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Avidkallar Gudh/ M Gudtz stM
Bageltgen hotar/ijw.Psalm.
En hotande Gudh/ som styggcs widh
Syndcn/echvppmbarar södant

6eceK»tUs

tuz tuit-..

FF.

I. medh försträckelige
at han wil straffa öfwerttädaren medy Lekamllge/An>

. delige och ewigc Plagor. HEr?e Zeböoth/ söger Ze-
remias til Gudh/ ar lttt Nampn/ stoorlRad och mtch
tigh i Gärnmgom/ och tin egon fta öpen ösweralla
Mennlsklors Barnas Mcigar./ at tu stal gifwa hwa-
riomochenomefftersittWäsende/ ech esslersmswa-
stndes Frucht.

11. Lxempliz 2p?fti«imiB, stdan hotar Gudh medh
vppenbara sins wredesExempels framstaUande.Svn^
daftoden/ 8Qcl«m8 och(3om<)rrX Brand/ l)2.

«M 5 och Lefwande nedepfart tll Helswetlt/
rtzke Mansiens Ptjna, Plägorumet och Helfwetis La<
ga; Zerujalems jemmerligaFörstormg/ Hedningar-
nasvthrotande vhrCanaansLand/ Zudarnas För<
kastelse/ merckeligeStaders/Landz/ Byars och ftoo«
re Konungartzkes/ Sköfiande/ Härjande och Förders-
wande aff Swärd/ Watn/Eld/ lordbäfning/Hun-
ger ochPcstilentia/ hwadh är sadant annat an les-
wandes Exempel? Medh hwilke Gudh Dageligen
hotar den syndiga Mennistlan/cch wyser at lMa Syn-
der fortiena lijka Straff/ at hwar och en ma lara twga sigh til wara för en annars Fara.

I!I.8iZM8 cvic!cutilUmjB,antellgen hotarGudh med
achffillige och offentelige Teckn och Vnder/ i Hafwet/Pälorden/ iLufften och pa Himmelen/at ossta smicS
Mn/ Cometer och andre saaflige Syner / sasom Gudz
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HMstsOnnerlige Vppendarelstr.
liga MacTt vpMgit/ sä sagt/ pa ste/ Zch
s§ tilttlande Tunga' är dcn stmre Cs- syue
sr Msedm u« in nldenna DaG/hwll-
Len fswthan DNMIHPM bemttas hHfwa"sitt egit
ifranWestertilöftkr/ hastigare än Solems egenteo
WaLopp/vpMermehr och

> t stnegen Cirkel. mhster finnes
l dezzna PwedUms li- EmedKzl den
!Z« eiuzäsN, da Csmeten hade syntz l Twenne Dagar/
zHrdniuO sslZde Prophtten Jeremias vthi ordentti.
iige WekOlexsrneeMßsnestunderne/i och

ifitt !-' Cap. bekcknner sigh hafwa sedt en wakan-
de Smff" sch Heez-Mdande Grytv/ Norden effier/sch
MMge Lärare sw i dm Menmg ae han hafwer sedt ew
faaflWCsMest; Tygafz migh Tilfalle nasta Freda-gen der Hfftsr/ ism war den 17. l)ecemb« Prophei'

»redikan för Gudz Församh!
at Battrims och Warnmgs ModikmMr-
Sa ckr Gudh en Gudh stm mcdh Ord/ Exempel Zch
Tekn DGeligen hstar. Merckelzgit ar tdM at
vid säger icke/ han Gudh som Dageligm stmf>
far,- VchanenGudh iomDsgelzgm Wtar/ M dM/
EndaatSyndaren ma bättrassgh sch Gndh bWDsa
BarMhertigheet/ jalsm sitt egit Warck. W
Glwz Hstande fsrachtar/ maste engMZ hanshalHs
Stwif vnderga. Hedningarnas Ksrleekz Gudy
piäo Ms blind' vthstiuta sinä PWari mm HEA"
rans ögsn Mda alla Land/ och han Muter faafliga ptz-
lar Llun-
gande hwettar. Onon en waldiger Zagare ib land
HedssjNWrna MbtG MinZentmM vndwUa bans
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Oward och Ptziar. David jagen "onathansZ? felLde lcke/ och SaulsSmärdkomaldrlghfafängtiMnlfran theHieltars Blodh och zfrckn the ssagnas
fttma«Fsst mindre kan nägon GudzBage och SwärdSkarp aro hanS Skott/ sa at Folckm stola

nederfM. Huru sann Bättrmq
Äkallan stolom M emootwar GudhwUer/ medhmchradenna PredWn'/ som effler TweuneWe och GudaUande Måns Begir och Beksstnar /

mmM. mm Her Swagers HEAMAN THOR-och Her lAPPES/ a>befordrae til Trncket- Gudy vpwäcke ckn wtzdare Mkesins Ahros Besordrarc/ Denna whdtberömdaoch lamptellge Eders Kärliaheterhafwer.iagh assssyldigl) Plichtfärdristat nngh dennaPredlkan tIM-lfwu/ Mm en Mn och ringa/doch
lMldl walmeent Tacksatzeiics Zhugkomelje för man -ge More och beromlige WckZgckrnmgar/ dem iagy harYudl beftlluwil. Och sörhoppasatWvantlbasta n vptages och Vchtydes. NusasomHMer Mennistws vmn HEr-'rans wgre ock HEmn medhEder och

han siinde sin WDHeethclg M«/ sch gfft SckttMI msgen m hsnsm iacht ckr? förblijv
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7eX 7U 8 M. N. ,/. l«> ls. ls'.

ssedde tll mtghoch
sade: Deremla hwadh seer tus
Jagtz jade: Jaghseer en wakande

Scaaff. Och HEnen sade tll mlgh: Rätt
wll/ waka öfwer

mltt Ord at iagh thet göm ssal. Och
tll mlg

och sade: Hwad seer tui Jagh sade: Jaghseer entzeetsiudandeGrptoNordan efftcr.
Och HEnen sade til mlgh: Nordan effter
stal ondtkomma öfwer alla the som tLan-
detta boo. Tp sij/ lagh wllkallaallaFör-star vthttheßljkeNon vth/MerHenen/
at the ffola komma och Mia sinäSateinsörportarna t Hlerusale/ och alt omknng
Murarnaför alla JudaOtsder.Ochlagh
stal lataRätten gaöfwer them för alla the-ras Qndffo stul/at the öfwerglfwa mlgh/ochrökla androm GuHom/ och tllbldia si-nä HsndersMM.

Gudy



,'H AWGIW wM Ohra fsxW MZgisMM
X Ordi han fsliäne SZ M stttörditt sstloch ftljiggsranLe Fsr-stäM tsgm TunggzZ seNOrdelfswstai/ sampt HirarnasHierm stm stols »het anKMWH beZZe sigh M bchssge»

lige Infirumenecr ecb ReLDper/ Umm Hsr ost HERrstinefattigeßarn/AmelN
,M nagon ar ibland eder en O,ERs

> rans Prophete/ bonsm'.
Vppenbura migh vthi en
ellervchienDrcknß
med hsnom. -Alen icke ft?!
nareMost/hwilkenVchin
laHuuStrsZe: m»eWlar iaghmedhhMom/schhän ster

fajsm han är° SZger Gudh ftlff vthi yin FM?Mose Bootz ".Eaplttl/Hlstelige ochvchwaloe iHErianomChrifislE!u° Bchi h»ilka Orb HEr«n Gudb wMa pppenbara W
pK ttäggichalwa Dl:
oland eder en HEnans Provhete/ hsnom wil iagh
penbara migl) uchi en Syyn. «Mn sadan Syyn sr anti«sw

MDavldVm sighlalar/silizandes! Ande hafwer
talal genom migh/och Hans Ord nr ffedd igensm minK
Tungo z Ellerckhon r<Ä!:5 öc extcrn». vchwärlts t,i sielswK Wo-
danoel MidhKropstns 6gon7 säsom Esajas fagh
Harllgheet' Sa seer No Slrect tilbata pH
Ahss Gstzare. Ezechiel hadtächstillige Gyyn.?. Itcemias sm hsr
wakande Slaaffochheelsiudande Grylo. MaZesPropheeerm

för yeras Syners och Plöphekiers VHHttt
ly chee iagh secr medtz ögontn haller iach för uiissare cln lh« isgh l
mech sronen/ soinDrolningcn astykaHmdien sckger nl Konung
lomo- MMt iaghi mittLstnd vthass ttttWässn
och ass tmWPdsm lstt hasmr/ tbet O ftnt. Och
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iaghhafwerickewelatttodtthet/ tit desi ioghckrkcm-
lMti/ och hafwerthet medh min ögon sedt/ och sij/ migh
<irlckehelfftenasagdt.

11. ?elBommi speciem,Fördtt Andts loswarGudhsin Vp-
penbarelse vu en Dröm. Säsom Vpper.barelsen är öftvernalurligh
affGudz sclrdeles Ingiswtlse,- Sä är Drömen aswen oct öfnxma-turligh. Hwillen hwarkey Dttfwulen/ eijHeller Nalurm/kunde Pro»phettrne ingiswa/ vchan Gudh allena. Sä kom Gutch tilAbimelcch«m Nallena i en Dröm och vnderwijfie honom ae Sara wor
Abrahams Husiro. Wwennckr JosephFrelsarens lE-su Fosterfader tänckehemllgen at ifwergiswa Jung-
fruMariam/ esseer honbesandz warahofwande/ ty
han war en srom Man och Wille icke röija henne: Stz/när han thetta tänckte/ ta vppenbarades honom i
Sömpnen HERrans Engel/ och sade: Joseph Da-
vldz Son/ rckdz icke at taga Mariani tin trolofivadeHustro til tigh/ ty thtt som ckr afiat i henne/thet ärass lhen H.Anda. Och hon stal föda en Son / och m
stalt kalla ZEsus: Tv han stal frelsasitt Folck iftan theras Synder. Thetta ckr alt stedt/pa thetfulbordas stullethetaff HERranom sagdt iir
igenom Propheten/som sade: Stj/ en Zugsru stal
wardahafwandes/ och föda en Son/ och the stola
talla Hans Nampn Emanuel/ thet <ir sa mycket sagt/
Gudh medh oH. Na'r Joseph vp affSom-pnen/ giorde han som HERrans Engel hadehonom
besalt/ och togh Mariam til sigh.

111. K r«cie2cj fgciem. För del Tridie loswar Gudh sin Vp»
penbarelse/ Ansichleemoot Ansichee. Medh MIN TlMare Mo-
st talar iaM munteliga/ och han seer sa-som han ar/sager här Gud. Ingen kan/, ocnna Skröplig-
htten medh ofsrtlarao ögon/ sce Gudh och lefwa. TY fagh

Gudz Ansichlt/ lhttck/ Gudz Son vlhiMåns Hampn. säoan som han/ i Tyden wllle anmga i Inngfru
B Maricr

M<l/,./.IF.
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' >c«s. 37 iF, Marine iijsive. sägh en Gnisla aff ITsu Härligheel/ fom
Petrus pä Tabars B<ll g. Och Moses talade medh honom. Del-
la wnr ecc Migit pciv.leZium, ae Moses talade och Gudh
swarade honom öswerliudt. Och effter Mofis Dödh
stodhingen Prophetevp i IsraelMm Most/ chen
HE«en kande Ansichte emoot Ansichte. ock saiedes haswer
Gudh fordom talat Ma och i mangahanda matto til
Faderna genom Propheterna/menpa thet yttersta i
dche Dagar hafwer han talat til otz genom Sonen.
Ock sasom Gudz Son siclff hafwer alle hclrlige Vppenbarelser
bekrclfflal medh sitt <Vlodh/ i thet ac halss D«!dh gict
Ty mäste wij inga nya Vppenbarelser ytterliqare wenta/ vlhanlyda
Peer, Rädh ,om säzec: hasWoM ltt fast Prophttlstt
Ord/ och l gören wälat jachten ther pa/ Ma som
p<Z itt Lius som stijn vthi ett mörckt Aum/sa länge
thetdagäsoch Morgonstiernan vpgar vthiidorHier-
ta. Ett sadant Prophetisst Ord haswer ock Prophe-
len Jeremias fördl och Herren GUdh hafwer vppenbarat honom äe-
fiilllgtSyneriblandhwilkt/denför/tawaren wakande Staaffoch heetistudande Gryto. Hwilken wij medh hwar andra
öswerwägom/ i Gudz sanna Fruchtani pä denna Morgonfiund/ be>
secndes

Vilionem propketicam, Xhtt Hr- THM MckrckeliM
Syyn som Herren Gudh vppenbarade/denna gin-
gen/ för Jeremia.

