
Wed Wyrdlga Prasterskapet l dct Lofl. Äbo Ssfft/
Onskes Näde och Frqd nf HBRranom Oudl?

Edan denHimmelste FadrP ässin outstrjeliga Mildhet/hade fsrlänt
osi Tiugu runda / hafwer han nu. i dche tryy/icke al-
lenast lätit o§ fä hora örlig/ och rychte a/Orllg/ Match: 24.6.
utan och af sin Hfliga rättwiso a detze ware mehr sn a aM

LandzOrter/. giordt Krstgzbyrdan tung/ genom Mansta
»etz och wär formagos, utgäende. I synnerhet Hr genom det som
l thenne «ch i näftforegäende Mänader / sig hafwer olyckeligen at
Ryske Gräntzen tilldragit/ thetta Land nu rakat i Fahra och sng-
sian. Mm som lEsus i anförde Rum sHger till sint Lärjungar:
Seer tili att I bliftven icte Arsoffade/ eller som det uttolckas

> Marc. 1;. 7. warer icke bedröfrvade : sa ällgger j,Kmwäl o§
Christi Tienare/ som weta as Joel: 2.17. i. Thess: 5. i4.ttc. hwad

wärt Wärck i päkommande Nöd wara stall/ att bade sielfwe hafwa ett godt Mod i HER-ranom:Dan.io:iy. som och att jemte underwisning af Gudz Ord till bättring/föttrsstan ock
akallan/ trösia Gudz Folck och sttja: Fruchta fjg »ntet tu Land/uran gläd cigv och wm-
niid ett godt Mod; Ty HEren kan och giöra machrig Ting. Joel. 2. 19. ii. UK. v.
»«». Till att rätteligm upwäckia hoss ahörarena/en Gudi behagelig foHovpnmaom hanSMzn
tiaeHielp/ will jag den korta af dm 7. gifne päminnelsen/nqgot tydeligare mfsra.
bor i nHrwarande fahrlige Tijd/ (i) Alfwarligen och med uplyst nijt foresiälla dem Gudlssom
och säkrom/att all sadan wanda kommer for Landzens mänga och swara SynderS stuld. ler..
zo. ,4/ ,5. etc. Then stoore Gudms dyre Namns ofwerdadige och forfiräckelige hädelse/i Swor>
dom och Banstap; the ltzka som. genom lagligit bewitnande sä ofta begangne MenEder; the till
HENrans Tienst och wär Salighetz Besrämielse widmade Tijders upsätelige ohelgande/samc >
Gudz kunstapz/hans dyrckans och Mnmes egenwillige (hwilkalasterochthesomthem
dimpa ffulle / osta med egne OyndefuNe och Gäckerft Oka och siyrckia/) äre ju sadane'hwilkas swarhet den starcke Hämnaren genom sadane hemstkelser/ osi nu här i Trjdm'

Ma för Ogomn/ emcdan dhemäst af Mennistiorne blifwa ostrassade. Huru manaa
ore fördolde Synder / säsom Skrymterij i Gudzfruchtan / wär läros »-
wahntro/och siere otalige hemlige slyggelser/ som umte dhe fsrre/draga Synda« '"!s> on
A fortfahr/ i förtappelsm/ uptanda nu den Rättfärdige Gudens wrcde ifwer <u..., ,>...<..

huru oräckneligen mänga köttzens gärningar äro ibland ofi uppenbara? En sördömmelig okärlig<-'
i.)tt/ outsläckeligt haat emellan Grannar och andra/ en forbannad stolthet/ en altfsrgängse lätt--
ssärdighet/medeist Trolöshet ibland Ächta Folck/ och Oreen Machtighet hoos andra. En o-<
christeligWkcnhet/ swijkfull Händel/ lögn/ dhe oskpldigas belackande och mänga andra orätwä-
Rge räncker och wränge fsrecagande. Thcsie och fast fiere sware Spnder/ hälla för i
l>en egentelige och fulle orsakei' M wär plaga och olycka. Om naqon c.enom"
dlns höqstcs Nad bewarad för the omtalte grofwc lasser/ Psalm. 19. 16. <a Mhan doch icke'
tt'« Gudi ostyldig. 2. Mos: 34- 7- P,al: »9. 15. Uthan ta han med andra Hdcr/ stall han'v'-N ett Gudz Barn i Ehrisio gcnom Trona/ uttzi ödmiukhet och Tolamod <a laga / act sam-
' '">, den Plaga och wända/ som är ctt Straff for the ogudachtige/ blifwcr honom cn

