hafwe waritOgudacbtige oc
wordet affallige/ wij haswe wijkit isran
tm bad dch ratter/wij lpddc icke tina Tie-
nare Prohecterna/ som Predijfade i titt
Nampnwarom Konungom Dan 9.56.

Huru nödig een Oswelheetar ibkmd Folcket till at för-M"S nyltlgheeter och wälgäng/ sampt afwarja all»Mdaoch sörsang/kunne wijsiuta theras/atthttärettswart.



HErranSftraff nar hanvorttagerOfwerheetenuthurLan.
Het/ sasom han hootade lerusale,n och luoa ther medh at
han stulle taga bort Domare/ Höswjtzmän ochßädmän/
gtswandes dyer med tillkänna at dheres Negemente stulleHrsallaioch the ther igenom raka uthi ett ynkelW tiU-
ständ. Wäl haftver fordenstull liLmz tallat Öftver-
heeten een Peelare/pä hwilcken alla Mennistiors hanvlin»
gartmu.astödiasig/ ochoet Folcket Lyckjaligt som hade
een god Oswerheet/ mentwertemotaldraolycksaligastlom
antingen hade iugen/etter een ond Oswerheet. Regemenh
ständet är ett band förmedelst hwilcket det Almenna goda
tnytes och hälles M saman/M at undwijka den oreeoa som
skulle föllja der af at ingen Regent woro/ mm i ställe at
niuta the förmäbner som afett wa!bestält Regemente or-
dentligen qenom thens högstes wälsignelse tillfaUa
O mnuIsraelsßarni äseende till alt detta sciyatilllosua

Säsom wij hafwe warit Most lpdige/ fa
willje wij och wara tig lpdige/ Sä hafwe wij

icteminder skältill at säyatillwar StorMtchtigste
oc AllernadigsteKonung CARL de elloff-
tt/ Sweriges/Göthesj och Wandes Ko-
nung; Storsurste till Finland/ Hertig u-
ti Skäne/Estland/Lijfläd /Carelen/Breh-
men/ Werden/ Stettin-Pommern/ Cas-
Mn och Wänden/ Furste till 3(ugen /
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Herre öfwn Ingermanland ocWistmar/
Sa ocPfaltzgreswe wijdRhein ißcijcrn/
till Gulich/Cleftve/och Bergen Hertig etc
Gasomwijhafwewartttin Högstsalige HerFa-
derGlorwyrdigi^tiÄmimlseiydtgc/säwilljewij
och wara tigh lydige / alt thet tu ojj budit hafwer thet
willje wli gsra / och hwart lu sänder o§ tijt willje
wij gäa / theruthl bestar wär egcn nytta och wnlfard;
Om I Elsselige HERrans Hterlöste / medh fult alswar
uthan all ssrymtan / understnswen Vetforra / tunnen
tfistwälgöra eder forsäkradtom det seenare; <y hasvenl'
ittesämalMproosafHans Konl MaychsynnerligaNa-
de/ med hlvilcken Hans May:t hm lätit sigh wärda om
denne Stndcn/ begäfwandes honom med förmahner och
ftijheeter ftamför mänge andra? haftvenllcke proofafdcn
dageliga försorg/ som Hans May:t Allernädigast drager
för desi Wältrefnad/ atdesi Inbyggiare m<Me kunnalesiva
i Fred och Rooligheet/och tM den ändanarbetat uppaeene»
wigFridh med den nährgränsanreMuscovitiste stoore mach>
ten s hasiven i icke proofhuruledes Hans May:t genom deff
Högtbetrodde Hans Grefl. rcxccii. Her: Konl. Rä-
vetz/ General och GeneralGouverneurens oftrlijklige Om-sorg och waklambeett för denne Landzoortens upkömst/lä»
ter göra och upsattia alt nödigt förstvar/till Landeh Mr-heet/ dhcr nngot Fientligit siKyppa ,kulles Har af tunnen
twäl siuta mine Alsselige ähörare/ at i näst GUd haftvenorsaat at tillskrifwa war AUernMgste Kouung all eder



"Walgäugoch lycksalighect/sä atl iföllie der asarcnHans
May:t ffyldige icke allenast eder tcooheet/ utdan och eder
Wälgäng/och förmahner/ alldenstuud Hans Mav:t näst
GUdh uppehaller och forswarar them bagge. Ty oet jom
I haftven wunnit och nyttien aunu geuom eens annars
omsorg/ hwartilllomöycligenafecer siels hade kunnat
tomnm/ dhetärenlju honom ssyldigc so.u eder det forjkaf»
sat haswer; Israels Barn woro pä wägen at tnga uthi
Canaans Land/ ochthersore lafwa de lojua dheras An>
Förare/ at the Wille warahonomiall ting lydige/ ty the
wijst wäl at the uthan Hans btjstand icke kunde komma
till at befittia det goda Landet. Wij aro allaredan mkom»
ne uthi detta wärt Canaans Land/ och kunne sörlee osttlll Hans May.t at wij här kunna föra ett stilla och ro-
ligt lefwerne i all Gudachtighcct och ährlighect/ sajon? till
den Gudftuchtigaste/ Nattwijsastc/ Tapper-
ste och Fredsameste Konung och Herre. Den Gudfruchtiga-
ste/sasom den som icke allenast sine Undersalare töregär
med Verömligste cssterdömelser till Gudzfruchtan/ uthan
och med alfwarsamme pabud och ährligen häller
them ther tlll / men eenkannerligenhar lätit det jee/ förme>
delst den nyligcn Kprkeordningen / huruledes
den Högsta Gudeus janua Dytkanhar warit Hans Konl.
May:t om Hiertat; Den rättwjsaste >om tijd effter an-
nan/ utdtycer dec som mörkt har warit/ förandrar dhetsom ogilt pröfwas/ och tilljätter det <om manglar i Lagh
och Stadgar; alt till denandanat hwar ocheen mäffep-
pas bem rätt som han med ffal äger; den nädigaste/ som
icke sörstiuternagon nödhträngd/som hielper den sörtrvcr-
Mochsom gerna hörer hwars och eens beswär och klagan.

den
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Ven capperste/ somlangeHistorier mäge bättre beffrif-
wa/ än jag pä dennekorta tljden stulle kunna omtahla;
Den ftedliqafte som läter sig högst angelägit wara at bij-
bchalla den strwerswadefteden/och till dm ändan icke be>spaar nägon <lijt möda och omkostnad. Om nu Samuel
kunde säya om Saul/ Hans lijfe är icke ibland
alt Folcket/ til ewentyrs för Hans längd ssull/ at
han war Huftvudet längre anFolcket/ sä kunne wijsäya
sm War MernadigsteKonung Hans lijkt är icke i-
bland alt Folcket för Hans Gudftuchtigheet/ Hans
Rättwijsa/ bans Nadc/ häs Tapperheet/och Hans Freeosam-
heet ssull Then H.David fluter de 144 Palm mcd oeye Ord:
Saligt är thtt Folck hwilkes GUd Hsr-
nn är. lag troor at David icke ffulle ogM/ om iagh
med sörbehällen wördna emotGUd/stulle görabemtte Ps:
en Vers längre och jäya/ Saugtar det Folck/ hwilkesKo-
nung CARL den Elosste Sweriges Konung är. Ty at
wii sa nwctet Mare mätte muta alfföns sällheet/ wllHans
May:tt siels förplichta osi at emot taga den sama/ förplich-
ta geuolnen Eedat wijlckeforffiute thetgoda jomhans
May:t wil o§ betec/ tv när wijgöre war hyllningz eed äth
en Gudftuchtig/ Nättwijs/ nädig och Freedsmn Konung/
ta swäne wij at wela halla osieffterhansGudfruchtigheet/
nöya osi med ZUttwijsan/ emottaga Näden ochglädiaosias Hans Fredsamheet; Och dä osi hade bsrt falla neder sörhansMay:HTHron/ til atsökia iunderdanigste wördna/ at

