
Thet WprdiZa Prästerffapet t detta
Lofi. Sttfft/ snskes Näde och Md af
HERRANOM SUDI.»

IlEder/Hhrade «ch )llffeligeBröder i Lhri-
sto/ »ardtl t lheFe Dagar af dtm >O!N begiirltgen bl-
rilta nyja Ttjdender/ tu«glordt/ lhen tiliförende ohör»
lige som t gar här skedde pa Fyra Perftner/
hwllcka warit tlllsammau i Rad och Wärck / alt Ähr
i?c>4, Natteu emot dm jämmerligeu möroa

«n för detla Crono Befalnll.geman l Haliko Härad. Theras gZruing >rar
fnasila t sig siclf' meu sa warda dhe/ som bade Synden och Slraffct be.
lätta/ lntet alla som fig borde/ talande af Christellgit medlioande/ utan

>mtd wang" vrd uthmalnndt det förra/ och glidiande sig, «f tbel senare;
Huruixmbl. sadan zref MMärniug «f «n g«nsia fördömeilg Orstl wore
«nst fftad/ af <n'ans«enl!g Man l Prästestandet/ och l Hans «gen Kammsr,
meda» »en mördade efter sin fylnad sof/ wärckstältafeu annan PrästmanS/
wm Hans «Z«n Spst-rs Son/ samt Hans Sal. Huflws Bredcrs Dstter/
och en Tltnstpolcke i Garden. Och snsom ingen af lhesse omständlghtter
siä at neta «ller ursuchia / ulan bade Garnlngen ech Stroffet ««rda lrlj<
da lunulge/ h»f««r jag l dm B?drif«e!se/ som rättslnmge Chrisine och
«ldramäst redelige Chnsti Tleuare här öfwer oraga/ med thetta andr<»
Brcfvet (*) som M slrisiver ikder till/ mmc Karcste/ welst »p<
wäckla och formana lLdcrt «na Sinne/ (! Pet.z:i.) al besinna Gndz
uuderliga och heliga Rätlwtzft,/ samt at eftertäuckia/ huru wy genomthens
Hoaiics Näb / det som Dlefwnlen h«fn,er ärnat «ch drlfwit / icke allenast
til dhe olucksammas Firdärf/ ulan ock ttl der Andeliga Ständetz Wan.
heder/ mag« äter wända tll thesi warning och Förbälmug/ pa det GUdz
Hhra btftHmlas ma/ och Chrlstt Församb lng förkofrai/ ttl sa mrcket stör»
r« Diefwulens ech Hans Anhangz harm/ samt hou< Ryles försiraaande.
The af hin Onde tilförtnde snärdas Slalar / äro af Gudz oäi,del!g» Barm.
hertightt/ for lEsu ChrtNl dvra Förtienst/ gcnoll, den H. Andes traftiga
l»zrckan/t deras sanna Anger och föriröstan pa fin GUd/eft<r sa mang»
lregnas Snckan och Böner / trachle i dcu ewlga Sallgheten / iftan sin«
»ländtge Kroppar, Thetze ock/jom nu aro i alt sör fioor snöpllgbet/ fiol«
< Vpstandelsen undfä Härlighcet, siCor. 15:4) ) Och sa
«u firlorot st» Deel t them: Men emot thet andra/ som han där igenom
lclt/ newbl. At bringa det Hellga Ewbetet < Föracht/ och gora «hct h°°s
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them ftm rtda aro Gudz Ordz/ Sacramentz ochlhaus Tlenares/ essta up.
penbare, men mäst hemllge begabbare/ än mehra tll deiae ewtga Ofärdfruchllöst/ ar ost n» orsat glfwm « stryoa/ pa th« hwarcken the eller wcj
här lgcnom vedr.,gne w«r0»» of Saran » Ty off ar itte Owiltcrilglt/
hwao hgn i smnLt hafwcr: ( lCor.i: iv/li.) GUDz Allwyeheel ochRältfärd ght«t hafwa upcackc/och wclai läla op fsrsta en sorliräckeitg ft°°rGatans