af dcn, Hlmmelstc Fadrens Nädefulle Behag. Psal. 2O. Esan 48. 10. Im ,2.24.5
V<' h. 7.,9. '2. 7. etc. Enär wq sälcdcs erkänna wär plaqas rätta uhrspnmg/ stole wttv(Vi jann cstrymtad BootfärdiZhtt grejpa osi sltlfma an. Hiertan tär.ctia pä
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wara mitzgärningar; med qwijdande Mun och Tarande ÖZon dem för den Helga
och rättwqsa Guden bekänna; i sann förtröstan pa Hans Barmbertighet for lEludyra
sörtienst o,ch kraftiga förbon/ Ma en fullkomlig forsoning / och der pa" sölliandeMdM fsrstoning. Och när wq sedän genom Hans Andes wärckan/ styggias wid
wart sorra ogudachtiga wäsende/ strtjdader emot/ och giöra wär Bättring rätteligen
beproswad med en Gudelig Wandell / bwarutinnan wtj som Lärare juendteligen an-
drom stolom förelysa /- sij ta steer thet som Gud genom mootganZ ock fahra hooso§ staffa will / att wij bekänna Hans Namn / wanda o§ ifrän > wära
Synder/ efter han plagar off. B. 35. och hafwer osi öomiukat/e.Chrsn.hwar pa han beteer sm Nade och Hielp; der om Hans Ord med klara löftenochmange «e»«pe/ o§ forwi§ar /2. Chron.-?. 14. och n. 6. 7. Jee. iz.7. 8. ett. lettzalfwgre Bättringz upsath/ och des wärckstä'm'ng upwäckes/ (z) En f«st förtrsstan pa
Gudz Mildhet och allzmächtige Btjstand. Och som nu mehrendets här i Stiftet Pre-dijkningarnes wahnlige/inganger äro af d«nHelga Psaltaren/ sa kunna och i desie Tft.
der dhe Psalmer/ som denne förtrösian siyrckia/ a nyo i fsretagas / sasom och
sielfwa och lämpas till dhe fsrr omtalte ?<?«„e»„6. Wart
hopp till den Aldrahögste/hafwer af Hans oändeligaNade/idetta Krijget haft med figsa härlige Hans Konl. Maq:tz wär Nadigste Konungz emot des Fiender/wilketdhe märckelige Tacksäjelse dagarnes osi paminna: blifwandes samma
)ärt hvpp understodt/ bade af then sanna Ewangeliffe läran/ i hwilken wrj dyrckä

denLefwande Allzwaldige Guden/och henne förswara emot dhe afgudiste Rysiar och
MootChrististe Polacker; samt och af den rattmätige Saak wij i decca Rrijg
haswe/, i det dhe bägqe emot o§ strtjdande Regenter/ sa troolöst wart K. FädernesLandz Mräntzor anfalllt/ och dhe besworne Frijdz utan all stääl samwetzlsst
bruttt hafwa. Uthaf en sadan fbrtröstan stola (4) skee trägne Böner tillGUD. Hwil-ka/jemte ostrymtade Boot-och Bättringz Tärar/ i alla Ttjder hafwa warit GudzFörsawlingz, bästa Wapn: ja att och then' fortörnade Guden / när han hafwersandi, nagon wanda öfwer sitt Folck/ af the sinas bootfärdige bön/ är till fsrssoning
bewekt. Dom. I°. 10. etc. v. 15. Jaa Zaswer i mange mine sorre Bref/ ochi alta . besynnerligen i thche KrijgMhr begärt/ det wij med ware ahsrare