B og
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o,> so.lmoelst eeu »aoan at törsäkra osi
om desse förmahneri forekommer hansMaytt oH med oes
Näde/ och wil förbmda 06 til at sökia war wählfard. Der<
före mage wlj sö mycket willigare wara til at hylla wär
allemäoigsteKonug medGlädie/som wärt bästa warder der»
igenomupbygt: Sä mycketuprichtigare halia wär Eed/ som
wij sielfwe det största gangnet derafhaswa: Sämycket Heli»gare lefwaber effter/ somwarplicht ochskyldigheetdhetfor'
drar; Hwarom denH.Salomon otz päminner/ somffal
giftva osi pä denne stunden enbeqwemelig Textförnarwa«
rande tilfälle och hyllningzEed atbetrachta/ men at det med
nytta genomWalsignellenafHögdenj ffeeMättt/ latomosi
medtrogetochandachtigtHierta bedia/Fader Wär U.

?lOV. 24. V. 22.

Uin GonfruM OAn
MNoDMöNUNM.

Mhe sworo HErranom medh höga
Rdst/ mcd Roop/med Nrumeter ochßa-suner /och hela Huda ftögdade fig dfwer
Eedenf tp the hade sworet af alt Hierta /
berättar denH. Ande «..Crou. 15.14.15. luoarna woro
mycket osmdige un sin Guoz tienst/ tyehuruwäloenHim-

mel-



meljkc Samien wac oeuz uppncharat/ dhe wiste genom
oswijklige Berättelser/ jom dhe hade bekommit alt iftan
Aeam strmedelst Hans effterkommande/samptandrawich-
tige ffäls at alt det jom dem föreffrifwit war genom Mo<
sen/ och andraH. Mennij?,or/ war den leiwande Gudens
Ord/ demtil Underwismng giftle uthibheras GUdzdyrkan.
icke desto winore stllo dhe ossta iftan den lcftvandeGUden
ttl döda och stumma Afgubar; tv ehuruwck dheblefivo brach»
te pa den rätts Wägen/ war thet icke til at lijta pädheras
Mdachtighet. Thet ffulle falla myctet widlysstigt at för-
talia dhergs Östadigheet/ och fördeuffullwele wlj allenast
sördenne gängen bestäda/ hmuledeZ Konungen Assa up-
Mtar den rätteGudztiensten/ och förbinderdemtilalfwar-
samheet theruthinnan förmedelst ettFötbund/ jomdhemed
Eed at dhe ssulle sökiaHErren thcras Faders
GUd afaltHierts/ ochafallo theras SM medthttWijte
at ehoo som hälst/ antingen lijten eller stoor) Man eller
Owinna/ Me giorde thtt/ ssulle döö. Pa thet at hwar
och en ffulle lata detta wara sig ja mycket angelägnare /sworo the Hsßranom med hdga Röst/
med Roop / med Trummeter och Vasu-
nnr/ ftögdandes sig heela Zuba öfwer
Eeden/ tp the hade sworet af alt Hierta.
Wär trögheet som wij orages med afNaturen/ förhindrar
o§ at fullkomna den Skyldigheet som wij woro ffapade til
at essterlefwa. Be reetelser som wij swäfwa uti/ förleeda ofi
til at beor fwa det som ondt och ossähligt är/ ty wij löpe

B 2. gerna
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gerna afoch an/ och förgrijpe osijemwähitohestycren/ som
wij hadeKraffter ttl at undfty/ em wij ssulle them ratt an.
wända. Ther afffiyter thet/ at «H twtfie om det som wij
stole siurha/ och sedän wij hafwa sintit/ rijswa wij äthcr
thet up lgen: Om icke detta altijd sscer förwära swaghee-
ter ssull/ «a är tcte mangelpaftestelscrna som förföhraosi;
thenH.Andefluthersadanaunder thelZaN ss tWifta
och ähro oftadige i alla sinä Wagar /

lac i. 8. Sä gilr thet tiliGudztiensten/ tyföruthanthet
at Menniffians Hiertas Upsätoch Tancke är altijdbwa>
gen til thet ondt ar/ beflljtar sig Satan at dragahcnne til
at sullborda sine Ansiag / giörandes sigh större hepp til
at lyctas derutinnan/ sä länge som hon icke har satt sigh
wäl i Mootwärn at achta sig therföre; Den H. Konung
David/ lom detta wäl mertte/ Wille förekomma thet/ gis<
wandes tilkänna sitt Sluth ther om sälunda: Jag
haswer satt mig sörej mg wil taga mig
wara at iag icke spndar med mine Tun-
go/ jag wil halla mm Mun tilbaka sa-
som med bctt Psi 39 l. Samma Fahra som Mun och
Tuuganäro underkastade/ swäfwaMennistians KftigeLem-
mar/ Sinnen och Kraffter nti/hwilkcn är sä mycklt större/
jä länae man icke har gtordt sig itt fast stuuth til at wähl
taga sig til wara Fieder ochAgnar med anat zom sä lätt
är/ kan Wädret fohra hwartthet wil/ men thet jomMwer

nagon
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nägonswärwlHt/ ochhsswer wälfäftsig/kanicke lätteligen
bortdriftvas. Manga tänckia w.d sig sielst/ at the witlia
wam saste uti sinandackt/ och gä siadigt pä Salighekte»
ncs Wäg/ mm wauda ttlbaka sä znart ett Mootgangz»
wäder möther them; Men dm som siuter wist wiosig siels
och swär ajfalt Hierta/ latericke latteligen draqa sigther»
israu/ ty foruthandet at hsn ar therigenom mcd starckare
Band sörbunden/ ja sörminffasoch Frestelserne jom han
tilsörenne war nndcrkastabt; Naemi Wille aftadaßuthat
hoon lcke skulleföllia henneuthi hennesSorg/ utanwända
om til sitt Land igen/ men efftersom Ruth hade fastflutit
at söllia sin Swära/ och denne säg at hoon stod sast i det fin»
ne at gä med hennel wände hon ather attala tameer med
hcnne, Ruth. i. ,8. Nar Apostelns Pautt Föllie hördc at
han wille reesa til Jerusalem: Wetandes at han therstul»
le bllsiva bunden ochfangfladt/ bado the at ban ickestul«
le dmga tijt up/ men aldenstund han hade siutit det wio
sig och lättZltet säya sig/ goftvo the sig tllftidz: säyandcs
Warde HErrans willia. Act.«.i2./i4.Wijäre
wal förbundne til at göra det somgodt ar/ menefftersom
wij Me gicrna sönder det Band som wij afNaturen äro
belagoe med/ jä ar thetnödtgtatwijtradauti ittnyttFör»
bund/ och pa det at det lnätte blifwasa myckitsastare/ be-
trässta det med en Eed/ sasom ludarnagiöra/ hwilke swo.ro HTrranom med höga Röst/ frögdandes sig öfwer Ee<
den/ ty the hade stoorit assalt stct Hierta.Ett löst förehafwande gäller här intet / tbet maste
ssee aff alt Hierta uthan Skrymtan. Jag hafwer

hördt



hördt thetta FMz Oro som tye lmo
migh tahlat hafwa / thet ähr alt godt
som the sagdt hafwa / Ach thet the
fadant Hierta hade til at fruchta migh
säger HERren om Isracls Barn Dmt 5 "8/ 2.9. stär
Barnabaskom HH thtM
alla/ at the aff Hierta ssuUe faste bliswa
och halla fig m till Hsßran Act. i..