Ve«a ftal wara wart Morgon Arbeee/ Gudh Alzmechtigh »a<
« här tilMes medh fin welrdigeHellge Andes Made/ late atlftm<mans nylleligen och srucktfamligen affgaa/ för sitt heliga Nampn och
Nadiga tsffte stul/ O HTRre lEsu fiyrck och Helga ot) i line
Banning/ ly till ord sr en ewigh Sanniug/ Amen/ Amen.

Glfwom derföre acht vppä vchwaide, HEnanom -

I.Vittoiuz sag/eh«war l»eggi<,
Handa/Ncmbl. sagh han en Wakande Staaff.Vlhi Hebraista
Geundlexttn fiärsr i. en Heerde Slaaff/ sadan som David hade i fin Hand ta han

gick
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gickemeoe Goliaih. Sä lade JacobbrttolsKsppor i Dr>Mho<
nar för Hiordarna som fiulle Oa talas ew Mlssia sieisi,.

ren Cllisto ae hali wachmr sin Far Medh Twenne StNfral'/
W« cch Ms chee clr / iagen och Erangelio. «. Hr det Man.
dringzmansSlaaff. Sa bcfalles Israels Varn nclr che HloPä-
sta iambelaldhe/ iblandandre Ceremonier, stulle hafwaStafrar
i sinä hsnder sasom dhe där hasta sigh nl wägs. En sadan Smff
hade Paniarchen Jacob när han reste lil Mesopolamien och lilba»
taigen/som han sielff betänner - HCrre lagh ärall förringa til all
chen Barmhttligh«t ochall lhen Trohcel/som<u medt/nnom Tienare
giordt haswer.- Fötty iagh hade icke mehrän chenna Stafiven/
la iagh gict öfwer lhenna lordanen/ cch nu är iagh lil Twa Starar
worden. z. Mclrcter thel tn ridandes Spöö eller Slaaff/ som Bi»
leam förgrymmade sigh öfwer Hsnainnan som han redh vppa/ och
flogh henne medh Stafwen. 4- Mckcker ch« enKonungzlish
Spijra/ som Jeremias homr Moabz Regcmenee medh Vndergang
och Mer.- Moabs ofcrd warder snare kommandes / och Hans O'
lycto stal wäl hasia sigh/ kclre haswer doch Medlijdande medh ho,
nom j som omkring houom boo och Hans Nampn tclnnen/ och säi<
zen.- Huru är thel starcka Rffset ochlhenhärllgeStafwensa sönderblUlin? Hhel > andra Ordct at denna Slaswen
tallas wakande aff chet Ordet vlhwijses at
denna Slaswen styndade fighpächtt H6M och soor fram/ förleremicc ögonmedh siasta ftre/ vihi ijlande Hafiigheet. Hädänhaswer Wandellrsdel silt Nampn/ at lhet tallas verföre
vercer, dhe Silttijo Tolkare dcheOld/ at Jeremias sagh LH,x7y'

Staaff. <ly sigh sara/ al chel blomstras försisramförall 3M vthi IznuZrio. och Manat bär lhet en
hllrligh mogen Fruchl. Och affmaleshär mebh decls heela luda-folctsens ölegemente/ Spijra och Herratvälde; Deels ochMedltt hwar igenom det stulle vnderlryckias och förderswas. Ben wa-
kande grönstandeMandelstaass assmafte luoarnas Regemenee ochgrönstande Herrawälde. Berförc hafwa Domare/ PrDer och Ko> '
MNgarvch, Israel och luda buritMandelkcppar sassm SerasCm- j
deees zy stär ac Aarons Slaaff och baar
Mandcl- Mn Medlee hwar igenom delta blomsimnde Nijs och Slaff

. z.Vigcsru;

8e»
äuluzfuir,

vir,mam>

«inc

äalg sru<
Kum mg.
1U12N5.

allini

Hz stulle"



stullefsrderswas/ warGudz ssoora Kraffe och haffiga Grymhetl/ <u
Gudz Nijs och Smaff stulle ludarnas grsnstande och wclxande
Rijs fsrderfwa effler Gudz Hoolelse: Om min B«n min iagh
öfwergifwa/ ochi mmomßsttom ickewandra/ om the Minä Stad»
g« ohclga/ och min Booh icke halla. Sä wil iagh hemsskia de.
ras Synd medh Rijs och deras Millgclraingar medh Plagor.
Sä fiärom Konu!,ge>.s Resementt i Babel: HERren hafwer ssn-
dttbl-Ulit the Oguoachtlgas RHS / thens WäldlgaS 3W.Menatdenna Scasivenhastade sigh och tallas watande/ gaffz eil.
ksna/ at Förperfwee stulle hasteligen vei största ylande och vmn vppehäl
komma/somGMM lhtt vchtyder-. Rätt hafwer tu jedt/
ty iagh wil waka öfwer mitt Ord at iagh thetgöra stal.
HTRren gilwertiltcllmc, al han icke wll läla sörsumma sigh medhOlyckone/ vchan Wille läla gä hennesswer them/ som han sielffho.ear - Sij/ iagh wil waka sfwer them eil ondl och imet godt/ sä at man
ftal sä hsraenklageligh Gräät och Iclmmer afflsraels Barn,lh«<
sireatchel3agiordloch/)Errmstn Gudh fsrgcllilhafiva.

Sedän sag propheten en heet siudandegryto nordan efter.är elt rundlKärill vchi hwilkel man plägar
foota Köli och annor Maat. Som thel ftär om ievnerna/ vthi Ko.
nung Issiec Tndh/ at dhe kokade ch« Helgat war i Grylor/ Ketzlaroch Pannor/ och che giorde thel medh hajt fsr HTRranom. Ne>
/ö»<lcö. oenna Gryla war fiudanoe heet/ thee ckr, hon war allestäoes
omtring och vnderlag!)meoH Eld/ Glödhoch iäga/ at hon ftdh vp
och psöste p,ä lhel lMigaste. Sem Hlob talar om Kviachan/ ae HansAnde llrglsöanoe Kol/ och vchu Hans Munn gär iäge. Och li»som meoh den wakande Smfwen vlhtyddes Gudz hastiga -, Säfsrftääs medh denni heee siudande Grylo/ Gudz häffliga/ odrä,
geliga Wrede och Grymheel öfwer ludarnas Spijra/ scep>ter ochRegemenle, ae han vchan drsgsmal wille affstallaheela deras grön.
stande Tiiständ/ aebäde Herdar/ Wandrare/ pä Camelar och H.snainnor rijdande ,a ock dhe mcichnge och härlige stulle dricka affGudz grymma Wcedes Kalck/lhe stulle sä hsra en Elo/ ai Wa<
pnen, Stsldar/ Spttzar/ Bogar/ Pijlar/ Stasrar och Sttnger
stulle vpbrcknnas. che woro icke mehr en grsnstande Mandel<Staaff/ vlhan «l ssrversivat Slagg. Therföre ssger HTRren/HTrren altss: Esscerj nu alle Slagg wordlK; Sij/ sä stal

i«gh
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iaghftmka ederlilhoopa ilttuftlem. iyka som man lilhoopasamckär
Silfwer /Koppar/lern/ Blyy och Teen in vchi en Vngn, al man mä
vpblasalher en Eldvnderoch smÄlachet- -Alesa wil iagh oct imine
Wrede och GrymheetsammansamkaEder/ lnläggia cch smälla «der.
la/ iaghstal sammansamta Eder/ och vpbläsa mine Wredes Eld
vnder/ ae jlher vchi smälea stolen/ iijta smäller i Vgne.
nom: Sä stole j och lher inne smalla och ftrniwma/ al iagh HER»
ren hafwer vehgulil mine Grymheetöfwer Edor.

I. iclrom ha-raff/al thetikr grästllglt faUavthl lefwande Gudz Hander. Ogudachtige Mennistior /

somerosuUemedhaUOrcklfardigheel/Bolerij/ Argheet/ Giriqheel/
Ondsto/ sulle medh Aswund/ Mord/ KM/ Swcet/ Oluchl/örna.
lafiare/ Bakdancare/GudzFörachtare/ Waldzwärckare/ Hsgfardi»
ge, Slallt/ Ilsunoige/Föräldrom olydM/oförnufflige/Qrdlöle/ O<tärlige/ Trolöse/Obarmhertige/ som förslnta ftl iefwerne effter
Hedningarnaswiljaock wandra i issachligheet/i Begärelle» i Dryc<
tenstap/ i Fratzcrij/ iSwalg och i andre grufwelige Synder! kun<
na fullcr offtavndfiy Mennistiors Händer och leftva säledes enchdheffler sm wilia/ mm Gudz Hllndertunnadheinlelvndfiy/ som Wijs.
Helen mlar.- HERrecheläromöijeligilal vndfiy tina vyand/ ly cheOgudachtige som icte wille kanna righ/ the woro gupade genom liu
mächliga Hrm/ lä che meH owanligic Rcgn/ Hagel/ Wam/ somdheicke vndwijta lunde/ försolgde och aff Eld fsrlärde wordo, Gudz
Ord silger: Ul bade onde och godefalla i Gudz /)6r. ?r. Dhe onde
när dhe warda aff Gudh hardeligen medh Wrede firaffade/ somGudhholar-, Sij Wäderfial komma medh Grym»heee, «l fsrsträckeligil Owäderstal Ma the Ogudachlige löfwer Huf<«vud«/ ly HERrans grymma Wrede fial icte vppehälla/ lildeshanKsr och vthrcklar hwad han i sinnethafwer/pasidfione stole twälför<nimma th«: Bhegode falla i Gudz Hander när dhe hardeligen/
för Syndenes stull/ warda näpsse/ som fiar i zamma Cavitel/ iagh
hafwer ftagil tjgh, lijka som iagh ftoge en Fiende/ och sHsom en öbarm.
herlighfiupat ligh fsr tina stoore fiarcta Synder
Ml; Men affden Förlröfian dhe vnder Agan fttta tilGudz Barm<herttgheet/ föchoppas dhe lijkw<zl iindring och omsijder en önfieligh
Förandring/ som Gudh aeer lrö»tcligen lalar.- Medh allaHednin-gari ltzl iagh ligh ssrstingral hafww fial iagh gsm en Enda/ men
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nudh ligh »il iagh icte <n Enoa ssra.- Men iagh wil näpsiä tigh
medh Maeeeligheet/ pH ch« m icte stal halla ligh ostyldigh. lagh
wil äeer göra eidh helbregda och heela lin Säär säger HERREN.
Thelta bemnkle David när han swarade den Prophecen Gadd:
Mich är ftst Ängest/doch wil iagh falla i HEnans Hand: Ty HansBaunhmigheel ärgansta ftoor/ och icte fallaiMennistioHänder.Thersire falla ohe Gudftuchlige vchi GudzHänder/ säsom tthi e»
Faders som ncipser sine Barw äler effeer Davidz Ord.- HERrennäpser migh wäl - Men han gtswer wigh icte i Bsdenom. Hwilttt6r fuller swart men doch drägeligit; Emedan Gudhclr erofaft/ som
icke läl« nägan srestasöswersin Förmago.- Vchan gsr medh
stelsen en Vchgang/ sa at wij tunnom dragae. Mm dhe Ogudach-
lige falla vchi Gudz den eättfckdige Domarens Händer/ hwilkel är
gläftligil/ fZrsträckeligil och grusweligit. HERren stal vchstudda
öfwerthem iiungeld, han stal medh Elo fia lhem diupl neder «lor-
dcna/ sa m lhe aldrigh mehr vpstä stola. En ond Mun stal in-
gen iycka hafwa pa lordenna/ en wrangwijs och ond Mennistia
stal omstsrl bliswa. YERREN hafwerwakande/
hemnaudeögon och seer sinä Förachmres Ondsto/ lhelm wcee iagh
och belygar ch« stlgcr HCrren. HERranS Ansichtt starös-werchem som ondt göra/ saat han vchstrapar cheraS
Äminnelse affZordenne. Försträctellgit är lhee al bliswa t<.
eadh i enheet siudande Gtylo/ eller bliswa öfwergunn ochstalladh/
pa bara Kroppen/medh heel siudande Wam. Nu lijknas hsr Gudl