.«iagb wara idkesamme i Bönen: Nu drifwer o§ war närmare fahra/ troligenatt
för Hans Rongl.Maij:tt/att Gud sm Smorda Nädeligen beskydda/

Ha och wälsigna wille ! For allFädernes tz Rrijvzmachr/ art Gud ,
wuie giöra den frqmodig och lyckosam! För dem som aro narmast under

a« Gud dem trafteligen wille trösta och uppehälla! För '
wäre Land/ Städer och Hemwist/ att Gud all olycra och Fiendens machr
ifrän dem mildeligen aswäna wille! Om en hugnelig Frijd/ att Friidzens Gud
rhen för lEsu stuld/ tlll wär lqnne befästelst/ och alles wär walfärd/
af Näde förlana wille! Ty tillhälles Menigheten att a alle Sön-och
samdrächtigt komma till Gudz Huus/ wara Helgade Nönehuus/ och ware Hiertan
där in för Gud utgiuta; sasom wij jemte de allmännelige Bsner/ hafwa andre myckit
trsstelige/ helst i wam Finsta Böcker/ wid denne fahrlige Tijden tienlige. Samma-
ledes i ware Weko-Predqkningar/ l>wilka sälänne KMet pastar/ inter nagon

om eliest warit wanligit) stola uphöra/ uthan med ofsrtruten Msda/
ofwer the
Gudztienst brukas och dhe till sadan Böot-FsrtröstanS-och Böne andacht lämpade
Sanger/ hwilka myckit wackre i begge Spraken finnas/allenast wijgiorde otz demmera be-
kante. Fromme Christne warda och esomoftast i sine hemwist/ och wid sine systor/ up-
lyftande sine Hiertan samt Handerna till Gud i Himmelen/ Klaqewijs: ;.

3?. 4!. intet twifiande om Böönhorelsen i dhe omtalte ware stoore angelägenheter.
Marc: 11. Ioh: 5. ls. ett.

Och sonNNtnnistiones Sinne i sadant tillstand ofta forwirras af darachtigeTanc-
kar/ sa mosie man jemte dhe nu omtalte siyckers foreställande/ ocW betaga eller fsre-
komma allehanda onyttiae insagor. Sasom wid det som sades/Ltt wij af wär rat-
ta och af wär räctfardige Saat stole hafwa en Mtröstninct/ kunde na-
gon i anseende t,ll Gud/ fäkunnigt inwända: att dhe otrogne hafwa ofta framgang
emot Gudz Folck: Och ei sällan mvste den Wa/ som hafwer rätt pa sm ftda: Ty
underwtjstS dhe (5) Att hwad det forre widkommer/ sa haswcr thed aldrig händt ge,