som af «n Nucälstanie och mycktt lärarc war född/ snmt med
förlräffcltge Naiurens Zafwor/wacker sörfnenhet och märcteltge ticnster worden
bepryoo. Orenhctencs Anoa (Zach. z: l.) hade »ptsndt Hans Hicna och
ggon med dovelig lujta til s,n r?«hias Hustru / ( Ordsp. 6:15/ 26/ 29/
Zl/zz.) hallande houom uagre Htzr l faoan si,auo fangc» eftcr sin rplllla/
(!Ttm.ll 16.) och stoa» Hans egen lmfiige Ma?a hade ftligin «ssomnat/
öggtaoe sammaAndasom ar en Mnndraparc afbegy»mclsen/(Ioh 8:
4^.) Hans sinnetll allahanoa mordisie anflag i när ock lhet siosta pa berör.
de fafllge sät< war fullbordat/ meeg samma <U.oZncnes Anoa ( 1 Kon.«:
2i.) ftm är H,6gncnes Foder I,. c.) Hans Mnnn/alt han l 18.
Manader lntet siim Synder rätteltgen belande; Mn SANNING3NESANDA(3oh>l4:i7.)so» är kom cher tll och ofu?crwant
then starcke/som sittHuus bcwara sökte / (!uc, li.io/l!.) m tll lort
for Hans Doo/ de» ha» med en uprichtlg Betannelse/ lnnerltg Änger och
filllfomllg förtrostnlng pa HEsn dyra Fortleust / Chrtstellgsn/ toleligeu och
fttmodeltgeu undergick. ioslvad ware Gud! Ta nm wyrd, Guez 3lättwys«
» Syndernas strsssande/ och bcprusa Hans Barmherttghet/ som Sialaru»
frälst hafwer, la förunore wy o§ ock öswer Hans hellga Domar/ at ha»
sädane onde Garntngar tllstadler/och tll en tyd tohl/ me» doch underligen,
sttt Folck nagon nytca där af staffa wl!l och plägar. losephs Bröde» dad«
«lt mordistt npsat emot houom / och endtellgen med nastan arghet/
wlllemed sälljaude
fin Mihgärning/ iiaderwllste han them/ huru Gudz y,nd och Rad hade wa.
rlt dir w«o. (»M05.50:15.*) Achzns förbrycelse pä tdet som Helgat »ar/
brog sfwer Israele Folck nagon stada/ men större Ängstan/ doch seban
Hans Gärnlug uppä I°su« och Folletz Bösn och Baclring bl«s rögd och
siraffad/ fölgde störr« framgang igenom mächlige Stöders och manga Ko«
nnngars °f»el«inna»!>e: (los.B/y/lo.Cap.) Thec säges (1 Chrön.2l:l.)
at Gatan tiof sig np emot Istoel/ ocl? gaf Dawio in st h»,n lät
Täkna Folcket. Konungens Högmodiga npsat gtck för sig / men uppa Hans
Auqer »»der ><t begyntt Otraffet / gaf the» Äldrahögste ett besynnerllgit
Nadettln/utwt>lsand« thel iXum/h»areft dethellgeAlt»rel och Templetfiulle
bvaglas/ dar han l all den följande Gaml» lestamentelz tyd wllle dyrckad
«aroa. (l Chrön. «:iB. * 2 ChröV. z: 1.) Flera B.belsie och mängaKyrcklo.
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Hlslorlers/samt «vara t<jl>er<sttmpel/fnnna glfwa esi tör tillbewiss/ huru
Gud theefler Hans underligaßöd tllfiadde/ men afDltfwnlen lt! wFga brach.
l«,uda Garnlngar/läterländatll lingon nytla: Ty hafw» wtj t HErrans
srnchtan ech Äkallan «t «ara ahogse/hwoo godt of dell Begynnclsen omeolte
onda/ mä kuuna genom Hans nädlga wärckan lbland «tz staffas ech förölae.

