
I. I. N.
At thet mä hallas oradeltglt t närwa^

mnde Fadernes- landetz fahm / ftyttia
M och sm egendom/ ifrä sinä förrättnin-
gar och hemwist i Stockholm/ til andm
orterißiket:

7.

Asomthet är ett werck/afVudz besynnerliga nädi.
ga försyn och styrelse/ hwarest the/ som sigh Ho-
»nom fönro/stolahafwa sitt ttlhald; hwad sörrätt«
,nmg them allgger; och hwad them öfwergä stal:altsa wore thet/ närännuvnder Gudz Alsmäch.

tiga tilhielp/ medel och radh tll bessydd finnas / ett wan-hopp och mlfitröstan/ pä oswanbem-te siitt at fiyttm tll en
annan ort. Gudz radh genom David/ Psal. z?. v.;. somtienar badc emot ftuchtan och emot otoltghet / wder saj:
<>af hHpp tll och gior chet gott ar: blifi landet / och fsd tlgl) redelign. At lnedh Landet för-stas ocksa <vtäder/ t hwilka mau boor/ är atsiuta theras/at man stal boo medh förtröstan / ?ty sa brukas ordetf.Mos;;: v.iB. thermanMh redellgenfsda
kan: Hwllket sseer wldh hwars och ens hemwlst och orden«
teliga handtenng/ antlngen i Stader eller pä Landet.

H6r wldh kansätzas.- The äro Mwälbesrtjadeför fien.
X dens



dens wäld/ som isra gräns«orterna hafwa gifwit sigb vn«dan; saswaras: Ia (i.)när en grym och barbarist fiendeiir sa när/ pa samma land/ och hafwer öfwerhanden/ sästkia btlllgt the Mrhet medh flycht/ som etz äro satte tilat
sachta; HM (i.) tä ock sästnmgarne äro forlorade/kngz-
machten förstingrad/ samt (;.) nagras huus och staderafbrande.

il. Kanthen/som i thessa beorösweliga tiderwil sökiaSudh/medh samdrachtigaboner och i annan offentelig Gudz-tienst/ lngenstades finna ther til sa stoor beqwamlighet/som har t Stockholm: the ju som tilförene har hafwa
haft sinä hemwlsterj och <ir thet som David näst wldh thesorra orden fogar: <>af tltta lust l HERranom/ Hanskal gifwa tlgh hwad tltt hierta snskar. War all»
männa önssan / vnder Gudz behagh/ är/ at i frijd sa Honomtienä: Thet at erna/moste wtz hafwa lust t HCRranom/ i
Hans heliga ord/ Psalllv.-. ochiHansnadigastlckelse
medhotz/Psal.7l:v.»B.

m. Äro store städerbesynnerlige bewtzsafThens
högstas näde och macht; therföre ock Niniwe / reda forr
thes omwändelse/ kallas Gudz stadh/ t anseende til thes
widd / tredagzresor stoor/ Ion.;: v.;. Hwarföre ock
HERren later sigh besynnerligen om sadana stora städer
wärda: som Han ock thet lat see wldh nu berörde stad/ at
Han til thes battring och förstoning/ en sa kraftig omwan«
delsesnadh Willebewisa/i thyHansbarmhenighet wartil«
förende bewekt as thes manga inwanare/ och ibland them
«Qvoo.barn/c. 4i v.». Sä mage wtz ock tänckla/atHan om
thenna stadh en ganssa stoor försorg drager / therest sa män-
ge tusende aflEsu aterlöste/och genom Dopet t Hans fbr-
bund tagne memssior/leftva; Han och til thenna stadz sörkof-
ringoch prydnlng/ samycken wälsignelse i langtijdbesstärdt
hafwer. Thet ar walsant/ at ganssa mange och grofwe
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synder ga här i swang/ (hwarom/ och om stora stdders ss
lycka/ fedan stal förmälas;) Men som HENren lcke hastade
tll Sodoms förstöring/ vtcm hade pa Abrahams förbön we<
lat stona then stadenom/ om ther hade funmtz ttjo rattfer.
dlga; sä wiljom wtz förmoda/ at genom then himmclssa
Evangeliska laran / som af Gudz nadh / Loswat ware Hans
belige Namn! här läres / ocksä nagre fromme bewaras til
saligheten: och saledes äro dyrt räknadei HERrans ögon/
at Han för lEsu förbön/ ofiSin nadh bewifar. I anseende
til thet syndiga wäsendet/kanthenna staden jämnforas medh
Sardis t lohannis tijd / Uppenb.;: v.i. men doch woro ther
nägre fäa namn/ thet är nagre personer/ somsin kladerickt
besniittathade/ och skulle wandra mcdh HERmnomlEsu i
hwtta kläder. The öftiga later Han ther/medh en alfware för»
maning/ vpwäcktas til en andelig wako/v.:. och til en skynd-
sambättrina/vz.

