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Oe«, i«««
Vi>cument2 vein irZe vei conlumen-

ti« misersrn llZnc liominum N3tur«ln
peccZtarum po!!urgm in prompcu lunr, primurn

inllnitZ? c2l«mic»les tntius Kum2ni Zeneriz,

ceclunc gFmin» marbcisum feliliumcive nrZisertin»
pestilentium, incenciia sc exci6ig urbium,
3060m2:, lui, öc Ve»»
lpallZna, 3,c,mx tul, I'c>cilZ,dc»rinilii lul, 1..
lnio, öccxrerzlum, czvil,us 2cinu
merÄli palsunt ill-, c>vlr recensez noKlx. Uuc

Le!!«,?3mes viti liumanZ: mi>
lerix p»IpHl?i!e« ima innumerZlillez. veincev!,
conscientiarum «nguKZrum mulca TxemolZ, qv3s
ir? Vei 6e!iÄ2, !iorr>l)iii crueiZcu secui3
violentZ mnlte, Hcccäunt teliimoni,
verbi vei <leB2Zittil ejuzinczvietoc,vell»tu nlllurn
«n prnllrZt!, peccZtoribuz. mZ-
zn.i invnce xelorvplX lstet: coneipic n. Kurria

veUB nolier li3nlMÄ« 2clversu«
omne«, te verc, veo «uc ulliuz
«mc»li cresturX ZcirzXlenc. ?c>stremum

illullre mZgnituälniz ir« vei gäverlul



t 2 testimomum>llu<l mor<
«buz yVÄlnvil ssnÄilllmorum, loklinnlz

Älio,HVam sois mortekilii vei pl«-
cari pvmit. resocxit vivul HuguKinug 'lom.
niiki vi. c. lz. conir» Häimaniu
lie lcribenz: H/e

: ,'</ e/? , De,', e/? ,'/>/e. Un-
«se ineolozi nolili <ie HolocauNiz,
soi» et>«mcnnlumeo3Nturitzne,pronunciant,
Kgnliiczverint lacrilicii Qliriäi cum lzva!it»tcm,

«mne« s>ecc«tores «Xf,errus exaötillime luKinuir;
tum eBi«ci2m, iKo szcriiicio omnium no»
Nrum tvtiuzc>ve munäi f>ecc«iÄ 2c<zve«>
bolii» sullicienlillime, ics , ul ninil 6ZMN2-
tioniz »mz»liuz lic Ki«<zvi luin in <InMo I«lu. V«I«!

BVLN. <). 6.^.



Gudb wärs HEiXres ITsu Chrifti
B«mhelllghetenes Faber/ och all hugsivalelse»
Gudh/ hugsw«l«lder < allaloor Bedröfwelst / /'

och g«sweld« glätzie för FrelsarenS Chlistl IEsu«"""
siuli genom th«n H. Ant«! Am«n< L.".

bedröftvelse - ful-
le Tanckar vpstlga nu/
godhChristen Siäl/v-
- tltt Hierrä/ aff Or-
sat/ en sa hässtigh och

alorig nogd bcklageug Wad-Eld/den
och war hellge Trc-

! faldighetz Söndag denne war Stad
I Äbo aU sin förra Härligheet beröf-
wade/ ock vppa nggre Ttzmars ttzdh
Dombkyrckian / Hossröttzhuset/ Rad'
stufwun medhdetz mehrendelesmnan-
döme affbrände/ som och störste delen
aff dheFörnamstes och dhe fieres Zn-
wänares walbygoe HuuS och Gar-
dar hastigt/ Gudh bättre / i Asta la-
de/ ar mangen jomtllförende haftver

kunnat andra hysa / herbergera och
tväl vndfa/ mangen som för dyetta



äthssilllge barmhertigheetz Wärck si-
nom lempnChristna wäl bewijlat /
moste nu sittss ga Huswlll/och tlage-
ligen see androm/ och kan hända/ för,
gäsweSiHcinderne: Hiertat blöder
hckl / Munnen klagar/ ögonen rinna/
och injmyga sigh figer min/ alstllli-
ge Bedröfwelse-fuUe Tanckar / dwil-
kom at momstand göra/Kött ochßlod

faUer förswart/som för h(drdf-
Hetta wanmächtas/

och wijdd sadana TilfäUen/ nar en som
nogast effter den förre Branden Hnna
1678. den!). BeprembriB haswer hlNt
staffa sigh Taak öswer Huswudtt/
förän der ater a nyo affbrinner/ sy--
nas medh Sktll saija kunna/hoo är

, "tbland oj;/somwijdh enför-
tämndesldbookan/shoo
ewtgGlöd boo kans Mrden.
stul man ass Gudz Ord moste Tröst
sökia/ som wij thet och genom Gudz
BMnd nugörawilliom/och Maff

lara/



lära/ hwar vtass sädane förssräckeli-lge haswa sill vrsprung/
och hwadh Tanckar en Cyrlstrogen
Sickl vtbisielswa Eldznöden/ jom och
effler Branden haftva stal/ ai hon icke
allenast sig sieiff/ vchan ochandramcikunna erosta och hugstvala- I med-
ler ttzdh/ meoan wtz nu dttta tö nckiom
tilat gsra/ jomoch MtMk)
nhttlp/oHerrelätwälga!

Hwad thee anbelangar / hwar v-
thaff sadane förffrackelige Wckdeldar.
ochßrandlkadar hsfwa sitt vrsprung/
hwir igenom mänge hertlge Stckderoch Byar vchi w<irt kare Mdernes-land n'u en ttzoh bort ath aro förbrcin-
de och förstörde/ är wäl sa/ at dhe
koma mästedelen vp assnagras Wan-
zkötzcl/Oachtsamheet/ gl ofwa förseen-
de/och ffäoefuUa wallande/ mendochgenom Gudz den aldrahögstcs rcktt-whft Tllstädielse/ som ther igenom lck«
ter see och Mennissiom för ögonen
sättiä sin Gudommelige Wrede ochramvM Hämbd öfwer FolcksmSmanga och stora grofwa ja ropande

A Syn-



Synder/ som fsrdolda liggia vtbi det
ene Huset effter det andra / za/ vthi
mangens Hierta och Vpsäth/ them
hanallena ochaldraböst kanransata:

HERREN/ siiger Amos/ kal-
"larElden/ttlatstraffather

medhthe ogudachttge: och
Herren war Gudh är thensom wtl lata regna öfwer
the ogudachttge/ llungaw
de/Eld/ochSwafwel/och
gtfwa dem owädertll löna.
derföre och sadane Brandssadar war-
da vthi then helige Skrifft kallade /

's?GudzEld/HerransEld/
Röst/ en sadan

Eld som uträttar Herrans//.'/'Ord. Ty när wijbetrachte/chet näst
Gudz Ord/ och dagelige Försarenhe-
ten witnar/ at sadane Stade-Eldar
mehrendeles pq treggieh»,nda Sätt

vptolw



vpkomma: SalomMst/vtaffHini-
enelen genom Stormwader/ Dun-
der/och Blixt/ säsom sitzk Eldstada
warder ihllqfomen vtdl Hiobs Bok/
therthm FroMe/ Gudsruch-
ttge/ och Rätferdige
TttnarenHtob/hwa:slW "'

tcke warlheleLandena Vz/ibland all annorolycka ochthe Sorg-
fulletydenderhöra mätte/atGudj„..
Eld hade falletvtaff Htm- "--

melen/ochvpbrändt Hans
Faär/och Brängmr: OH

vthi Skapelseboken star: NtH^ren lät regnaSwafwel
Eld öftver Sodomoch Go-

'

monha/och omstörte alla
the Städer tallan dm Ong-
dm/ochallachesonnStH-

-3l) der-



demabodde/ochaltchetpä
Landet wäft war. Sasom
jemwal lhet summa pa the otolige
Israels Barn stadfcistes/öswer hwilta
HERransWrede sigh för-" grpmmade/ at HERrans
Zld sängde tbland them/
hwtlken förtärde Gesm Lägrm: Ntdct Rumet
bleffkallatTabera/therfö-
re at Henans Eld hade sig
ther VptiMdt. Kom fördenstuld
detta ihogh/ godh Clirlsten Slckl/ atsr en sadan SkadeEld aff Wäder /