I. Kn sorgfällig, wako ech Warsamhcct i war Christendom «

Hr wal den firnainste nyttan af sadane sali» betrachlelse. När tyen ena af
Chrlstl lärjungar/war «da säsom sort.ippclstns Son forlorad/(Ioh. 17:
li.) och all« dhe andre stod, l fahra alt warda Made som hwcte/ sluc»
2l:;l.) Petrus och in l!l fsrnekelstn blcf sialad/sa war HERrans förfia
befalnlng: wakermed miss/ wa?er och beder at I fallen tcke »frs.
stclse: ( Mach. l 6 ,8/41. S. Marc 15:35/37. 1 Pet.j>: 8) Och närPau.
lus hade beskrifwit hela den stora Israelltlste Menlgheten< mangehauda sp».
der/ och oar pä fölgoe ötsiillige Gudz siraff/ glörhan pa alt/thetta siuih:
Thct ar ost skrifwlt til en förwarning/ ps hwllka wZrldencs Zndc
kommcn ar, Therfsre / thcnsom latcr sig star / han see
til att han icke faller. (1. Cor. ic?: n/ il,) I »är ltzd är n«p!igen en
«fGubl sa begafwad och heorad Man/ sa swära fallen/ som den wtz om<
talte / ty blizr det för alla/ men t ftunerheet för Chrlstl Tlenare en a!fware För.
warulng at! siltlefwerneoch < sttt Embetewandra iRadhoga: (Rom.n:lc>.)

11. Vn iftig och alfware ; Hr det ftm Frsisermannen ft.
«ar tll en 2lndellg Wako ; Geer til/ wakcr och bcder/ (Ma«. 1;:;;. )

Säsom thec swära Synde.Onda lomwer af DlefwuleuS lisiiga anlopp/
sa skole wii jemte alt-nnnal Vud; »Harnesk/ sts honom emot i «Il Boon
och Hkallan / altfid bidmnde i Andanom. ( Eph.6:n- iy. S. Match.
17:11.) Nlangen lau fela < den först omtalte warsamhcten/ som ofta el siön»
jes/ men ögousienltgen kan nansechurußönen/toär rotta AndeligaWapn/
försummas / eller ock aldeles rlnga achtae i Dör doch < wltt sorra Bref
ech t wara Präsicmöten/elikannerlix.en t det sidsta ar belefwal/ huru wij
stola i hwarle Huushald af wära Församblingar / en Gudeltg Böne.
Vrdning lurätta. Thel förssräckcliga warnlt-gz kxempel som n>y nu söre<
sialla / mä upwäckla etz att med brinnarbe Andacht ech heltg Istver inner<
llgen och träglt bcdla f Rom. il!n. 1 Theff. 5:16.) ty benne afiedne, tä
han fom tll sine synders Kändzlo/ tlllstod »henne/safom ett uphof tll dbe
andra/ at han lnttt hafwer med «ndächllghet ech ofta/ ntsn söllan och
med ett kalt Hierta/ ock, ttumt sinne bedit. Htvab ffcle wtj satza om themsen, warande hoos sine Hhörare/ heLer g'amma om allahsnla fäföngla/
«ll«r yrckia pä sin rattlgheet/ ön at Hasa med them e» Bönestund/ ja ock
öro owilllge tä the chen sorrotta ssola/ efter sitt Emb«te och Ordulug, la<
ler derföre/ I mine ähmdc Broder/ dhe marckellge Böner som wtj haf.
tee emot Frestelserna/ock om denS H. Andes stVnlse/wara otz käre/altyd
snckande: At tn alla LZrare och?el)srare < helsosamma wrde och he.
ligo lefwcrne/ wZldigas bewsra/ dor off miide HLrre Gud!
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M. Tn rZtroch ld?est>« Andclig Vtrffd. Hr'ock det wij besyni ,nerllgcn upnuuirHs t<l/ »a »>j tinckia/ haruen »ed Gafmor ul. ,
rustad M,n sa ynckilige, är öfwerwu.inen. Wij wlllte lallas gode lEst, ,

