








I. IV. 5

Wttrmgs Nasuun:
Vthblasi/

Vthi TrettijoZhristelige - predijkningar/ ibland dhen
Chrisilofiige Swänsta Försambling vttzi Revalz Domkprckia/

Oftver/
Dhm Hdige och MärMge/

Och nu äntellgen/ Gudl til loff och ähra/ Hans
Dyrtkspta heliga Fsrsamblmgh/ i thenna sidsta sakra

Warldennes tijdh/ til wälmeent nptta och vppbpggelse/
Effter mängensästundan/ iDagfiiuset vthgiswen.

kla.i: 58- t.
Roopa trosieliZa / Spaar icke/ vphafftina Rosi sasom en Ba<»suun / och Munna mmo Folcke theras öfwertradelje/ och

Jacob) Huus theras S^nder.
STOCKHOLM/

Tryckt aff HendrichKeyserKongl- Bookt. vppä esen
Bckostnat/echfinshooshonom tiltöps.Hhr «680.



Wen Stormächttgste furste och Am,

Mm LA N 2 w MW/
Mdh Gudz Näde.-

Swmes/Götes ochWändes Kommg; Stor-
Fnrste til Findlandh; Hertlg vthi Skäne/Chstlandh/LU.
landh/ Kharelen/Brehmen/ Vehrden/Stetin-Pommeren /

zlassuben och Wendenz Furste til Mgen/Hme Öfwer In-
germannaland och WOmar z S<i oct Pfaltz Grefwe

lvydh Rein i Bciyeren/ til Gälich/ Aeve
och Bergen Hertig/lc.

ware wälsignat medh Alstsnstvilsignelst/onsteligh

menee/aff HelsHbrnnnenvM



Den Stormechttgste Fmsiinna och Frw/

itZedh Gudz Wde;

Sweriges Gtötes och Wendes Drotnlngh /

Storfurstinna tilFlNdlanV/Hertiginnavchi Skiine/Estlandh/
Ltjftandh/Zarelen/ Brehmen/ Vnden/ StttimPommern/Sa-
suben och wenden/ Furstinna til Rägen/ Frw öfwer Inger-
manlandoch Wistlnar/Pfaltz-Grefwinna widhßhein i Beye-
ren / til Galich / Oeve och Bergen Hertiginna; S<t och
Högboren Arfwe Konga Dotter och princesmna til Dan-

marck/ochWrge/ dheWanders ochGsthcrs/Hertiginna
11l Sleftvich/HolsimlStormarcn och Ottmarsthen/

Grefivmna tilOldenborgh ochDelmmhorst lc.

N?are/iliika mättH/wäjflgnitmedalsfsttS wälsignelfe/
SNsteUgh Helso/ langdt Lijsf ock Friidsampt

Regemente/aff' Helsobrunninom/



«(»)«»

AldmnädWe Konung sch Drottnlng!

.Agh troor therföre talar iagh / a«
Psalmisiens Konung Bavidz Ord asthen
n6Psalmen. Hwaresi then H.Bavidlä-
ter seeTrones krafftWWärckande/at honcke arfafiing/vthan vthbrister vthien ftij-
modig och oförsträckt bekännelse/och thet:

I. Lloquio med sielfwa Tungan /at
, en ttogen Mennlstia vppenbarligen medh

e6>!.ll<l:i«.

fin Munn bekänner fin Troo och reena Sanningen. Sa giorde
Petrus/sayandes tillEsum : Tu äfi CHristus Leswandes
Gudz Son. SadanwarNathanaels Bckannelse: Rabbi/ tu
astGudz Son/ tu ästlsraelsKonung. Johannes bekan-
de och försakade lcke. Martha giorde ock om Frälsaren Chrisio

en härligmuntelig Bekännelse/saledes: Ia HERre/ iag tror
at tu äst ChristusGudzSon/somkomma ffulleiWerlde-
na. MrHöswitzmannen sag lordbäffningcn/ och at lEsus mcd
itt sadantßoop gaffvpAndan/ prijsadehanGudhoch sade: Wist
serliga war thenneen IMferdigh Man och Gudz Son.
Thenna Bekännelse hafwer mcd'figh en härlig Nptta/ty Paulus
wittnar/athon fsrdrarMennistian tilSaligheten/sapandes - Om
tu bekänner med tinom Mun 3Esum/at han är HErren/
ochtroor ltlttHAta/atGudh hafwer vpwacht honom i-

ftä
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Ve<älc-2rio:
srä the Döva/ sä warder tu salig.> Tvmed hiertansTroo
warder manröttserdiZ/och medMunsens bekannelse war-
der mansallg.

I l. ivlarryrio, sedän steer BekHnnelsen/ at en trogen lijder
vthi en god Saak för Christi och Evangelij Sanning/för-
swarandes Lambscns Blod/och thest Witnesbördz Ord/
och älstar lcke sitt Lijss alt in til Döden. Och är en sadan
Bekännelse Twcfaldig.-1. Incrucnra, VthaNßlodzVthgiU-
telse/ alfasi the rättcChrisine intet hafwa vndergadt fielfwa Dö-
den ,- hafwa the doch ther tilwarit beredde/ther Nödensafordrat
och Gudz willie sa warit hade. Tp talar then gambleKyrckiolara-