och bren-
ner aff all hwadh han öfwerkommer/ som Gudh talar: Elden är
vvlHndimine Wrede/ och stal brinna in lil chee ncdersta Helwetil/
och stal sireära iandee medh sin waxc och stal vpbrenna Bergsgruw
den. HERren är en Hempnare vppä alla sinä Fiender och chen
ther sinä Owänner ineel strgattr. Han 6r HERren / som näpser
Hafwtt och sireorctar thel/ och vcheorckar alla Flodar/ ochhwadhsom blomstras pa iibanonsßclrg/lhllmastcsirstractias fsr honom.
Bärgen bclfwa sir honom och Högama sirgäas/ loroen darrar förhonon,/ chir ei! lochenmsKretzochallechesom boo cher vppä. Hoolan bliswa siandandes sir Hans Wrede? Ocb hoo tan bliswa sir
Hans Grymheee? Hans Wrede brinner säsom en Eld och Hällebär-
genrcfna för honom. lordmhtlfwade och gaff sigh/ och Bärgens
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Grundwalar rsrdes och bäfwade lahan chardtwredh/ Damb gick vp
affhans Nclso/ och förlärande Eld aff Hans Munn/ ss at thee liun-gadeeheraff. Gudz Wreve sfwerläcker ftltre Syndare säftm «nRsöt ock strtärer oem salom en brinnande Eld. Medh hwiltenwredes EldGudhholaratwiljaaffbrennaochassstallaeelshndlgt Rwtes grönflande Härligheel/ Manves- HERrenHEßrenZchaochftalssndaen Magerheel ibland lheseeea och stal vplända deras Hclr.ligheel ae honbrinnastal säsom m Elo/ deras Marckz ocb Skogz
Härligheet stal nl Nttel blftwa/bade Sial och Kropp/och stal förgäs ochsörswinna. Emeoan Gudz Wrede clr tn sadan he«/ siundandeGriM och och Okrym.
lare/ in 1,l des han lcmbnar dcm hVarcken Root cller Iwist/ Ach'sä ftuchtom oä sir HERrans Wrede/ al wi, icke bryrom emool HansBooh. Fallom den watande Seaaff Gudz heliga Ord, ängrcm
ware Synder effm Wec-AlafVen/ Gudz heliga iagh z mm vprcll.
tom ost emool Synden effcer iust. Slaftoen/ chel heliga Evangelium/
och görom cffcer bclgge/ i HERrans HEsu Nampn/ en sanMigt)
Boot och Bältring/ at wq tunnom vthstäckia Gudz Wredes Eldmedh ware Bättrings Förfarenhelen gifwer lilkänna/ 'atNclr nagon Eldzfahra qc äftlrde/ la bäraalle Wam M«dh Fiijl/densamma at oclmpa- Hfwen vlhjUckom medh Penooch Synderftan
VennaGudz uanda Eld/ Hans HWiga Wrede/ medh ware iärar.O tu Dottrenes ZionS Mur/ lät heeta tarar fiyta badeDWochNattMasomenßckck/ haltimhet vp/och
tin ögnesteen wande lmhttater/ln <il des GuohsHledesealar Lälafftitt AopandeochGratandeoch
tine ögons taralVty Ntt W-bete är icke söl gckfwes/CaerHERren-
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Na,ursens Stribenler fsrmäla/ at en Manl>el< Wle> awifi/ lagl
öfwer Nallen pa Huswudel/ sirdrifwer Ssmpn och gör en Men-nistia watande/ hwiltel wors för dhe Studerande nyttige at dhel Tydh tundt waaka vp lildherasltuäiel. Ach/ Sij! Jeremiassazh en watandeMandclSlaaff som affmällt Gudz lMiga Wredeöfwer ludarnash«la grönstande ill.iand, iälom ockicke som Ilgamingzmän at i Mörctcel fulborda wäraSynder; EijHeller ftm Me Mllgastar och 'vhe dsr medh O«
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lludh/ Tsmerande/F<nfi<rs ssnbttbrackianbe oH ann«
fördömeligit Wllsende, som leswandes Diefiar/ äro watande nogh
och Nallen sirnila.- Tp l 3 annm Christi Folck/ effter Gudj Ord-
ning/ rooligen ftfwa/ vchsäar Dieswulen sil watom
vp lftan Syndenes och Sckkerheelenes Sömpn. Beels dersöre,-
effter wär iqfzeyoh är gansta tore- Ty MenNlffan Weet lckesin Tijdh/ vthan sajom Flstarna warda fangne medhen staoeligKrook/och jäsomFoglarna warda fangne
medh Snarone/ sa warda ock Mennistiorna bortryck-
te i ondom Tyoh/ nckr han hasteliga kommer oswerthem j Deels effter Gudz Wrede <lr ja strsträckeligh/ al Her-ren stal lata regna öfwer dhe Ogudachtlga/liungan-
de Eldh och Swaswel/ och stal gifwa them Owädertll Lööna. Derföre staat vp war LIUUS/ sij Hilmpnaren
<lr för Viren meyh silt Slraff och heela Werldenes Vndergäng.
Vcn plcersta Domeoagh <lr M jhanden/ pa hwilten tU stalt gö-
ra Mkenffap honom/ som redo är til döma les-
wandes och doda. Waka vp tu som sofwer/ ock staatvp ifran the Doda/ sa warder Christus tigh vply-
sande. Ach! vchwalde i Herranom/ Gudh hafwer kallat
08/ at wy stole wara Llusens Barn och DagsenS
Barn/ wij hörom icke Nattene til/ icke Hellerkret. Sa lckter nu ickesofwa sajom the anore:Vthan later off waka och Nöchter wara. Ty the somsofwa the soswa om Nattene och thedruckne äro/ thearo druckne om Nattena.Men wh som Dagen tilhöre/stole Nychter wara/ iklädde Trones och KarlekenS
Kräfweto/ och Saligheetencs Hopp för en Hielm.

Ty Gudh hafwer icke satt osstil Wrede: Vthan
at sörwärfwa Saligheet/ genom war HERra lE-sum Christum. Then for ost dödh är: Pa thet e-
hwidh wij wake eller ssswe/stole wtj leswa sampt medhhonom. Och i ansenoe til detta Hopp sH lawm ost rlldzliga wata:

ij-
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Waka vp/ wakavp iGudz Nanipn/
Tu wckrdiga Chrlstenbeet/
Och tacka tin kara Brudgumme/
För thenna nadeliga Ttzdhi
I hwilken han tigh sit Ord haswer lätit fa ligen/
Ther medh han wil osi frälsa
Sa manga som thet älssa:
Thet klingar vthl M Land.

Waker vpiChristnealle/ waker vp med gansta fitzt/
8 thessa jemmerliga Dagar/wakervp thet är nu ttzdh:
TyHerttn wil snarliga koMa/ och göra detze dagar saa/
LiUaSyndare wil han sördöma/hwem kan emost

honomstas?
Wakavp affSynden tu Christendom/
Omtigh stal Saligheer hända/
HärkommerGudzSon ochsätter sinDom/
Och gör pa Werlden en anda:
Wtz wue otz hwarcken Ttzma eller Slund/
Wtz bldie Gudh om sina Nader/
Til honomroope wtz as hiermns Grund/
Han fralje o§ isran all Wade/

D«la ärchel sirsta/ nembl. alProphetM sagh en wakande Slaaff
och he« siudande Gryto.

11. Vi6oniz kolMÄle,lillhtt Andrc, achlemwijhmu/ och PN»
derhwadh Tilfiand/och fieen/ piopKeten sagh chennawatanVeSlaafbchh<« siudandeGrylo/ nembl. säsom encsmec, raltaft fagt/ kro-
plMn sagh en drinnande comer. Gud wljsterropKeten
icte nagon inbilladh/ vthan en offemelig ögna Syyn/ vppä itt smdeles
Himmelens Rum/ söm cornelius <!e IZplcie fäger.- Vjlgg V!ZiI2NBovensa leremi», fun l!milis oKenrp, vel portento
yvi specie virzZe Zut
«cem, qvsll ir« DLi, poltencjil Kominibuz. Den WN-
tande Gmaff/ som Jeremias sagh/ war ill Miratel och Cometz Vn»
VttMck/hwllken synm som en Smaff eiler Stvero/ sasom
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ill Gudl wredes Tetn/ skkunuade Folcket Pestilenz/ Krizl)ochNn<
dergäng. Jeremias Prophelen warenVng Man, som nagre mena
allenast ls.Hhr/som han ockM tlagar: HErre/HEr-re/l'agh tll at predlka: Ty iag ckr förvng.

«Zhsrare lil hwilta han sändes/wors illMchtigl; doch
ondt och HaWyffeFolck/somheela Hans Propheeia vchwufer/

h<,„ tntannerligen tlagar- HEArans Ord ar stedt tilmig/iftan trettonde Mrenalosta/AmonSSonS/lu-
daKsnungs/ alt M til denna Dagh/ och iagh hafwerthetnu i Try och Tiugu al)r/ medW/ predikat Eder/men I hafwen lcke wlljat hora. Bhe Preditningarsom
han stulle gsra/ woro fulle medh Hrugh / och Hoocelser om Förderff/Slrass och Vndergäng assSwerd/ HungerochPesiilenna/alcherasKroppar stulle vpätas assHimmelens Foglar/ sampt borlsiäpasaff
Hundar och Diuren pä Marctene; che öfwerblefne stulle föras lil
Babel vchi Slllp/ ircll/ Fengelse och Elände, ,'a omsijver sä förka-fias/ al the stulle bliswa li, enewighStam/och Försmäoelse chen al«
drigh stulle förgclien warda. losias/ vnder hwilken Pro»phelen bezynte/ war en Guofruchligh Herre/ som mevh alfwar vprcle-eaoe lhen falna Guottiensten; ty wclnlaoe ludarna ieke nägoe Fsr-derff/ vlhan Heller «ureum seculum enGyllene lijdh, lhen che och
fätl hade/ om lyyt Prophelen och solgc chen Gudsruchcige
Konungen. Derfsre behagave Gudh förstaffa Propheeen myndig-
heee och igenom che«a synliga/doch «wanliza HimmelsTetn. Och icke hafwer Jeremias alleni, sedt thenna Syn; vchan hee»la lerusalems Sladh/ Folckee i Canans iand/ iemwcll och mangan-
nor Folck sch iand/som och stulle blifiva vnVerkuswade aff Konun-gens lernoot i / in til ches Hans ianddagh och hemssknings
Mr tomma stullej P<l lhtt, chtt luoafoltet/ftwMtewillehöra Prophelen Jeremian,/ mätte hafwaen sgonstemligt)Pr<»
vitanl pä Himmelen/ effeer gemena Ordjpräkee -
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Deels eck pH icke mätte kalla PreplMn <nechdigSqltal<
ra«/ som frawförde sinä Drömar» medhcheftlstaPropheler/ migh
haswer dröml< mighhaswer drsme. Men allsamans egenleliga nil den
önda/atchtmättefattamedhöronen/ s« w<dh ögonen / iniwtlnda
fighoch bliswa salige- Mm em che sadanl förachlade/ wara vihan
VrMl pö Gudz Hemsötningz Ähr ech Domedagh. Vlhan chella
wäxle den Caldaista Monarchien/ vthi «s wiircleligit FrowfilHh/ med
Konung hwilten/ widh leremi» Prophtlios Ve.
gynnelsej lräddetilRegementtl päKenungs 1«ll«.,z. Hhr/ och Gubh
sidermchra bructte honem/ säsom jins Wredes Rijs/ lil Indarnas
Mpfioch annat Folcks Ty behagadeGudh läla oenna lil»
tomande fiooraFörandring ftönias igencm nägoc TeKi/som war lhena
försträcteliga ftoora comec. ?y haswer Propheeen aldraförfi sedt
ComelensSwan?/ Strijmor/ ellerStaga/vpgaa/ chkeni iuffeen fa«
rande Mandelfiaaff/sadan »om Konungari Demare cchhögaßege.
mentz Personer i Israel, plsga bck«; Sedän sägh han andre gangen/
när HCRren talle honom lii/ comet-corpuz, Comelens Kropp/
Oufwudh eller Sliernappgs/ lijt en heel siudande Gty«, halwandes
Eldzloga pä alla sijdor/ cch gaffisran sigh «t fioort ftäsande och fiarcl
ppfiudande Imm/och haswer styndal sigh scm en vchfiulin Pijl i i«ff>
lcn/iftan Bahel ach Jerusalem/ ifran hwilten Slad vthiösier lsg dö.
da Haswtt,- Vchi Wäster bt«re bleöitellZneum, fioore Medel»
haftpee i Verlden; Vchi SöderEsYPlen och chen ötnen Pharan,
Men vlhi Molck«!ö«a och Babel. Fsrvthan moeum comunem
Csmeeens gemma gsng isran öfier lil Wclster; Hade han ock mo.
tumploprium,fitt<git egenttliga l)aftiga jopp/K plZzs boreali, i>sran chen Nordesta t«a emellan ösier och Non/ som tallas Nor-
dost/ «ä äth then sydliga emellan Wäfter och Söder/som tallas Sudwefi. Ock hädän iir tlan/ at Propheem haswer stdt