Den som haftver ett godt och uprichtigt Hierta/kanman sig
säkert tilförtroo/ och oen som harförplichtadtsigEedeligen
at sortfahra i sin uprichttgheet/ har man ey behoflätteii'
gen at ftuchta före/ at ban <itt goda Sumesömndra ssulle.
men ther Hiertat icke är rattsinnigt/ ther är Skrympmn
Sweek och BcoräZerij. Ty ehuruwäl mange weeta i fitt
Samwetehwad ratt ar/ göra the thet docticke/ när theras
Hiertan arothenfrän wände: Orjaten hwarfore Israels
Varn strpmtade för Hsrranom med the-
ras Mun och lugo för honom med the-
ras Tungo / war thenne/ at theras Hierta
war icke fast til honom/ och höllo sig icfe
trooliga til bans Körbund Mlm. 78.36/^7.

WDom ludarnasmoro,sa hafwe wij och swmttHEr-
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C5)
ranom waromGUD/ach at thet wore affalt Hlerta! Thensamma HErren som fodrar en Helig Dorkan affoy emot
sig sielf/ sordmr och en trogen Tienst uthasosi elnot war
Konung; Men sasom Memnffian är swagh och bliswer
ftestadt när hon ssal wijsa sin Skyldigheet emoth GUD/
sä kan hon och blifwa förled i sin TrodeetemotKonungen/
eenkannerligen tä hon an icke hafwer sworet honom af alt
Hierta. Men genom Eeden sordubblar hon detßandther
med hon tilsorenne är bunden/ ty när wij göre war Eee/
steer icte allenast en blätt önskan at kunna lesiva effter Ee«
dw/ dä taae wij icke ch före allenast medalfwar atsullgöra
lwnom/ uthan och wij forplichte oymedwillia til det straff
somEcdm sspalägger/säftamptwij honomsörbrytafful-
le; Fördenstull maste här wamett owilkoriigit och full<
komligltsiutl/ at icke wlika ther isran/thet ma galla hwadsom hälst det kunde/ Aftven som Köpman <om satt sigh i
finnet at köpa then kosteltga Perlan/ icte achtade at han
skulle sallia alt thet han ätte/allenast han ssullevekoma-Per'
lan. Sa äre wijplichtige at görawär StoormechtiM och
Allernaozgste Konung warTrosheetzEcd/ försakrandes af
alt Hierta at gä Hans Mav:t t«lhauva medallunderdanig
Wördna/ Fruchtay/ Lytna och Hörsamheet. HwilkenEed
wij ffole sa i yckit mera essterstrc.fwa at halla/ som then H.
Anda uthi wär uplasne Text ost tber til förmanar/ hwll-
ken ostgiswer twenne stycten til at bcttachta-

i. Den Fruchtan som otz bdr hafwa
för HERmn.
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2. Den Frucktan som ost bör haswa
för Konungen.

Vor:Ps: 119.V. z 9. Lät HErre/tine Tie-
näre Ma tin Bod stadeliga för tinOrd/
at wi< mage fruchta tigh och Konungen
Amen.

Ehuru korte wär Texte- Ord äro/ fsrsittta the lnkwäl all
wär Plicht och Skyldigheet/bade emot GUD ochKommgen/
när Salomon säger: Fruchta HErren och Ko-
nungen/ hwilte Ord äro säfast med hwarannan saman»
bundne/at ingen Meuniskia kanbemäthskillia/ ty fruchtazl
för then ene fordrar fruchtan för then anvra/ then som
HErren fruchtar/ han ftuchtar och honem somafHErra-
nom är sändt Men at wij mäge rätt lära at fruchta
HErren och Konungen/ sä lätom osi höra hwadh een rätt
fruchtan är. Thet är cn Barnsitg fruchtan/ tbetär och en
Träldoms fruchtan/ den forra ftyter asKärleek/ denandra
af Wrede och Förssräckelse. Denne senare fruchtan föll
pä Adam sä snarthanSyndathade/ fördenskullgömdehan
sig för HErransAnsichte/ochbekände.änteligenorlakcnder
ttl säyandcs: lag hörde tma Röst t Ortegärdenoch fruch-
tade mig/ ty iag är naken thersöre undstack iag mig. Gen:
3: 10. Sä fruchta ock Dieftarna förVUDI ty the ttoo at
thet är en GUD och bäftva lac 2.19. Nästan en sädan
Fruchtan hade ock den Tlenaren som hade fätt ett Pund

aff
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17
ässin ttl at hanola med och gicrdort och grofthck
neder i lorden/ och wijd HErrcns äthcrkomst jade: lag
mste at tu ast en stliäng Man/ w upsMr chet tuiMet>ad>
de/ och tuuphamtar/ thertu intetströdde/ ochlagftuch-
tade lnig. Mat 25/ 2.4. Men doct är?cke M ftuchtan for
eens Wrede strajfwärd/ serdeles när Manhar btt uthft-
eode ther med/ at ickewillia sörtöma den som man ftuchtan
Dhen som hafwer ecn sädan ftuchtan/ kallar SnwmonM
när hanssger: Sall ärthen som allestades
ftuchtar. Prov. 14. Alla GUdz Varn ssole noga
behierta dhet Misthag som GUD hafwer ttlSyndew och
fördenskull granneligen taga sigh til wara at bhe icke föv
Syudens ffull mitzhaga GNdi/ ty wij ftole tienä Gudi til
at täckias honommcd tuchtigheet och sruchtan/för then orsa»
ken ssM at han är een förtäraude Eeld. Ebr: 12,/ 28/ 2.9.Nadens icke for them som dräpa Kroppen/ och hafwa doct
icke macht at orapa Siälena/ uthan rädens meer honomsom kan förderfwa bade Siäl och Kropp < Helfwete säger
lEnls Matt. 10/ 2.8. Ther medh han M allenast giswer
Mämm hwem wljfmchtassole/uthan ockorsaken til ftuch»
tan: Dockär denneFruchtnn ickenagonTräldoms Fruch»
ttm som är Laftwärd/ och bestnr ther nti / at Man fruch-
tar sig mera fördetondasom enompäwmmaka«/ än thet
Mshag/ jomdenandra satttar til honom Manhaller sig
ftan Svndm! allenast aff Fruchtnn för Helfwete/ tämän
gerna synda wille/ allenast man wore saker för StraffeU
fruchtandes mehrafor detOnda som ther pa follier / än för
Hans Perjsn som det förbudit hafwer. En sadan hatar
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den som hafiver wijd sä högt Straffsörbudit honomtil at
görathet som ondt är/ och halles utiLvdna allenastassftuch-
tan för Strasset: Men Hans wanartiga Natur är i med-
ler tijd heel begiftven tll at göra thet onoa/ äftven som een
Ulficke häller sigh langre iftan Fahren an Heerden dris-wer honom/ ochssulle önska at han förstkundesönderijswa
Heerden/ til at sa mycket bättre förhäriaHiorden.