om them ratteligen/salunda: iNi äesuerunr
'lormenciz; seel lormcnra äcfucrunc ill>s. Itke hafwa the
dragit fig vndan för lorrurer, Plagor och Död, men thesse are
themvndandragne och hafwa icke hint them, Men
vthansielfwaDöden/ hafwa the ssm andre Martyrer myckit ledit
och masi vthstä harde Gensayelstr/Spott/Hudfiengnlng/
Boyor och Fengelse/haswa warit sattige/trängde/bedröf--
wade/hwilkomWerlden ickewärdlg war/ och hafwa gadt
Elende i Berg och i Skrefwor/och i lordkulor.
En sadan Martyrwar then Hellaa lungfru Maria/ som Simeon
Propheterar rla ockittSwerd stal ga igenom tina Stäl/
Hwilket Enkannerligen ta hände/närhon sag fin Elffelige Sons
Wars HErres och Frelfares lEsu Christi sörsmädeliga Dödpa
KoHet. Then H Nleron/muz kallar henne meer än enMartyr..
En sadan war thenTrogne Evangelij Bekannaren Hertig Jo-1han Frederich/ Churfursse affSaren / hwilken mpckit led afthe Päwesse/wardtkasiati Fängelse/affsatt ifra fittßegemente/och

kel?r. 1548.'mitt pa Torget i Augzhurg/ taKepser Carl den v. beZick sin Fö-delfesDag/medsiörsiaPracht in2uguecr»des tilChurfurfieöfwerSa)cen/ iHanssiälle. Hwilket alt t-hcn trogne Gudz Bekännaren
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V<3älc2Noj

, ässadar med största Talamob/säyandes: lagh Mastejwllida /

5 men then Högstes högra Hand kan all Ting sörwandla.
Samma Gudelige Herre warfödd hijttil Werlden/med itt stort
Kortz til märcke paßyggen/hwar med Gudh lätseeathan ssulle
bliswa/som han wisserligenwar/en lLsu ChristiKorSs

Man war
then Hans och Kprckio Historierne nsgsampt
wittna. 2. Cruenra.scdan är en sadanßekennelse med Blodz
Vthgiutelse. I thet theHeligeMartyrer och dpre Gudz Witnen
hafwabekräfftat och beseglat ITSUChristi Evangelium medsttt
Blod. Som Paulus härom saleves wittnar: The woro sön-
derstagne och hafwa ingen Förlossnmg welatanamma/pä
thet the stulle fä Vpständelsen/som battre är/wordo stena-
de/ sönderhugne/genomstungne/döds förSwärd. Säfom
Hine thetta hafwa sa hafwa thesse beggevndergadt.Som
then gamblePaulus/ ochlEsu Christi Fange/frijmodeligen
swararPwpheten öchFörsamblingenvthi(!Xl2re2. Zag
är redebogen icke allenast bindas/ vthan ock jemwäl döö
för HErrans lElu Nampn- Begge wederfors honom ock;
Ty han fördes fcingzlig isrän Jerusalem til Rom / och bleffther
Halshuggen vnder Keysar Alla Christi Apostlar/föt-
vthanlohannesEvangelisten/som intet kunde döö tä han kokades
iOlia, vthan förwWs til ?atkn:um vthi Gende/haswa
med sttt Blod Me Trones BMnnelser giordt/ sampt allei alla
WerldenesTijder Helige Martprer/ Hwars Dödh är högt
achtatför HEAranom. En sadan dyrM Myr/och stadia,
Gudzßekännare/ hafwer then Sahl.HErren/slurwör-
digasti Hminnelse/ Konung Gustavus Aoolphus warit/
hwilken för then reena Evankelista Lära wägade Lijff
och Blodh och wardt mächta Segersall fiagm wio Lutzen
,6j2 dtN 6.

jll. Valamo, För thet Tredie stttt en trogen Bekännelse
strG
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Veciic2tic>.
strifftellgen och medh fielfwa Pennan. Casom ve Helige
Glloz Mennifflor tzaswa sitt taal sammanffrislvit/ saigambla
som Nya Tesiamentet/ effter GUdz befalnmgtz/rörde aff dhen
Helige Anda/ som war Helige Bibelvthwijsar. Sa ah« ware
Christelige Symbola ochTroos bekannelser striffteligen förfat-
tade.Sasom dhen 44. dhen
315. dhen Athanasianistc/ vhcn AugMrgiste Be>
kennelfen är Skriffteligenftamhaso och <läsin för KepserCarl den
Fempte/ 15)0. dhen 25. junij. Hwilken Skriffleliga
Troos hekännelse dcn Helige Lutherus säger figh/vthiettßreff
til DoÄ. juttum /onanoivilta effter lohannis Hui)Lxernpcl,
där GUdh fä bchagade/ bekraffta medhfittßlodh. Saclhre alle

Skriffter/ grundabe i den H. Bibel/ en offenteligtz
strefwin bckännelse och om therasTroo/ reena E-
vangelM läraochChrisieligaßeligion.
rittoicliz Flijt/at han tzölt i Handen enSteen öfwer ittßäcken

föllvhr Handen ißackenet/ähr han
vpwlicht affde§ buller/och kom tilfine förrige PKjioloplilske>4c-
<jit2tioner igen j warsa begifwen pa?Ki!olopKi.
sie Studier/ at hanvnder Malttjden offtaförgaaträckia Handen
tilFaatetj Nippocratez företogh sishwijdlöfftigeßeesor/ ran?
sakade<nedhfitjtKranckheeternasEgenssaper/och sparde ingen
Möda eller Mzfara/at han matte ölifwa sorsaan» vthi sinEdla