Gtridjinän/ (lTlm.«j.) mec» ost bör lcke «llenast »«ta / hivllke ,warc «ch lEsi, fiend« är,/ them wy yffca pläg, t lärandel opräk. ,
na» (hwirfore ,ag ey eller oem wiblyftlgt behöfwer ucan ock i
m«d «glt Elempel forelssa androm l Acgren. Tyrt är bedröfwellgll/ act ,
«hogkomm, hnru oe>, «ftcöi» t jm be?ä.i»els« tilstädl/ den Hnoe Anbans
»ärckan hoos sig t Orenheet/ Mord och lögn/ som omt-ilt är/ za « andre
fiere laster/ ucan at han hade tagit Guoz Anda sig nl Hlelp dcl emot al.«
strloa. GUd glsme ac alla l Standci woro ald«!«« frya! Som jaa huguar ,
mtg öfwer dhe mäste/ at thl äro l lära / Vmbete och lefwerne ostrafflllga: !
Mcn cll deras rälcelse/ som annorlnnd» zr,><,g lh«nu« Slrift. lag!,
haf«er latlt berättas/ huru nagre ars begifne pä Eedcr/ sworbom cch k
bannjkap/ oa-lsebt dhe t m!n ahiro kuuna wlichta sig/ ty jag siulle strailhalla honom «ch Hans munn efter Jacobs MH (C, 5:9-15.) ojkickllig ,ech owärdlg til e« «Lwangellsk predikores w«rck/( iT!m,4ls) Ater ä.
ro «»dra/ som Gud l-ttet af Hlrrtat tleua/ them ban tanner/ ait th« är»
M,mmsus och Verldsens Ttenare. Jag ka» ock ctz albeles fehla t mltt l
bmdsme om nagre / at the äro sadane/ af manga frommas beräueise/ cch l«f sitzke Mammoiistees trätosamheet och Onyfenheet/ ia ock mel> Sobba.
tenl Ohelgande »ch syndlgt Slackrande. The bar stulle them wärldzl g/n an.
llaga/ s« th«t gärn« och öfwerstt wtlltgt t!l sin synbig» Fr,h«t meo oeras
fehl/ som them ellitst afGndz brdborbe strnffaihrraröftver t ett underdantgt
Bref ltlHans Kougl.Malz:tt Ähri7c>Q.btn b<llagat blef:Han«Mahttt l
ifwer hwltteu w«r« dens All>rahögst«s Bestärm! haswer «lj «ller sedän lätit!
märkiä detz mltzhag öftzer del Nyt/ som man underdautgst omtalt emot säl
förarganbe synder. T<! de» som l den forre nu omtalte lasten/ inlet strtjda >
«mot Diefwnlen / el eiler t den «mora emot Wiirlde»/ finne« «n stöire Dehll
ftm intet hoos fig glfwa det rlugaste Prof af Andaus Strtjb emot Köttti j
och txh begärelse/ ut«» b«lll«» Stryd ohe doch lntet lunoa ansees >omHTbristne/ mycklt min»« sasom oförargelige lärare. Theras Samwele/ ja,
«ang« för rgades incygan / fan mehra än min «paminnelfe brlnga dem tll I«l
hoglommelse/ huru ofta ech swarllgen dhe Gudz Gafwor l öfwerfiölxgc brlc.»
lande mlhbrulat / eller «ndra Kötzens syndlaa Gärnlngar som upriknasr
Gsl. ;; iy/ 10. ldkat/ hwllket fördömelig» ond» man ock maste bettaga!
finnas hoos »ägre u»g«/ them doch wld deras sörpllcht.lse tll
3»cht/ N?chter«och Erbarheet stärpas plägar. Thetta som händt sr/ ma
gifwa dem ttlfälle at eftertZnckia / hurn ofia dhe försumma denne Andelige
Strid/ eller ock l den ifwerwlnnali derföre mage che l HENRANS Nnmn
lmafor sine schandrasögon >ch siunen slävz? wssr«z d:«Nl.A?osiollst« Do°m z
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O«»I lefVsn estcr Nottet/ saskolen s d66i me» o»n , dsden ksyetts
gsrnincfar «,cd Andanom/ sa skolcn s lcfw„. Rom. 8: iz.