Men een Barnflig Fruchtan är aff heel annan bessaf.
fenheet/ som fiyterbäde afWördnaochKärleek; omhwilken
Fruchtan den H. Ande i war Text talar när han säger:
Min Son ftuchta HErm oc Konungen.
Ty sasom han stäUer sitt tahl icke til nägon Träl ochTienare/
utan tilSonen/ jägiftverhan tilkännasittFaderligaHter'
telagi ther med han wil upwäctta fin Son til en Barnflig
Fruchtan Karleet och förtröstan. Affeen ladan Fruchtan
berölnmes Frälsaren lEjus i anjeende til sin Menntfkli'
ga Natur affProphetm som säger: Ett Ws skal
upga aff Isai Slachte/ och een Teel-
ning uthaf Hans Root Frucht bara/ pa
hwilken stal tzwisiasHkrrans fruchtans
Anda. Es: 11/ 1.2. En sädan Fruchtan hafwa
alle Helige Unglar haffl iftän Werldzens begynnelse för
theras Skapare/ och förwara then samma t alla ewigbeet
med alla helige t Himmeten/ som fivter ther affat the be>
trachta Hans stoora Macht ochHärligheei/ Hans Rättfa>
digheet/ Godheetoch Barmhertigheet/ Hans Wijsheer och

San«
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Sanning/ Hans dmpeliga Wälgärningar/ ther medh han
them bekrönt haftver. En sädan Fruchtan haftva ockalla
GUdz Barn palorden/ betrachtandes Hans Mayeftetliga
Warelse/ Hans oändeliga Krafit/ formedclst hwilten Hans
Hand kan förwandla all tlng bäde i Himmeten ochpä lor-
de»e; Willjen I icke srucPa migh sager
RERren/ och icke försträckias för mig
som sätter Haswena sinä Strand / ther
innom thet altijd bliswa maste/ och ther
intetöfwergaa/ och om the an swälla sa
förma the andock intet/ och om tbest Böl-
jor an fast bullra/ sa maste the dock icke
ther öfwergaa. Zer: 5. 22. The fmchta ho-
nom för Hans Godheet och Barmhertigheet ssull: Tig
HEZ?(re är ingen M tu ast stoor och titt
Nampn är ftoort/ och tn kan thet bewij-sa medGerningarna/hoo stulleickefruch-
ta tig tu Hedningarnas Konung. I«: «o.

6/7. Til eu sadan Fruchtan sörmanar David: Fruch*
ter HErren jhans Helige/ lp the som

E, fruch-
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ftuchta tzonom/ the tzafwa ingen Brist.
Psalm. 54- ".

<WTHi denne Fruchtnn innestuter sigh och dm waar-
samheet som een Mffyllig Chusten böhr hafwaom sin
Siäls Saligheet/ hwllke:, lcke kun blifwa befordrat utan
sruchtan/ aldenstund det ar itt ibiand tde ting <omfororar
then största Omsorg/ tadeförthcsWichttgheetssuU/ och
then swärheet/som mötcr Mennjssian ther utinnanHördeN'ssullgöörthenH. Apostejenickeutan Orsaak venne Förma-
ningen:Skaffer mcd sruchtan oc bafwa/at jj
salig< Wardett-Phll s:l2.WiMe icke atlenast tröge
til atsökmefcer der gova/ ntban wij stnne äthssillige hinder
i Wägm lvm halla oss thcr ifräm WartKött ochßlod är
trögt/Werloenafhäller osi/ochDiefwnlen förföhr otz/och der-
föreäraffllsden at wij Mndrom uti delta 3-
landet Raddhaga. i.Pet: 1.1/.

WEnne Fruchtan haftver ensÄVwaMni wärSiäl
och Sinne/ i war förmago och allaKraffter. Uthi Hiobs
Beröm stachr Gudsiuchtigheeten som binder tiliaman Hans
Fromheet ochMttsärdigheet/med thet at
da. Job. ni. Hon är icke alleuast en stark Tygcl til at
HMa osi iftän Synden/ uthan och hwasia Spärar/
til at drifwa ojj til Fromheet och Rättsärdigheet. The o»
Mige Ereaturen worojkapade Mcnmjkiali til tienst/ och
derOreMulle the ftnchta och lyda hennej Mcnnifftan är
DapatGUD tiltienst/ och när tzans Fruchtan är
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för hennes O gon sa spndar hon icke.
Erod: Mm ther son, ingen Gudzftuchtan är/ ther
Hr intet uagot godt at förwanta. Ty Abraham när
han war een Främling iGerar: ZNghtäntkte/ til
ewentyrs i theste Rume är ingen Gudz-
ftuchtan/ och ttzc jläMig ihW för wina
HustrU skttll; Ochtilatforekommathet/ nödgades
han ioregiftva at Sara war Hans System Gen: n.
Ther som een ratt Gudzftuchtan är/ ther är och een fan»
Dyttig Lydnaemoth GUD; När David bcder: Wysa
migHEßretin Wäg/ atiag ma wan-
dra i tMt SaNNMg / Mher han chet under

Gudzftuchtan/fayanves: Behält Mitt HKrta
wijd thtt eena/ at iag titt Nampn fmch-
kar. Mlm 86: ii. GUV wil warda hel-
gnder pa them som nalkas honom. Levit:
i°:,. Thet uthtyder Propheten pä HERransFruchtan:
Helger HErren Zebaoth tzonom later
wara eder Fruchtan och Förstrackelfe.

C 5 Fruch-
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WZtuchter förthenssullHErran/ Elssclige HErrans
ätherlöstes ty thet sörmlnssar icte/ uthan öker Eder säll>
och och Saligheet. Oäll är thttt ftM ftuch-
tar HCrran/ och pa Hans Wägar gaar.
Psalm: 12.8: i. Englarnai Himmeten ste altijdwärHim-
meljke Faders Ansichte/ och ftnchta houom / och tberuthibestar theras högsta Saligheet. SUD wilatwijaltyd ffo>
le besilwa Hans Härligheet och Godheet/ hwilkc bäggeup-
wackia i otz Fruchtan och Kärleek/ een Fruchtan sireenat
med största wördna/ och een Kärleek sammanfoZM med
sörnögd Glädie. Ty atock utt den rätta Fruchtan är Glä
die/ wittnar David när han sälunda förmanar: Tie«e
nar HErranom med Fruchtan/och frög-
der eder med bafwande Psalm:^i°..Thct
är een synnerlig beblandelse ass gruchtan och Glädie/ affFrögd och bäfwande uthi thet Hierrä ther GUD boor med
sia Näde. David sägerat GodhettkN och Two-
heeten mötas tilsammani 3lattsardighee-
ten och FrijdeN kpstas. MenickemlndreFruch.
tan och Glasie, ther GUBZ Nadh ähr wärkande. Ty
then som HERran ftuchtar/ han hafwtr
och stoor Lust til Hans Bodh/ oH these bägge

göra
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görahonomsaU. Pjulmll i 1. När wij genom Fruch
tan halla os ifran det som GUD miMgar/ fipMdes
Wttldenes förgangeliga Lusta/ kunne
wij gladia ost at wij an delachtige word-
ne as GUDZ Natuur/ s.Pet:!:4. Tytheri-
genom befiijte wif osi om Heligheeten sasolll han och Helig
ar. All annor Glädie ärfarande lijka sätzom Agnar som
Wädret bortföhr: Medan hoon päMr ärhon miUänckt
at wara wndtg/ therföre kan then <om Gud fruchtar icke
säkert förtoo stg uthi een jädan Glädie; Salomon sade t
sitt Hierta - Ntt Wal/ Mgh Wil Kswa Wähl/
och göra mig goda Dagar/ men han gsswer
ther bredewijdh sitt Omdöme ther om säyandes: SH