z Men hwadh ähro lnecjicÄtloncr ochskliffter/som «Lenasi angadhetta förgängeliga lefwernetz Sätlheet/ emot
denH. Bitzel/ och GUdelige dherrthi grundaZe ci-,
Skriffter ochßetrachtelser/ jom beflämia dben inwartes
Menniftian attilwaxa vthiGUozHal-liqheetzßlkedomar/
och blifwa vpfylt medh allahanda GUdz fullkonlWeet/och Ratferdigheetemssrucht/ hwilken genom lesumChristum komwer til GUdz prizs och loff/ at hon fins o-
siraffeliZy pä wärsHEAras lEsu CHrlstl Dag/ och mä
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OeclicZno.
hinna til thet Ewiga oförgangeliga Lijffz Zljcksaligheet?
The Hevmste wijseoch lärdeMän tzafwa icke sa myckitsedt pa
Gudz) Somfin Egin ahra och nptta Men en rätfinnigh Chri-
stel,/ da tzan myckitArbetathafwtr/ stattar sigtz medh Paulo för
dhen aldraringafie/ söker icke sa mpckit fin nptta och belöningh i
lekamligh matto > somGudzähraochloss/ sampt hansFörsam,
bltngsvpbpggelse och sörkofrlngh vttzidch Ctznfiendomb. Kepser

denAndte traffar en gangh enßsnde som Plan-
terabe Träa/ och fragartillijka hwad thet woro för slagz Trääsom han Bonden swarar/ nädlge Herre/ thet är
DadeltMj Keysarengör ther affitt <löpe och säger: Ah tu
gör ilt fasangt Arbete/tp nu sttter tu en lijten Öwist vthi lor-
den/ affhwilken tu aldeigh lärer ata nagon Frucht / emadan tu
reda är Hldrighoch dhennaQivist nepllgen innan ioo. Hh< lä,
eer bäraFruch: la/sw«ar Bonden/EdersMayttt thet sr sant/
iaM haswer ingen nptta ttzer affj Toch ar thet nogh/ at thetta
mitt Arbete lander Gudh til ätzra/ som hafwerbefalt migh Ar-
beta/ sampt mineßarn och effterkommander tilgang och godo.
hwilket swar sahögeligen förlusiade Kepsaren / at han Bonden
medh en märckeligh Skanck begafwade t Vthi thenna goda me-
ningtz tzafwer iagh ock saalltijdh gclrna Arbetat
blinghj seandes förnembligastvppaGUdzHhrooch hansFör-
samblingzvpbyggelst. OchEmädan HansElce«:tzßtjkz Ra<
det och ta öfwerFurstendömel
Ehstlandh/ Sahl. Hm Bengt Horn/ brcdowidh conrcHc,.
rat« min förrigekunHicin vthi Kongl. Domscholan/widh Re-
val/ betzagadepalaggia migh at förestaa dhen vacanre Swansse
Församblingh/förmedelsi pastori» Sahl.Her:
Gödeliga franfalle; Och HEAren Gudh sidermehea begpnte

Kuin ockvnbergangh/ för desi ssm
dhe Nincviters / Himmelsknande Spnder stull/ när han sende
öswer Swerie den Ena Fienden ejfter dhen Andra/ och lat dher

medtz



vc«Ac3tio,

medh ste.> Atlijka Synder förtiena lhkaStrass: TyWiag
rsdeligast/ doch medh min/ ta för tijden/ Högwördigeßistops
Sahl. Heel pKeitNsdonlenz, vthisammaFörsamb!mg: At en
roopande lons mattefeamträda ochförmana Fulcketlil bat-
tringh/medh GUdz wijdhängda löffte om förstoning/ sa frampt
the giorde/medh the M,eviter/.en sadan fruchtfom bMring !
tilhörde; Men Mothc forti fin ondsto/sä hade HERren
sendtöfwer ost ett Hcmbdaswärdh/ thet Hans Förbundh
hempna stuUe. Enteligen besordravc EdersKongl. May:tt
Min Aldranädigste Konung och Herre/ thetta mm godaföre»
tzafwande/ ta EdersKongl.May:ttA!dranävigast/i675. om
Hösienbehagadethez. Capitel/

H. Prophetelona. Hwar aff/sasom aff alle andre Gudelige Texter ochKongl. Aldranädigste
pabudh och Bsnedags?l2<:3tel/nogsampt sköniasSunde/thennawaraEdersKongl: Maytts Aldranadigasse wilia/ och ejfter
Konungens i Nineve berömlige Exempel/DöZsia asiundan:M
hwar och en/ vthi heclaEders Kongl:Mav-ts Nijke/mätte
wända sigd isrä sinomonda wa;h ochHanders ondffa;
PäthetGUd matteHngl'a thetondalom hantäncktegö-
ra ojj/ och ickeqörat. Nir SimönisPetri Baät begynte
siuncka winckade han til sinä StalbrMer som woro i tden
andra Batcn/ at the >?llUekom»na och hielpa honom/ och
the kommo och fördebadeßätarna i Landh: Sa hafwer
E)ers Kongl.May.tt lvinckat tilPredikoEmbetet/ sasom
fiädt i thcn andraBaten at hwar och en Redeligh Prastman ssulle
förmanaFolcket/atsörsonafigh medh GUdh/ och sedän sasom
GUozförsonadeßarn cndrächteligen och stadeligen/ medh theNt-
nevltcr/roopa til HERran/ sasom iKonung losaphatzthsh/ och
fulla troqna Bönce/ akallan och förtzöner för Eders Kongi.
May:ts3i)ff oclxhärdt lastadeßegemcntzßäät. Thetoch
förmodellgen hwar och en vprichtigh patriocglordthafwer.Men
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veäiccmo.
stulle nagon haruthinnan hafwa waritförsummeligh/effter Jere-
miaklaZan: HERre tu slar them/ o6> the kannat intet/ tu
plägar them/ mm the battra figh intet/the haswaittAw
stchtehärdare änSteen/och wllia icke omwandasigh:Sä
weet tagh docb/at HERrenkännerstna/ ochthttta ar then
förtröstningh sot» wij hafwe til wär Frälfare lEsum:
At om wtj bidie nagoteffter hanswilia/ sahörer han oss
Och effter wij weete/at han hörer otzehwaowij bidie: Sä
wecte wij/at wh the Böner haswe/ jomwij haswom bidit
affhonö/ at Gud hafwer s<i bönhördt os)/at wy vthom all Me nst-
ligh förmodan/ effter satzäffttgtHaaffzbmsande/täbäggießä-
tarnafiodo ifahra/ hafwom fördt bade BätarnaiLandh >