Vpgäng/ för hwil'
ken Comelens Swantz och Slierna näfi ftregict. M<n vlhi hwadh
Himmels Hetn han synlesaldraförst/tan man icte egenltligen wela;
Emepan Mänaden/ Dagen och Tijmanärch owitteriigh. SaftMPropheten förl Solenes Vpgang, Sa hafwom wtzstrax effter detz nedergang/ Klockan 4.omAfftonen/ha'r
jÄbolft'än den il'Ku)Us(l)ecembriB)) in til nu som ar
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den i/- VMSudwest til WD/sedt en c°m« vthi
Smnbockens Tekn och nagot oswan för Skyttens
Hufwudh/ hasivandesen lius Stierna/ medhenför-
ssräckeligd läng Swantz om 50. Grader/ enoa ifran

vpföre/ smalareoch rödh wid sielfwa Stier-
nan/ men ofwan söre bredare/ liusachtigh och bleek/
medh en möckachtigh rand MlttVthi. Ock chenna
Comet clrgansta faafiigh/ hwars lPa öfwer Manna Minne icke
stdd cir/ sä tör han wara ch« Tekn om hwitee Christus talar/ silijandes:
Z ffolen faste Menniikones Sons Tekn iHimmelen.

vaarinne 11. iärom här afflll lhtt Andra/ a'l fafl det Ordee
comet fillnes vlhtryckl/ i den heliga Strifft/ sä nekar
lijkwlll GMOrd saoane Vndertttn inlel/ vthande» M Heller medh
andre/ doch lijkgManoe Ordefsrmer/ staoWer och bejakar. Hy thee
Grcckifia Ord« camec vchwijseri synnerheet/ ochenkannerligen/ dhe
owanlige Sliernor/ som hafwa Stralnr lijka som Här om kring sigh;
Och lllmpas stdan lil andre sadane salsamme Tekn pä Himmelen/ hwil-
ta effler dhe nu vlhi en/ och nu vthi annor Form/ läla sigh s«/ <p
tallar dem Skrifften/vnder ett Allmem Nampn / Stiernor /

som sora medh sigh Eld och Eldzlsga. 3>) sädane vplZnde Bläs i
Waoret/ med länge swclftvande Scrälar och brinnande Iwafiar / ell
saoant som symes l gar Affeons / äce inttt annat an en Otierna medh
Eld och Elbzlaga/som sinä Flamor hsgl vp i iufflen, Christi ord/
TYtt ikal stee Teckn i Solen/ och iManen/och iStier-
norna/ vlhlilgger tutherus/ ochsckgger- MedhdeZeTeckn förstääs
ickeallenafk Solenes och Manans Fsrmörckelser,som belyda Menni-
stione Nldh och Olyckor/ vlhan oct owanlige Solens och ManenS
iijknelser / som ossea läca sigh see.- Hfwen och medh i Stier-
norna.' fsrstääs icke allenafi vchi dhe warachtige och i ssrfione aff Gu«
di stapade Smrnor; Vchan andre nye Teckn pä Himmelen; Som
medh Stiernorne tunna hafwa nägon iijknelse. Sasomwij vlhi
comet/mfwudtN tunnom see. comecer tallas derföre Sliernor i
Gudz Ord/ lyvchlDomaleßokensFemttCapttel star-. Hl Stier-
nornapa Himmelen stridde emooe Rabbinernas och fiere
lärares Mening äc / at en fioor Firsträckeligh Comer är fynt pä
HimtNtlm/somkafigde isransig, pä Fiendm/brinande Eldoch Swas.
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ivel/ florm och Isrdbäfnmg. VthiBeäer olam star: OmniZ, in c«iis sc lunt contra 3i>
I«2MFUFN2v«Innt. Alt lhtl som är i Himmelen och pä Isrden
war/ häflversiridl emool 8iller?. Comeler tallas och Elv och Eldzlaga
lom Joel Prophtten sclger: För hsnom gar en sörtärandeE!d och effterhonom en brinnande Lage. Här h« .pro.
phelen sede en.brinnande coiner, som icke förtunnade allenast «heCaldeers stoora Zyrannij/vchi ludalandee/ st iandel stod/ för the Cal.
deers Har/ lijka som en iusigaro/ men effm honom säsom en wild örn/sä at ingenkundevndsiippa honom-- Vean oct strorsakade den fisora
Torcka, Hecaochdärpä följande dyra indh/ som Joel i ftregäande
Cap tlagaröfweri sä bediandeS' HMetlghakallariagh: Ty
Elden hafweraffbrändt dhelustiga Planar iöknenne/ochLagen hafwer vptändt aU Trääpa Marckenne.
3a/Wildiurenroopa och sä tiltigh/ ty watubäcker-na ärovthtorckade/ och Elden hafwer förbrändt the
lustiga Planar l öknenne. För honom darrar Landetsch Himmelen baswar/ Sool och Mane warda mörck/och Stiernorna sörhalla sitt Skeen. comerer tallas Ew
och Röökdamb, som haswa fsregädl sä den fsrflaaffdl'el,ucg6nelÄr,
jomden anora aff lno lerusalems Förfisring/ aff
Propheeen Joel/ när han äler sä tlaqar- lagh stal/fäger
HENren/ gifwa Vnderteckn i Himmelen och pa Zor-
denne/ nembliga Blodh/ Eld ochßöökdamb/Solenstal sörwandlat warda vthi Mörcker/ och Manen vthi
Blodh/ fö« än then stoore och sörssrackelige HER>rans Dagh kommer. Dttta hafwer och hendt widh b<lgge
lerusalems fsrstsringar: öfwermälton mycken Blodh är vchgutin
pä lorden/igenom inbördes Vproor/ och lhel hemnande FiendmsSwerd. Försträckelige Eldjlekn / som förordsatade en förgiffligh
Röötdamb/ äre synee vthi iuffeen. Hchskillige Golenes och Mänans
Förmsrctelser äro synee pä himmelen Sädana ietn stola och si,
regää then ytlersta Werloenes Vndergäng/ lii hwilten lerusalemshafwer warit enAfmälning. 11l sädant Eldzcekn hafwer Prophecen
Jeremias stdl/ säsom m Mande Scaaf och H«l ziudande Gryw.
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Ett firsträckeligilCldzTekn s«whöchnu pHHimmeten. Ickeallenaft
andre sillsamme Syyner < »chan och Com«« kallas Tekn och vnver i
lhen heliga Striffl. Ty israrne äroi chen mening.-«HErrenGudh
ibland andre Tekn/ som han igenom Mosen och Haron gisrbe vlhi
Cgyplen/ hasiver lstit seeellhstilligeCvmettr och Eldjletn pH Himme-
lm/ tyHagel och Eld foro ibland hwartannat gansto
gruftveliga. Thet war thet aloravnderligaste/atEl-
den bran som mästi Wamena/ thet doch plägar al>
ting vthstckckia/ och Elden jomiHaglena bran/och i
regnena liungade/ fördckrfwade Fiendernas Frucht.
.Dersire sclger David! HERren giorde Tekn vthl Egyp-
ten/ och sin vnder i thet Landet Zoan. Vlhi hebrmfiaGmndlexlen fialwenne mercteliga Ord- ae Comeeer kaUass/ös,,

venmra monlirg sc Lgn», sildane Tetn och Vnder somvchwijsa/al cher pä wisserligen nagot besynnerligit fiulle stl,a. EfflerMennistian sijwsrdar Gudz hänger HCRren Gut>h sinespne Placal/vp i iuffeen/och pa Hiwmelen, tädan Mennistian tan
medh spne ögon see/ aenägot nyt ärasiirde- Hädän kallas Come,
ter pH Chaloaisto 2imnin cicÄtionez,vchstriffter och spne Breff/medh hwilke Mennistiorna eileras och fiemmas lil Gudz Domfiool/
nclrHErren sä ropar- Huw lckngestal thetta Folckttför-smada migh / och huru lange wilja the icke troo ps
migh/ genom allahanda Tekn som iagh ibland them
giordt hafwer? En com« kallas s<e y«i>«,
ittStägg/ fsrdch langa Swantz som han oista medh sizh förer/ ill
sädam Skclgg som gambla Mn hafwa. Hwar medh vchwijjee/
at säsom engammal Man lroltnar och blifVer ledse widh Werlden;
allsa ledes och Werlden widh at ttena the otactsamme/syndige Men«
niflior/ hwilken iedosamhel och Fsrlrel hon giftver lilkenna/jgenom

- dese stHgMe / och längsicreade Cnmei Sliernor/ och chtt entan-
. nerligen/ emädan iu äldre Werlden blifwer/ och sasom en sammal
. Man lijka som nalkas eil diden/ chee är sin Vndergsng/ /u offiare/
. saasilgare/och fltre lala sädana Comecer och andre Tekn seejigh/ som
, fsrfar.enheten nogsampt witnar. Ty Creaturen (Himmel och

Joro och hwad cher vlhi ck) stola och warda frtz ass för-
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gckngeligheetenes Träldom/ ttl Gudz Barnas hsrliga
Flijheee. Ty wtzweteathwartochettCreatursuckar
och angflas med otz alt har til/och icke the allenast: vtan
ochwtzsielftve/jomhafwom Andans Förstling/ suc-
tom ochwtjdh otz sielswa effter Barnstapet/ och wän-
tom wär Kropps Förlotzning. c«me«r tallas /»ö^o^

och försträctelige Vnder som Davidsägw
HErren giorde för derasFader vnder l Egypti Land-
Afchetta alt <lr tlarl och vppenbarc/al Comeeer ock sä ommlas i den 5).
Skrifft/ ock säsom a«dre fioore Vnderwärck/hafwa der sin Grund.
Ochchuruwal Widsteppe-
lige/ myctitgapa och gespa/ som iucherus pa sörl omlaltt stMn säger/
myctie taala/ strifwa och öispmer», om lheras naturlige Otdftter;
iijkwäl mä<le wij giftva Gudi Hhrona och säija medh David: Tac-
ter aUaHmars HEAre/then stoor Vnder gör alle-
na/ ty Hans Godheet warar ewinnerliga. Ock medh
Byl2ck.- ingen annor Gudh är an tu HERre/ jom
gör ny Teckn och ny Vnder/ och bewtzser tina Handoch högra Arm harllga. Denng stoormechtige Gudh haftver
satt leremi,, och altludlsta Folctel/en comet förögonen; han
hafwerock fttt och vchan Twiftvel, mäng annor iand/ <n co-
mee fsr ögoneu. Balve liznum vei! war ost WalkoMMtN
tuGudzTekn/ochWarningsPrdlkant/ Lofwatwa-
re/ dersöre/HErren Gudh Zsraels Gudh/ then alle-
na Vnder gör. Och lofwat ware Hans härliga Nampn
ewinerliga. Och all Land warde fuU medh Hans Ähro.
D«la är d«Andra/ at Prophecen sägh en Cnmer.