IV. s!n hclig fifwcr och nist i wär and-llge Embeyw<irck < är
högstnidwindlg : dhc söregaenbe st,cken anga narmaft ost sielfwe/ detta
länder meoelst ol) tll wara ahorar?. Förskrackellglt >nä det wal wara at hera
huru den asieone t siu korta/doch alfware bootfardlghectz tyd belandl / det
han t fitt Embete mttt fielf »arit rörd tll nagon hellg andacht och lunerllg
»yrdnad wtd or»ey cch dhe a-idre sailgheetz medlls föreställande. Hwllket ock
motte hafwa warlt orsaken där tll/att Gud tog tll «n sä langj tyd sinhond
lfranhonom/ at han h»arl«n afdetdyra Gudz Ord/ftm han dagcllgen l«r,
de, afbet heltga Embetet somhanfördei afdets stvara Hungers nödsomlan.

WredsS tekn/som siedd«/sedän han det «lofiiga »mgängetbe,
gynthad«/ l ty enllungeeld ltändeKlnuto Kyrcklo.taal/ lom det badeulan
tll fortärde och lnnan tll fördärfwade, af del langwarlgeKrtjg / hwars bördo
han «ck < s«ara käude 5 -f de!? högsistadellge NarwenS öfwe»
gang/ som ftedde Manaden näst för det aräseltga Wordit: <ag säger/ af alt
lhetla lät ban sig wäl nagot röras och förslräcklas/ som han betände/ men tnttt
draga» lfran fitt stromtachciMwiseuoe/ Kl uagon sann omwöndelse. Th«t
sine hellgt wärck llumme/ för hwllkas stuld thetca anfires / mage t su mall»
räluasförgrofwe strymtare/ hw»llaafGuol tll Hans wärdlga Ttenst t«ll«bt/
ställa ftg säsom ulValde Gkaffare tll Hans hemlighcter (1 tor. 4:1.) Men
l bhe heltgeFörrätlutngar/ hafwal siltHterla «ngen innerllgAndacht/ «ller
«vyrdsam känflo afdhest,raNa»lwäla,arulngar/ som Gud lykwal wärdlgat
lhem tlll at meddela genom theras Nlun och Händer. vtwlfwtlachtlgt talor
HErrenl«sus Matth. 24:45. >nttl 51. om them som siulle «Nya Testamen,
tet bllfwa hanSXtenare lFörsambliugen/ om deras Pllcht/ om dhe rättsinnl.gas Nade.bllöntng/men om oen som w»r ftker t fin Tleuft/ hardemot sine
Meolltnare/ och gtfmen pä tötzllgwällust/ glfwer ha» thetta sluth: G» kom»
mer tl>e«Tlenarens>Herre then Mndhan icke menar/ ochskal ssnder,
hugga honom/ och glfw<» honomhans loonmed skrymtarc.

V. iLn tilborllg Hhoga at efterlefwa warc «Kmbey Rcglor/ skal
hoosotzffnnas. Sasvmwll hafw-ldtmlGlldzVrdotz föresknfue/ t »är Na»d!geöfwerheetzKorckto!agfölf,,lt«de/ och wtd the afialftml ?>räMöltu sie/
sairt l atstlilige andreSkrfterefter Förlambllugarnes bcskaffenhet lämpade/
och til «är eft,rfölgd, sa ir det ock en hngnaoat nune rättfinulge
Mcdbröder och Siilesörjare hiir wld bruka all ttlbörllg Ahoga/ ,<m«»l ihog«
lomande det ,ag l Brefoet 1701. den!7.ott-b. pamlme.Men sa tienär thenne
Förmanlng där tll/ »» dhe som bäoe pa f5/M//e»es »chwld <«orattlfall«
spörj« »a» t thetta aglise/ mage see huru nvttlgt man altijd haf»er föri>g«N«l dll stm <»! »ärt kmbetetz ändamäl hörer/ech inttl som mängen sbelänclt



l wäbretdetsomwed rstl ochftg pamlntwarder, sa al the i lättl«!»
och fafengla til andra stadeltge «ch syndlge wärck ftartdraguewarda/
ifrän bh« bätlre kunde astallas/ om the sine Predlknlngar wäl hwar
wllle utarbeca / stne Ahörares förkofring i Salighetenes lunsiap efterftaga ,
och befrämla; theras förbättrtng t lefwernetnogare sölla/ warda the facliga och
sine egnt lntet bortlöggia/ ltc. (Ap. G. 20:10/ l?/ 1 Tim. 4: i). *)

Pa dtt sältet sinlle dhe tllwtlltge lnlet nagot hafwa hoo< otz att förlasta/
1. Pet. 3.16.