Saat then Andeliga/medh Huutzhäldzßäten far beroovthi
en trpgg hampn/vnver Eders Kongl. May:tsFrijdeliga Re-
gemeny Vaati all Gudachtigheet. Sasom Sweriges In-
byggiale tilljjka mcd EdcrsKongl.May:tt/saclicss/ som pattzen
Andra inncwatandeHhrsßönedagh/aff then ta Aldranadigast
förordnadeHögmässo Text/ftögdadefigmedhvphögd lösi:Loff<
watware HERrcn somfino Folcke Israel(Swericsßi)ke)
roogtfwithafwer/sasomhansagdthafwcr/ ickeittär för-
fallet affhans goda Ord/<om han igenom sm TienareNlo-
ft talat hqfwer. HERrenwHrGUdhwarimedhotz/sa.
sowhanwarithafwer medh wara Fader/ han öfwergis-
weotz icke/ och tageicke Handenaboltifraotz. Tilatböya
war Hiertatil sigh/atwn mäge wandrai aUa hanswä-
gar/ och halla Hans Bod/Seder ochßätter/ som han wa-
ra Fader budit hafwer. Öchemedan thetiaghhaswcr igenom
Glldz bljständh/ trodt/ talt/Prcdikat och strifwlt öfwer förbe-
rörde Prophete lonam/ nu anteligen/ til GUdz Hhra och Hans
FörsamblingSvpbyggelje/befordtasaffTlpcketlDagzlmset/
tp fördristar iagh migh/vthi allfom siölsta
at llcckecra thet rmgadoch wälmente Arbttc ath Eders

Kongi
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OeclicZuo.
Kongl.MayttmmAldlanadlgaste Konung; samptEders
Kongl.May:tminAldranädlgasteDrotning/vthivni>elda<-
nige tilförstcht/ atsadant medh nädeanscesochvptages! Paulus
stattar sigh lycksaligh/ at han fick tala in för Konung Hgnppa j

Ach! iagh stattar thetfastwehr/at migh nu giyz tilfalle at
tulcraochl»)ckönffaEdersKöngl.May:tsMlnAldranädiga'
sieKonungslampt EdersKongl. May:ts mm Aldranä-
Bijlager.GUddFader/Son och then H.Ande then Högt-
lofwade Trefaldigheet/ läte thet wara stedt vthi en önste-
ligh ochsast wälsignatstundt)/wäls«g!,at wari thenDag/
then stund/ then minut/ pä hwilken Eoers Kongl.Map-tt
May:ttingingemedh hwar andra Echta förbundh! wal-
signatwan Gudhoch wärsHerres Icsu Christi Fader/som ithen HellgeAndeskrafftwlUe/igenomEdersKongl.
Maptter beframiassns Helga Nampns LoffochHhra;
VpbpWa sin yelgaKtirckio och styrckia/
stödia och stadsästa Swel-lesß«>ke; Eammanbinda beg-
ge Nordistc Mken/SwerigeochDanmarck/ sä at God,
heetockTrooheetmage möötas tlljamman/ Rattserdig-
heetoch FrijdKyssas/at Trooheetmä waxapä lordenne/
ochßättferdlgheetstädanlderaffHlmnielen/ochatHEß-
ren otzgodtgör. Ochthet theste mehr/ emädan Hennes
Kongl. Map-ltwär Aldranadigaste Drotmng är medh
H.Kongi. Mely:ttwarAloranädtgsteKonnngEmgh vthi
then Saliga/ ReenaEvangelista/Lutherste och
Lära. N « HeliZeßaoid ibland aiwra Herlige lhknelscr/
kallar en EchtaMans Husiro itt Balsamträä/ (tp thet He-
breiska Ordcc
Balftmtr.lä) ochßarnen Olwe-elier Balsanigwistar/ hwil-
ka icke Vha vthan i ?2llrKina, widtz sericno vthi Engeddi
iusigardat/gifwcr tzan tiltanna: At hsn bör wara tagitz icke i,

bij bland
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Veäicsno.
bland then fali?a andreGUdz
Församblings Fiender Vihani pHlxliina, therßal''am wäx-
er/therthen rätta GUdzFörsamblmgär/ther Hcljobruuncn är
(sä vthtydesEngeddi) thcrOUdzOrd rentPrcdikas ol theHelige
Salmmenterneratteligcn2iimtnlttlel2s. Och hädän synes the
Gamble redelige Swenste hafwa fatt then Sedwahnen (som
sapes wara päfunnen aff Kyrckioläraren en Marlyr
vnder Kepser
önslas vthi Brudemässan vnder PäUet/sasom vnder itt Täcke/
gifwandeStilkänna: at thcbegge allenast are ittKöttochBlod;
Vthanfasimehra/ ock
ähro vnder itt Täcke Enige vthi en San Kciizions bekännelse<
Hädän arthet TpstaOrdspraket:Zwep Glauben/vnter einer
Decken/Vettragen sichftlten wol: Haller nu thenHeligeAn-
de/igenomDavid/thetHögnödigt/ at Echta Folck/iOudz För-
samblingh/ahra affen reen Evangelist<lära/och hafwa Bruckit aff
Maelz klarflytande KeUor/ at Balsamsirää mage vthsprijda
Balsamsgrenar: Sä fsrdrar han thetfasi mehr widKonungzlige
Gifftttmal,- EmedanenKonungbör wara GUdz Försam<
blingsSkaffare/ ochEenDrotnmg GUdz Församblings
Amma/ somLlaiZz talar i thct 49. Pa thet then reena
Läranmä hafwasinn rätta ganghvnderlbeggesWingar
tiUijka/och atFörbundftns Arch ma hwijlas vnder itt Ta<
pet.Therföre hafwa Swerigeslnbyggiare thesicsiörreords