Dunder och Blixr vptänd / som och
denne Stadh tiUijka medh Kyrcklan
händt är 1459/ sa ckrju det icke
ssedt vthan Guvz den aldrahögstes

,/./. MM/ effterhanallcnaarHw
"^rm/hwilkms Ord/Eld/

Ha-



Hagel/Sntö/DMba och
Stormwäder vthrätta :

Sasom thet Heller ännu vtan den
samma Alzmächlige Gudens wilja
steer: thet och mächta Walden Gude
ftuchtige Hiob besinnade/ hwilkm/tä
han hörde/ at Eld war faUen asHim-
melen/ som hade förbröndt hansFaar
och Heerdar/ icke tilikreff thet nagon
siump/ eller owist Hckndelse/ vthan
Gudz iHlmmelen/ Gudz Vil-
liä och Skickelje/ och sördenstuld sade:
HErren gaff/ och
togh/ wälsignat wareHer-" -

ransNampn.
För thet Andra/ ckro sadane Wad-

eloar vpkompne/ fom ochsielfwa För-
farenheeen wimar dem ännu vpkom>
ma igenom MennistiorS Oachtsam.
heet/ Oförfichtigheet och Försummel-se/ när the ahoglöle/ och icke som figh
bör/ handtera och achta eld och brand,
Men hoo thor sckja/ at sä'^.



dant sseer vtyan Hsnans
BesallNMgs M maste och har
Gudz rättfardige Iladh/ Villiä/ och
Tllstadielse ehrkannaj ty oansedt l«l-
---dane jckkre och oachtsamme Menni'
ssior/ affhwllka här en stöne Mycken-
heet finnes an annorstcides/ ae man
»naste medh Mddhoga och Skrack
see/ huru the faraGatavpochvth-
före/ tdet ene Hujet inn/ thet andra
bth medh fine liutzbrinnande Blatz
och^)artor,- at och en part om Höst
vch Winter allenast affen elack Ma-
na/ icke kunna sigh vthom Slufwu-
Vören wagleda / förän dhe fa en
Knippa Pärtor i näfiven .- och thet
firäckeligare är/ stal Pijgan gäoch
ssilla Bosfapen/ ssal hon ga effter en
Fampn Wedb/ lion kan intet röra figh
sffßummet/förän honfar Elden til
Camerat/ sck gär hon iHöö < och Wed-
bodan/ eager Höö och Wedh i Fani-
nen/ men Pärean/ effter hon intet ta
kan haftva den iHanden/ scktter hon i
Munn/ zc,« Sck/ sckger man/ oan-
sedt sadane Mreoch oachtjame Mew

nistisr/



nistior/ genom hwilkas ss-
daneMmerfulleEldzssadar offtaför-
orsakas/ ingalunda sta til at vrstlchta
och endtssyUa/ vtan effter GudzochaU
Folckz Lag wederbörlgt stolaaffstras-
fas: Sa lyder Gudz Lagh; OM
en Eld vpkommer/

na/ellcr Säden/ ftm äw
nu stär/ellerakren vpbrcknd

tgmbetala/somEldmfläpt
hafWer. Och hwadh war Lagh
öfwer Me försummelige Mennissior
förDoom fällel/kan lees affdet xxxv.
Cap. i Bygmngbalcken Ll. som dtt

och detz vthan affframfarne
glorwydlgfte SwearUes KonungarS
Gardzrästar/ som sijdermera vprät-
tade Wackre och stöne Blandordnin-
gar/ the i denneStaden lijteteller san-nast sagf/ aff den gemme Man
iacht tagne blifwa/ som affdet talde



,«. Cap. i Bygningbalcken Stadzla,
gen saiunda toreeligen ,om
och/ at man alt förrigt förbtjgar/ den
jtosteEldffadan/denböstännuckrvtht
Minnec: När delta wijdh
Vpkomst begynre til at klämpta och
nngia medh Klockorne/ kom taen
Man aft hwarGm d til hielp/at warja
eller ssackiaEloen? ffulle der effcer ran<
jakas/ thordewGerligen mangeTolff
Marcker/ komma Konungrnom och
Stadenom til nvcsslptes. Och sedän
lal wira dhe kommo, som Gatorna
siods fulla / aff dem som vndrade pH
Elden/ eller elliestinfunno figh/ imet
at hielpafin vthan
hwar lilfalle dem gifwas ffulle/ til at
bortlöra/ snappa/och reent vthsagdt/
stmla nagot/ som det beklageligen wijd
alla Brander förspörzeS; Mangcn
hinner berga sttt goda vndan Elden/
men förmar imet wachla thcc för
Tiufwarne: Kommo/ sragar iagd/
deste/medd Ma/Hmbar/ Stega och
Kare? och ännu meer/ finnes i hwar
Gard l denne Stadl) lhenne Mdstap
som l Lagen vpnMpnes: En Siu

Alna



Alna lang Sttga/ Tolss Aina läng
Kiixe/ ellerßutzhake/ en Ewyxe/ ett
Mmbar/ och en Tuna Watn för hwar
Gard/ «. förchenstuld säger ZWn /

at sadanesakre och oachtsamme Men-
Nlstior mgalunda stci tll at vrjächta
och endtffylla/mycktt mindrederas a-
hogzlösaal bemantla; menicke cheste
mindre maste man bär see/ som ftgt
ar/ vppa Gudz ovchranjakellge
WiUia och Tilstckdielse/ vthan hwilfen
en jädan klageligh och förbormeligh
Eld thenne wär Stadh ingalunda
habekunnat vppa komma. TpkM^„.
lntet ett Haär falla
Menmfftones Hufwud v-
Gan GudzWtllm: är
intct ondt t Stadmom/det
HEncnttkegörs och
Mer thet altsammans aff
Gudl Lpcka och Olpcka/
LGochDödh/zattlgdom

och



och Rtjkedom/ sämsstetuoch
godhChtistenSialtllnckia/ at vthan
den samma Gudens synnerliga Radh
och Tilstädielse/äro ingalunda fä man-
ge mange Mennistior aff den obote-
lige vthi hiertans Be-
kymberoch Bedröfwelse försönkte/ vti
största Fattigdom och Torfftigdeet
förfttte/ eti Heller denne fordom be-
römblige Stapelstadens Hclrlige och
ssöne pudlicy-och plivace Huus ä bag/
gefizdor omMn iStsfftochMa
förbrände.

För lhet Tridie ckro och sadaneSka-
de-Eldarförorsakade/ som the och än>
nu offra vpkomma igenom Menni-
stiors Argheet och Ondsto/ hwilka an-
tinssen för Haat och Fiendffap/ eUer
affPenningar fin öswerdet til Be-
hagh bestuckne/ anstieka eller inkasta
Eldpanägon Orti säjonivthiKrigz-
ttzder/ ta gemenligen Fienden sticker
ißrandden Stadh eUer Befästning/som han pä annat scitt intet kan blif'wa machtigh: EUer och vthiFredzG
der/ ta ossta sselmachtige Bofwar/
sch arga Mordbrännare/ hwilka hem,

ligm



ligen och medh konst Elden antanda/
den sedän ickeaftöper vthan impost2n-
re Orters största stada och Föroerss/och vndertijden andtlige Vnoergang.
Nu weet man det wäl/ at sadaneSkal-
mär/ och DieftvulS Mennistior/ther
the kunna sastmgas/ at the vtaff hö«
ge öfwerheten effter fin Brott war-
da straffade; Som til Exempel sees
kan aff högmalabalkenö ,i. cap. Ll:som och p. vtblStl.«. doch moste man
och icke har förgckta Gudz Aättftrdige
Pomb Villiä och tilstädielse / vthan
jemwäl then här otz hafiva för ögonen.
Ty sätert är det at sadanaKasnuwar-
gar/ eller Mordbrännare ciro Dief-
wulens Wckrcktyg / effter the emoot
Gudz Budh the Gudfruchtiqe ja wal
lom dhe Ogudachtige til Godz och
Häswor stoor stada tilfoga: Men nu
tan Dieftvulen sielfvchan GudzLoff
och Tilstädielse icke lil thet ringeste
stada MennlMn/ ia/ medh all sinMachs icke samyckil vthrcktta/athan
komma kanvthi en oreen och sörach-
teliqh Soo / medh mindre ChristuS
WM honsm thet tilsttidia/ som sees

aff



z:; I. Huru ssola ta Hans In«
«'!'. Krumenr ochWärcklyg/ Bofwar och

3)lordbrönnare vtdan den aldrahög-
ste Gudens tilstädielle/ kunna en sa-
danffada tilfoga / ly om an störtt en
Eld vpkömmer igenom sadan Menni-
stiors tilstyndan/ la ffal man doch
Cbrlstellgen tanckia/at HERrM

hafwer kallat El-
' ben/ der medh ulatstraffa/

athan
täm och dpfräta stulle :

