WMge Presierffapet i chet
''Thet
Lafltge
Stifft snskas!Näde och Frijd
ÄBO

af HERNANOM GUDI

/

M iag tilförene hölt M nödwändigt/ och I/ mine äyrade och
alskade broder i
wa<
funno thet nytttgt/at iag/ mcd
randes närmare hoos Eder/
mine widlyfftiMe bref/ styrckte
tll battrmgoch förtröstäpaGUD.'

.

LHRIsio/

>

1702. in OKobri,
Thet förra
när then yttersta grantzfästnmgm
war salien i fiendens händer/ och honom portenöpnad
tll wldare ingaag: Thet mwra 1728. in Novembri.nar
landstns blistc; macht war stmgrad/ och hungern begyntt
twmga mbyggmrena: Sä warda I thet willigt optagande / och aUa rättsinnige wäl tndande/ at ma./ effter
wilja/ ficlrmare
GUDZ och
tsrcin Eder/ thetta strifwer/ nar ock then narmasle/ja

aUa fasten pä thenna fidan/ aro/ GUD näde.' rakade i
och pestilentlen i hungers sialle sig infinner.
samnm thetolycka/
ogudachtige
ibland o§/ ar orftken tll
Huruplagor/ thet/wlj
aUa
ar
va GUDZ wägnar abörarena
altldförehaUa/j«r.2:iy.och 30:14,15, Klaqw.? 42,a;.etc. atwlj/
hiertelige jörjandesöfwer wara snnder/och t faft troo/ anampmndesthen afIESU förwllrfrvadcnäd/1?e1.1:1z,i9. ssola
sökm sörsomng och förffonmg/ ar thet / hwartllwij/vthan
aterwando/i CHRISTI stad/ fömmna/2
5:19. Nt
wtz alle/sasom lydachnge barn/ ssola, wandra i raddho.

,
«

M för wär HIMMELSKA FADEN/ l. per. i: ,4,"15.
är thet/ som ovmganqeligenasosi fordras i.
n. 12.
Sa mage wij sedän i war nöd med bönen/i fuU förtröstan/ fiy tII.GUDZ Nad/ at ost ma warda
Job. 11:14,15. LpK.): 12. Lbr. 4: '6. Nar nu thettssalt
tdkeligen lares/ thet ock i minä förra brefär pamint/
sa röres/ i narwarande fahra/ hiertat sa mycket mehra
tll anger/ troon vpwäckes/ och alla dnswas til bönen.Mcn emedan nöden tyckes wara sa stoor/ at manga hiertan blifwa försoffade; therföre doch HENren lESUS
osi warnar lvlgrrk. 24: 6 mg ock i tbe sdrm ssrifftcr we«
lltt förekomma. Sa är af nöden/ (,) ar tdenlara/
wij osta plaga drifn?a o«n korsers nytta/ ntt
alt jamnt forestäiles: nemllgen/ at thcr larer osssö'
kia GUD af hiertat/ Llg. 26.-16. later scctrones kmfft och
wärde/i.d:Krci'i;:(6) V1Y,20. opwäckcr hcpvet/ll
ökar tolamodet / Kom. 5:;, 4. hwllke och fiere nyttigheter i mootgangen werckas / icke allenast hoos the trogna
sarssildt/ vtan ock hoos HENNANS folck l gemecn/
i.Kon. 8:35/40 Wlieh. nny.ctc. (2) Borof weta/at
Gma osta dmpt komma i nöden/
them hielper: Thetta sattcthaUcr Han
bade mcd Slna helgoni synerhet:sa mcd lolcph/?1.105.17,i8,
David) rlglm. 51:20. Jeremia/c.;z 6, i;.Damel/c.6:16.
Jona/ c. 2:7. Paulo/Ap. G. 27: 2?. 2.c:0r.,: g- clc som
ock med hela menigheten lifSitt folck: saledes i then Egyptistä traldomen/ sedän vnder athstilliga fiender i Domarcnas tijd/ ja ock sedän the tinge sinä egna Konungar: ibland hwilka Hissiä war mycket beprisiid/2.
;i?20,21. döch bcrättes l Kon. ,3: »3. At vthi fiorionde
ahrena Konung Hissiä / drog op Sanherib Konungen i Assy«
ncn/ emot alla sasta städer i luda/ och tog them in: ha«

som

de

he ock i sinnet at intaga Jerusalem. Fahmn war ta sä
stoor/ och GUDZ hielp/ at fralsa Jerusalem/ sa vlwerllg/
at GUDZ ANDE harwclat thet i atyssilliga böcker be.