Hagsade til
Lopet/ tn aft galet/ och til Glädiena hwad
göör tU. Coh: 1/ 2. Men at leftva i HERrans
Fruchtan / thet är l haftva een ttöstfull Hugnad/ sasom
Försambttngarna i ludea och Galilea och Samaria/ som
tzadeFrijd oc sbrkafrade fig/ wandrandes
i HERransräbdhaga/och upfyltts med
thens Helige Andes Tröst. 31.
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Denne Fruchtan gffwer ofi styrctio ocy Kraftt at bryta
osi igenom all Mootgang och Wedtrwardighcet. An
GUV Hafwer icke gifwit ost Sladdha-gans Anda uthan Krafftenes.
icke Raodhagans at w;j j?o!e sm ffrattws i Nödene/ utan
Fruchtans/ at wij ssole hafwa wär Tllfiycbtuti BaruM
lörtröstantil wär Himmelsse Fader- fmMiN EdN
icke sasom thegöra/och grufwer eder iM
uthan helger HERran zebaoth / tzonom
later wara eder fruchtan och fdrstracfel-
se/ sa stal han warda en Helgelft. Es: 8
12./ i). Then som fruchtar sig för Werlden han hafweringen Tilfiycht/ när Wcrloen wander sigh emoot houom.
Mn HErrans fruchtan ftrdrar tiILW
och stal matt warda/ atintet ondt stal
hcemstfia henne. Prov. ,9: Mr the oguo.
achtige aro i theras Nöd och weeta ickenagonhielp tilana/
ta daswa the Gudftuchtige icke behoof at förssräckias/ ty
HErrans Hielp ar nar them som ftuch-
Nt HSNOM. Psalm. 85/10. The Ogudachtige sambla
i Mörckret och wistas i Dödzens Skugga/ men genom

HEp
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(25)
HERrans fruchtan warder Man klook ochsorständig/ Ty
Hon är begpnnelsen til all Lära.
Hoonäreen tuchtan til Wijsheet. Prov.-
15:3z. Orsaken här til är thenne./ at then som HErran
ftuchtar/ han dalwer honom for Ogonen/ och betrachtar
hansLagj hwilken ar klar och uplpser bgo-
NtN. Psalm. 19:". The OgudachtigasLähM är
altsaman Spnd/och the blifwa sast i sine
Högfärd. Pjalm: 59: !Z. Men gmom HENRans
Fruchtan fipr Man för dhet Onda/ Ty HEZ(raNs
fruchtan haatar thet arga / Högfärd /
Högmod/ och een ondan Wäg/ och kan
icke lijda een wrangan mun. Prov: 8. 11.
Ther asssöntesmäft at HERRans Fruchtan är rootat i
Hierta/ närwaraOrd/ Ätheftvor/ ochGerningaricteäro
onde/uthan wij halle HErrans Bad och Nätter. Ty sa»som the soin HERren ftuchta hafwa een uplyst Siäl/ sci
hafwa the ock een Hettg WMa/ ochtherasTröst är
then/ at the itt godt Samwete hafwa /

och winläggia figh at hafwa ett godt
Omgängelse när alla Heb. ,Z: «8.



och fiereförmähner kan een Menniffia for<
staffa sig genomHErransFruchtan/ mcn laframpt the skole
wara rätte och sannstylllge/ mäste tbe halla profwet emot
een ostrymptachtig Konunge Fruchtan/ aleenstuno Salo»
mon genom then H. Anda, desie bägge tilsamman binder
säyandes: ftuchter HErran och Konungen/
hwar om osj förehäller.

Mhet Nndra Wpcket.
then H. SalomonhadeförescdtGUdztienstcn

med een fast Grund/ wil han ock byggia thet Werldzliga
RegementetupvastarckaPeelare; Öchgöra tillijka/ bade
een god Christ och een trogen Undersathe Hwilket ffeer/
när Man har Fruchtan för GUdh/ och tager sin Skyldlg-
heet i acht emothKommgen. Hwarigenom han Dr-
warat sör Kätterij emotGUD/ och Uproor emoth Oftver»
heeten. Thesie baggeäro härdare zammanbundne anGop
dij Knuth/ somden stoora Alexander icke kundeuplöösa. Ty
ther HErrans Fruchtan ärj thcr är omöyeligtt at ock icke
Konungens Fruchtan infinnersig/ thesie omfatta hwaran-
nan och aro lijka sajom tilsamanflatade. Then somfruch-
tar HErrcui Himmelen/ han sruchtar ock honom somför-
träder hansställepalordene/ och warder tallat
Palm. 82.. 1. Then som sruchtar GUD/ han ftuchtar ock
Konungen/ och then som sruchtar Konugen/ han sruchtar
honom i VUdi/ ty han sruchtar honom icke allenast för

<3tl»f
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( 2.7

Straffet stull/ uthan ock för Samwetet
sfull/ Rom: i?: 5. och GUd ar thensozn haswerinplan>
tat i Mennissian itt sädant Samwete.

Iwlj hafwe i det förra Stycket hördt/ hwadför Fruch«
tan HERren fordrar affosi; Sa jkstle wij ochhafwaeen
Frul)tan för Konugen/ eenkannerligen när han regeraref.
ter HErrans sinne. Ty eburuwäl somblige göra een ät>
st.ldnad emellan Fruchtan för GUD och Konungen/ säjom
wore the affjärssilte Naturer / sökiaudes at styrckia sin
memng med Apostelens Petri Ord: ftuchttk GUds
abrer Kdnungen. l. Pet: 17. Hwilken stulle
hafft Oga uppa wäreTertt' Ord/ och them säledes welatfö>
tlara; Weete wij dockat den H. Petrus icke föröndrar thet»
ta Ordalättet til den endan/ jom ssuUe han ther med wil.
liaförminska Konungens Högheet/ Wäldeoch Myndigheet/
och at Undersatarena i denhändelsenicte wore honom nä-
gon Fruchtan ssyldige: Ingalunda. Ty ock.nya Testa.
mentzensSkrifteräro sä sierranifran at betagaOfwerheeten
den wördna och Fruchtan somUndersatbarena ährohenne
ssyldige badeeffter GUdz och Werlozljg öag/ somtheme-
ra bekräffta then samma. TtMörutan ffole wij wetta at
Petrus förstäar inter annat med then ähra som han fordrar
för Ksnungen/ än thenFruchtan somthen H.Ande genom
Salomon kräfwer/ hwilket och thet Ordet som A»
postien brukar i Grundtexten stadfäster/ och tomer öfwereens
med thet Latinffa cimeo. FörthenssuU nclrPetrus säger.
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ährer KoNUNgen/ förstäär hanat wlj ssolegifwa
tllkännamedh uthwärtesähresammeäthbyrder/ thenftuch.
tan som wlj haftva i Hierta.

WEn icke desto mindre famtycke wij gerna ther til/
atthetär eenäthfftldnad emellanHErransochKsnungens
ftuchtan t anseende til theras Grader. Therföre nämpner
ock Salomon forst HERran och sedän Konungen; Wlj
ffole hafwa een sadan Fruchtan for GUD at wij jättiewar
Troo och fortröstan pä honom/ men for Konungen atwst
icke sä sorläte osi pa honom / at Wij sätttt Kött til
wär AtM. ler:i?/5. TythetwilHEßrenallena
för sig behälla/ som är een Nijtalstande GUd/ ock icte gis-
wer ftl ähra äth androm Konungarna kallas Gmar/ ty
the äro otngiordade med Guodomlige Strahlar/ Menthe
aro lijkwcll icte Gudar aff Naturen som Himmelens och
lordennes HErre är/ ty the äro Mennisslor. Icte desto
mindre Mä the ossta brede wijdh hwaranora i then H.
SkrM Naboth hafwer wälsignat GUd
och KoNUNgeN. Läsewijl.Konung:B:^/l^Thet
berättasom Mo,e/ at hg War iKoNUNga Wäldk/
Deut.))/ 5- Men Kan staar brede wid HErran när then
H.Andesäger: at Folcket fruchtade HErran/
och trodde honom / och Hans Tienare
Nost> Exod. 14/ Zi. Uroon är icte mindreänFruchtan/
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om GUdeftterläterosi atwij skole tröo hansTieuarejemp.
te sig sicls/ hwarföre ssulle han förwägra osi at sruchta thcm.