111. Villonil 6n,le. Wij achloms för chet Tridie/ nlhwadh
ilnda/ Prophelen sägh chenna Comee, eller hwadh ftmma Come»
b«yd«/ del giswer den helige leremi,, «ilkclnna i följande Ord/
Mndes: Nordan effter stal ondtkomma/«. I hwilte

Gudh holar ludafolcket/ ech säller dem sör ögonen
I. r«n«celerit«tem Slraffetz fiynhande Hastigheel/Nsrdan

<fft« psnäelur sc «perietur mslum, st«l oNdt Vthbrists ochftam»
tomovhr hemligitRum/ lijta som «tl hafiigl starckl Vlordanwäder/ ochsHsW lhmna Eldbrinnande cvm« hafiigl stpnd<,dt sigh/ sä stulle z>

lycton
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lyckan komma som <n häfftigh öch fiygände iiuugeld) som Gudt) he-
ear.- lag, sa'ger lä«r tsmma hijl lil Jerusalem en olyckc»
ifran Msrdan och m fioor lämmer. ieijonel tommer vlhdragan-
des vchur sinä Kulo/och Hedningarnas Fördclrfware drager v,
chur fitt Rum/ pcl chee han stal föröda liet iand/ ech vpbränna ti-
na Sliider/ sä « lher stal iugen boo vchi. Delta rylande ieijon/
och grufweliga Fsrdarfware/ war Konungen iftän Nordan nembl.

aff Babel och alle Hans Förbundi Bröder/ som
medh honom woro, effler HERrans Ord aff wär Text: sij/
iagh wll talla alle FSrstar vchi che Rijke Nm vch/ säger

11. Gudh sliller ludafolckel sörbgonen
GtraffzenS' säll til dest Hllffligheec. Dhe stola kOMMa ochsilttiä sinä Säte in för Pormrna «Jerusalem Sättiä
sinä S6« i Portarna märiter döma/ Hersta ochregera/ jäsomFör-
starna och Seadzens HdstaMe figh i Porearna/hörde es) fievadeFolcteltaghoch rätt. Sä stär chel/ at David satte sigh iPdrlenomoch alt Folcket tom lil hononi;äfwen <a stulle Konungen i Babel
sä Machl öfwer ludafolckee/ at the stulle bliftva honom vuderdä.
nige schlydige/ ochmälle see medh sin ögon, at alleKonungensFsr-
star aff Babel drogoini Jerusalem, och Hollo i medlesta Porlenow,
och dellastulle icke allenafl henda then förlrefiiga/prächliga/Sladenle-
rusalem, vchan wär Text säger: at sädam stulle öfwergää alla luda
Slclder. Thelta Onda stulle lhem allesammans sfwergä/ atthestul-le vnderkufwas aff ftemande Folck/ och lyda cheras Tyrannij/hwil'
ket war e« fioort GUdj Seraff/ ale» frill Folct/ Gudj
HERrans Arswedeels Far och Hllnders Wärct/stulle vnvertuf-was aff Stygge och wille Hedningar/ som aff Gudi iniet wela» v<
lhan honom mer försmäda. Gudh gaff silt Folct vlhi grufweliga
Herrars Händer/ sch en haro Konung fict öfwer themi
och derföre lclgges detze HErmns Ord til i war Texl: Zagh stal ls-
ta gaRätten öfwer lhem. Säsom Gudh homr ludafolckttiae Konungen i Babel stulle sättiä sme Sclce i lerulalems Stadz
Port/ lil eet Mn at han war beras Her«: Sa holar Gudh dem
lilltzka/ at Ksnungen i Babel, mcdh sinä Förstar och wäldlge/stulle
sitliande i Poreen affsäija Domen/ öfwer the aMige ludar. Lc,.
yvar ju6iclÄ mea cum eis. lagh stal vthjaija minä Domar öf>
»er chem/ ck inttl annat äu/ osma en brotzligh och lilla Slraffee
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A ssnck Mm seftiGudhhe«r' lagssal latägä/mHs-
ros bchßlodzvtdgiuterssos öswer tigh/echstal
vchgium tin Blodh Medh Grymheet och NA

ill. c»u5X gtrocitÄiem, Oudh säim änteiigen ludafolrtet
sir sgonen ordsakens gtufweligheel/hlvij han sä wille M medh sitt
Folck och laea gä rämn Wer lhem. Sä war ordsaken/ deelsi ge-
meenderas ftora Ondsto/ m che sigh vlhi allahanda Spnder
och fsthätdadt sine Himan l Ondstone. Zuda SyNdckr Mkd
Zärnstyl/ och medh starpDemant strefwin/ och vthi
deras hiertans gräswen. Och Ma lom enMUa
vpwaUer sitt Watn/ st vpwaller och Zerusalems
Ondsta/ Hans OrZtt och öswerwald roopar vp iHim-melen/sittMordoch siagh bedrlfwa the dageliga för
migh/ säger HErren; D«ls ech.synnerheel, i.

affall ifrän GM The öfwerglswa migh/ säger HERren i
wär sext' och tlagar annorftäoes/ ftssandes: Matte doch HlMs
welenHsswafighther widh / sörsträckias och bafwa/säger HErren. Tn mitt Folck gör en dubbelGynd/
Migh somär en leswandes Kalla oswergifwa the/ochgöra sigh Brunnar/ ja pfla Brunn«r/ ty the gifwa
Mtet Watm Hörer i Himblar och tu lord ftttat
medh öronen: Tn HERren talar. Zagh haswervpfodtGarn och vphögt/ och the ckro migh affelligh
worden. En Ore kaner sin Her/a/och en Äsne sine Her-pes K^mbbo: Men Israelkänner thet intet/ och mittFolck sörstär thel imet. Ach! Wee thet syndiga Folc-
tet/ thet Folcket aff stoorMisthandel/ then arga Sä-
den/ tde Barnen / som öfwerglswa F)ER-
ran/ förzmilda den heliga l Israel och wända tilbaka.
2. che öfwade en stoor Afguoadyrckon veels vihi rs»
tiande/ at che rötee andrcm Gudcm/ che offrave pä '
och rötee sinom tzhe Himmelms Brommg och ,offrade hmne Dnctoffer. Deels och pchi Tilhcdiandc/ at the tlbS sineHanders Wa'rck sägcr wär Tlxt. HERren sin
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GudhssM the rszkoffea och lilbedia/ soin medh rösandtt be«su,-
des/ effcer Davidz Exempel: HERre/ min Bssn M in för tigh
säsom ett Röökoffer/ och mine Händers vphäswande säsom e« Aff-ionsoffer. Men säsom lhe rskee ja tilbodo the och the onyttige As<gudar/ si»e HHnders Wärck/ ty samkade the sfwer sigh chen För,
bannelse och Eed/ som i Moj>Gudz iienares iagh firefwin fiär/altsä.-Förbannat wne then som gör enAfgudh eller gutit
Bejäte/ HErlans Styggelle/ ett Wckrck som Konst-nckrarsHändergiol-dthafwa/ ochftitter thet hemliga.
Och alt Folcket stal swarasch säija Amen. Theras
Land ar sa falt medh Affgudar/ och the tilbedia sitt
Handawckrck/ det theras Finger giort hafwa/ therbu-gar then menige Man/ ther odmiuka sigh theMyndi-
ge/thet warder m/HERre/ icke forlatandes^them.

o<,Äcin,le 111. iärom lil chel Hredie/yllerfi och til en Besiuul/
at veul öc namrg niliil fllciunt lrulir,, Guoh och Namrengsra al-
drigh nagol fasangt. Och ftst Gndh offta förhinycar, NilArscns
iopp/ oO wij icte alttzdh wee« alle cingsnalurllg«orsak<r; Sa mä<
fie wij doch bekänna at Guoh gör alorigh nägot fafängt. Det mä<
fie «ijHGudeligenfsralil Sinnes/ at gör Gudh intel Mngt/ sä
läler han ey Heller sadane fiooreEldbläs och Comeler lysa p» Himme,
lew medh minvre dhe ,'u icke föra meoh figh/ sin särdeles Betydesi,
Eff«r thet gemena' ooch ftnfärdiga Ordspraket.- !>lunc> vam impune
kulslt Cameca. Ingen Csmtt Hr än nägonsin fäftlng.l synter. Aff
vet somfsri warit hafwer simer man thet närwarande, Sa lärer

at Comeler hasioa bebodat stoore gör«
«ndringar/ AlmenneiandjPlägor/ Krijgh/ Hunger och
medh andre fioore Fahrligheler/ detnogsamptaff Comeee
tan incygas. Dm Eldste soinet, somfinshoos Skri,
beneer/ syntes efftcr Werldenes Stapelst ,6;6 myckil ftastig »lhi
listarnas iekn/ och lopp medh största hafi i fyra Manaders iijdh
ymkring heela eller the i» Himmcls Tetn/ in lil ches
han stqdnar och stsotnar i ftmma Vtn där han begynees. Här folg-
de icte allenail dm gamble Patriarchms Mamsalems Dsoh/ stmwar 56? Hhr gzmm»l; VtilN ock Cacacl/lmus unlversalis, dett
almenni SyndHyden' som M Sfwer heela Wlll0e«l En ftrligh

<:vl»«r



comei, som m btitilialide Eldzlago syne i7O tagar, medh m sieer
Solmes Förmörcillst/ ät Stnryor synees cm dagen pä Hiwwelen/ be-
badade »het langwariga Krijgh/i ls Hhr/ emellan che
och I.»ceäelnoniel, sampt en ohörligh HuNger» allien och grästligh
Pefiilenlia i andre S'äder och iand/ al Mennistioncs iedamöler i
hast bomumade cch stllo isränhwar andra/ en d«l fiötte sigh ra-
sande i Eld och WalN. Bä haswacch öppae sigh stoore Zordöäf-
ningar ock Slormwäder. Benec» fölMcller Nl llt <lometeblah/ sä-
som cnbrinnande lang Balk/dävchilbrÄcienlNbriNNande Sleen/
fiosr lcm ilt iast>M vhr iuffeen ftllen pä lorden/ haswer sirtunnal
«ier«mz,Xelx>z cch mänge fieraS dödelige Asgang; the
lnnnier ä« sä fötdttswade afkpÄtninonäa, tttlhe wlsie chtt fioora
Näld« som che i s«Q Hhr hafft hade/ ae «he aldrigt) scm förl/ tem-
mo pH Föller. Dhc Twenne Släder Uelicecchvur, vlhi
öro aff Stormwäder cch lordbäfningar cmkulfallne/ cch i Haswtt
sänkle. Förvcharr andre olyctor/ fsrde den Cem« som lynees zsiz
denna Medh Sgh) al Elden M af Himmelen/ cch förbrände itl to-
fieligit Bibliochet v<hi Rypien, om 40000 förlriiffelige Böcker.
D« grusweliga Tyranny som den Edle öswade pä lu-
darna/ sll lil deras som eliefi/ war ;8o6. bebsdali-
genom en gräseligh comer. Bel stora Krigsbuller somyppadespä
achMige Orler iWerlden/ lä Spiranaldeles blef lagin isrä luda/
hoeade och en comec, Bä cch sedän den Forsia Ronmsta
Feisare !«!>«« cZclgr wardl aff Ollin och Lluto medh «; Sär/
jemttligenMördal/ la och sedän lhen förlleffelige orZinr Cicero äp
aff daga lagiy. leiemiZ: comec bebodaoe lerusalcmssorsia aff d^el)ucÄ^nes,l,- sä bebodade och en comet
lijkl ilt lwräggial Swärd/ ihland andra Tttn/ chem ludarna förach.
tade/ Icrusalmis coral ruiy och sulkomliga Vndergärig/ at derlcm»
nades lcte S«en pä Stten/ aff Ina VelpgNiino Hnno 7;. effter
Chrisii Födelse. KnM luliZm affall isrä lhen Chrifieiiga TroochanS
fiora iyranni och Firftljclse emool the Christne/ Chtisium si lff och
«na iclrare/ Pmpl Kyrctlors och Scholors förfiöring/ b<bodade en
Comet <2. ;62. <2. ;BZ. jynces tN mcichta goor Comet och
andre Vnderletn pa HiNMelen' här pä folgde en <a häftcigh Pesti-
lenlia/ «l sa Inart en gejpade eller prusiade/ sa war chel blsialt Dcr-
fireche gespande siogo kori) M Munmn/, sin Dödzsiund,sigh lrs-
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fiandes aff den esrsfDe ITsu Chrijks'/ hwllkee msngeassen
lighEnfaldigheec/brukaanidagh; mm dhe som hsrde hwar anvra
prusta/ önstade dem en saligh Hädanfiiro / medh dche Ord-- Hielpetlgh GUdh. HViltet Maneer Hn i dagh ock clr i bmut; D«wtj
snsteac Gudh wille affwända iftan »Hr Nclfia/ ost och F<lderneslan<
Vtt/sädaneoch/Me gräseligeianvzplagor. 194. bebosades
<ney Födelse igenom en Cpmee Mm 605. Paswms stoora FsrmL»tenheel oct igenom en Comel/hwilke bilgge HncicKi-i l!/ Gudz Försam<
bling sedän stoorstadalilfogalhaswa. 1542. symes en CoMtt/ som
Dan fsrwandlades i en Deakelijknelse/ Eelo in i cc»n-
ssincinypeloch vpbrlinde Slolttt/medh mänge Mnnijkiors/ kostelize
Clenodiers och a<,dre sakers/ Fsrlufl, D'r effeer blefwo aff Oagel och
Owäder 1:4000. Mennistior fiagne lil dödz. Samina Hhr begyn»
«s D'ck<feygom/ ts NiH Dactemedh Smalandi Binderne för-
be afwagh Iprssr/ emoot Konung Gulaff dmFie-
sta. Mm «544. blef m grufweligh dyr i och an-
norMes, ta AZnedagarnaförst bleswo pabudne. Hwadh
Olyckor stm dm förstcclcteliga stoora Oamer, som syntes vthi cMo-
p«, ls7». dm vthi 16. Manader/t)«ars lijke nepligeu
st,s tvara sedd aff Werldenes begynnelse/ nästden <om htttes 1604.
den 26 Bepceml>riz, den Kttr«noml Hollofsrewaril y». reftr stör-
reän lardenes K«tz/ haflver behodat Swerige/ iystland/PalaM
Prystm/ Mand/ Francsrijte/ Nederland och andre iand i Werlden/
fmnes nogsampl hoss «ittorix Gkribenlerne. Ty der effter silgde

pä älslillige Orler/aeoct Vpsala Seadhoch Domkyrckia^
iblandandre branaff säsomock Pestilemia/