och frögda figtz öswerthctta EdlaWijnträa/
ochrara Balsamträa/ jom ärplanteratiGUdzFörjam.
bling och tagit vhrp2i«ttinä/hwarestlsraelzßackarftyta
klarligepä alla thetzGator. Hr sördvhr itt Edelt Mke/
jommed otz förswararEvangelijSanningm til Grafwen.
IntetMkemehravnderSolen haswer sä reent/ klatt och
oförfalstatGUdzOrdoch Sacramenternes bruuk/effter
Christi Instichtelse/ hwilketar GUdzFörsamblings rätta

kanne-
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vcHclrw.
kannetcckn / som thesse twanne Nordisse. wäl öre thesse
Cronor/hoo ayre thcras liike ? Htu Folck som igenom
HEEran Salig warder hwilkmtms diclps!Skö!d ör och
tinsSegersSward. Wäl är tighSwerie hooartiniijtes
Tv tinKonung/ som ar cn liufiiq David/ cn Gudfruchtigh
losaphat/ en Niitalstande losicis/haswer sunnitLiconara,ät sigh och tlgh en Drotning/ en försichtig
Zai!/ soln kommer aff HERranom/ cn liufiig Sara somftrcr med sigh walfignelse.- tp hoo en sädana finner hansinner godt ochfar walstgnelje affHEßranom. M.' en E-
delgsswa aff LiusensFader/fom icke stär ti! atbetala. Sä
lomSolennarhonvpgängenar/ärenprydclstpäHEß-
rans högaHimmel- altsä ar Hennes May:t Drotning
uinca en prl)dclje i sitt/>ws/ i heela Sweries

Aujastakano/ sa-
somGpUeneSolparpaSilftt/erfötter..ftcrrenwalfigneKo
nungCAßLoch Drotning fine Rättfer-dige/hanKröne thcm medh Näde jasom medhenSköldh.Wälwmmen Konung CARL/ tu Edla Swea Hielle:Wälkommen Trotning Ullic'. k:cOnc?r2 tu Edla Swea
prydnat? WalkonnnenKonung CARL/tuSweriesßij-
kes Wörn.' Walkommen Drotning Ulnca l-^eon«rg, tu
Sweries Ri,kes Sool? WälkommenKonung CARLtuSweriesßijkesErona! Wälkommen Drotning U^ica.?

sweries I)ljkes Glädic.' Walstgnade ware
EdcrsKongl. Mayuer förGUdi Ewimierliga: O/ aldra-
nädigasteKonung/och aldranadigasie Drotning/ wasig-
natwarithen Dag/ then stund thet nwment/ nar Eders
Kongl. May:t May:t trada til sme Residentz Sätcz:'HERre sändt whjdeeten ncd asslinolnD.Himnlel/och
affnne Häl ligftectzSate/jandt Hcnne at Hon ar nar Ko-
nungCAßLoch Drotning Ullica Arbetar

b iiz lnedh

c.,,.,.-
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De^iclllio.'
me>hthem/at the mänge förstä hwad tigh täckt är. Lättmwijjheet leeda therasMay.ter i alla Germngar stickeli-
ga/ och bewara theras Mayuer igenomsinaHärligheet/
sä warda cherasMaytters N3ärck tig/HERreGUd/tack-
nemblige/ och the döma ta titt Folck rätt. Tu HERre lö-
nerthcmwäl som tittNampn fruchta. Tu gifwerKonung
CARLochDrotNiNZUlricaLlconora laNgtLl,ff/at tl)?ras
Hdr wara isrä Slachte tilSlächte. At the mäge ewigliga
för GUdi sittiandes blifwa/bewijsa theras Maytter God.
heetochTrooheet/at che bewaratbem- SäWille wij alle-
sammänsLoWunga tino NampneEwlNnerllga/och beta-
lawareLöffte dageliga. NuHERre/lhetOrdsomtuka-
lat hasweröfwer tm SmordaKonung CARLochDrot-
ning liil-ica Eleonora och öswcr therasMke/ wardesant l
EwlgTijd. Och tittNampn/HERre/waroe sant ochftort
i Ewia tijdh/ at man sapa ms: HERren Zebaoth Israelz
GUdarGUdiSwerle/ochtlneTienaresKonungCHßLS
och Uiric« Liccillul« Regemente warebeständigt för tigh.
Nu HERretuasiGUdh/och tu haswer jadana gooh ting
sagdt/latagnutilalwaMnaKonungCAßLSochDrot.
nmguinca: Hws/ Lljff och ReZemente/ at thet
blifwerför tigh/ Tp hwad tu HERre walstgnar/ thet ar
wälsignat Ewmnerliga. in llimma, Oaldranädigaste Ko,
nung och aldranäoigasteDrotnmg/HERrenDesusware
Edel sKongl May:tsMay:ts mächtiga bMrm/ stoora
starckheet/stygd emot heetan/fkiul emot then heetamibdag
bewarning emotstaplan de och hielp emot
Kongl.May:tSMay:ts viertä/ göre Msichtet gladt och
gifwe Helso/ Liiff och WälsiMlle - HEAren beware
EoersKongl.MayltMayttsöraltondt/hanbewaleEders
May:ts Ma:tsSiälar/ /)ERren beware Eders May:tS
Maytts vthgäng och ingätlg/isran nu och i Ewigheet. Ia
. För-