Fruchtan bestäar uthi athstillige ting/ men
eenkmmerllgen uthi thche effterfölliande: Förstatwijwör'
da HErrans Smorda/ for tden Högheet som then aldra-
högste hafwer satt honom uti/ genom hwilken Kan wälsig-
nar ost/ han stadfäster osi sitt Ord/ han bcssydoar ch för
wara Fiendcr/ han förjeer osi med Freebochßoligheet/ han
förmehrar wart goda/ och later oy det niuta medh Frögo
och Glädie. Thersöre glfwer HWcNjotN och ee-
nom thet j plichtige ahren/them rädzt som
radzl tilhörer/ them Heeder som Heeder
tilhörer/ hwar och en ware Östverhee-
tena som Waldet hafwer underdanig.
Rom: iz: 7/1. Thet böhr altijd wam een äthstildnad e-
mellan then somregerar och waroer regeradt/ emellan den
som besaller, och lyder Befallningen. ömwijransakehtt'
la Naturen icke allenast i Himmeten och pä lordenne/ u»
tan ock den ckhskilnaden som är iHelfwete/ safinna wij en
Ordning emellan them som öswer och under ähro/ och ftr
denne Ordningen ssull/ een wördna hoos the ringare för
them som högre äro. I Himmeten äro somblige Zera»
phim/ ochCherubim/ theräroThroN ochHerstap/
zörftendöme och Öfwerheet. Col.i, 16.
IHelfwete äro icke alla zucitcr/ «than denne hafwer sitt
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digheet ochwörona emoththcrasMöchens Förste. bör
om Hierta wam hwadwy göra ffole/ bäde förwärplicht
och egeu nytta ffull. Tilat sörplichta o<) sa myctetmchra
ther M warda Undersäthernekallaoe Konungens Tienare.
David sade til alla sinä Tienare som nar
honom woro i Herusalem/ up latt otz fip;
Tp har blifwer ingen undfipcht för Ab-
salon. -.. Sam: 15/14. IEHu Unbersäthare talla sigh
icke allenast Hans Tienare/ uthan och han kallar them sine
egne/1. Kon: b 10/ 5/ 6. Then som är en rätt Tienare/
bewijsericke allenast sin HErredenWördna ochLydnasom
han honom styldig är / och wlj ther om hördt haswom i
forberedelstn/ uthan och

ii- hansin Herrealssönseycklaligheet wälwe»
tanoes at Hans upkomst stödier sigh wijd sin HERres
walgang. FördenffuU försummar een trogen Udersätha'
re iche at htelpa til medh sine Böner hoos GUDH /

at Ofwerheetens Regemente matte wara lyckeligit och
wWgnaot: Saförmanar iag nu at man
för all ting haswer Böner / Milan /

Förböner och Tacksapelse för alla Mn-
nistiori för Konungar och för alla Hf-
werheet; Pa thet wij mage lefwa uti
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itt roligit och stillaLefwerne/i allGuoach-
tigheet oc ahrligheet. i. Tim. IbetrachtaM
häraf/dafwerKonu> gen David gcnom then H. Anda upsatt
förUndersätharena/ huruledes ttzeförtherasKonnngbidm
ssole jckMdes: HCRrmhöre tig i Nödene/
Jacobs GUdz Nampn bestpdde tigh.
Han sande tig hielp af Helgedomm/ och
stprcke tig af lion/ Han taMe uppä alt
tin spijsoffer / och tin brannoffer wa-
re feet/ Sela. Han gifwe tig hwad titt
hierta begiarar / och sullborde all tin
anftag. Psalm. 1.2./ Z/ 4. Söker Stad-
zens basta tijt iagh hafwer lätit bort-
föra eder/ och bidier för honom til HEr-
ran/ tp ta honom wahl gar/ sa gar i-
der ock wahl. ler. 2,9. 7. Rar David hade befalt
Prästen Zadock/ sampt med Propheten Nathan at smöria
Salomon til Kouung öftver Israel/ och at the ffulle bla-
sa med Basuner/ och saya: Lpcka sk« KoNUNg
Salomo; Swamde Benaja Jojada

D 4 So»
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Amen thet sape och sa HMren / min
Herras Konungens Gud. i Kon B, 34/36.
Uthaf Fruchtan för Kouungen sch denKärleet som ther med
bör wara bemängtfiyter.

m.MTUndersatharena aro högst bekymbrade om Hans
wälgang wälwetandes at theras egen wältresnad tder af
hänger. Fördcnffull ffola the sä mycket mindre tillata nä«
got som Hans May:t och Högheetkundewara förklcenbgit/
somdheäro förbundnetil ataftvana sädant eytcrtheras
högsta förmago. Ty säsom ett Barn som ftuchtar fin Fa>
der/ hafwer omHierta sin Faders Wählgang/ sä böhr
och en Undersätbare betee sig emot Landzeus Fadcr. När
Simei bannade Konung David) kallandes honom Vlod»
hund och Bettals Man/ kunde Abisai Seruja Sonladaut
icke lijda/ uthan sade: Skal HM döda HNNdM
Hanna min Herra Konungent Jag wil
gäbort ochhuggaHuswudetafhonom.
2. Sam: 16. 9. Ithai Huldheet och Troohcet för samma/
Vavw war ja stoor at han ingalunda Wille ffiUias ifrän
honom/ när han ftydde för Absalon/ uthan sade:Sa satttsom HErren lefwer och sä sant som mm
Herre Konungen lefwer/ hwar som halst
min HerreKonungen blifwer/antingen i

Lijf-



Lijswet/ ther stal tin Tienare och blifwa.
2. Saill. 15.21. Wart Lijffbör icke wara ch sä kätt/ at
icke wär Konungz ahr osikärare. Ty hwar och en är plich-
tig at waroa fig mera om thet gemena basta/ än om sitt e«
git/ aldenstund thet gemcena basta är bäde wichtigare/ och
tan större nytta kasta utafsig an somnagonenskylteswal>
gang / och fördenskul sasom det är ltjle angelägit om een
Undersathare i ansecndetil Konnnaen/ sä bör och en Under«
Mharetcke giörastoort betänckmndeatwägasin Wälfärdh
för sin Konungz i iag meenar i the mahl som äro Laglige/
och lända til GUdz ähra/ och thet allmänna bästa- Myc«
ket mehra är han förbundenat uppenbara allehanda Sna-
ror och stämplinqar ther niedh een och annan tunde haf-
wa i sinnet at ttlssynda HErrans Smordanägon Skada.
Mr Konungen i SyrienfördeKrigemot IsraelsKonung/
sände Propheten Elisa til thenne och lätt jeya honom:
Tag tig til wara/ at tu icke dmger til
thet Nummet / strty the Sprer liggia
ther/ -. Konunga B. 6: 9. När Konung Ahasvert
Kammarerare Vlgtan och Theres/ som Dörenawachta-
de/ hade i sinnet atthewille siauppäKonungen/ ochMarda,
chal thet sörnam/ lät han Drättningen Esther thetfä wee-
ta/ och Esther sade thet för Kouunaenom pä Mardackai
wägm Est: 2.. 2.2. Om wij stole haftva eenkärligFruch-
sörKonungen börost

IV. MM wärwilligheetuthiUtbMenasthetsomoS
utgöra/ tllßytsens gagn och
E undel'



understöd. Hoo eienar tilKrijg pä fin egen
säld nagon tijdh / hoo planterar een
Wijngardh / och icke ather aff Hans
Frucht/ eller hoo wachtar een Hiord/ och
ater icke af Hiordens Mölk. 1C0r.97.K0.
nunge Arbete är ett swärtArbete/ han behöfwer ochman»
ga Tienare til at utföra thet som han asritac hafwer.