lv. ossbör ibland mycken annan/Then Stora Gudens
och Skaparens Nadh och sfickelse/ medh wyrdsama hiertan
erkänna: At thenne staden hafwer then och belä»
genheten/ at han i anfeende ther til/ kan raknas ibland the
tryggesta orter t Riket.- allenast wij icke i war obootsacdtg-
het thet fororsaka/at om o§ warder sagt/ som om Gudz folcks
fiender säges: Cheras Beskärm är gangic lsra chem/
4.Moj. «4. v. y. Vtan at wy i sann omwllndelse / bättring
och förtröstan mage faija: <>lLßren 3ebaoty'är medy
op/ Jacobs Gudy är wart bestydd/ Psal.46: v.z/n.Sä wll Han ock wälsigna the lekamttga medel/ som til or«
tens förswar vnder Hans btzstand kunna brukade wara.'Emedan

v.WarnadlgsteHögaöfwerhehbepnsellgsteomsorgan<
wandes ther pa/at sättiä thenna staden<örganstamanga or-
sakers ssull vnder Gudz hand/ i mögeligaste</e/e»/o». The somnu wcha ftyttla sin egendom har lfrä/ the förminska theras
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wodh/ som stadenmedhGudzmachtförlwaratänckia: tyse«
dan thet basta ar bortfördt/ som jemwäl til en dcclkunde landa
tll the stridandcs behofoch styrckio/ haller man thet som ar
qwart/ af mindre wärde/an at the sigh thersöre samycket
waga wllle.

vi. Mage wy af Then störa Gudens nade emot oH/ ocy
.Hans rättwlsaemoot fienden/giöra osi gotthopp/atHan ej
tllstädier honom Hans högmod: förvth hafwcr sä
ösn erdadeltgen sigh förhäswet/sagt och strtfwa latet; som thet
octltheomlöpande tryctta ttdender finnes/ huru han wil be-
machitga sigh Stockholm/lc. Esamstog the ord/som thetws
R emalia son/IstaelsKonang/isinstolthethadevthkastat/ för
ett krattlgtstäalatstlllahansrädhoga/Esa.7:v.2. tythehade
sagt: v.6. n?y wllje vp tll luda/och ssrskräckla donom/
Hch fklfta of emellan/ och giörakabeelsson tilHonung
ther lnne. Hwilket bnggeKonungarnas högmodigaförflag/
kom aftbetthe hade i nagot öfwerhandenöswerluda/och taget
manga ttl fanga/2.Chrön. !8: v. 5/ 6. Mm theras stolte ord be-
möttesafßudisaledes:sä sager HHRrenHltßren: illhet
fkalmtetsä bestä eUer sastee/neml:n som hotades athluda
och Jerusalem/ vtan ath sielswaSM hufwudeDamasco/
«chDamascos hufwudeRezin; samt Sphraims huftvu»
deGamanen/ochSamanens hufwudeRemalmOon/v. 7/ 8/ 9. Hwilket Gudz hoot/ efter thenna vthtolckntng/ emot
the trotziga bagge luda fiender sä fulbordades / at NezinKo»
nungen blefkort efter drapen/och Damascus intagen/
2.KON l6:v p. Amos.':vs. samtPekahNemaliaSon/afsina
eqna thtlllstagen / sedän Hans land war intaget och Hans solck
bortfördti2.Kon.ls.-v.!9/,0. Tyblefthetforvth sagtafHEß.
ranom til luda Konungen/ ta han war l fahran: Wahm
Ngh/ och ollfstllla/ fruchta tigh intet/ochtltt hierta ware
otsrsträckt tor tyessg mm-
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liga / fsr Rezins ochthe Sn»rs/och Rcmalmsons wee-
de/ Esa.?:v.4- SamMaledesnartl)cngudfruchttgeludaKo«
nungenHlstia/blefhardeligen at Sennachenbi Jerusalem an<
satt/ scdanficnden tde sastn ftaderhademtagtt; samt bedröf«
wad öfwer manga h<ldelse och vndsätzelse - ord emot Gudh och
emot staden lerumlelN; at HCNren en fkulle kunna befttja
lerulalem vthu Hans hand/ 2.K on. is: v. ,5 ta blefKonun»
gen af Vrophttens swar besi)nnerligen Oledes sörsäkrad:
Tderfsre säger <> en om Ronungen t Issynen altsa:skal ickekomma l thenna staden/ochmäen ptjl stmta
ther ln/ och tngen Md sora ther fsre/ och mgen wall
Vpwsta ther omkrtng / c. »9: v;». Man läse wtdare hwad
Gudh bade sade och qlorde ttl stadens förssoning. Sa maqe
ock tänckla/ at war fiendae högmodiga taal och hoot nnsihagar
Gudl; och at Han oss/ om wtj glore bättnng och troligen
bcdia / i thenna siaden af uade bcssärmandcs warder.