«A HErren hafwervpwacht ost
sadan Ftende/ HErren

budtt honom thet/som David om Slmei säger: Vllkre/
<lt vtan Gudz WiUia intet stem hwil-
tet oS sörst

Skal landa til Lardom: at sasoM
affEldoch LmS nar lder medl) obe-
tanckl och oachtsambliginomgas/ ensa beklageligh Eldzwada kan vptom-
ma/ och som Ordspratet lydcr: r^r-

VÄ sc»n>



va lcintilwla lxpe coneempta excitZvit
incenclium, at affen förachtad lrjlM
lijten Gnista ar offta vpwuxenen stor

ochoboteligh Eldz Ska-
daförorjakad; al wtj ta icke allenast
för ost sielfwe/ vthan och war Barn
och Huusfolck ther til halla/ at the
brstedeligm Elden handtera/ och den
vthi fin Eldzstadh wäl förwara/ at
wtz lhet nytllge Elementet icke wan-
domotz til Straff/ och HElZrenfarorsak til at kalla Eldm/ at der medt)
straffa otz/ at han säledes HErranS
Besalning vthrättar / och otz ifran
wärt tllmlige Goda Mier: Men sa-som thct icke ar vchiwar Macht/ ochwar egen Achtsamheet och Kjokheet
gör hckr intet tllsyllest/ ty thet dtter/
om HERren
Stadcn/ sa waka

rena fasänqt/ sa maste wij näst
en fitztigh Vpsicht vppa war siida/
jucka til Gudl) i Himmelen / och ho«
nom bidm/ at han safom they bäste
Wardwllchtaren/ ochMmels be-

wara-



wararen/ som icke är ssmpnigh
,/,,. tller sosiver/ Wille förallonWs-
«"s de wart Huus och Heem/ Godz och

Haswor nadeligen bestndda och
ra: chetoch the gamble ware Forsiin
der ost wackert pämint/ hwilke vppa
sinä Skorstenar hafwa strifwa lätit
siq och sittHufffolt tilett minneteckn/
ost til Lärdom och Vnderrckttelse detze
Orden: Kstts LhttstUs hels
Werldenes Llus / för Eld
och Wade beware thetta
HuUs! Effter hwllkas goda Er-
empel fwtzoch som dennc sidste Werl-
denes Tijdh lefwe/ sä framptwijratt
tänckte <fro/ troget o§ Gudh Asston
och Morgon anbefaUa/bidtandes:

Om Morgonen:
OGudhilinaHänder/

Min Anve/ Kropp, McchSiD
Beftller iagh olt i sänd«;

Bewara m fullwiil
M«lt Huus ochsn min Gärd /



Ock hwadh stm ther lil iändwl
Haff fiijcigl cher.om Wärd!

Om Afflonen:
Fsr Cld/för Nsdh lil iijff och Siill/

O HCRre Gudh ssi wachla nM
Gängen gä/

Tin Batn läl oi) lin Ma efä!
Mr wh eUiest om Dagen eller Nat-

ten Gudh bidie/ mäge och dennt
torta Verst bruku:

MwaraGuoh nänOedzochiM
Alstins Wädaeu seanch dIU
VchitinhelgcHijgnchtagh/
Ock bewaraoh Nae« och Dagh! Item z

Min Kropp min S»al och iiswel/
Hhra/ Gooz och Gärd/

Oem «u migh haswer glstvil/
Giftver iagh i lilt Ävard/

ItinaGudoms Händer/
Bewaramighnadcligh/

Giiffmigh tnsaligh Änoe/
Och eagh migh iM liltigh!

Sedän lcknder och thet som sagdt
sr/ aUom them som för Eloz Wadar
rata/ til en stoorTröst. Ty trooren
Christrogen Siä! thet fullsast/at en
sadan stoor Skada kommer vthass
Gudz Hond/och at Gudh sielfför dch
vphoff och orsgat/och at en Mn Eld



ingalunda vthan Gudz Milliä och tll-
stckdielse vpkommer/k nhan och i sa-
dan för ögonen swafwande Skada
och Farligheet / som och Mermehra
den öfwerstanden cir/ ehuru stoor nö-
den wara kan/ doch lijkwäl theste bat-
tre gifwa sigh tilfrtzdz; Ty haswer
Gudh thet giordt/ sr thet stedt effter
Hans Villiä och Behagh/ antingen
salom ett Syndcstraff öfwer lhe O«
gudachtige/ eller Faderligh Tuchtan
öfwer dhe Froma och stn'e kärkomne
Barn/ jahaswer det ingen Nöd/om
wij aUenast görom en sanstylligßoot
och Bckttring/ sa botar Gudh wälrtz-
keligen den Skadan / om icke pa ett/
doch pa annat sigh behagellgitSätt/
sasom derom dhe Brandstadde sig til
hugnad läja kunna vthi HiobS Histo-
ria/ hwilkom Herien Glldh för alt det
goda / som honom bleff ifranröfwat /
vndanstolet eller förbrandt / ggH
dubbelt sampcktt tgen/som

*"°tzan ttlförende hafft hade.
Tänck vppa dettagodh ChristenSiäl/
ti» wett ju/«tGudh han ilr cknnu sä



3M som han hafwer waritaff ewig
Tw/ hoppas vppä
ranshtelp/sörbtjdaHEß-
mn/ war tröst och
rad/ochfdrbtjdaHman,- «?^
Ty Skadan och mistgsng aff wagar

och Brand
Rundelig fyller Gudz wckldigaHand-
Och»sanning weee iaz del/ ett Här faller ei, n<oi
Aiorig lig stadan hsnder/ vlNn asGudi st<lmbo«i

Gudh tan stadan wsl Ma/
Och ligh medh Frögd vpfylls.

Drifwer lig nöd och träng/lilGudwarelin gsng/
Förwist tu del lä finner, at lin armot) sörswinnett

Gudh tan lin Hngest wända/
Th« star alt »Hans Händer.

Vppä Her,an alleen/ sälltitt Hopp i alt meen/
Pä honom boor m lrygger/ om m pä honom byg-

Han tan lin Nödh wälMa/ sger)
Ock ligh medh Frözd vpfylla.

Men hckr sragar tu godChristenSiW
hum thet wil öfwerens
stämma medh Gudz God-
heet och Barmherttgheet /

A 2 at



A athan sä alzttnges wred ä)/

och sitt Ntjt sasom en Eld
bnnna läter s hwlj Gudh
deGudsrucktlgesawatsom
the Ogudachttge ett sä stvatt
Kors aff sttjke förffräckelt-
gcWad-Eldar och obotellge
Lldssadar paläggers Och
swarassalunda: Gudh der <il haswa
manga och margehanda orsaker/ aff
hwilka en godh deel aro o§ förborga-
de/ och en deel ater vlhi Gudz helige
Ord osi vppenbarade.