»RWad för een tung börda den har sigh pälagdt jom
har antagit atuthjöra ett Regemente/ kaningenbattre
utjäya an then jombördan trycker/ och wil at altffal wäl och
lyckeligeu uti Hans Regering afiöpa. Man plägar säya:
Thet Hr icke alt Gull jom glimmar/ then Konglige Opi»
ran är een härlig Spira/ men mcinge beswar och Plägor
undertastadt / therfore hafwer een sagdt/ om man ratt
kände des Natur/ stulle mau icke uptaga henne afMarkenne/
hoo kan uthsäya then swärheet/ som under thet Kongliga
purpuret »kyles s Det som een trogen Fader är i sitt Huus/
tbet mäste een Konung wara t sitt Rijke/ men hwadh för
olijkheet thet är emellanbaggesOmsorg och möda/ kan man
wähl siuta af then olijkheet som är emellan bägges under-
haswande. Icke destomindre händer thet offta at een Fa»
der ickehinuerffölha the sysior som honom angaä;Skulle
thet tä wara underligit at een Konungklagadesig ther öf»
wer? lagh däller före at han omöyeligen kunde uthärda
under Regementz bördan/ ther then högste icke lättadehen»
ne/ och hlelpte stn Smorda- Mr Samuel hade smorvt

Saul
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Saul tllKonung öfwer Israel/ sade hatt HEIMNs
Ande stal koina öfwer tig at tu prophete-
rar med them/ och tä stal tu warda een
aNNOr WaN.'- Sam:i°/6. Thenkonstige Elihu säger:
GUd sörkastar icke the mechtiga/ tp han
är och mechtig af Hiertans Krafft / han
wänder icke fin ögon ifrathe Rattfardi-
ga/ och Konungarna later han sittia pa
Stolenom i ewig tijd at the höge blifwa.
Hiob 36:5/ 7. Och säsom then stoora Guden härjempte
w!l bruka Ordenttliga medel til at stadfästa Konungens
Stobl/ och styrctla hansßegemente/sa haftverhanforbun-
dit oj; bäoe med then Naturliga Lagen/ ochsitträttfärotga
Ord/ til at inkommamedwarförmögenheet/ utgifwandes
det som wij lkyldige ähro tll Rijksens hielp och understöd.
Omlsraels Konungz SaulsMtt betygar Samuel effter
HErrans Ord säyandes: Thetta stal «MM Ko-
nungensßätt then öfwer ider radastal.
Ma Söner stal han taga til fin Wagn/
ochresenärar som rijda för Hans Wagn:
Och til Höfwitzman öfwer tustnde och

E » öfwer
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öswer Kemtijo/ och til akerman som has
aker bruka stola/och til upstarare i Hans
Sädh/ och the som göra Hans Harnest /

och thet Hans Wagnar tilhörer. Hdra
Döttrar stal han taga figh til Apötheker-
stor/ Kokerstor och Bakerstor. Zbra
basta aker/ och Wijngardar/ och Olio-
gardar / stal han taga och gifwa fina
Tienare/ther til stal ha taga as idra Sad
och Wijngardar tipend / och gifwa stne
Camererare och Tienare. Och idra Tie-
nare och Tienarinnor/ och idra depeli-
gaste Znglingar/ och idra äsnar stal han
taga och uthratta sijn ährender med/ af
idra Hiordar stal han taga Tijende/ och
i masten wara has TrälarcrattareTienare
effter Grundspraket.) i. Sam: 8:11.17. Thearofastman»
ge som hafwa bällit stre at GUdh skulle här gifwa til-
'kanna hwadh Tyrannij Saulwordeöfwande/ aldenstund

Ism e

36



37
Israel i otijd begärte Konung af Gud; Ocy at Gudh för
denskull een sä sträng och obarmhertig Konung gaf tbem t
sin Wrede. Tilat beträffta thetta/ sörcgifwatheattheticke
mcd rätta hörer en Konung tll/ at taga ceusannarsLaud
och Atrar tilsig/ esster som ockAchab blef jcmerligcnsttaf'
sat therfore at han hade intagit Nabotz Wijngard. Men
om Man will saken rätt besinna/ Harman ickebchosatbe»
fnhra llägon ortmligheet när Man förswarar at Sa>
mucl besknftver een sadan Konglig Mtt som allaKonun»
gar mcd stäl äga/ och tll den andan böbr Man betanckia
den äthstllnad som är emellan ett Rijke ochßegemcntesom
först skal inrättas och sast stallas/ och thet som tilförene
är inrättat och fastalt: Sampt och thet som kan stee när
nödwändigheeten sädant fordrar/ och naringen nöb är för
handen som sädantkräswer. FördenffuU syndade Achab <om
asfäsängLusta ocheenslofligbegärelse/ut.innagonnöd/ mi
itt inrättat Rijke stodh esster Nabotz Wijngärd/ hwilken
hän stulle hafwa lemnat til sin ägande. Hwarföre han
mäste sorsalla under Gudz härda strass Icke desto min»
dre / ikai lEsu Befallning altijdh gatta i detta mahlet:
Giswer Kepsarenom thet Kepsarenom
tilhörer / och Gudi thet Gudi tilhörer.
Matt: 2.2.. 2.1.

WIl detta och annat mehra j som hwar och een esster
Stand och Wilkor/ är sirbunden at bcwijja Konungen /

bliswa wij icke rlnga uv.muntrade när wii beskäda the här-liga Nampn och höga Ahretittlarsom wij finnebadc GudzOrd/ och Werldzlige Historier hafwabehedrat dem lned som
E Z hafwa



haswa sördt dhet högsta Wallet; Hwaruthinnau GUD
sielfhafwersinHand/ <äjom stebde mcd Salomo/ hwilken
HErren giorde juftörre och större för he-
la Israel/ ochgaf honom itt harllgt Rj-
ke 'Crön.255o.TuKonung ast eenKo-
nung öswer alla Konungar / then Gudh
af Himelen rijke/ Macht/Starckheet/ och
ähro giswit hafwer säger Daniel om Nebudkad-
nezar. Dan: ;. KoNUNgarM äro Gudj
Församblingz Skaffare/ och Förstmor-
na theras Ammor. Es: 49. '5. The äro <suDZ
Tienare och Landzens Fäder: Heerdar för Folcket/ Rege-
mentz Hierta/Sial och Anda: Gudar och GudzNnglar:
Qwistar och Greenar under hwilkens Skugga mäng o<b stor
Folck boo: een SignehRing uti GndzHand: En Lychta uti
Nijket. Hwad kan mera säyas om een Mennistia ttl hennes
Beröm och ähra/ och hwarföre stulle man icte fruchta och
wördaden jomGudtilsadan Högheetoch May:tupsatt haf«
wer.Bonfördestul mcd alla swärmeandarfom uti sinwtlfa-
relje Mia sig upväde emot det ratta Förnnfftet och Gudz
Ord/ emotGudz Instichtelse och Naturens Ordning; the äw
icke warde at wardaräsnade ibland Menistior the sö upsättia
sig emot Gudz och all Mennilklig Ordning. Tv at the meena
ther medkuuna hlelpa sig at Petrus kallar dem lomWaldet

haf-



hasiva een Meuswg Oryning/giswa the meera tilkänna sin o-
förfarenbeetiSkriften/anat thessulle ther wijdnägotstöd
i theras galenlkapfina. Wij bekanne ock at Ofwbeeten ar een
MenistligOrdning. KldenstundGuduthwallieroch upsätter Menmstior och icke Anglar der til/ ban uträttar
och genom samma Menniskior det han haswa wil/ the ffolaoch komma ihog at the äro Menmstior/ tagh säger genom
then nad miggifwenär/hwariomochenomafeder/ at itt-
gen halle mer af sig an honom bdr halla/
utan halle slgh sa at thet ar matta medh.
Rom: i2< Z. Hwilketnär Konung Herodes förgat och e»
mottog een Guddomlig ähra afFolketjsomroopade Oudj
Röst är thetta och icke Mennistiors/ siog
honom HERrans EWel at han icke gaf
GUdi ahrona. Act: I». Sä stole och alla
Konungar i Werldenne ihogkomma at dhe sawijda äh»
ro Mennistttg Ordning / som dhe äro ock Menniskior
och äro Menntstlig Wiltor och Swagheeter underkasta<
de/ med Swarheeter och bekvmmer öswerlastade/ at the
sä wähl som andra Menniskior offta klaga «Me/ een
usel och jemmerligting ar med alla Wen-
niflior alt isran Nloderlijfwet/ til theh the