VI. En bestnnerlig FFrsichtighet i wart omgange/Image wtz »lj
<ll«r sörsumma. Thetta tan wäl wara lubegrlplt «'thet första/ meu som det
, Begyunelscu omtalte ÄnOK/had« ey rlnga onyttlg Frljhet och
etlenlige Brorskaper mekÄliahanda Personer; sa ma ock en fast klngeltg
utgang glf»a oh tftan. GudzOrd/ ChrtstlExempcl ochKyrc.
liolagen/löra wart Stand anstar meo andra upbyggellgen at nm.
ga/ sa at wy ingom i nagon matto forsrgelse gifwa/pa thetwärt lliM'
bete ma ostrsfsitt blifwa/ l Cor. 6: z.

VI l. iLnChristeligdenneoch ftere Gud) Rättwfisos
ochUngdomcnsafskrackmnde ifran syn«

den; är ock gansta nytttg. Gudzbroärbaderhklochlraftlgtlllwärraltelse/ !
men saröree Mennlsiloruas sinne at gifwa brdet destebältre Rum/ genon»
sadane Hans Domars fölelMande. Sa ansöres Gubz stora Krafy Wärck
emot the Ogudachitg» «fta i sielfw» Striften / tcke allenast tll at stadftsta
dhe Irognas förtröstau pa then ena stnna Guden/ utan ock at afskräckia
Mennlstiorna lftan ett ogudachtlgt wösende. Vetrus opreparEnglarnasfall/
den förre Wärldeuesundcrgang/ SodomS och Gomorras omstörtelse / da»
de dem Frommom och oem Oudom til lära och waruina l. Pet. l: 4.

* och
I3!u< sielftog hotelsts bewys lcke allenast af the förra tyoer/ utan ock af
thet som i the Dagar stedde/ N. af the Gallleer, N chtandeafPllato/ och af
them genom Tornetz fall < Stloha dräpne/ etc. Ka magom ock
wi! asTrowirdlge ock af det sdn, l wara Ttjder sälsamt skeer/ sölla
at bewela de lefwandes sinnen/ at med fruchtan och bafwan siafsi, ftt dhe
sallge ward.7; Phil. l: ll.Thet GUd nädeligmförläne!

Saluuda och pä f.cra satt kan / mine »liradcBrsdcr/ det hlvar öfwer
»ij allanu b«dröf»a</ tlena där tll/ att friimla pa war sieaGudz ätraech
Förftmbltngens nylca tll dlefwulens och Hans barns (1. Iohz: >o iförlreet
och dämpande; hwMa wäl iiuet warda försum'nde alt til det Hellaa «mbe.
tee söracht/ eller äth mlnstone förklening/cheune beklngelltze händelsen yrkl»/
och then mangen Preftman «! olust före'alia/ellerhoos sig hafwa ett nöije och

öfwer standetz olucka, I synnecheet «tt sädant är< thetta Stlffcet bändt/
diir man jämte ann«t / medelst Gudz tllhielp/ tll Kyrckiowäsendey wälstand

h»r M att hafwa Presterfiap. Oahafwewlj
emot ttzzm som wlllla saleees Zlöra otz sorg pa sorg/ (ph11.,: 17.) act mcd