The Gudfruchtige hwad anbelam
gar/ kommer och dem sadan mödo
vppa/ at the ther afflära stola/ thet
mgen vtaff otz ar vthan Snnd/ och
Englaren för Gudz ögon; thM äl
icke ttl/ somrättferdtghär/
Mm: HERrm ssgh ajs



HiMMelen vppä Mnni-
le/ om ther nägon förstan-''
digh woro/ och efftcr Gudh
ftagade: Wen the äro alle
aswckne/ochallesammans
odogse/ thct är mgen/ som
wälgör/jattkeen: Alle-samans äre onptttge wor-
dne/och haswa lntet at

römma fighaffförGudi:^
Tyingen tan sälja: ZagärrttN^.
t MlttHterta/ochklartftsn"^mma Spnder: och at Gudh
thenne orsaten haftver/ hwtz han the
siinehckr «bland cheOgudachtige/ruch-
tar/ pa thee han them stona mä i e-
wigheet/ sörklarar han sighsielff/der
hangenom Propheten sager: Jag



nepsatW medh matte-
ltgheet/ pa thet tu tcke stalt
Ma «gh offyldtgh. (') At
theras Troo/ Tolamodh/ Hopp och
«ndra Christelige dygder matte ther
igenom bltswa bepröfwade: ty ehuru
wcll theras godz och Egendom ige-
nom Elden är atganget och sörbränd/sä wil doch Herzen Gudh/ at deras
Troo stall rättsinntg och myckit to-
steligare befunnen warda/ an det för-
gangelige Guld och Silswer stM""pröfwasmedhEld: wAtd«
medh pröfwa/ om the vthisinChri-
stendomb hafwa det timeliga sörach-
tat/ och om the sulkombligen hafwa
trodt/ at wit här lcke tzafwe

"'" nägon warachtig stad/vtg
mästeMa denttlkomande;
och om the aff Hiertal medh Gudz
Försambling fungtt hafwa j

Hwad timeligil är/ iagh fsrachla Mci/
Ällenaft tu wille l<lta migh fä

HnewighSalightltt Th<»



tzhen Aristus hasiver mighberedl/
sijn pijno ock ödmiucheet.

(4) At der medh fsrsökia/ om the och
effier sin Godz och Häfwore Förlust/
wlllia bestandige blifwa vthi Gudz
Karleet/ at the med Paulo siitza kuna-

Hoo kan sttllm 06 tftan
GudzKarleekiÄngesttel-
ler Försöltelses eller Hun-
geri eller Nakenheeti eller
Farltgheett eller Sward s
nelj/ tpiagh är wH dervp-
pa/atMarken Bödh eller
Lyff/ellerEnglar/ellerFö:,
ftend öme/elle: wäldlghcttt/
eller the ttng som nu äw /

eller dhettngsomttlkomma
ssola/ eller Höghet/ eller«.««
dtupheet/ eller
Lreatur kan fflllta osz ifränzv 4 Gud<!



GudMrleeksomärt3tzri>
sto lEsu warom HERra.

, Men hwad the Ogudachtige och
vbootfckrdige wtjdhkommer / hafwer
Gudhdem denne ffadan tilssyndat v-
taff Grymheet/ Wrede/ Ntzt/ och en
rättferdlgd Domb öfwer keras be-
gängne Svndkr/ efftcr the medh sine
Mda/ och obotsärdige Hiertan haf-«-«wa lclnge satNckat sigh sitlft" wom Gudz Wrede vppa
Hallen: TherföreochHw
nn hafwer detta glordt dem
för thems ftora Mlj;gär-

förderas starc
kaSpnder stuld/ w Gudsom
inttt ltuga kan/ ochl sitt hellgeOrd/
vndsäger och hotar siirdeles Synder
medb Eld / som och der vppa Exem-
pel finnas/ hafwer etz annat kunnat
6n effter sinSanningthe samaSyw
der hoosotz straffa/esster WaSynder
förtienalWStraff/salom («)



(') Gudzhelige ordz Föracht/hwar-igenom och sirlfwer Gudh förachms/
hwilketGudh hoos Zsraeliterne stras-
ssdemedhEld/ atnär lhe knorladee-
moot Mose och Aaron) thcl söreat the
hade fatt lusta/ soracktandes thet
Himmelsse Brodet Manna stsom en
lös SpijS/och begörade Költ til atä-
M/ säsom Moses wittnar/ at thkt
menige Folcket sampt med
Zsraels Barn sato och grc-
to/och sade: Hoo kan fiy
oMötttllatätaiwtjkoM'
me chugh then M wtj ato
tllgefwes vthl Egppten/och
theKucumercr/ Weloner/
Purlök/Rödlökochhwyt-
löl: Men nuärwärStäl
försmachtad/ wtj fte mtet
annat änMn: Ochsom

Bf Folcket



ruwckl lvar fordom stöneDomkyrckia/
atstiUige tyder tilfsrende är affbrand:

Sasom (i) izio. när hon tiUij»
fa medh Smden ckr affßysten stöfiad
sch vpbränd.

(;)
tMamedhKlöstretaff.

(4) änno 1459. ta Knrckean tiUPa
lneohStadenaffLiungeldaro itände
ochaffbrände.

Och lslgangenfördetta
(6) Gängen 1656. den 1;.

ckr doch omsljeligit effser MenmssiorS
sätt fa at tala/ atdestHsrligheet na-
gongang sä platt och aldeles kan wara
fönard/ som nu meer än beklageligen

Den (7) 1681 den!?. i^aij.stedt
Nch/Wee/atwtjsast)N-

dat hafwa/ at wlj medtz
bedröftvade Htertan/ ochnssandeHgon sa stoor nöd
och Mende see maste/ ftm
mänga/hwilka thethörandes warda/

doch



doch icke ffola tuna trs/ ty HER-
rans Wredes Eld tzasUM jU alt"""
ftrgruftveltga alt/alt/altsam>' '

mans/ fraga effterbwadh tuwil/ ja
och the dödas Beeni Grlffterne/ för-
tardt. I ltzka matto hafwer man mtet
atvndra/ aewär Stadh/ ehuru han
tiltörende offta är affbrcknd: Sasom

sl) Som rätt nu saves iziv.
vch (1)1450. (4)^nnc>
ls«. TaSöffrinaffNorby stöfiade
Staden/ och en wijdh Nampn Nils
Andersien honom antände. ls)
«o ,546. bran stoora sijdan aff. ss)

is6s. (7) 1560. ta StN»
den ater ar lagd i Asta / (z)

ta MätWrfwlaffbran/»w 159;. tä Staden heel <ir förbrcknd
medhFattighuuset och Bodarna
Äan/ tä Borgmöstarens Hustru/ ochnagre andre Menniffior omkommo vs
thi Elden: Men Mätäja'rfwi och Kyr-
tian blefwo behaldne: (10) i6oz.
den 4 .lunij, ta störste Delcn lsranKlö-
stret/ alt vppa FMgatan och Mätck-
Mswi affbran.(u) isiz- tsKyrc-

kis



klo Gatan bran. (l!) ta 16!4.
Matäjärswl äter lgen lades i Asta.

(iz) 1656. den l). Xtaij, ta en
oförmodeligt) / förhäfftigh och grym
Wadeldochßrandaffenstarck storm
fiögh och fördespa sämange Huusi
sänder/ atingenfigheller annan hiet-
pä kunde. Ther igenom Doomkyrc-
kiones nyjaKoppar Taak/ Tornet pH
högreChoren/ och Rad-
stufwun Taak och innandöme sörderf-
wat/ ochmangeandre Taak och Trä-
huus )ämmerligen tilAsta wordne/och
pa en Dagh affbrcknde 450. Gardar/
nembligen vthiKyrckioqwarteret
vthi MatMrswlijz/ och vthi Klo-
stret 175-

(14) l6?8. den Bcptembri3,
ta en häfftigh Wadeld vpkom vthi sal.
Philip Bielckous Gard/ och safom
ta en starck Storm war/ Elden icke
vthflckckias kunde/ togh then saledes
öfwerhanden/ och i hast kringfiögh/at
pa Fyra Tijmars ttzdh stodh i Brand
heelethenDelen aff Stadcn emeUan
Kyrckian och Torget/ nembligen gam-
blaochnyja Kyrckiogatarne/ nem,he-

leden



le den 7r2<!seu ifrän vpp
til Fckagatu Tullporten/ at mange
suus och Booställen affbrände och i
Asta lagde blefwo: nembligen vthi
Knrckioqwarteret 68/ i Matöjärfwi
Öwarmel'7s/görandes tilhopa 24)/
Gardar: Ta den godeGuden Mwäl
förstonte ochdetz
yiblwtkek, hwllka vthi Eldzlagan/
lijka som en Semicirkel eller halff
Mana inhwefde woro: Ickmwal Hqsi
rätzhuset/ Radstuswun/ och alle KZP-
mans Bodar wydhTorget/ somdoch
icke stodoiringaFahra.