Oe6ic2rio«
Förbannat ware tben/ som Eders Kongl. Map:t Maytt
Förbannar; MenWälsignat warethenlom EdersKow
gel. May:t Map:tWalsignar/AMEN! Säönstar troo-
hiertellgcn / jom rcc«mmenc!es2r Eders Kongl. May:t
May:t vnder GUdz then Högstes bestydd ochsigh/ naft
GUd/vthi Eders Kongl. Maytts MayttsHögha Kongl.
Pnncst och Aldranadigaste besordran til nögot roligare

tilstandh/ effter itt tralsampt Arbete säwidl) Scho-
lan i Revel vthi Otta Ährs tijdh/ som ännu

Hageligen wtdh Kyrckmn här i Hbo/
ochforblifwer

Eders Kongl. Maytts May:ts

Hbo ten;«.Dm)
i s3V.

Atdraunderdänigste vnder-
sätheochFörebidmre

Hnclre2B 8. Ht»sselqtvlst



ThenEhrlsickge/Gudälfiande och Rätt-
Mige Läsaren/ Md ass GudFader/ Hclso och

Frijd aff HERmnom lesu Christo/ i then Heltge
AndesKraffl/ nu och «ltijdh.

<jW» U finner/ gode älstelige Läjare/sasom i andre dananw
ste ussthenHeligeAndevthgifneStriffter/vthittzennaHPro»

tan tighvnderwijsatilSalighcetgenom
TronapälesumThristllm. Tnithenna tortadockDiupsinnigePro-
phetefi.lner tuchenTttsaldiga Grundwal/och oryggeligä funäame-il.
pä bwilken alNrä'- Saliaheet sigb stödier och arundc,r/som är. i Gud)

i.Chrlsil AUmenna Fortienst;s. Then H.
AndesAllmcnnaßallelse.

«. thtt förNa/pö hwilt tWarSa»
ligKeetsicch grundar / ärGlldz?lllmc«na Nadz Barmhcrtischcetz i»ch

mcr en Vworen Ecwshfä»
stcr hoo»' Pwpbclcz'EMcl 'aiunda
tter HiLßren/H<LRren:Dag hafwcr lngenLllli tli chcn
achtlqasDod VchanatchenOgudacktlleomwandcrsigl) isr
lltt ock lefwcr: Sö omwander cdcr do
nulfräldartondawiftndc/hwijwgjenj doi»,
En thetm mcdh stoor Ou achrlg.

heet/ sähilttdes: Q inlelices- c;>'>j Doa
n-ccreä->e voluni, Tduär:Oburn lycksHliileäre the för hwi!'

tas stull GudSwHr;>mnhuru olycksaligeärothesomGudz Eedicke
troo wilia.EammaGubzNädes?lffgrund beprijfarP.lsnas/, .Emot
IsraelsßarttlbtandhwMahan lärdeoch Prophetcrate ochmycktt
gsdivthrättave ty bcn styrcktelerobeam then.ai,dra atigentaga sinä
Grenftr/bwarmed HENrenGndh Wille locw aff sin Godheeti thet
Assgudiste FM

5«cc!>.,3.1;.

2.«,cz.'4>)5.



TilMattck
6IU llclgar.' <ZU!» 6ocuit sub »Ilo lmpio,
lli»l« non mul«s«l2m!t»lesilc mli««l 6t

silllum.Emedan Jonas haftver lärdtoch Predikat vthi then Ogudach»
tigeKonungenSlerobeams then AndrasTijd/tä Assgudar Dyrckades/
sä är ey twisweli med mindrehanickehafwer lijbitstoraGenjäyelser/
nödhoch motgang. Ty vnderOgudachtigeKonungarbefrämiesitts-
gudachtigtWäsendeochtheGudsruchtigasstrstmelse. i. För lhet
dra beprijsaslthennaGudzNädeSAssgrund emot,the Hednifteßäyj
mz«/attht vnderligen igenomHaffzens bruscmde/fittGodz vthtastan»
de/ Ion« Prebitan/ tä han igenomGudzFörsyn/ wardt träffat igenom
lotttastande/ ja änteligen effterhans vthtastelse thet
stilla lugnat/ vlefwe omwände til then rättalsraelsGudh/och gierde
honomßöönocl' äkallan/ Offer ochlöffie.;. BttvijlesGudsNades
Affgrund emot Propheten lonam sielff» at han aff Gudz Näde tom
til sine jyndersKensioaff Haffzens Vrusande/ affsitt swära qwal vthi
Hwalfisten«ss3wt/hwarest han vnderligen igenomGudzNadigaFsrsy»
vppehöltz! at han ostadd bleff leswandes sputad pö landet/ aL han än»
teligen igenom Rurblyens wexande/ lumoga stugga/ och strtorckan»
de/ bleff omwändiftan sine Wagars willol ochögonstijnligen fick itt
vppenbart Exempel tilGudz outsäyeliga NsbesAffgrund emot sielftva
theNlNevltel/ hwarsHiertaGudh sä entannerligen rörde/ attheom»
wände sigh effter en eendaste Ion» Prebitan ochgiordeBättringh i
SäckochAsto. Affhwiltetalt ärtlart! at GudzNäd
lomMenmstlomsrvppenbarat. Och atGudh wtlicke at
gor sialförZas: Vthanat hwar och en wänder sig tllßättrmg.
GomwärProphete talar : lagh weet at tu H<3R«
dtllttGudh/Barnchertig/längmHdlg ochaffsirom mNdheet/yck läter tig angra chet onda.