Nid/ Bio och Elende. D« längwariga
i h»ilt« ätstillige pslentater wors intvicklade/ bebädade m stoor
Comec lslZ. Glrax osooe Keysar i6;z. 6. !>lo?eml».
bleff Konung Austaff Adolphstazen widh iutzm gansta SegerM.
Btt Elende ftm S«««ge bäde nu nyligm/ iemwäl och lilfsrende/
sampt mäng hafiva waril inwictlade vlhi/ ärocksäfst»
tunn« igenom Mke Gudj Bodbärare/ h»ilke Kortheelm fsrbiuder
«« Vpräkn». HHr aff tlarl/ at fioore Synder hoocas/ izmon»

Teetn/ medh stsore Scraff, och w'l Mmnistlan inttt betlm
figh/ vchan st« säoanl i Mdrel/ sä nsdgas Gudh/som en rHelfilr-
digh läla siile Wredes MM gä, och glswa vem ohe.
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tasfsrliensl öppaverashufwub/som vtgsngen ps deft »präkliade Co,
mec- Cxempel nogsampt vthwijstr. Menen i vthwalde i
deste hafwa da warit Syndare/ ftam för alle andre/ effter dhe ja.
danc lndil hafwa/' ever/ vchanomjieke bättreneder,
stolen talle samwalunda firgääs. Mon Folctel/nu»war lijdh/är
dclttreän i sirra Xtjder l' Ack! neij/vchan fast warre. Syndaftodm/
behodad genom en Qom?c, jämsirer war HERre Chrifius medh
Werlomes sidfia3ydh/pa hwilkmwtj lefwom/ silijandesi Säsom
lh« war i Noe Wdh/ i lhe Bagar fsr Flotxna che alo och drucko/
logo Hullrur/ och gaswes Mannom/ in lil lhen Dagen/ lä Noe
gictiArcken/ och wlfieinchet af/ sir än Floden tom/ och logh chem
allesamman bort: Sa stal och Mennistiones Sons Tiltommelse
lvara. Sa seer manat,hland andre Säkerheeennes Synder/ haf-
«er och then CaMl/ och lilHelwellsAfgrundfördsmdeSynd/ som
örSwalg och Dryctenstap/eagil öswerhanoen. Sammalunda
oct/ sasom d« steode vthi iotz lijdh! The äeo/ dructo/ tspce/ salve/ plan-
made ochbygde/ men chen Dagens la iottgict vchaff Sodoma/ «,

gnade Cld och Swafwel aff Himmelen/ och ftrgiorde lhem alla:
Effler lhee säleet warder lhee oct gaande pa then Bagen/ när Men-
nistiones Son stal vppenbaras. Gtulle nu chche Mlsärdighee.
lennes Preditamer kommafram/ och sts wsr Steppz brulna Werld/
lil Troon och eel gott Samweel/ sa stulle che wiherligcn sclija: At
hon är siltrare än theras war/ emedan hon är vpsylt med ett omälttligil
ftastande / swäijande/ dubblande och all
andre synders Styggelse.Dhe stullc wck säija.- Ae Chrifii Ord clro nu
ftlkomnade/ at then onde iienaren säger i sicl Hierta.- min Yerre tom-
mer icte ännu bratt/ och begynnar sa siä sinä Medlienare/ ja/ cka
«ch dricta mebl) the druckne. Sa tommer chenS Tienares Herre/«hen Dagh han,c?e wänear honom/ och then Stund han icte mee.
uar/ och ftalsönderhugga honom/ och gifwa honom Hans ison med
StnMare'cher fial wara Grääl och Tandagnislan. Aff lhenna
tdar lljdj zilfiänd är At chetär icte langt til Hndan. län.fsrom wclr mevh Prophetens leremi» chdh/ sä stolcm wij nog<
sampl befinna: Atchet stär in«l wäl til. ludarna syndade/ afwmsomFolctilnugsr, sfwerdäoeligen bäde emool chen Forsia och Andra
Tafian< zij»Eudzßud/lh«Gudhgiswerlilkczn^s<lijandes igemcen-
kMY stsil la'ta3ilitten gs öfwer them/ för alla deras
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Ondsso ssutl. Hswen stmma Klagan Mr Guth i Dogh/ sf<
wer ware liumme, ftlste, ja endc Chrifine: Mltt Folck är
galet och troor migh inttt/ galne aro the och achtat
intet/ wijse nogh aro the atgiörathetondtar/ men at
göra thet godt ckr wilja the icke lara. Dh< w<lnw sigh
mchr och mehr at forlfara nhi en päbegynl Syno/ in lil del) lhe
concr2ke« KZbltum, och fa en sadan ond Wane at synda/ sä at the
kunna intet asialatl in lii lhes the blifwa aldelee sirhärdade/ sajem
Exempel kan giftvas vchi Gudz Ordz och S«cramentz Förachlare/
Fyllcbultar/ Horejägare/ vpblaste/ högfälbige/snäll/girigecchandra
sadana onde Syndare, öfwer hwUkas lOndsto/ och hiertäne Härd-
heet/Gudh medh rälla saledes klagar? K<M och en Etloper
förwandla sina Hudh/ eller en Parde sinä Flackar?sa kunnsi the icke nägot godt göra/ effter the ondt
wahne äre. Hfwen emoot Gudz Bodh « synnerheet/ sasom e.
moot thet Fsrsta syndade the medh AffM ifran sin Gudh/ och en
grufweligh AffGudadyrckan, som fiär i wär 3<xt.- The öfwer-
gifwa migh jager HERren/ rökia andra Gudar/ och
tilbedia sina HenderS Werck- Fastinsädanc offen.
leligll Affgudlrij icke är ibland oi)/ sa är ha> doch Gudh bellre/ ilt
lubcilr, nätt och hemllglt Affguderij. Ty/ alt hwadh Mennistian
weer älstar/ fruchtarsire/ och sömöstar pppa/an Eudhallena/chet
llr en hemligh Affgudh i Hermes Hiena. Girigheet tallar Pau-
lus Affgudadyrckan. Mclsiedelen aff Mennifiiorna hafwa medh
Ocw2s fatt Kärleek til thenna Werlden/ och Ma
mehr WäUust tin Gudh. Mftan hwaroch en haflver rcllt
nusinAffgudh/som lhedyrctia/rötia och tilbedia/ som effter hwarl
Bndh noghbervissas tan. Dhe ftuchla mehr för Mnnistior/ cln
för Gudh/ som tan dräpa Kropp och Sial i Helswetit. Dhe »il-
za lMr förlora Gudz Wäsistap <ln Mennistjors. Fsrlaca sigh pä
Wlnnifiivr/ medhludarna/ och annor Galenstap.och fafängio.
EnDeelclro heje och Gudlöse Mennist<or/ som löra
fllija i sitl Hierm: är ingen Gudh eil/ lhc neka och
saija/ mcdh sine arge Gärningar/ thet <lr inttthan. En Beel äro

iwchierlade/ lnbilla sigh kunna licna Gudh och Werldcn
tillqfst
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Mka/ hafwandes ett Skijn tilGudachtighe<t/men des
Krafft försaka the. ludarna öfVertlädde lhc. andra Bödee/med
GuozVlampnsMHbruut/ Dhe sworo falffeliga/ dheworo
Meenedare/ sörgato HErienochsörtröstevppaLögn.
laghrädz at mänga swälia/ «bland otz/ falsta Eeder/ igenom si»
Hals för Wänstap stul/ för en limmeligh Fördeel/ fsr sin Heder
och refpeH ja mangen owetandes i ocroo. Della wttl Gudh
bäst/somran!akarHiertcr och Niurar/ och glfwer hwa-
riom och Enom esster Hans Wägat/ och effter Hans
gerniNgarS Frucht. Fsculhan iruldom/fast icte vppenbarlig/
boch lijtwäl hemligh i en och annor mätlo medh CrealurenS VW»

och Bedrägerij/ emoot Gudz Nampn/ fsröscves jhland
swclrjande / Eeder och Balistap. At che fruch-