(is)Nu änno I6ZI. den ta en
häffrigl) Wadeld närFolcket tom vtur
Swenste TlfftonsängenbegynttS ian-
dra Garden Söder om
Lietzens Huus pa Slottz - eller Drott,
ningegamn/ hivilten saöfwerhanden
togh/ at han pä nagre tWarS för-
lopp icke allenast den Norre delen aff
Staden alt ifrän benMe Huus in
til Muldawieru och AningaiS Tull-
porten/ sä langt Staden rächte/ för-
brande/ vthan och fiögh öfwer Ään
Ps Södre lWan/ och den i Asta lade

»ftan



ifrän Handelsmannens Festingens
Gard l Klöstret vpp lil andan off
Scaden pä Rystbacken och til Blstopz
Mren/ taickeauenast öswer 7/ ä 80
xrivac Huus ellerGardarmedStadz-
bryggmn / vlhan och HoffrcllOuset
medh stölste delen des Dom-
bscker och Mdre clocumenter/ Rad-
ftufVtttrmedh en deel de§ »öier, och
twenne stadzens Timeklockor aff El-
den forbrclndcs: och icle meer an en
fittttdeel aff Staden behal-
len/ tlllijka medh den Kongl.
micu, och detz eiblintlieli, som vfl)i
allsomstörsta Eldzfara woro / at ei-
dlilitkccet och fitt Taak miste/ mm
blefwo doch vnderligen emoot Mew
Nlssiors förmodan/ och vlhan Menni'
ssio Hielp sZivcrZöc.- Sä är denne
Staden Ntjo gättgor tilförende
nastan heelaffbränd/ och nu den TA
ONDE/ när man dde smärre Stad<
eldar vthläter/ men aldrigh tror Man/
smckeligare ock jämmerligare an dm»
ne gangen/ Ach Weatwh sä syndat
Vaswe/och medh Aarons Sö

ner



ner burtt fremmande "

framförHEßranom/ oH
vthi Herlans Huus inkompne ckro med
fremmande
iftan Hmanom/ o« thenne '«

war Stadh j<l ömkeligen förtärdt.
Then andra Svnden/ som then al-

drahögste Gudl) nast fitt och fitt H.
Ordz söracht/ sitt H. Nampns mitz-
brukande/ och Hycklcrtz och Skrymp-
tan vthiGudztienften/ hotar medEld
at straffa/ ör HwtjlodageNs
och Henans Sabbatz otzeb
ANNde/ stlom Orden hooe Pro-
pheten Zeremiam lyda: oMNttt
hören mtgh/ sa atZ Helgen
Sabbatzdagen/stal mgvp
tända enEldttdraPortar/
thm.Husen förtära stal/,^



ochintetNMchtwarda.
Hurudantware SabbatzdagarsHel»
gande warit haftver/ wWr nu HER-rans Straff/ ty man mäste tlaga / at
wäreSotldagarhaftva inehren-
deles warit Spttdkdagar/ och
wsre Helgedagar/ rätteswel-
gedagar. Ty man kan thet ftltt
ftA / at vppä ingen Dagh l Wetan
begas stöne Synder/ än vppä Sön-
och Högttzdes-dagar: Tä supes/stväl-
ges och dammes aldramäst/ ta horas/
och bohlas/ och bedriftves/ Gudh bat-

ene Synden effter den andra:
aff hwllkenOrsak twifivels vthan war
FrögdefuUa elliest he-
sige Tresaldigheetz Söndagh bleff otz
sörlvcmd < en klaganfuU Zämmer och
Eländes- Dägh / vppä hwilken och
Herzen vptände en Eld i wära Por-
tar/ then ware Huus grufwellga för-tcirde.

Then tridie Synden/ som Gudh
hafwer dömdttll Eldz - Sträff ar

Mu*



Mutors och ssänckers ta-
gande/ellerEgennptttgheet
och Gtrtgheet / sftver hwlltm
Gudh mangeftädes isitt helige Ord/
men mckrcseligen hoos Propheten
Micheam tlagar: Ther ibland an-
nat och Gudz Ande sälunda talar:
Hans Höffdingar döma
för ssäncker/Hans Prester
Ura för Löön/ och Hans
propheter prophetera för
pennlngar/ förlata sig vp-
pa Henen och sätja: är tcke
Henen tbland ossi kan
lngenOlpckovppakomma.
TherförestalZtonföridra
sfuldvpplögdwardasäsom
en Mermarck/ och Jerusa-
lem warda ttl en stenhoop/

C» Och



"It och Templens Berg M m
Skogzbacka/och hoos H.ob ty>

at EldMstal förtsw
" "tzans Huus som Gafwor

Ther aff man ju klarllgen

förnimmer/ at esster htviN och(N
gtrugas för fig t sitt stand/
och Herzen wred wordmär
ifwer det Orättferdlga Go-
dzet < thens Ogudachttgas
huus/atförsttjk styttessull

la Inbpggtare gräta/sa at
säsom thenne Werldenes Barn ps
hwariehanda sätt sotia til at richta
figh/ medhrätt och orcktttaga altstckt/
medan the kunna Godzet fänga/Her»
ren Gudh och afivenjadana gruftve,
ligv Eloz-Skada tiUatit/ som det O<
rckttradiga Godzet förtärdt/ och til im
tttgiordthafwer. The»



Then Fierde Synden som Gudh
finnes medh Eld straffae hafwa / ckr
hoor/ bolmj/ störlefnadh
och otucht/ sälom man det see kan
vthaffSodoms
rhaedndergäng: och öfwer dm

""'

ne Synden hafwe wh Gudh bcittre/
orstk at tlaga medh Prspheten:
mtttVtettawllmWbnsta
tMinoLtjfwe, all
darra/ atLandet sä
natär/ochsafultmedhor-
karla:/the der säsom
drade stodhästar/ löpa vttzjs
tzorehuus / och bedrtfwa
hoor: sck at Henen orftt hade at
göra ost sasom Ndama,
ttlppnta ojffasomZeboim/
omttkesansßarmherttg-

Cz heet



tzeet wow sä bnnnande j
therföre och Hmen Elden kallat has»
wer/ tilat der medh sadana syndare
straffa/ hwilka / om the icke medan
Nadenes Ttjdh är/ wända sigh oM til
Hmanmedhen janstyllighBoot och
Bättring/ stola omfilder medhK^op<

4/><.c.par och Siälar fg sin httl t dM
'" siön/sombnnnermedHld

och swafwel.
Then Fempte Snnden Gudh med

Eld assstraffa wil/ är obarMhkP
ttgheet/ och ohielpsamheet
emot therätte Torffttge och
Elättde/ sajomHiob witnar/ ther
han säger: Hafwer iagh them Torff^

"tigom nekat hwad lhe begärade/ och
"lätit NnckiorSögon försmächta/ eller
"hafwer iagh ätit min Betta allena /

><tt den Faderlösa icke och sa hafwer
""ö<it<t der aff/ sa ware det Eld lom för-F,-/<s. j„ Förderff/ och all min til-
" "drächt vthrotar: Ty barmhertighee-

teneS



tenes Wärck haswer Gudh sselff alf»
warsambligen mangestädes pabudtt:
genom Mosen talarGudh: Fattige.,
stole walalstjdb wara iLandena/der«"i
söre bmder iagh tighoch sckger/ at tU" .

stalt vplyckia tin Hand tinom Bro-"-."/
der/ som trängder ckr och Fattiger i' '

tino Lande/ och hoosEjaiam/ bryt"
then hungroga tttt Brödh / och the,,som Elsnde <iro/ haffvthltlttHuuS/„k/<.
om tu seer en Nakot/ sakläd
och drag tigh icke vndan sörtittKött.
3)len säsom kärleken ar förtolnad /

och nu intee mera finnes ett warmt
Hierta vthi theosälleMennistior/som
intet läta figh warda om then Fatti-
ga/ sa tallar Henen Elden/ som för-
tarer derasGoda tilFördarff/ochall
deras tildrclcht vthromr: Och maste
yomb vthanßarmhertig-
heetdemöfwergä/somm-
gen Barmherttgheet "
hafWa/ hwilsen Domb Christus
lEsus fielff affftger/ och fi lyder:

C 4 Gsr



Garifränmigtförbantta-
devtht ewinnerltgEld/som
Bteftomen och Hans En-

»,.„ glom ttlredd är.
Then Siette/ som tommer vnder

samma Straff/ är Högfärd/
Kräseltghet/

och all tlngz Hfwerftödtg-
Dect/ sasom Esaias thet ifin JM
mttnat: Therföre at Ztons
Döttrar äro stolta/ och ga
medtz rakan Halj;/ medh
särgat Nnsichte / ga och
swantza/ och hafwakosteli
ga Stoor pä fina Fötter.
Sa stal HEnen göra Zt-ons Böttrars Hufwudh
stallot/ och HMren skal

bort-



bortrpckia Heras stöne
Häär/ pa chen ttjden stal
HEnen borttagaprpdnltp
genaffthetosttllgaSkoor/
och Hächter/Spänne/Kä-
dor/ Ärmspäiie/Haswor/
Flltter/Brem/ Snöre/
dejjmoknappa:/ö:onspaN/
Rmgar/Annespann/ hög-
ttjdes Kläder/ Kapor/huf-
wor/ Pungar/ Speglar/
Snöretröyor/ Bordor och
Sommarkläder/ och Het
stal wara Stanck för goda
Lucht/ och ett löst Band
förAalte/ochstallotHuf-
wud för kmsad haär/ och

sz föl



för en wljdh Mantell en
«räng Sckck/ alt Hetta <

stadenförtln Detjellgheet:
Och Hans portar stola
sörfa och grämasigtz /hwarest
wtz klarligen see/ huru noga
gifwerachtvppaallthen Galenstap/
Kcittia/ och högf<irdige Mönster/ som
yppa figh ibland Folcket/ hwilket nu
til atvpräkna/ synes wara omötzeligit/
emedan wy Swenste / Gudh bättre/
sfiaS medh alla the LandMperS
Mönster/ somnagontydhvnder So-
lene wara kunna: Och mtet Taal me-
ra ckr pa the athstillige päsund medh
Klädcdrschter/ theras Form/ Ska»
pnad och Prydnad/ ty then ene kcip,
pasmedhthenandra/ at hafwa na-
gotnyttManer pastnaKlader/ sa at
Nampnen snart felaspa theras Ost»
der/ och nytz vpfundne Habilter/ alt
ifrän Hufivudet neder til Fötterne.
Warda och detz vthan ständen beklage-
ligennustsörblandade/ at man intet

mer



meraen Tienste-PM och iöösKona
jfran enFru och Greswina Mtia kan.
Hwarföre man och inttt vndra mck/
om HElren haswer tallat Elden til at
ther medh wär Högftlrd och Dppig-
heet straffa/ effter som och alla Hög-
färdlga/sä frampt dhe icke bättra sigh/
stolamedh then rtjke Mannen/som klädde ftgh öfwer fitt
Stand t Pmpur och koste-
ltga Kläder/och lesde hwar
Bagkrästltga/i Helfiveteeropa/
wlj pljnas swärltga t
neLäganom.

Theftere gckngsie/och öfiverhanden
tagande Synder/ hwadh Nampn the
helsthaswakunna/ OlpdNa/O-
tacksamheet/haat/Illwll-
lmockNswund/Säkerhet/
Otroheet/ Hfwerwckld och



ShregtrWeet/ mevh,« Ord,
all Synd och Ogudachtigheet stal wa-
rasasom englödande Vgn,
när HERren ther ttl seer;
Tp alle som sädant göra/
äw HERrans Fiender/
tzwtlcka tzan vpftuka ssal i
sineWrede/ Lldm stal vp-
ftäta theM. Thet och Prophe.
ten Hoseas marckeligen wAnar:
Uwel/sHgerHEnm Gud/
förgäterfinSkapare/men
laghstalsändaenEldvtht

tära Hans huus.
Lckrom hckraff/ at säledes och then

förssräckelige och stadelige Wadelden
öfwerchenne warStadh gangen ckr/
för the stoore och margfallige Synder/

vnge och
gamble



gamble/rijke och fattige/högeoch lckge/
Man sä w<ll som Owinnor then les-
wande Guden sörtörnat haftva: wy
hafwe aUesammans til denne Elden
Lunta och Swaftvel anlagt/ Ba^
nm hemptat Weden/ och
Fäderne glordt vp Elden
Mdhhalmochsträtzafwe
wlj här ttl gätt
hwemwtltävndra/atwtj
hafwe födt Eld; Ty thm för-
dömmelige SyndenochOnstan/ somsa wal i denne Smden / som annorstä-
des/hafwel tagit öfiverhanden/hafwtt
warit Kruut och Blastbelg til dene o,
boteligeEldzstadan. Eope wtz hwar
för fin Dör/ och lete wy hwaroch en t
sineHuus/sa stole/wy juvti heele Sm»
den/ vthi alla Huus och Waningar/
ja hwar och en vthi sitt Hierta och
Tanckar/ och mangen thörs hcknda i
fielftva Gärningen finna Syn-
de-Gnistor/ aff hwilta ändleligen

en



en sa ffadeligEld vpkommen sr. Gudh
hade ju wäl hafft Orsak/ at cknnu
härdareostftraffa/ja och til Helfwe-
tes Eldfsrdömaosi: Tp sfulls
Gudh fullföllia fin rätt/
stulle han sörderftva ost alla
siätt/ som tckesro wsrde
lefwa. Kom thet O Mennistia
wog/och scksom tu fckrdigh haswer wa-
rit tilat synda/ gör tighochftirdigh i
HERrans ZEsu Nampn/at tu medh
en sannstyllighßoot och Btlttring
tigh tilden nädige Guden omwänder:
Betän tigh vppenbarttgh/
tp Werlden är nu sarlWj
och säsom tU en ja stoor Snnda-Eld
haftverästadhkömmit/ sa warsasom
en rcktttanckt Mennistia nu ther om
betymbrad/huru tumedh bootfckrdi-
ga Tarar tan Gudz Wredes Eld me-
dan Nadenes ttzdh ar/ hindra/ stil-
laoch siackia. Las/ bedh och siung
medh Andacht denhärlige Psalmen:Wendt



Wändtaffttn Wrede/Her-
reGudh medh Mde/ och
lät etj längre tltt grpmma
RtjSrade/görstraffetmin-
dre/än som wäm Spnder/
thet förssplt hafwa tt. ic.

Kem Bootpsalmerne> och Manasse
Böön/ siatigh för titt Bröst/ och
medh Publicanen sucka: Gttdh
MtMnde sigh ösiver mW
famgeSpndare/ och Syw
dersta/ sa stal thet angm
HERmnom/ och han stal
Wa: Thet ffal icke ffee.^7"För au ting O Mennistia/ sck wydasom tu icke mera en sa gräseligh Wad-
Eloz Ga'st tancker vthi tina Huus at
inrymma/ sa affstaffa och vthutin
buusallSynd ochandeligh OrenliO-beet/ och Mut för dem tina hiertanSVörar- Ongen wanwyrde/mGbru«



ke och förachte nu mera Gudh/ Hans
helige Nampn/ Hans faliggörande!
Ord/ och chktz rättfinnige och nytäl,
standePredijkanterochLckrare. Zwgen obelge mera HEnans Sabbath/
och Ml§bruke honom tllSyNd/Yp-
pigheet och öswerfiödigheet: Hwar
och en tage figd til wara för Horerlj
och Otucht: För Egennyttigheet/stin-
nandeochstafwande: för Girigheet/
ocker/Fmatzertz/ och obarmhertighet/
För then wederstyggelige Högftirden
och Stoltheten/ lc.«. Och försaks
all Ogudachtighcet/ och
Werldzlig Lusta/ och lefwe!
tuchteltga/ rättfärdeltga oc
Gudeltgat dennaWerlden/
oc wäntedet saltge
och then stoom Gudz och<

HEnes ZesuLhttstl,
härllga Vppenebarelfe. !