LlZi. 2.6: och
cZpp.Syrach drassriswa/ widlyfftigasti
ger thet tilsamman cgp, 48:20-26. men at thet affieliden
lntagne/snart aterbrachtes/ och at Hlstia ther effter blef
;?.

widaahrad/ sees af 2.
vthförl. lätit vpteckna/hwad som i lang tiid in til Chri«
sti födelse / med thetta ena solcket är stedt / at hela
Christenheten/ vthwidgad til sa mang land och folck/ stulle
i alla tider ther af hafwa lardom/ och genomtolamod
och Sknstenes tröst en förhopnmg / Knm. 15:4. Salunda ssole wij fiitigt lasathe Heliga Skrifter/och ther af

i lika tilfaUen / vthdraga trosteliga
Then Helige GUDEN har rattwistigen lätit oH diupt
sänckiasi nöd och fahra; tv wij hafwa intet aftheförra
hcmsökelser otz battrat. Wart modär blifwtt högt asnagon medgang; ty hafwer ock GUD halittiin ordning/
2. <HKi ön. 25:19, 22. ?sg!m. 75:6, 7, 8- GUDZ Nanms hadelse är högt stigen til himmelen; ty <lro ock mennistiors namu strefne pa jordenne/
föao GUDz ord och Hans huus/ sa aronu thesse antingen
förbrändne/ eller förwändne ifra thet rena Evangelil predikan/ och ther the aro behaldnc/släpasnutijt och stoppas
ther omkring neder/afmordängelenflagne/the som/me«
dan the lefde/ sallan kommo tijt/ eller allenast/ at i
1:8. I then harda tistolthct wisa ssn prydnad/
dcn/ förhardade manqen sitt hierta/ emoot then fattiga/
förgatandes HERNANS ftuchtan / I°b. 6: 14. ty maste han nu fruchta för then/ som tager/ och hwarken be«
der eller tackar. Nar wij besinne/ at thesse och mange
fiere lastcr/ hafwa sörsanckt o§ i wart elandes diup/

mgge

mäge wij sa mycket mehra ödmiuka

otz in fö r war GUD/

NAN/ ptgim.lznl. och bedia om hielp/
Mii hafwe Honomeij «kallat nfhiert «r / ole. 7: ,4. Ha«
armar/ mcn wij tactade
hanver tilförene starckt wära
säger
v.
/
illa
iz. Hatt
Sielf- Thc omwäuda lig
Honom
rätteliga/therstre
icke
nMe theras Hörstar f«Ua gcnom
swärd/ theras trug stal i Egypti land til srott warda.
Sasom wlj mäste bekänna/ at wära synder och obotfärdighet Haswa drifwtt GUDZ bistand ifrän oH/ Lki.
59: <, 2,12. sa glfwer Han doch strart/ at förma o§ tll
omwandelse/ thennatrösten: v. 20. Them i 3ion stal
omwända sig
3omma en fsrlössare/ och them

sann

som

synverna ilacob/ sager HlLßrett. Nar wij i
thena fabran/ sialla sa wara hiertan/ til at sökia HErran
warGUD/l.c:krQn.;o:ly skal Hanockbewlsa otz barmhertighet v. z. 9. giöra them/ som för osi sttida skola/ frij-

tftss

modige/emot en orättmäng fiende/2. CKrön. ,4 n. ja Sielf
för ofi strida / i.Mos i4li4» och i Sin gudomeliga wijs-

hetfinna vtwägar/athäUa

wanda bonom isrän ofi/ i. 3Zm. 2;: 27.23. L!l2i. 37:
za ock?4.(3>
7,,;,
I«mte the nadelsfftett och tllsätjelser «m
hielp/

som the trogne l alla tider ochorVUD3
terkunna trygglasigwid/ ~M05.,5.1. plZl 50: ,5 och
st hafwe wlj i wartß. fä15:7.
91: ,4, ,5,16.
aro
wij
botfardlge/thet som bedernesland/nar
synner!» kanvpwäckiawar fsrtrsstan/(« atßUDännu vnar o§ Sitt Hel. Ord och tbedyra Sacramente/ bwilka