vle. Sa kan ock andtellgen thet vnder Gudz heliga behag/
gifwa ett gott hopp om en hugnellg tryqghet och Budome-
Uqlt bestydd/ häri Kongl staden: at thenAlsmach.tige hafwer ofta bewijst en synnerllg hielp at befrHa sadana
HUfwud.städer; stdan the omllggiande lander/ the uundre
stader /ja ock ofta saste siott äro intagne. Keijserlige
staden Wien/ bles ähr af en stoor Turkist macht belagd:
sammaledes ahr men bagge resorne vnderligm besrtzad.Andre exempel kuuna ock anlöras / huru the efter men-
niskio wtjsher och macht forfaftadeansiag/ som haswa warlt
t at bemachtt.qa sigh aro af.HCr»ranom Gudl forhindrade.
MOch KknM/ som thet ock af Gudz ord/samt afförra och senasre tidersHistorier är kunnigt/ huru Gudh hafwer latttStnrättwlsa wrede ga öfwer stora ock ?asta städer/ sa at thet nu an.förda/ingalunda til naqonkötzltg sakerhet/ vtan atbetaga ett m för Gudh tröstlöst fiyttmnde; alrsa haswe wt^/
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jämte the vnder Thens Högftas styrelse/medh behörig försich.tlghetoch M/ tidlgt til sörswar anstalta/ samtmedh förstand
och modlqhet l rättantyd/medh Gudzhielp.'werckstälta förfat»
ningar/ateftertänckia: hwad awarsida arafnöden/ttlathär
haswa Thennaderika GudcnsAlsmächtiga bessydd.- naml.

i.At hwar och en/ i hwad stand han ocklefwer/och afGudisatt ar/ arbetar emot the grofwa vppenbara synder/ som t
thennastaden tagit öswerhanden/ hwilka förtörna Then he-
llga ochrättwtsa Buden/ och bcdröfwa theftoma. Sasomthetstoggeltge afgudertj/ medh satans anropande/ i swordom och
önda önstningar; Gudz nmnns misibruk tEeder/och ell;es latt-
sinneligen; Hans ordz och hcligatiders föracht; orattradighet/
vkärlighet/ cgennyttighet/ högsard i nymodifka och kosibara
tläder/ horertz/ drvckenskap lc- At alt sadant motte kunna
dampas. Jerusalem blef osi tilförene förestalt/ sasom twäresor afGuoi barligen bestarmat; men tbet ar ock twa resor
affienden öfwerwunnetoch förstördt/för thes sramhardelse i
sinä stora Mlsigierningar- lerennas förwijter mast i heela
sin book ludomm theras ondsto och olydvo; och widh siutet
bestrifwerhanlerusalemsförsta sörstörmg/ sasom theswal-
förtienta straff, Then andra förstöringen drogo the öswer sigh
medh haatemoot Chnstumoch Hans Evangelium/ the full-
borda sinä synder alrid/ ty är Wredenkommen sfwer
them til andan/l.Thess. 2.v. '4/,f/ »s.

~ Sa maste ock hwar för sigh strita emot sin synda-art
och wahna / hwar medh han ock i fördolda synder weet sigh
teetä Gudh til wrede- hwllka HERren Gudh seer/ ehuru
the i löndom / ja/ närthe ock allenast i biertat ssee; och för sa»
dant behaller han onade emot the obootfardlga; ty sörma-nas wy- Lägger bort edars hiertans forhud/ I lud<,
man och lernsalems mbyggiare; pä thet min grymhet
«cke stal vtdfähra sasom en eld / ock brinna sa at henne
mgen vthsiäöktakan / for edra ondstoftul/ler.4: v.4.
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z. Alle i gemeen/moste vndfly ett säkert och ypplgttväsende/
i maat / dryck / klader och i alt vmgänge: ty alt sadant for-
qwaftver omwändelscns vpsath/och styndarpastrasset. Fräl-sermannen namner Luc. 17:v.:6 - 29. the mennistiowerck/ som
elljes kunna wara loflige men när straffet l Noe och Loths

them genom thessa heliga män förkunnat/ t.Pet.2:
' 5/6/7/ 8- ja/hlwgde them öswcr hufwudet;och thedoch sada-

aawercklvpplghtt/vthanftuchtan för Gudzhoot/ldkade/war
thcras ofärdz tyd ttär/ochthetonda jom tl)em forestod/
fkyndade sigy/ s.Mos.;::v.;s. 2.Pet.2:v.;. M hafwaför
ögonen wara egnasolvcka. Nar städerne Rlga/ Narfwen
och Wijborg/ vthi stnasörstabelagrmgar blefwo afGudt vn«
derligen hulpne och bestyddade/ blefwothe ther eftersäkre/ochsa guk sedän olyckan öfwer them. Man markte ock ,709. och
1710. nar wara omgranhande fienber otz deels angrepo/ deels
woro t narmastc wercket ther til, athoossolcket pa thenna si<
dan/ war nagon fruchtan och raddhoga/som drefthem til böne;
men nu aro the ien swar säkerhet insofde.' hwar ifta tidigt
maste vpstä/ om wtj wtlievndga sörderfwet / Csa. 22: v. 1;/14.