Hafiver t» medh Konung D«v<b l
M«ttllw,l Hoor och Mord/ '



Sa gor medh Konung David
Eann pcrnilentz och toot-

Ss w>l then samme HERren/
Som honom lil Naoer logh

Tigh lcke ftrftta/
Vthan ligh «il Näder t«ga/

Dch sörloha titt angerfM Mooh.
Hafiver lu medhSancte Peder/

Försworit HERren Gudh/
Sä gör medh Sancle Peder/

Sann p«nil«ntz sch lVsot:
Sa wll then samme HERren

Som houom t« Näder togh/
Tjghlckesörsata/
Vtha» t,g lil Nader toga/

Dch sörlsha titl ängerfulla Modh.
Hafwer tu medh Maria Magdalena

Ksiickel,gh leftval/ vthi langan choh/
Sä begrät tinaSynder/ metz S»ett och moblg M/

Gör som Maria glorde/
Hon Chrlsi! Fötter lwadde

Medh sin öftverstödigh Grat.
Hafwer tu ocksa medh then forlorade Sonen

Titt Godz och penningar plallförsiösat sinkoes/
MebSwarmerlj och banor/med drmck och ftätzeH/Gör p«nitentz « lesu Nampn/

Thet tommer ligh lil «wjgt Gagn/
Gudh ligh fijn Nsoe beleer.

Sidst ochytterst hwad Tanckaren
Christrogen Siä! haswa ssal sa vthi
sielfwe Eldznöden/som och effter bran-
den/at hon medh dem sigh och andrama tunna vprcktta/ nosta och Hugo
swala: Sa ehrmdra ligh aldraförst

D vnder



vnder den vpstijgande'sivarta tiocka
Wken/ och vnder den häfftigt brim
nandeEldz-Lagan/Gudj Wttdes
Cld/ lom i ett sadant Syndastraff

Winner/ och ligh eilensannßootochBättring warnar: Ty HERren tm
ären frätandeEld/ochenntzt-

'älssande Gudh: Hans ntzts Eld för-
hela Landet/ och gör en plötzlig

«« snda medh allom demsombooder v-
,','thi- HmanS Wrede bränner/ och sr
.ganjka swär / Hans Läppar äro sulle

Grymheet/och hansTunga sasom
föttärandeEld/betanck fördcnstuld/

at nckr Mgräseligh Wad-Eld öfwer-
handen tager/ det Gudh i Himmeten
matte wara wred vppa tigh/ sucka v-
thi titt Hierta och bedh om Nade och
Syndernas förlatelse;

Försion off Her«/ förlät Synder alla/
iät för tin Näde högsta rätlen ftlla/
Thet hörertigtil/waragodh ochsamM/ Synbaro»

w!l m lasta O Slopare gode («m«.
Pa Matt och Asia lin grymheet then siore/
sire wy doch Träck/ en Skugge och Mulsack/

En lordlllmp oreen.
Emellan Synden/ sä och Wreden tyna/
Sätt tms Sons lyona/ tors och bittraPyna/
Som lältsittHterta öpna/ochsinS<jh«

... .



Tänck och för det andra vthi sielf-
we Eldznöden pa denDagen/ ta Him-
melen stal medh stoor hastigheet för-
gas/ och Elementen stole
för Heea/ och lorden med detzwärck/!!"« j
som ther pä aro/ stola affbrannas;
ta Himmel och lord stola fatla til-
stman sasom en Book/ och bortstrum-
pna sajom ett Pergament för Eld/ sa
at deras rum intet mera warder sun-
nit. Kan Honda m hafwer ltzcet til-
förende eller intet tclnckt pä den Da-
gen/ kom fördenstuld desto battreho-
nom effter detta ihogh/ ty ta tu seer
och hörer hwad BuUer och Gny/hwad
frcksande och hwcljand? det ärvthlen
sadan lekamligh Ewznöd/ sä tom O
Mennilkia ihogh/ hwadh Bulier och
Gny/ det ä den sldste Dagen blisw-
wil: Mr tu seer huru andra me'
tigh/ och tu medh dem löpa och
vndan Wad-Elden/ sa kom ihogh
Eldz-Dagen/ ts Herlen Christuez
sus igenkomma stal til at döma
wandes ochDöda/och ssätt imet
rer hietpä at löpa vndan / at tu
medh Frtzmodighey masta kunna

W



Mennissionss Son/ och vndssippa dee
onda/ som the Ogudachtige öftverga
ssal:

3yth«t lommer ben Dag och ör hardlnar
Then ängest bar allom som sig lötaförskröckia/

Vchicke hafwatrodl förwlstpätig Her« lesu Chrisi/
Theras jkolckh«t stal tu »ptackia.

Och sirossa sa bade stora och sma tll ew<g tydh
O Her«bltjd tu wärdes otz ttlljlfwet vpwäckia l

Tanckför thet Tridle tigh til en san
Omwändelse/ vppa HefivetiS Eld>
och denovchstäctelige ewigeFördömebsens glödh. Then Elden som har
brinner/ ssocknar omfijder/ men the o-
gudachtigasPlaga w«ar ewinerliga/
the stola blifwa plagade
medh Eld och Swafwel t
beltge Englars äspn/ och i
-ambsens aspn/ och Rö-

aff theras plaga stal
Wa affEwlgheettll
zheet. Tanck om M ther El-
)chBranden woro som hafftigast/
tu stulle komma ther vthi/ Heller
mGroop woro giord ssr tin ö-

gon/



gon/ ech medhbara Eld vpfylt/ ochm stulle dömas/ at tuthervchikaftas
stulle/ ach huru stulle tu tigh förstrac-
tia/ hurujämmerligen och gräseligen
stulle tu ropa/ ther doch medh denne
tinPlagapaen halff Heller heel stundworo aldeles bestaldt: far tu O Meni-
stia mootwilllgt sortvthi tme föniga
synder/sa bliswer helfivetes Eld den e-
wige ewige tig sawH/somGropMsr ttlredd sedän tgsr/dmp
ochwljdnog/ochbontngeu
ärdermne/Eldochmpcktn
Wedh: och
ffal vptända henue säsomen Swafwelström.
illrer förbenstulb/Mennistior alla gsra bättring i
AtnarGudh«d« <allar/ hanma la finnas bltzdh/En milboch nadigGudh; ltl sitt Ryle föraSaftm sin kara Brud!

och öfwerstandenBrandstada bliswer den första Frck-ga/ huru myckit tu hafwer vthi Eldcn
Dz mist



mistoch tilfatt: tä swarar tu/ mitt»
Huus/ mm Bodh/ min Warckstadh/
mitt Sölftver/ min Kläder/ mitt
Huusgeradh/ mitt Wlsthuus/ ochFörradpa allehanda Spijsning/lc. lc.
Men ttinck tä godh Christen Siäl/hu-
rugaltt och obetänckttu swarm/ tu
kallar tttt/ thee tttt intet warit/
Vch maste tu vthan twifwel betänna/
atmhafwermtetfördttnt!

" Werldene medh tigh/ thw
före och klart är/ at tu eij
Heller kan söra nägot vth:
Nakne och blotte iire wlj
kompne vthaff ware Mö-
drarsLM nakne och blob'

«"te stole wt< äter famtljt. eb,
ler/hwadh haswer tu mtst/
thtttulckeaffGudhhafwe^

vnd



Vttdfatt/Vafwertudetvnd-
M/hwij berömer tu ttgh
tä / Ma sasom tu thet lcke
vndMhade.
HERren Zebaoch sielff /
mltt är bade Sölfwer
Guld: Jagh är then som
glfwerKorn/Most och Ol-

finablpgdmedhbetäckta:"^
Är och lcke HERREN GVDH
sielff/ som bygger ost Huus/som stris-
wlt star om dhe Egyptille
morne i andra Mosis Bookz l?ör-,-«.'
sta Capitel: Thet ochden högt vply-
ste Propheeen och Konungen David
wittnar/som genomGud andra lärer:
Om HERren tcke
Huset Vpp/starbeta

D- Mgt



fängl/soMthervppäepg-
gM/ han ckr den rätta ckgaren/ wtz
sre Fremmande och Gäster

Konom 1 Gudh hafwer ost
desie Herbergen/eller hwad godt wtz
elliest yaswe/ eller hafft hafwa/ lant
och til en behageligh Ttzdh sörundt:
fördenstuld tugodhChristenSMoch
rätteligare swarar; Det Huset/ den
Garden/ deteller dee goda/jomHer-
ren Gudh migh bessärdt och sörundt
hafiver/ det iagh affhans aizmächti»
ge Hand anammat hafwer/ det haf«
wer Henen Gudh ater igen behagat
ifran migh taga/ och ar iagh dhet/
meer eller mmder/ genom denne be-
klagelige Wa>Elden qwitt worden.
Om tu dettaO CHristrogenSiöl wäl
detancker och beerachtar/ stal tu i stöl-
sta Sorgen doch hafwa rijk Tröst/
och den dygden/stm intet garnahoos
alla finnas/ iagh menar ett godt To,
lamodh vthi titt Hierta finna/ sa at
tu afwen.medh then Gudhfruchtige