äro themedel/hwarmed Handragerofitil Sig/och llromsegel til Hansnädeförbund/ at Han oH ej öswcrgifwa wil/

then sanna GUDENS dyrckan/ emot the affalna i Ista«
els

els rijke/ 2.cl,rön^,;.-10,11,12. GUD bewistejämwnl Sm
macht ifiendens nederlag/ v.
theblefwoforstarckre/ förtythe förlätosigpa

HERran/

M

lhems Faders Oud: Thet war ock grunden til «Valomos
länoa böön/
ataUastullewarda hulpne/som
höUosig ttltbeniannaGUDEN/sonn thet templet dyrkades Thet är sinnmaledes meningen afCHRISTI tröste.
ord/ i.uc. ,2!;2.at the Chnstnas klena hiord/ ejsrulle
fruchta sig: Ty om thet ar wär HIMMELsta FAders
nadige wtlja/ at sora them tll Sttt ewiga
them uppehallande Sittnaderlke/
sa warder Han ock iblandrättfärdigher
6: ?z.
nar tbe thet/ och Hans
sökia/
(K) at GUD yaftver lätit Ewärigemed thes rad och sörmäafthen sana EvanZo/imanga matto wara them/fom
til htelp och för«
gelista Lutherssa rsiiCion, vthom
swar/ emot the Palvista Porent2t«rß macht/ och emot
«mora war troos wederparter; Thet stedde gnnffa märc<
tel. aenom tben stora Konungen/
jom wlda ar bekant: sä ock genom HANS KONG?.
MAIItt/ war nu allernädigst regerande Konung/ i thet /
at Evangelil bekannarei B!elien. för en kort tljd sedän/fin«
kyrckior/hwilka them i läng tijd wors ifrai
ge igen
tagne/ jämwäl tilstand/ at bnggia nägra af nyo. Paf.
wen/ med sitt anhang/ torde hanifkt föregifwa/ at smimia
shr/som wij Swänffe gladdes öfwerthet/at then Biel ftihen
ftihtten kom tll sitt sulkomllga siuut/ hwllket
skedde den iy.l3nu»sll ,709. sä hade wij/ nägra manader
thcr effter.orsak at sorja öfwer en stoor olvcka: Thetta kun«
de med mmma stllal och
bemötas/ at läta see/
thetförraintet hafwa therföre warit GUDI milhageligit:
men laa. wil attr betiena mia aUmast as thet/ sem om
then guostuchtlga Konungen Histi« ar ssnfwlt 2.Cm ör». ;«r.

Ofrsr chettlm Händel och tr«het/ kom Sanherih
Assur/ och drog mtlttdaetc. Thctjom
kallas ahrender/ i hwilka K. Histia bewlste sin trohet/war
then hel. omsorg/ han anwande/ at vpratta then sanna
GUDENS dyrckan/ som förfallen war: hwilka Hans gu»
delige werck beskrifwes i the nastföregaende
z«
cZpp. och at thet som GUD tilstadde honom af San»
herib tilfogas/ hade en härlig vtgang/ som tilförene
är förmält. (>) Mage ost til en wyrdsam sörtröstan/ syn°
nerligen vpmuntra/thensALNAHÖGSTAS stora nadewerck/emot wart K. fädernesland/tilförene bewljste/sa
at wij eijeller nu stola falla modet: men see allenast pa
thet/som ssedt är/ sedän wij vndfingo thet klarare Evangelii ttus/nu snart för lao.ahr sedän. Esster thet roliga
den FöRSTZfS/ i glorwyr.
och beprijseliga
rijket l innerlig twedigst amlnnelse/ regemente/
drägt/ och wardt therigenom iswarligen siitet och ftakat.
Men sedän then (-uttilvigniste Konunga ätt i then cZrolinwidare stadfästts/gafGUD inrikes roo: och genom
Thens första green/ höstb. Konung

ssa

myckenharlig vthrikes seger. Mrsamma stora Konung
genom döden sal.afgick/ oansedt MBloneus ftger eher wid
fölgde/ blef doch en ganssa stoor förssrackelse i rlket; men
ThenALZMÄCHTIGE/gafthe Swänstaswapn änta
enmarckelig framgang/ och til förnöjelse/ wackra staderoch
provincier. Ett swart vtsende war för Swärige/ när K.
jemwäl i glorwyrdigst aminnelse/afied
1660. ta riket hade manga machtiga fiendcr/ och thes

olyckeligen ssagen; men
nast tilförene pa
basta
then näderlke GUDEN gafmildeligen i saiuma ahren önsselig ftijd rundt omkring. Sanunaledes war Mernes-