Chrlst«llgb<sitl»ellgh«l'och telamot s»ara.(i.) Wtt« wtz/del wange riittsin.
nig, Ctznstne utom standet/ hswactthlerleltgtt medl-daude/ cke alleiast m<d
then afieone och hansFaderoch Moderöse barn/ >»an cck, där öfwcr alt en
Mq,l, af oh och anftnl'g E»bettt / sa hafwcr ftlltr; To är»
bhe/ som a>mor!unda dö,na/ under Salsmo»» Doom (Örd!p. 24: y.) 3n dara»
t»:ncra är och en bespotlare är en styggelsc for Mennisllomen.
(~) Dlefwu l thctra syndlga ochsorgeliga spelet warlt ftoer /

men täncker huru mucklt siörrt then är/ «ll h n alt <ämt genom lh«n stoora
sköl<ans bolertzs wyn / hafmer > sa l hnudrade ähr/ ja än < thcmx lyd
sa manga tnseuoe Menmsiiorsblodz «.'glutelfe sommlt tll wäga fast i hela Chrl.
stenheten; Uppenb. 17,cap. (z ) Vuo brotzlige sielf/ ta ha» sal,gt boolfär.
dellgln aficd medh manga nlt mgen m»lte thet s°m wore af
honom begang l/ tilräckua slaiwel; alcsäemedanhan tog itt bewelkllgtt tahl
effeniel gen hela stulden pä ssg/ göra bltim iafietäuoer nu tnlet annat/ äo
at the gnaga hansdöda b«en. (4.) Wore thet högft straffwärtt och orat.
vyst/ at «n «ller annan Persons forsecude ftulle pabördas hela Stnndet.
Slulle nagre Regcuters tyranulste och Befilalcske sirhallanbe / som Hl.
storlerne för,uäla/ länt«» hela Hfwerhetz Vtandet tll förllenina? Ach net/.
Slulle lud« förrädertl och Slefmord funna förringa Apostlaambeletz wär«
le? Net. Petru» betog straxt efter 2hristl Hlmmelefärd uppenbarligen all
firargelse/ som dar af tagae tuode/ Ap. G.i:i6.' Eller/siulle Domar«s
,ch Skrlftlardas fehl/ som Esaias beskrlfwer 3.12: 1. " «tc. ophäfwa den
Nlyndlghtt som Gud thet Embetet tlllagt/2Chrön.iy!6.? Sawachtehwar
sig för otljdlg laftande t rhetta/ ty om then hädelse/ som oförfiandige Pil<
l« lastade eä en Ellfa / brachte rhem 42. om llfwet. s 2Kon. 2: 25/ 24.) och
»m theras straff som swlle wara olarlige emot ett Paar af lärjung rna/ stulle
bllfwa odrägeligare/ an Sodoms ochGomo»r«/ Matti). ic>: 14/15. Huru myc<
let sVarare blefwo thet/ om nag'n wllle ulhöfa Häde.Krd öfwer hela thet
»styllige iäroständet/eller Prästerue i gemeen? Thet onda som sieer i«n Stad
lller lano / warder af förstandtge Mennlstlor ju lntet allom dar boeube tl?<
jlrtswlt, et) eller <ne heel Slacht/ »het brolt som af euom warder begcmgtt. The

,woroo görande sig sielfwe ftörsta stad«/ the som när the strla nytti» Preoylo.
kmb«<tz Ttenst/mille tänckla at thet genom sadana hade mtst fin

GUd hafmer fsrordnat at Hans Nadehaftvoraf6eerkaar/ som tn<
etäro Guld «Ner Sllfwer. Ksrel/ siola anammas/ pä thet at then stora:lmftcn wara afGudi/ och i<s'e af Nlenniskior. (2. Cor. 4:7.) Sa haf.

«!>a ock the/hw«lla afthenueafledne t h«n< Embeces iljd/undfingo genom ordel
rch Sacramenterne t«n san» Troo det Htmmelska godas delachttghet /lntet at
3 om dest ewlgaKraft/ty thenne äraf lefwande Gud; Ord thet ewin.