Hiob



Hiob sckger: HeNM gaff/ och
HEnen togh/ som Hsnen
hafwer bchagat/ sa sr thet
stedt/wälftgnat ware Hwrans Nampn. Sagh ckn ymr-
mera godh Chrlsten Siäl medh För-
samblingen:

Gudh gifwe migh det a» lsrw
Som iagh icte stelfwer tan/

Gudh bör Prijs/ Heder och HhraAlf bäde Qwinna och Man:
Gudh gifwe migh chtt i finnel/

A< lsfwa min Frelsare godh/
Hwad iagh är Vlhe eller Inne/

Han llöftar milt Gorgfulla Modh.
la/HaffTolamodh/ warfroe» och godh/

OchefflerfölgGudzMllia;
Then della gsr / der effler spsr/

SkalGudheyftanfighftillia.
Tolamodh i Vlödh/ sr Himmelstl Brödj

Vehi Gudj Stan sirborgal/
Aff chenna Sptjs/ blifwer man nHs/

Ock öswerwinner Sttgen,
Vsde afflon och Morgon.
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Tcknck för det andra esster öfwer-
standen Brand dhet tigh til en Hier-
tans Tröstlärer wara/ at effterdesse
jordiste Huus och Waningar / sa sto-

ra brckckelighettt ochoförmodeligeför»
andringar liro vnderkastade/ at man
intet weet Ord aff/ förcln altsam-
nians ligger iAsta/ huruochaltjam-
mans detta Timmeliga är som Stofft
och Asta/ Röök och Damb owarach-
tigt och förgungeligit/ huru Wl) W
icke haftva nägon warach-
ttgh Stadh/och tusäledes godh
Chrlsten Siäl med desi flötte längtan

A Mr esster dm tllkommaw
de/ ett huus Het tcke medh

gtordt är / vthan
ewigt är i Htmmelen/ hwa-
rest tu för ssijke sörgangelige Huus
en ewigh Boning/ för jordist Hyddo
Himmelst Palatz / och för här Be-
dröswelse-fulla Waningar en Glä-

die



die-full och Oförwansteligh Frögde-
Saalbekommastall:

«ö< /«», F<l«</,.«, vlhi then Helga Stad/
Thcr lhe EWlar siunga c7<l»,/«,
Vch cher cht kloctor klingaKeF«,»c«„'<,,

Eqaworowijchll!
Elja woro wijcher!

Sidst stal tu och godh Christen
Siäl/ tigh/ the tine jämwal och an-
dre der med effter vthstandenßrand-
stada vpratta/ trösta och hugswala/
ta tu tckncker/ huru den gode Guden
hafwer isittOrd vtftist/ at haniden-
neWerlden tNtttssal ösWergtf^i/
wa eller förlata «gh/ vtan
tu drtsteliga sätja kan: He:^zren är min hlelpare.

Gudh är miit Hopp/ Trsfioch Salighttl/.
Tllfiycht, sch fielfwa lijfwtt.-

Hwadh migh tan fiee/ Hans MaWtW«ll iagh migh vnbergifwa;
Hans Ordarosann/min Har hafwer hanRlltnal huru mäng» che ära/

Han



Han Mr Wacht sfwer effmtdh Mchl/
At osi inttl ondl stal sörftra.

Är nu HERren tin Hielpare/fa ar
Hans Hand Mtet söv

' at Aan tntet hielpa
kan: Han wil sch kan tigh hielpa
wist/ affaUNödh/ ty han weet tin
Brist/ Hans är Himmel och lord.Betcknct thetra/ at ehuru fattigh/ el-
lerasstigh kommen tu kanwara ge,
nomWadelden, at ehuru tu antingen
liftet Heller intet iförräd Hafwer/GudzWWgnelstochAllmachtdoch alt sä-dant haftigt förandra ian och bota/
jemwcklthet lilla tuqwar hafwa eller
Hnnu fcktan/ sa wälsigna/at Mö-
lettffepponessaltckewarda
AWrdt/ochOljantkm-
kanstaltckeförmmffas/tilnck vppa huru manga Proff Gudh
giordt haswer pa fin Faderlige För-

sorg



sorg emoot Mennistior / jemwckl
och ost alla Werldenes chder: David
ftlger/ mgh hafwer vng wa-
rit/ och är Gammal wor-
ben/ochhafweraldrighsedt
then rättfärdtga
ellertzansSädhomßröd
ga:

HwHwiltutägrufwatigh
O min/Chlisirogm, Siälsa bitterlig?

Medan tu en säoan Wan/
Haswer pchi Himmelm.

Hwilkom/ Gudi/ then helige och
högstlofwade Trefaldigheet/ Fader/
Son/ och then Helige Anda/ iagh t igh
godh Christen Slckl/ medh samptelige
tine tckre anhörige troget ti! altgodt
anbefaUer/ som och hierteligen

önlkar/atGudh Mättt vpfyl-
latderallatdmNödtorfft/

effter



effter sinä Rtjkedömar <

HsrlWetene genom M
""4sum Ohnstum: HERren

ftgneosi! Van walsigm D
sraelsHuus! tzan wälst
gne Mrons Huusi han
wälfigne chem som ftuchta
HERran/ badesmä och
stoora! HEnen wälfigne
eder <u meer och meer/eder

f och edor Barn! HERren
eder/ ochbeware

eder! HEncn late sitt Aw
sichtt lpsa öfwer eder/och
ware eder nadekgh' HEr-
renvplpfftestttMsichte öf-

wer



w der/ och gtfwe eder

Wars HE«es lEsu ChristiFchd/
Ware medh otz til ewigh Tijdh'

Gud tröste den som bedröfwad ckr/
Hwad han är mera när eller fiär!

Gudh beware sin Christenheet!
Ocksa war Ma öfwerheet!
Gudh giswe osslycka och Saligheet.'

Amen-

Hn Böön Bageltgen
at bidia.

HErle Gudh/kare Himmelste
tu ast wart LM; wär

Siäl och Kropp/wart Godz och
Ägodelar/och alt thet ost tilhörer/thet
hafwer tu osi gifwlt/thtt haswe wtz aff
tigh vndtfangit; fficka och laga tuO
GudhiHimmelen vthi war Huus/ i
war Wandel/ Stand och alla wara
Gälningar effter titt goda Behagh
och VlUia/ tigh til Loffoch Ähra/osttll andeligh och timmeligh Wälfärd/
och wär jempmChristnetil Nytto och
Gaglz. Til tM O Gudp/ Mtie wtz

' " wär



warTroo/patighförlatewij op/ öf-
wergM ost icke/ vnder titt Beskärm

medh hele wäroniward»
nad/ bewara otz för Synd och Sorg/
för Skam och Last/för Haat/Afwundoch Zllwillia/ förKijffochTräta/för
Spott och Spee/ för DtefwulenS Ty»
rannij/ glödande Skott/ och illistige
Pylar/ för ond Rsdh/ onda Mrnim
gar/ förondt Samwetti för Eld och
Wada; för en ond bradöd/ för Krijgh
och Blods Vthgiutelse/ för Pestilen-
tia och dyr Tijdl)/ och för alt ondt til
Kropp och Sial- Sclndtosi tm hellge
Engel/ som ost leder och ledsagar pck
rcktta Wägen/ at wtzimet tale/tänckie
eller gore emoot tin helige Budb och
WiUla/vtban lefwe cher effter
stellgen/ och dcnne beswarfulle Werl-
den sa igenom ga/ at wtj försonade
medh Gudh/ förlijtte med war,empn-
Cdristne/ och förnögde medh ost sielf-
we/ tage affthenne Werlden ett jaligt
Asssted/ och sa bland Englarnas Glä-
dievthi Himmeten hampna/ ther whl
tigh ahra och prijsa mäge til ewigh
tijdh/ qenom lEsum Christum tin öl-
steligeSon warHEAra/Amen.