nagot Fehl i sielfwa myckit mindre af nägot Mangell pa Gudz allz-mäch-



mächtighet; TyGud hafwer ialla Wcrldenes Tijder lätit see/ huru han utsfwer al,
la Mennistiors tancka och färmägo sr mächtig att hielpaoch bestydda them/ som ho
nom fruchta: uthan tähän hafwer tillstadt them ogudachtigom nägon framgängemot
sitt Folck/ är det stedt för des föregäende Synd och saterhect/ och att leda
thed till bättnng: I Samuels Ttjd war ett förderfwat wäsende/ ochfä wid sielf,
wa Gudztiensten: Gud l<K genom summasin Prophet kungiöra/ huru det Honom migha-
gade och hwad der pä fölgia borde: ~ Sam: :/och,. Capp. men som dhe sig etj
dättrade/ ?om Straffet genom the ochbestrifwes Cap.4.etc. Doch pä ett
besynnerligit bättrings Wärck fölgde Gudz härliga Hielp. Cap. 7. Sadan Gudz ord,
ning bewijses as hela den Bibliste Historien: Andre Erempel stadfästa och det jamma.
Thet dyra Ewangelft Lius dlef «5 och sedän wtjdare/ i Lifland infordt. Gud
bestärde dem bäde förr och efter en onstelig Frijd/ den dhe i 50. Ahr atnuto/ men
lefde alt iemt i ett gansta syndigt wäsende/ sä att thet en nogsamt kan bestrifwas;
Ty lät Gud dem af dhe omgräntzande Rysiar/ Littouer och andra/ myckit swära
Krijg och ouphörlige infall uthstä/ till des the tnd eftev annan/ sä i det som fölgiande
H?c«/o. under Sweriges Crono hafwa funnet beskydd. Wn hafwe än närmare exem-
pel; Kort för dettaKrijg tog en owahnlig öfwerfiödighet och allehanda yppighct i Rn-
ket ofwerhanden/ hwllken ta Gud hämma will/ wij intet altijd och Mstädes om
framgäng kunna giöra Förstag. Wid det stnare: att inter allenast en g«d Saak/
man och en sann Battnnn/moste förwifa osi om Gudz hielp/ lärerost jemwäl
Israeliternes Historia; Enär dhe af Benlamin förswarade nägre wederstMelige
sgärningzmän/ och intet wille d,m antwarda till sitt förtiente Straff/ hade dhe an-
dre afalleofrige Israels Slächterfull rättwtlsa att strijda emot dem/mendhe mistetforsta
Drabningen 25020. i den andre !B°c>o. strtjdsammeMän: doch när the med meh,
ra wyrdnad och flere proof af en alftvare bHttring/ winde sig till Gud: Dom:
bewijste han jm Doom och israels rättfärdige Saabidet hela Bm-lamins Släch>
te/ pa 600. Man när/ blef stagen. Därnäst stole dhe (6) warnas/ att i ansemde till
wär Nästa/ intet med hsstigt dömande/ kasta skulden pä andras forseende i dmne o-
lyckan/ myckit mindre att obttäncksamt utbrista i onda Onstningar: TheMangelloch
Fehl/ som Mennistiorna nu efteräth halla for orsaken till wär fahra/ then kunde in-
gen Mennistia/ som chem hindra borde/ A eller weta foruth; Uthan Gud allena
han M sch wisi, l.em la>,«t tillfirende» Kan hade ocb kunnat, dem pa manaa sätt
Mymvru; Mm er h" dem intet hawe« awögt/ uthan tillstadt dem, och lcktll
Plagan och Fahran tomma/ sä hafwer han/ jom .Mförene bewtjst är/ welat att den
"all tlma dem ondom till Straff/ them Frommom till tuchtan/ och o§ allom till bät-
trmg. Wore nagon brotzlig/ (som doch ännu erj Hr bewijst) sä stär han sitt egit kast.
Predijr. 5. 7/8. Rom. 14. 4. Men intet under hwarS och ens egenwilliga Doom
och Onstnmgar. lac, 4.«,. 12. Ty mä iiigen fornöija sig i sitt Hiertas bitterhet öft
wer andres sörseende eller otroheet/ Uthan i sann Gudz Fruchtan/ dhe forr omtalte och
af Gudz Ord anwtjsie Rad folgia. Endteligen stolsm wij i anseende till ol) sielfwa/(7) wara warnade / och troligen warna wara ähörare/ att intet hafwa en syndig räd-
hoga/och bäfwa för Mennistiors Macht/ uthan i HERrans Helga Namn upmuntra
them som war underwiisnma s>öve anamma "war af tbem efter Stand/ Krafter
, och befalnjng/ som'pa'högc. Osweryeienes r"ara redeboane
och ftitmodige att mota en sä wräng och Gudelss Fiendes orättmätige anfall. är
af Gudz heliga sörsyn och Näde/ att större delen as detta wijda Stift/ intet är sä närbelägen till en sä omild Regentz Gräntzor. N)ij bidie och arc Allzmächtige
Nädeligen afwander Fahran och wsndan iftän dem som i Gsterbotn/ gränt-za emot hans H.and! Fordenstull wore thet en otacksamhet emot Gud och emot HansNadige stickelse/ om wij stulle willia inbillc o§/ en sä stor Fahra och kasta o§ i en säjwar Fruchtan/ säsomdhe/ hwilka Fienden uärmare äro: Thet wore och ett stätt be-
wijs af war Christendom/ om wij intet alt ifrän war Barndom/ buttre af GudzOrd hade lärdt att jhoppus pä den Allzwaldige och Barmhertige Guden: Thet wore
och ett Wittnesbsrd emot o§/ att wij isä mätto mera wille lrjta pä Werlden än
pa Gud sielf/om wij tänckia otz efter wärt fsrstag/ hafwa pä en annan ort mera säkerhet/an den off bsr af Gudz Bestydd wänta i Land/ hwarest Gud hafwer otz och wa-
ra Fäder isä mänga Tijder och Rijksms fahrziaheter/iftan mfall bewarat/
v»; ?.;. Det wore och en straffwärd okärli /' lmot them som nu med oi) boo; Alla kunna
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dhe eft fiyttia Utill andra Otter;dhe afringsfö-tmsgenhet msste blifwa qwar/ Oin dmförmögne dragev sig och sitt Förrad vndan/der med han kunde staffa nagon vndsättning
till Landetz förswar/ sa lämnes dhe Arma vthan hielp/ hwilcka doch i god Trjd Kafwa
hulpet till alt den rijka nagot äger. Det är och i sig sielfft ett onyttlgt Rad: Gud' wect
manga sätt att finna dem som emot Hans willia ochaffmiftröstan pä Hans macht vnd--
fiy: Amos: 9. ;. Och hafwer deremot manga medell/ att Msa dem som endast i Hansförtröstan sökia sin Psam: 56.4.5. n: Gud hafwer behagat wyd patz halft-
annat hundrade Ahr tillbakars/ lata gräntzome wid den siMn mehra vtwidgas och
bättre stadfästas; Och oansedt krijget ossta i lnckoneSoch olyckoncs omwä>ling är fordt/sa hafwer doch thetta Finland aff Gudz Näd intet sa swara försökt Ryftns grym-
het. Ibland andre then Barmhertige Gudens Nadewärck är mHrckwärdigt/ att enär
den omennistlige /v<» som ibland alla Tyranner ifran werldenes begnn-
nelse namnet der aff/ mäst hafwer förtient/ hade lätit 1570 och 1571. j ;o. wc^
kor härdt/men doch Mngt/belägra och ansättia Staden Revei/ blcf han förbit-
trad och wille om Sommaren där effterimed all sin försträckolige siora inacht/ som
han hade pa gräntzen/öfwersalla Finland och LGand: ty Mhland war ta reda mäst
vnder honom: giörandes till den ändan stillsiand mch Konungm j Pohlen: Mcn
Hartarne fillo in honom pä Nyggen jRBalid/intogo/ stöflade och vvbrands sielfwa