E 4 i Jor-
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i Jordenne then alles war Woder är be-
gMfNt War da. Syr:4Q.i.lckedestommdreblifwer
thet altld fast ock smdlqt atOfwerhete ärock enGudzördning/
tp ingen Öfwerheet är uthan as Gudi/
then Östverheet som är/ hon är stickat
af Gudi Nom. 13. i. Then Högstehafwer
Wäld öfwer Mennistiors wjke och gif-
wer themhwemhanwil. lEsus
sielf bekräftar detta när han säger til Pilatum/ tU ha-
de ingen Mcht öfwer mig wore hon
tigh icke gifwm ofwanefter. M. «9.

Sa hörer nu i Konungar och merker/
larer i Domare pä lorden/ fatter i öh-
rona j som öfwer manga räden/ I som
uphafwen edcr öfwer Folken / tp eder
är Öfwerhetten gifwenafHCßranom
ochWäldetafthen Högsta/ hwilfenes-
ttrfräga wil hurn i handlen/ och ran-

saka



saafa hwadh I för Händer haswen.
Sap: 6.2..

WUehuruwälEiss. H. aterlösteiährenfölbundnesor-
Fruchtan somj ärenjkyldtgeKonungen/

bäde efter Gudz Ord ochthen NaturligeLagewtilat infill.
na eder uti def/eupratnad? och fieere Skyldigdeeter/ alt til
edert egit gagn och goda/ lijkwäl wil Hans May:taller-
nädigst päminna Eder ther om/at idetygenochförplichten
edermedeen sQ«enn Eed/ til hwilkenistolen wara sämycket
Mdigare/ som Hans May:t derigenom jöker Edert bäfta.Om iag hade lofat ställa eder uti een sadan frijheet at jsiclswe
finge utwällia om j wtllen sweria Konungenoin eller ey l
trooriagatingen jkulle wara jakomeniftan sitt Förnufft/sa förgäten af sin plicht/ sa försumlig til sin Wälsard/ som
stulle biuda at draga sigh thcr undan.

-UTt komer mig fore i detta mälet/ när som lEsus
forplichta sinä effterfölliare at taga hans Oos

pa sig; tä beropade han sig ther pa at Hans Ook war liuf-
ligit och Hans Börda war iätt/ at dhestulle sa mycket wil-
ligare wara til at amaga det. Hwad är liufiigare än at
leswa efter Lag och Mttwijla Stadgar/ der til wij warda
ftrbundne genom een Eed/ ty bwad fordrar war allernä»
digste Ksnung annat uthafosi/ an det wij sielf haftva sökt
Hans May:t om- Hwar och een som hafwer ett Embcte
han haftverbekommit ohet estter sin astundan/ och ffulle
han hasst i sinnet til at bedrägeligaföresta thet/ giorde han
icke attenast emot Apost: FörmaNing som säger:HafwtP
nagor ett Cmbete sa achte han ther pa.

F Rom:
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Rom: 12. 7 l)than ock i Werldzlig matto / hadsM
tlädt sigh allAhra och Reedeltgheet. Men hwadh är
det annat som Hans Mav:t har uthseendepä/ medhwars
och eens Eed som nagot Embete förtrodt är/ Hn athan ja
mycket starckare ma binoas at achta ther pii / och det böhross förftä jemwäl om dem som icke äro jätte at förestä wiga
Elnbeten och Tienster/ uthan elliest haswa sinä Syyloroch
Handterningar / schomeen trogen Undersathare. Thet ar
somt som Mr i wär friie willia til at lätaettergöramed
som wij tyckie/ sasom Petrus sade til Anemia om Äkern
ftmhansäldthade/ ochlagdtnägotaswärdetassijves/ tu
hade wäl kunnat behallan Act: s 4- Men thet är ather
somt somictestar twärFrijheetathandlamedeffterwar
willia/ ty Konungens Rätt böhr hafwa sin framgang oct
dhe som haftva giswit sine Nampn at wara Unbersätha-
re/ aro förbundne til at hallaKonungens Rätt.. En Fa«
der mister lcte sin Rätt at wara Faderl ändock hansSon
ickeär förplichtat firmedelst nägon Eed at ehrkännaho»
nomfor Faber/ tyhanärther til härdt förbunoen afNa»
turen/ sä haftve wij alle warlt förbundne medh Fruchtan/
Trosheet ock Lydna emoty war allernädigste Konung län«
ge sedän/ fast änwijförst i dag stola betyga det med starck
Eed ock förplichtellel Hwilket sedänblifwersä mycket starc»
kare som wij medh oubbelt Band dher W blifwa chäwne.
Ty thtt ivm wlj här til haftva hafft i Hierta/ dtt ytttar
signu uti Ord ockAhäftver; Konunzzen Hiffiaslater feya
MlftmlMkludaMarer icke halsftpfwe M
brazäder/MMeerHErmom HarMd.

».Par.
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». Par. 32.8. i. c. Tager honom i Hand vch görer Förwnd
mcd honom at j willienwara hansFolct/hans Most hörige
ock lydige. The wore thess förumn föebundne ther til/ Guo
war theras Skapare och the Hans Creatur: HanWar che»ras HERre och the Hans Ttmare / men at the stulle sä
mycket mehra besinna sig/willeHiffias at the »tulle pä«
Minna sig derom/ med utwärtes Hthäfwer ockTeckn. Sa
wil ock war allernadWeKonmMt jpaminneneder: Icte
allenast päminnen/ uthan ock uthlofwen: Icke allenast
uthlofwen/ uthan ock föresättien eoer: Icke allenast före«
sättien Eder/ Uthan ack fVrplichten Eder med een Eed til
at halla Konungms Lag och Rätter. Men aloraförst wij»ser eoer trogne ock unoerdänige hiertelag tillijta med migh
ock önlker at alla Konungars Konung heela Werldennes
HErre ockstoora Regent/wärdigas nadeligen utgiuta öftver
HansMaytt wär AllernadigsteUonungsiu ymnigaNade/til
atbrWa Hans Mny:h Thronuti Mttftrdigheet/Härlig-
heet ochFrw/styra HansRäd med sin Himmeljka Wijsheet/
giswweenlycllig fortgäng t hansMay.tzforehaftvande/ sitt
H. Nampn til ähra/ HansMaytt tilewigtßerKm/3ör'
samblingen Nl upbyggelse och Undersätarena til Wälftlrd.
Giff/ O GUD < Konungenom langt
LW N Hans ähr wamr iftan Slachte til
Slachte/ at han ma ewigliga för Gudi
ftttiande blifwa/ bewijsa honom Godheet
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ock Toohett att the bewara honom /

sä wil iagh lofffiunga tino Nampne
Ewmnerliga / at iagh ma beta-

la mijn Löffte dageliga/
A M E N.
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