ll.Univeilalll andragrund/ pH hwilten
wärEwigaValigheetsigiiödier/arlEsuChristiallmrnnaFörtiensts
Wärdiqheet. allep
nast för wara vthan ocbforheelawerldennes. Thetta wijseroch
Jonas märcteligeni thenna sm Prophetia/ther Sanningenes Mun
Frelsaren Chriftus ocl, sielff wittnar/ säyanbes: thetta wränga ock
«Horista Slächtet soker effter Tekn/ och ty stal mtet lekn gisi,

prophetensT<kn: lasomDonas war l tr«

50,.,.14.15

Ilt! «.,61
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31l Warew
Dagar «ch tree Natter iHwaMensBwk/ safknl och Menm>stlsncs S«>n wara l treeDagar «ch l tree Nätter t lordenne.
Har oM sälunda: non «m lecm<,ne,yuHmlus

plopkeravit, proseHc, »f»e«iuB, l! ejus monena
öc «lurreötianem voce clamgret. Thetär: Jonas Propheterade fastmeer med sitt lijdande än medOrdenom FralftrenslEsu allmenna
dyraFörtienst/ochsannerligenthetvppenbarllgareän atkan hayevth»
ropatlEsuDödhochVpständelse medhsielswaOrden;Men at then«
nalEsuFörtienst är allmen stönieSpätheHednisteNineviter/ ibland
hwilta Jonas ochPreditadcßättring til SyndernasFörlätelsei lE.
suChristiNämpll/säwäl som iblanblsraelsßarn.Thengodegunsti»
ge läsaren finner vthisielfwa Preditningarnalonam och Christun»
«onfererHde och sammanlijtnademedh hwar andraltä
Bödh/Begrafning/UpständelseochPredikande/jaHclfwetis-ochHim-
mclMrd warda indragne/och tilliltä vth'Viste Huru Jonas
riedera ftr figh hafwer warit en Asslnatning-

111. Univ«l»li« vocaciomz per 3an6tum subiimit2s. ThtN
TridieGrund/pil hwilten wärEwigaSaligheetsighft3dier/är the» all«

. mennä tallelsens högheet igenomthen H Anda. Hwilten alt thetta haf»
wcroHvppenbarat igenom silt Ordi Judom och Hedningom allmen,
neligen/ ocbatGUdi>ar lcke allenast Judernas vchan ock
mngärnas Gudh. Thetwijser ost Jonas som then
H AndesWärlkande/bädeför Israelsßarn/sässm och för the Hedniste
Nineviter. Alle theffe Tree wäreSalighetzGrundwalar äro oct här och
therinstrdei sielswePreoikningarna. Och är otz arma laphiterl som
ickeäro affAbrahamsSädheffterKöttet/ fasi hugneligit/ liujiigit och
trösteligit. Therföreförmodariaghat thenGunstigeläsaren täter sigh
thetta ringa doch wällneenta Arbete ochGudelige Xleclitacionei thefte
behageligare wara. Jagh hafwer rättenfaldigt gädt effter Swensta
vellwnen/ emedaniagPreditade thetta för eneenfaldighFörsambling/
päthet iaghock medhPaulo mättewinnathe«3nfaldige/och förhoppas
migh ochthethaftva giordt. Och emedan iagh ärstaddhär i Äbo och
Bosken i vpläggies i Stockholm/kunnaotwiftvelachteligennaZreLrlll-
»2 eller Tryckefeel wara intomne/tzwilke thenGunstigeläsaren öfwer»
stylar/ochaff en Christelig Frombeet cori>Zel« och ftrbättrar. Then
Gunstigeläfaren behagar aff en ChristeligKärleet Knsta migh Fram-
gäng/ än nu wijdare nsgol tilGudzÄhres befrämielst j Bagliuset

komma



WMrm
tommalHta;thertillaghfastmchra blifwer belvM emedan thenEhr<?
»orne/WälachtadeochWälstrnembligeHen HCNRICH KEP«
SER den Yngre. Kongl.Booktryckiaren i Stockholm/ icke alleimst
vplägger thetta ringaArbete medh sin egtnßckostnat/Mödaoch Om«
sorg i vthan haswer och lofwat migh igenom sitt angenthmeßreffäe
«l»tc» Stockholm den 17. is/p/sigh wilia vpläggia hwad iag
hälst tunde hinna fsrfärdiga/ ilijka maito/ medh egen betostnat. Gudy
läte en sadan filjtig och rättsinmHMan altljd medh the sine
iLwinnerllZa wälZä/ som effcer sin Sahl. Faders iLxempel z^
trollgen anwZnder fine Medel tilGl»d)Nampns ahro ock Hans
Fyrsamblmgs HERrenGNdhvpwäckeännufieresom
hansNampn befordra! Then Christelige läsaren befinner änteligen
at thess« GUdelige Betracheelseräre vthgangne/ pä thet hwar och en
mä besinna sigifräSyndsensVuaror:Sadättrestzhnuhwar«ck
en/Hck w3ndeom/pä thet »dra Svndez' mägeaffstrapadewaN
da: Atwederqweckelsens TydtäKommerfsr HiLßransAn^
fichte/ när ban sendandes warder then idernu tllfsrna f>redij
kat är/lESum CHristum. Wij tackom Gudh «Uesammansför
alle bewijste Näde.Wälgärningar/ bidiandes ytterliftare om Hielpi
TrKst/ och bijständ in til Endan/ sä flutandes; Nu tackarGudmlle/
then stoor Hllttggor l alla Endar/ then off lcj-.wayde bervarar
alt ifr3 lNoderllifwet/ och lor ofi alt Fovt. Han Zlfwe ost
itt gladt Hierea/ och forläne Frydh allestädes l rvärom Tijdh
l Ock at Hans Nädh mä alltijdh bUftva/Hch
frällw «ss ls lsNle »lj lefwe AmeU.