Muscou/ cch siogo wid MennMsr ihiä!, den -/.-/- '-ff siTl-
bem:te Ahr: Sä kan den store Gudeiu än snart forwnnda och sörstöra fimdens
omilde anstag emot wäre Land/i Sam: 25: 27/ l.z. Hiod: 5. i2.»:6. Om wij
ech med wyrdnad aff thens Alldrahögstes hielp och behag/tänckia pä lekamlig und-
sättning/ sa kan then och nu wara att wänta genom Haris Kongl. Matj:tz war
AllernadigsteKonungz/segersamme/ och eij salangtiftan IMand siäende »'>»"> dcn Gud
wijdare walsigne! E: sE: sEhrewsrd: ter och Hördigheterwarda thet som Hr särmän tro-
ligen och tienligen sine ahörare fsreställande/ öfwer all tina förmanande them till lcfwernetz alf«
ware bättring/ fast fsrtröstan och oaflätelig akallan till Gud; inttlMandedem detta den
H. Dawidz Psalm:46. 8. HBRren Zedaoch är med csi/ Jacobs
Gud är wärt best^dd! Sela! I hwilkens Gudommelige Näd iag E:s E:s Ehre-
wyrdig:ter och Wyrdigheter/tillijra med dhe sig anförtrodde Siählar/af Hiertat
Znlkar/ till Bestärw' och ' Defult .Mvd/af chen H< Anda i Chrifts

den i/ci.

O- MhrenmdWhettrs Hch MyrdtZheters

förbuudm Medbröder.
JOH: GEZELIUS