» erlissabllfwer/ (1 Pet. 1: Fruchten lan etz försmagas mycklt mlndrekraf.
?naf en syndlg Mennlstla / som det ordenttltgen utdtlar/ men begge lunna
) indras hoes dem som intel horande mcd Troon hoos sig
/ hebll,»,



bcdlatMr cller'sema»gt WZrva Hebr. 4i l. Wif mag« fasi mehra säffs/
«,< sastm faa t Werlden rätt siatta fielfwa Embetetz nytla / ech färre öro dh«som bidta för sa tllstädirGud ock lblaud thet sadane bedröf»elige Hän.
delser, (5.) Dhc oar Gudt l Hans Förftmbltrg tlena / si,la wäl befynnerl!.
genlsill lefwerue förelysa andrc-m, altsä när theras wandel l ägot ehnrn ltj,
tel fö>msrckas/ märles det snarare/ och giftver ondt Hoop/ (Nchem, s,
il.) Men mau lunde ltl Exempeluämua Menighller/ dar Ahörarena tll ia,
a zQ/och fiere öro swärllZt»beg«fae pa Fyllery/ thet talas föga om; där emo»
om antcugen deras «llcr en annan iärare wore bekssyad med samma l«st/
»et utiprijoes wijda/ och förlyges der emot Standetz berom/af dem som mau
i ett stort antahl/ Gudt lof! lunde nämna istan sadan Od?gd befttjade. (6.)
At ttzeune Olyck» är hand l detta Stlffl/ beflcge wtj wäl/ men när wy lhug,
lomma/ at i bhe heltqaste «patrlarchers Huus / ech ibland deras Barn > haf,
wafunuttz Catu/ Cham/Ismael/ksan/Ruben/ Absalou «te. ja t Chrlst
Schola «n Indaslscharloch/hwilka alla aswarS<ale.Z/cndeb!<fwil «preea,
de/ sa tunne wy siuta at lhenne mäsi sölcrsine sialcke. echfonststyckcn mä-
fierltgcn at anwäuda/ til at förle'oa nagen lbland lhem/ af hwtlkom han weet sit<
Vlyle kunna laga afftlnad. Sa «rängtade han at genem sallande funna aj
Christi ltlla Hwetehoop ntsiaka Pelrum/ som elt Ogrcis/ sedän det för ho.
nom anglck med förrädaren. (luc. 22: jl/ ;i.) Then mödan behöfde hau tnlet
«neo dhe Phariseer/ eller dhe andra wlllfarande/ tpthem hade han reda ttin.
nelals ja ltl siera hopar t silt walb/ och war »ltz om deras ofärd (Malch.
»z: 4Q.) Sa begärade han ock <tt qwälla Job,/ men dcn ftrre ölrogne
Hopeu t landet fiötte han «y om wijdare sa at «nsött!»/ (lob.i:
(7.) Hwad i thelta Stifft genom Dens AIDRAHOGSTAG
Md / lan tlll Hans Äbra cch Slälaruäs upbvggelfe och NiMsta«d«
lärare wara astad kommlt / det tlllägne wy honom allcna/(1. Cor. 3:6/7.)
alt derföre sial thet och efter dett» sorgellga fall bltfwa af Hans Gud°mellg«
Barmherttgdeet l CHRISTO IkSU alla Chrifil lienares alsw«re upfath/
att genom thenS HEIIGE ANDES bistand/slalla sig sielfwe att wa«
en eftersiin til goda garninMr' med oforftlskad <3«rdom mcd ?"ihrlig.
het/ (efterGmkistan: uti lärdomenuprlchttghet/alfwarsamhet ochörbarhet,)
mcd helsoftm och ostmffeliO <l>rd: Pa thet Kan som cmotstär/ mably.
,'as/ Mtct ondt hafwandesi thet han om osi By<, kan. ( Tlt. l, 7 / 8.) Then.
ne wart Ständz sällheet önsiar i«g trpllgen / mcd Atallan ltl hau
där jämte E:S Ehrcwtrd. och Wyxdttev och samll. wgre Kare Uhörare l silt
Nadebesiydd ftadze behalla wtllc! Abo/ 1706. den iy, Maij/ bwlllen f°l
25. Ahr sedän war deune St«d »n swar hemsötelst dag; HEnen försione oK
hädän efter / och besiiöre rearom gräusom fttd!

Fsrbundne Mcd-Broder