4. Emedan thetta alt/afGudz nadb/genomHans Ordz
kraft/medelst trogna Lararcs ntzt/börbesramjas: sa wardarätt-
sinnige Ordets tlenare/ i sinä predlkningar/ och widh tienliga
tllfNllen/ medh alfwar och ahoga vvwackiande inwanarenas
hterta til en sann olnwandelse och bättring; lämpande ther tilthe ordentellga texter; samt t weko predikmngarna vthwälja
ther til tlenliga sprak at afhandla.

5. Sasom thetärGudzbefalning/atsöklaHonomtnödene
om hlelp och bistand/medh döner och akallan/ sa mastei thenossentel.Gudztiensten/ the efter Kongl. Kyrkiolagen.c.'«: L.i.
afGudz ord författade alinanne/ til narwarande sahrc
de böner/ch förbtzgas,- thetockär afKsrql stadgat
widh.Handboken: söreläsas/'och Ahörarena medh pämmnelse vpwattias til andacht, sa at
etz eller i Dant ma ibland H sökias ett nytt maneer. 6.



6. Wore at önssa/ thet then förra fiqt at sammankomma i afton<'bönstunderna/mottefinnaShooslnwänarena/ säwmthet hugnelm ssedde
i förra krigstiden/iftan,67s. Sakunde wtzockaf Gudznadh wänta ensaglad / svm ta ther pa fölgde. Om ock the af mera anseende/ saAndeligesvm Wärldzlige/ motte föregä chen gemena hopen medh gott exem-pel i chetta: hwilket ooch Gudi klagat nu eij skeer.

7. Och som thet är Gudz wilja/ ar man s?al altid bedia och ickc
förtröttas/Luc. ,«:v.i. sa worewäl/ at chen gamle gode seden/ som
ock i Kyrckiolagen ärstadfäst Cap. 12. §.;. At man wedh klämtningar vp-
lyfcer sitt hierta i böne-suckningarföri)fwerheten/och om frijd och rolig-
hec/:c. hwilket then.stoltewerlden nu hafwer bortlagc/ och thirföre sa lang,.
ttzd ftknat Hans Konungen / och then ädla ftiden. Sammaledes
at hemma i husen efter anförda cap. §.,. hafwa medh sinä barn och huusfolcksinbsne»andacht/afton och morgon,' och jämteandra bsner/ath minstone en
gang om dagen/ läsa chen / som i wara öfwersedda Psalm«och bsne - böcker
fiN!Us i then femte delen/!>l:o;. kallad: lLn böön i stoor motgäng. Om wij
wilje medh Hissiä see at war stadhwarderftälst> sämäsiewnträgit jokia
HERran medh bsner; ochom wq begäre/ sasomtheNmewiter/ warda
forskonte för vndergang/ sa maste oanscdt thet läckra wäsendet i
war ttjd/icke lider andra theras bättrings medel och bewus; doch oumgängel.
them efterfölza i thetta: At wijropastadeligaril Gudh / och hwar och
en wander sirch ifrä sinom ondawägb / och ifra sinä händers ondsko /

lon. ;:v.B- Akulle wiiwiljasorkasta thessaGudzradh/och iwärakstzliga
och syndiga förstagtänckia medh fiyttiande/i wär obotferdighet ondga HEr-rans hand/ blefwo Gudz wrede fast mera öfwer otz förökad. Efterfoljom
doch HERransrädh/gifwit them ilerujalem/sem sötte en fafäng vndfiycht/
hwilket i «Prophetens sprak sa lyder: Ty st säger HERren HER-
ren/ Then Heligei Israel: Genomomwändelseochstillablifwandestolen ) wardafrälste: vthi stillhet och förrröstan j?aledar starckhet
wara: le. Esa.;o-vis. lemwHlChrisiiförmaning: Sawakernu altid
och beder / at I mäqen vndfiy alt thetta som komma skal/ :c. Lue.
Hi: v> ,6. Men HiLßren stal wara Sino folcke en tilftvcht!
Joel. '

1.(5. L. ä.
Stockholm then i. klMi 1714