landet i

sahra

i thet / at the

Danske hade

ett tam«

me-

meligit insteg i landet/ och nägre Fastningar intaget/ Nik»
sens stcpsfiota försivagad/ och the tysse provincier och städer/
Swärige tilhörige/ nulstcdels as fienden intagne. Men
then store GVDEN bestarde genom Hans Högstsalig
Kongl.
EUoftes/ t glorwyrdigst a-

minuelse/ segersamme wapn och höga förstand / 1679.
en hugnelig frijd/ förlängde then öfwer 20. ahr/ och vnder
lldst högstbem. HANS MAY:tz walsignadc styrelse/mycket godt i kyrckio-och regementzwascndet bcfrämiade. Wij
hafwcockröntthcns AlzmächtigeGUdens kruffttga biständ/
mcd Hans KONGL. MAY:t/ war allernadlgste Konung/
i manqa härltga/ tilförene sörlnnta/ segrar/ samt i tbct/at
belaqrnde städer aro wördne frälste/ at HANs KONGs.
MAYch hoqa pellon är altid bestyddad worden/ochatfieN'
Verna «ro brachte til fridzsördrag/andoch the sedän them e«
mot troooch laswen brutlt haswa- Sa war oct thenmarc»
telige staer/ som l sidstl. redruZrio befriade Skane isra ftendcns

then

wäldsamhet/ ett särdelesGUDz nädewcrch lamt at

swara hungers nöd är förswunnen/ och

krönt

wordetmed HERransgodaZps.6s.-12. Salundabör ostihog-

koma Thens ALNAHDGstas stora nädewälgierningar/
til Hans HEL. NAMNS lofoch prijs / samt til war förtröstans opwäckelse/ atwljicke warda försagde. Sa tröstadelosaphatsig ochfolcket/asGVDz lössten och förra hielp/

werck/til sit folks
basta/ widlyssteligare NeK. 9: 6. in til
siutande med en
märckellg böon: v. ;2-zB. David giör thet osta/ p5.44: och zv:
och 8? etc. En sadan tilförsicht/ kunna wlj ock fatta til war
GVD/narwij o§ rättekgen til

Honom

.j0e1.2.-13,14.ty Hansade: )aZskal icke sfwergiswa
eller fsrlata tig. Lbr.l;:s. Tv mage wij bootfärdei. Honom akalla/rl.i4s:iß'!9.at Han o§ sitt H<Ord nadcl. förlana
Mlle

,54

Wille/ Klai. 59:21. At Hcm Wille bcwisa KONUNgen godhet
och trohet/ at the bewara Honom/?l3!.6l:8- at va HNNS
fulbordas Moses Regente-walsignelse/ then
MAP:t mä
spraak
sälunda framsörer: <)ikßre hsr Hans
han i sitt

rssi/ochfösrhonödeemttlsltt folH/läthans macht
warda stHHr/ochblifTuhanZ hlelpifrahansfiender/
at
5.M05?3:7- then nadefulle VUDEN Wille sättiä thet
Höga KONGL. HUSET til wälsignelse/och frögdathet

at Han anwille mildeligen
med sins anletes frogd/
gränsom
srijd/och
warom
sä giöra bomarna fasta för
skaffa
tvara portar/r1.i47.1;,i4. til thetta högstastundabe
mahl/af högden förlänaen wWgnad framgang/ wid then
Higa KONGL.
och författningar/samt

thet/som va tben sidan/ afHans HsZGreftveliga
RädetochUäticl-^c-ouvernouren,
förswar
befalles
och företages. Pa hwad tid och
til landttz
mitte
ahrade
och
älskaoe broder/ effter edar be.
satt/ I
vpwackia
nljt/
ckhörarena tll boorfärdighet och
röml.
ssola
böner/ är i minä förra strifter nägot anwijst. Mcn sielfwerwarHEßrelESUS CHRISTUS/och GUD/och
war FADEN/then ch qlstat haswer/och giswit en cwig tröst
och ett godt hopp genom nadena.- Han hugswalc allas
rahiertan/och styrctte osi vthi all lärdcmoch goda giernin»

M-/ 2.1'1^N.-16,17. Leaceberg i Rostagen den 18. NaV. 1710.
Eders Eders Ehrewyrdighcters och Wyrdighetcrs
Medbroder

LpilcopuB H,doönlls,