eainttt at Swckja sigh alla Dieftar i wäldvchl Hclwenl/ aff chemthe mängeTunnor sulla msende vprätna/ och belrachla intee ftl ds»
pelses Fsrbund / at the hafwa affsagl Diefwulen / alle DieswulsteGärningar och Wäsende. Den ena kallar Salan fram i thet / chenandra ,ch« Sprätee. The sty ickefsreat Manna lEsum/ lä chefivälia widh Hans Kl»rter, Pijna/ Dsdh och Sacramenl/lijka somworo the giorbe til at sirsmckda och legde cher lil af Diefwulen. 3heVnge lära at Swärja/ the Gamble lee lher äch. Gifwe Gudh at
Werlozligh öfVerheet wille räckia Prediianlernel>l«ric« skraffa säoana Eedcbukar, elliest rädj i<»gh: at Förban.nelse och Eesh vpftäeer en gäng heela ianoel. 3y Nllr che t GudzScMe fsrotd.iade/ här pH lorden/ lnlet willia halla Hans iag widhMache/ sä mätte Gudh en gang sielffhemnas bade Spndaren »chigsrandee / som lälandet. Hwad gagnar thet/ at i Stockholm ftäaPastar häc och ockr fttiei medh tzche Ordpastrefne: Dm som swärellcr bannas hanflande i delta effler dee bliswerinlet ful«folge I.,gh hsrde oem däc sä grchcligenfwllrja/ ae Hiertal bäfwa-de och Haren ssods i ända/ besruchlandes a< lorden stulle öpnas
vnderdem Mcn aldrigh säH,agh nsgon amafias, lilealas, sastnnndre f<iltias wldh samma Pale i HaWrn. Ach! sH försum.mcllga görs HEiXrans Säsom ludarna »yndade emootGudh och ssrlörtnoe Hans heliga Nampn/ fi föracheade dhe och HEr<rans HHPredttan/ i«lra och 'p«oikan«r, tmoyt vel tridie Bud,
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som heela Prophetens I«emi« plvplietiii bthwijser/ och ibland
annatdctze cheras Ord- ThettU sstger HEttkN
Gör vppa Wagarna/och seertll/ ochfrager effter tde
förza Wckgar/ hwilken then goda Wckgen cir/ och wan-
drar der vppa: Sa stole) finna Roo för edra Slälar.
Men the sade: M göre thet intet. Zagh hafwerftttWächtareöstver eder/achter vppa Trumeternas Liud.
Men the la de: görat intet. Gudzordz och «^acrameutzArachl <lr nu gemeeni i Werlden och här aff fipteralloreda. Du
achtar inltt Gud, Old/ fäger HErren/ cherftre wil iagh och incee
achlatigh/m förzcker lins Guoz iagh/ cherföre wil iagh ock sirgälll
tin Barn. Mängen gär iKyrckian för en blotl Wanc sof«
wa/ sqwaldra/ höra nagol nyll/ Dee dhe sää ffra vch/,o<bWMnn
bore och orapa Predltanlen medh Tung?n". Mange höra Gudl
Otd/ Menfägöra der effeer. D« <lr berömligil « ohe komma i
Kyrckian/ mm beklageligitt at hwar och en nchian gär tilsineför»
«ge Synder igen/ och förbcktra sigh «nlel affGudz Ord. En H6g<
fardig gär lil sin wanliga en Fyllebull lil silt Fyllerij, En
Bevragare/ Qckrarc/ Stinnare och Girugbuker ti! sill Bedrckgerij/
Octrande/ Stinnande ochGirigheel; en Plägare/ Mennistio«Zräeare/ FsrmMare och falst lismachllgh Wälozwckctare / lil dhe
fattigas wanliga Fsrttyct/ Hudfiängning/ Blsosugande/ Been-
bräctiande/ the äla t>p the Elenda/ i Glabenoch pä iandee/ ljjka somieijonee vpa.er Wilälnan i Markenne; En Aswundzbcllger/ Haeare
och Owän/ gär lil sin fsrriga Afwund/Haac/ Ijlwillia och Owän<
stap; Sqwalrare/ Belactare/ Baatvantare/ Trap«
pedragare/ Fuchzswantzare/ iismare/ Talriclstictare/ och sadane fle,
re til sill Sqwaiier/ Belackande/ Fsrsmädelse/ Baatdanlning/ iitz-
merij, iignoch Dieswulsta En Edebuter lil sin Swor-
dom och Banstap Ock saiedes vchwijsa the sin Bclttrings och
Guoz Ordz hsrandetz Fmchf. ga che lil Skriff, och Asi^tz,
ning/ och vthlofwa -. Al lhe willia bätlra silt iiftverne och ineel bcgaa
meer the ftrre begangne GynDer/ anamma och HERrans Nalt-
tvard ' chen cher gar Nlsina Spyjo och
SwiNtt som tmagll llr/söölar sigh äceri irclcken; Hfwen sa gar man-
gen tllsinesirrige Synder. The ffryMM 11l sör Gllddm
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derasMun/ och liuga/ förhonom medhderas 3un-
go. Theras Hierta ar icke fast intil honom/ och halla
M icke troliga in til Hans Förbund. Dhe fsrsöka
och förtörna Gudh den högsta / och halla intet Hans
witnesbörd/ vtan are säsom en lsös bage. Aeinan wälhas,
wer orsatal roopa medh Propheeen Esaig: Hoo troor Wär
Predikan/ och hwem warder HERransArm vppen-
barat? Mäsie icte leremigz tlaga: Ah .l medh hwem stal
iagh doch tala och betyga/ at dochnagor Wille hörat?
Men theras öron äroovmsturne/ the kunna icke hö-
rat/ sij/ the halla HEArans Ord för Geckertz/ och
Wlllia thet iNttt. Sädane wori Prophttms L«c!.ielz Hhsm-
«, om hwilka Gudh sa «alar.- ihe stola towma lil llgh vchi Fsr<
samblingene/ och sima förtigh säsom mill Folct/ och stola höra <in
Ord-. Mm imee giracher Mer.- vchan stola hwifia achngh/ och
«ijtwäl lefwa framgijqt effler sinä Oirughen och Ondsto. OH D
m mäste wara cherasWysa/chench<gickna fiunga och sptla stola-
oltsä stola the höralin Ord och imet göra cher effler. Mm närchet
tommer som komma stal: SH/ sa stola the förnimma/ at en
Prophete ibland them warit hafwer. ludarna syndave
<m«0l lhet Fierdt Bovh/ at Föräldrarna brände HP sinä Bam i
Elö/ alhMolech/vpsiddedem i Me Synder som che lefde; Barnen
»oroolydigeemoelFörälvrarna äfwenfinnas Fsräldxar iwär chdh/then nalurlige Kärletm emoot Barnen/ och äro o>
barnihttlige säsom en SlrutzVlhi ömene/ ochmänga vpftoaßar.
nenvlhi tälliä, Högfsrd/ Fyllery/ Pppigheel/ ochandre Ldygder/
och däoan tommer.- at Mmnistianblifwer juargare och argarel esseerMstär pa Guozftuchlan och Barnjens Mige Vpluchtande/ly där pä
hänger lhtt gemena bafias Wälsäro. Barnen äro twerl emoot Fsräl.dromenolpdige och gmwördige. VndersälarUe sälliä sigh offmemoolöswtthettn/ Ahsrame emoot sineiärare. Mnfiefolcketemöol Huus<oondeochMaaemoder; Dilciplar emoonne kl«ceptocel; OMYN<dig««mool siNtF6rmyndare/ ochtwcirl ömigen/ och sälunds bedrrjssz
m fioorOlyduo/ hwilkenar en Truldoms Synd/ ochGensträswogheet qret,t Asgudery/och Afgudadyrckan.
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krZec. V.

c 7. />.

Cmooe ehei Femttsyndade ludaena/ «nedhVtsdj VehgiuM/sM
klagar: ManWner thesattigas/ och ostyldigas/.Sicllars

Blodh Nllr ligh i al! Zlum! ochchtt äc icke hemligit/ vchan vvvenbarl v-
lhi allNum. Theworo Mördare.- The giorde Jerusalem sull medh
ostyldigt Blodh. Sädantftelas icte Heller iblandösi. Bräapsteer ps
lrcggiehanda s«lll.-

I Oper?» vlhifi.lfwHGärningen/ aeen anlingen offemeligen
ihiälstär sin massa/ säsom Cainstögh Abel; eller hemligen igenom
Andra/säsom David drap Uriam/igenom Amons Barnas Slvclrd;
sadräper offea mangen en annyr igenom Förgiffl/ säsom en Päwist
Munck förgiorde Keysar Henrichchen Ziunde/igenom en förgiffligh
OblZt vthi Natwarden. Fafi/ Gudi ioff/ sädane inltt hörcs sä offla
ibland otz; vchan sadane blifwa firaffczde effler lheras Föriienst; voch
bedrifwes cheste mehr Hrap iblandösi

11. Cvräe,medh siclfwa Himat/ igenom en oordenceligh Wre<
de/Haat/ Mistgunst/ AfwundM privstÄtkefter, atlhen eneärsom
en VTemooc chcn andra/ sster atl iägenheet antingen at hempnas och
ombringa sin Nästa/ eller atfiörca honom/ eller henne/ pchi Olycta/
Mdh' Iclmmer/ Elände, KolcksFörtaal/ Förachtochannor Oläg-

Sadane ärewärre än Diefwulen/ som omga medh FalstlM/
Argheec/ och Ma iist/ at che magc fälla sin Nasta. Ditze <lro Man<
orapare, som Johanna jäger. Hwar och en som haatarsin
Broder/ han är en Men säoanas falsta Arg-
heee wänder Guoh vppa chem fielfwa/ ncir the blifwa mogna/ ly Hp<>
pleefMr inm förr/än chelwardermogtt.Häromtalar David saledes»

chenne hafwer ondt l Sinnet/ medhOlycko är han hafwandes/
mcn elt ftcl stal han fsda. Han hafwer gräfwit ena Groop ochkc».
stat lher granl vch/ och är i chen Gropena fallen/ som han giordl haf-
wer. Hans Ohcka stal vppa Hans Hufwudh ksmma/ och Hans Arg-
he« vppä Hans Hiesia lbland otz hedriffz och Dräap

111. «re Midh Tungan/hwilktt steerDeelS I, imprecan6o,ae
lheu ena Znst.,r chen andra Olycta och alc ondt. Sasom manga o-
belänckcefinntlS/som sin Nclsta och Med<Christen/ FMdrar Bar<
nen/ och Echla personersin einillan/ önlka PcsZilentz/ Dsden/Diefwu<
lm/ Förbannclse/. Dulmn och Blixl öfver
!. Hhrestclndande/ ftrsmHoelse/ och alt ondt
effmcM' Eensbelackares Ord Hugg/och thp"" "
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nMgenom Hiertat. Mange äro falne och drapne ige-
nom Swckrdz Ägg/men aldrig samanga som för on-
da Tungor. EmootchetSielte Bodh syndade Indarna- ly/me-
Van iaghchem mällaehaftver/sägcrHErren/ bedrifwa cheHporoch
löpa vchi Horohuus/ hwar och en effrer sin siästas Hufiro/
fäsomwälfodrade Seodhclstar. laghs sager HErren/haf/ver sedl lilt
Horerij/ lin oförsttlmda Eolerij sch Slyggelse. Wee ligh
Jerusalem/ när wil m doch nagon lijdhreenne warda. Dmna iasi

ftelas ei, Heller äniDagh/ vchan bedrijfz
I. I.il)iäinis iiuxu, izenom Hoor / Bolery/iössschligheel/ O-

reenligheet. Bels vchi Mlva Hterlat/ medh icltlferdiga och
horista Tanckar; deels oie medh Munnen. Ber afHiermt fult
lalar Munnen. D« hörer man af cheras stemma gäckerij/ och
groftva stclmt/som Chrifinom icte hssweS; <y fiemt Snack och Taal
Mräncker goda Seder; deels och opere, vchi sielswa Earningen/
Vchi ltllferdigeHthäfwor/ ögonskastade/ Herodiadis dansande/ stamli<
ge ftmplagande/ Knäsittiande/ K-lappande/ Kyssande vchan Skam)
MWtrammande/ ochannor Hednifi cch cyclopifibolerijsSlem'
heel/ hwilte icke bsra nämpnas ibland ost. DellaOudh räk-
nas icke för nagon Synd Vlhan kallas itt costZlle och liusiigit om»
gclnge. Mcn sadane äro Käee/ iisiuge/ Wildsinnade och Ostyrige/
derasHuus bötzer sigb til Döden/ och deraS gangar
til the sörtappade/ och the finna icke lMns .Wägh.
Denna iast bedriffz
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11. Vgnicatiz luxu,igenom allahandasafängeligh öswerfiödh och
Vppighttl vchi Hlanoe/Drickande och Kläder. Hr icte iblandH ös-
werfiödigheel/ ~ Viiiu, vthi Maae och Bryck/ly och Swcll-
ftndehafweraldeles tagttsswerhanden. Wäre Bykehältar ochFylle-
lraltar liggia hwar daghi iudd<!r/ och bliswa aldrigh fulla/ in lil desasna i Helfwetit/ medh dm rijka Swcllgaren och obarmhereiga Fräjsa-
«n/ och mäftc törfia en ewiZH Tsrst / dä dhe fa icteen droppa Nam al
jwala sine Tungo med. Dche äro wclrle än ostcllige Creaeur/ som imet
dricta S/wer sm iorst/fast dc blifrva der lil med hugg och fiagh;
d«f.sre msste de ensäng liggia < Helswetit sajom Far/der Dö-""" them. o<lrär ock öfwrrMgheet, e. ämiilu, vlhi

n/ «lftven ftm, hsos ludarna/ ae man har.orftk tlaga med
E« Esaia.-

5/?:1<L.,,.



Cjmei l Zions Bsllrärsrö stZl«/öchg3«W«kM Halsi/ltiedhsärM
Ansichle/gä och swantza <lijta som de woro fulla medh Myror) ock haf«
wa kofieliga Stsor pä fina Fölter. The högfclrdas affSpänne,Kädor/
Ar.Vspänne/ Huftvor/Flitttr/Bremm/ Snsre, Desmotnappar/bron-
span/Ringar/
Speglar <Snöreiröqor/ Boorvor och Sowmarkläder. Och hädän
kommer Faltigdom och Armodh- n<lr Männerna plssa igenom Fyllerij
och DrycteustapMen Iwinnoma igenom Prachl/högfard/ Pppighel
och Gcalchet. Och bclgge capitgi Synder ä.oilcgrOligie Affgu-
dertj. Ty om »lhi Maat och Bcuct sclger rZuluz tlmliga -

At che clro Fienyer fil Chril?i,Kors/,hwiltas HnYe ärFsreappelsei
deras Blluk är theras Gudd/ ochtheras Hhratil S?am/ the
therachcahwaoh lordenne cilhörer. Hwadhche högsiirdigas Hierla
inwärles vpdichlar/ ch« fulMia che vchwtlrlee vchi sielftv» Wärcket/
medh lheras Hllnders Närct/ dä the pryda sigh/ effter sins
gpZtyckios Vpdichlande/ ifrsn HufwUoet lil Föllerne. Star icke sä i
war Texl. The tilbidia sinä Hänpers Wtirck; thel-
<a vplckta sigh en Afgudh inwärles i Hierlat/ och vthwältes pa Krop,
pen? Hr icke lhettmvandra och lefwa lffler siti egit Rädh/ och essler sin
onda Hiertans Tyckio? Ther affkommer aU Högfard/
närmMennil?ia affaller lfran Gudi/ och hennes H,er-
ta wijker ifcan finom Skapare. Högfard driswer til
alla Synder/ then ther Medhfar/han kommer mang
Styggelse astadh. bsgge capical dsde-
lige Synde/ sträfwa tMoolhwarloch<ltßodh i HErrans iagh/kun<
de man bcwtjia/ eher lijden fä tilläee. ludarna syndade e-
Mootchtt Siunde Bodh/ ly che woro Tiufwar/ glorde sm Nasta en
fisor orält/ foro effcer Girugheel bade smä och stoora. Tiufwar finnas
än i Dagh/ som Ma/ ancingen violenier medh Wald/ igenom en
annyrs godas Bottlagande och Rsfwande; eller sl«uclulenter medh
tistoch BcdrclZerij -, medh Alens/ Mältz och Wichltz
Mcd orägeligit Ockcande/ Stinnandi och Skafwandt; medh olrogee
fsrwaltande; Medh Rätlens döjande och wrcinFande för mutor stulf
medh G«lls bettllningz Vnoandilziande/ jsrhalandeoch nekande. Den
Ogudachtige borzar och beealar alorigh; meoh Arbecares iöns sichal-
lanseöoch pa hwadh enelllest/btWgclzgen lnOh ftlfi iijt/»
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uitr vndtt sighsins Nclfiss gods. lagh rOz sadanafinnes alt för män<
ga. Wänga Tiufwar äro pä chtlla ftitt. Man sinner ibiand mitt
Folck Ogudachliga, säger HErren/ the cher sislla Snaror och Gil,
drc fsrMennistiorna/ alltSmaga fanga chem/ lyka soni Foglascln»
giare gsra medh Klofwar/ och cheras Huus clro sull Medh bedräge-
rij/ Hta scm en Foglebur är sull medh ioctoftglar: Ther aff
warda the Wäldige rtzke och ftete. The cmgä medh onve
fiycker/ che hälla ingen Rälls then laderlösa ftemia che icte i Hans
Saat/ och hielpa icte chen Faltiga eil tältä. The winläggia sigh lher
em/ hum then <ne stal bedraga chen andra/ och chem lycter ilta wa-
ra/ atche ickeännu tunna gsratwärre. Ther är allchcldes bedlägerij
ibland lhem/ och för Bevrägern stull wilia che «se tännamigh/ scl-
ger HEiXren. lagh ster orM och tlsior i Sladmom/ sädant gär
Bagh «ck Mäet innoin Hans Murar/ och Arbtte är lher inne/
OtHttn regerar cher inne/iögn och Bcdrägery rvänver imeligenvp»
pä hans Galor. IMrna syndnde cmool chet Ottonde Bodh/med
bcliugande/ Förradande/ baktalande/jom Gudh tlggar: The stima
medh sinä Tungor altsammans isgn sch ingen Sanuing! och sara
alt meoh Näld och ga iftan then ena Onstone lil then
andra/ och.achca migh incet/ jägcr HERren. och cy mge
figh wara för sinom Msia/ och troo icte Heller sinom Broder/ ly en
Broder vndemycker chen andra/ cch enWtln förrsder chen andra.
Cn Wän gäckar lhen andra/ cchtalaickeettsant Ord. Theras fal<
sta Tungor sro mordstoll/ medhsinsm Mun lala «he medh
smomMsta/ mmi Hierlal wachla che effler honcm. Äh! gifw?
Gudh, atden falste ludas hade medh sigh lillijla vphängl allFalst'
hm! Men när han remnade mill i tu/ iopp Falsthelctwch/ ech sprih.
pe sigh tring heela Werlden. ludas mangaRäftve.Brödcrbch Syftrar i tijswel/ <om eala wänltga medh sin Msta och haftva
endt i Hierlac. Theras Mun clr halare 6n Smsr och hafwa doch
srligh i Sinnet: Gcras Oro äro lenare qn Olia/ och aro doch bar
Swckd. The dichca Stalcfhcet och tMal Hcmliga:/The äro il'
Mnoige och hafwa lisi igh SlalctasiM före, Men Gudh stal neder»Hörla lhem vchl lhen diupa Kuione: W blodgirige och falsta stolajcke tocnma l»! smhaiswa Hwer. ludarna syndaoe emool ch« Nls<
onde och iyonde Bodh The öswerwalo och orcw emoot sinPä siaggar mgngen pnoer sigh sin N<isiaö Goda , Bagh
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i lsft ochM MngensHg«: mivh och ora» iagh tager alesiätt/
emlvan lagh tan G?vzel fanga/ iagh brukar fast lil/ och gsr h-vadh
iagh wil/ iagh däcar och swijftr sH mssnM som Gudh bältre För-
ftrenheten alt fsr inyckic wicnar. Här ligger nu war sall?a Chri«
ftendom wijvyppen/ medh Pcopheeens leremi» Hhörares/
och Folckz Synver. M! o Mnnistia lin Made clr alt ssrstoor /

och lin Saciräco alt ssr onv! Ach / thel star grufweligHoch Slyzgeliga
lii i ianvena. Berfsre hafwer HERren Orsak lilat straffa chem
stm i ianvena boo. 3y chetsringen Troheet/ ingen Kclrleek/ inttl
Guvz ord (Gudz I-,dz wsrvnat) i ianvena: vchan GudjHMelse/
isgn< Marv/Slylo och Hoorhasiva säll öfVerhanvena/ och chen e-
na Synven tommer effeer chenandra. Therföreflal ianvee fiajenl'
m«liga och allom inbyggiaromen ga illa/ ty och D imen p» Marckene/
och Foglarna vnverHimmelen/ och Fistarna i Hafwet stola sitoma.
Iu ffere the warda' iu mehr thesynda emoolmigh.- iherfsre stal iagh
ju sä hsgt gsra chem lil Mygv/ som the i Hhrone hsgl vppe äro/Sku!»
le iagh icke !'avant hemsötta vppä oem/ sckger HTrren/ och stullc min
Siäl icke hemnas vppH jävancFolck som chelta är.

Häcaffärklart.- AtCom-teräro l.Bizn,ir«, GuVj Wtt-
des Men/ ftm fsrtunna Guvz W«ve/ och effler Indarna slogs
all sävant i Wckorel/ fom och altchee fsrkunnaveonvassivttchem.
Som Gudh säger.- The stola icke gsra migh onvt lher medh/ »han
sigh stelfwom och flola lil skam warva. Äswen förkunnar wär
mec fioore Slraffoch Plägor. Betydelsen ärfuller Suvi aldrabäst
betant M<n lijkM/om man jämfsrerhonom medh anv« cometelz
jämwälmedhcheSyner Johannes omealarisin Vppmbarelst: Han
sägh en rsch och honom soin sa» lher pä war giftvil ae bortlaga

Isrvena/och at che stulle slasig ih/Ilinbsrves/ och>honom
»ardtgifOit iltftoorl Swärd. Sedän säghyan en swarc Hclli/ som
betydde Hunger; han sägh ock en blackol Häst / och Hans Nampn/
som salt pa honom/war Diven/chel beeeknade Pefiilentia ech dsde-
llge iilftlilen. Achi ivär Comer finnas ock thetze Hree Färgoe-, Ty
wioh Sliernan äc han rsoh; mitt ochi swarlmlrck; Swcmtzen
blefguul j Ty bebo)esKcygh/ Hunger/Pefiilenlia «ck anvre grilse-
lige Plagor. llgare och fsrskräckeliiare sävane Hetn sy<
N»S; Ili stsrreoch grufVeligare Elilndeförkunna lhe. Com

», NHdes och ittn.
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«ngöth Wänj sem »«Mr lhttl andra fkWttmnMßDlpckoi
stm Jonathan warnade SG
willnarHEßlentzUdhch «gencm thenna ftosllga ovme?, DijandcSZ
Sij/ iagh bereder eder ena Olycko / cch lckncker nago<
emooteder: Therföre wande sigh hlvar «ch en isran
sin ondaWcksende/ och bamar edart Nazende och
Ansiagh. Mr lhen Gudftuchilgc
Hpril. sagh en försträckelig comet> hafwer han sagt.- Wij stoloM
Mtet ftuchta för HlMmelens Tekn/ fafcln Hedningarna
fruchla i Nen fttlchlom honrm fcm ar war cch thenna
Stapare. Wij faltige E yndare cch obcMrdige Mennistior lun»
nom icke nogsamptbcrömma/ cch ftft>ndra oI öMer GM Gocheel /

som wsrdar ae vpwclctia H «il en sann Vättung medh fadane Na>
Eifter nu «henna Ccmet angar migh och alle andra/ <ä

lslcm osi altefammans/ medh högfta alswar/ stynda lilHEßrenwsr GudH, medh Eöön och erogen Ecklring. Eudh holar lu-
darna medhlhee cnda Mordan effeer/ scm chtl ockkcm. Wij wttcm
in«t nntingen olyctan kcnimer isran Mordan/ Sönnaw öfian el-
lerWchian.iätom otzcherförealla/ paeille OrttriWerlden/ borllägZia
Synden. wy hördcm huru wij haswom östverlrcldl Gudjßodh/ wärt
snluMrna/ ach bätlrom o») therföre medh dcsie större alfwar. En>
kannerligen/ effm thenna Comee haswer en sadan försträckelig lang
Slrimma och Swantz ' Sä borlläggie hrrar cch en the lange
Swantzar och Släpen / som ingenwsrdz äro nyltige, Cllicfi rädz
iagh thtt lärer mäst gällachem an/ somchem bruka, ly iagh HCR-
ren/ wil siraffa chen sioora Högfärden i ludaoch Jerusalem.

Mu i lEjp Mampn/ nij arcm öfwertygadc i wäre
Samwettn/ sa Mom o§ ransaka och sotia wart Wä-
sende/ och omwcinda ost til HERren) lät o§ vplyff>
ta wareHiertan jampt medHenderna til GudhlHim-
melen/ wij/ wh hafwe syndat och olydige warit:men
HERRE war o§ Nädeligh och stona tino Folcke.W«lj°m wij «ote bäma oh för wär egen Stul/ ech i Ss görom
ch« doch ftr ware Barn stul, scm icke Heller blifwa förston,e v,hi
Mmenne iandjplagor i Pa thet o§ och ware Barn matte.
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»6ventu«

Kom snart/ ksm snart HERre lEsu ChristiTy Werlden är fuU medh Swek och LAHielp oss/ O lEsu Broder kär/
Til ewigh choi) at blifwa tigy mr/
Och stoda tina Härligheet'
TlOwariPtzs<Ewlgheet!

AMMIVMsuAMM!

Ml ga emMWIM wis icke fsr ware Bam stul,
hl)' sa bTr«chtom Heta 'SwerigesRtzkes Walstand?som ater begynner at grsnstas som en Mandelstaas/efflir ill fahrligit stallandt/afen heet siuVanlX Gryls/jomwarafKrig
och andre Mägar/ lgenom Hans Ksngl. Matz:tl war al-
dmnädigasteKonungs och Herres Aegemente/ Bce-
pe?r och Thron/ til hwilken HErren Gudh hafwerorksogat en nadigy Drotning/ ui. l( i c:ssm nyligen ckr krönt i Stockholm. Gäsom hög<ärde
MHn pa Hc-zäecnien, widhthen:,a IM/hafwa h«,nes Matj.t meV
aWns wäljMelse Fr,iu!erat; Sa llltom ockö§/med boot-
fardlge Hiertanoch trogneßöner/ lyckonsta dettahssga Wärck/ attheras Mahesteters Mandelstaas/Ero-na och Regemente/ matte blomstras och grönstas l all
Godheet/ Mttferdigheet och Troheet. HErren wäl§
signe theras Matzesteters Mandelstaas/ Troon ochße-
gem?nte affllon/ thenHimmeloch Zord giordt haf-wer. Audy war» otz atlom nädeligoch wälsiMe ch och «äle si» An»
sichte lysa at wy kun!>« draga ware tanckar sftä lorvtnäe) tillij»
ta medh ögsnen/ eil Yimmelen och besee ch«ta stora Tekn/ som ock sa
bebodar den ytterlla Domen'tffl«Chr,D 3fadh- N<ir dktta be-
gynner ffee/sa seer vp och lyffter ider ögon vp/ ty ts
nalkas 3alv«nun-mm Ul,«ationiz n«,Kl«!
war wlltommm m wäc Hörlostning BsdMare/ V«ni Domme