~Nm.,.,«
HH.'«.'9.,«

syr. j«:,«
'l »<<

The» GHde Chrisiellge^ssarens

Trogne Förebed^lre

Hnäre3B B.HasselqW/

<h
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Forstaet

VLRILAV
Forstäet

3ARVLI
BAR3LUS/hwilken den Elloffte Tälies/

Swea och GScha och WändernaS Kollina/VLR3ZAS Herre Man Wälies/
Grsnsses aff Danncmarks Kongliga Boning.



VLR3ZA KrSms nu SNIIL? Drötning/
Henm Gudh Fader i Himmelen glfwe/

At dhet Mti lända tN Swerges Bcknmg/
Dem och otz stmptltgh til Ewiga «fwe'

FeK« //,/,,,'H,»
/,«»»,H«,e

LnevM. sven.tZ.(3. 53^
IKeol. OoH. rrotcll'.

§c palln

äNOKLäS 8. Haffelqwist

.NU3XB. n:
z

Lxlollcl ,!tgm; c«u c,n2>fcr, '

Kininlvl non K«b«»lle «iccct I
kcl«» 2« fullolVe »6»m»ntin» vilccr» scn,^er;

Krgma vocc, pr«»>»os:
1'»!,» sc «s»tur : I°VLX, n«nn« HiaziKli ?

Zeciiblu in nollr!,, novul »cl«3 <

lticrismn sl»bol«, poitlo «luin»,
nuniverunt I'uib» noven» Zcn3
mcntc« <;ui <iu«s l«6«l«« I^lc)l.l.L§.

<eneris «loKn, «b
Hnt«lpl« V«til, slennqve «buccin« u«;

r«eni«,l ! '. Qcmin,« aäelil ,K»ln<i« !

I»lll n»« N, tripliei comp»K» cnluinn»,
M«un»n» v»«m« «;»« «son»!,>t UliVll

ki, Ttt-Landz/



vn: Hasselqwlft/ dllmZrienlelN^
e^Hl«cel/<»«m?nm<«n«m,

H ?ropker«,

tll.3ll<v^

Bc« l!>ri t»ntum h>len<icn»
Q!c>n»6»in vZläe p««n« «inici».
Vei v»num t)!«l«» n»men li un6i»
ll»«ciitc> 3c l,u<zcs l>Ii« tib!,
V«t«« »cicclcbril, Vit« <ieeu« imixllculztum,
tt <«« ««!«2i5 pcpclciunt <ion»
0,!m«l>« cu» z>2l«ntun» v
I'l»<illiit >wii« te proiN» »l, unZvc
l«rm»nljum, genij l»oml2te St «livit, ven 2
3ic ruälmcnt» c»>,i», n!>j «n«in incluliri, l«u6c»>
Htm!i,t, ut p«li«is «nni« cvnlciul iplc
l>lc>scKl», qvcmczue encomis
I.uclimÄz!<tlo!UM, >ti«2tit»U? Kc>h>«

kcnni« Zuäires Qvi« >tkcnis.
Uic <3r»ji« pÄritciquc I.,tini«,
?»nir»ui 2c 2c>z>lii«e
?er specnnen vsrium plc>K»Ki
Dum iic maliril nulnen
Iz>s« til»t, ciellit 3,cvl>li» scKol»!cl,«
><unus »onol»lum lzvoä poK«zu,m 6ein6«

cell3s 8i!«>A: veni» l,«uill« ljqvorcm
3«c1«5, qvol
spHl°cns, «iivinil 0i«cu!« 52nit» rtopkctll
N«lit» peiluKnl, öc ONlilti iussH vc«n6«.
In6e

pi« vert»» l««.it» p»e pulpitÄ «mp!i f
(>vi> ?»trum sc nutu polt ilte v«c«lus»
ltim» Izctllgni circumteiz n,min2 ?l«cv,

»

s«cr» 52llitiscli u»on<tr«Nl!s <lc>L«tM»
Livil,u« Vllz«n>s, l«cun6« m«nct«
>scc s-ltil «K viltim l»t>>, lic extencicie fHm»»,,
Duin s»»tt« lezu lnemc>«» tcmpliz,

«i!»Ul ckviuv luilniue vubi,
V»2VU»



«n,M 2oH» »in,», te«t« voliur» p» «l«^
<)uin«!»m tsufi<iu» tibi nomin» czvZneroK«ftit
V»ti» lukl», ctltu»
3ensonim «««lpreH unckique

numero, czu«« nunc «ommi««« pl«!»
lcKin»», <Mli»z«e t«i«.
lntkeu, «iliciet conlinu p«ll«ii««m .

><<dlibu« usque pi««, «iiii, qu«
llizet, 6c mtiitu äiZno, «c>u»!,it n«no«^i
Nac «»« et»m t»,it> melcecle lHl>c>t!s
l?cc fiuftr»nc!u» «li,, « Lccleli» spei«

2«l«que l>i«t«e v««p^uM»
Sic «nllein v»ii» qv2u»«m mibine mcllcin'
Vemelit »Zlico!« s»lx se«, seä inllmul iplö
Vrovenm tÄi?e, llölica <iuzzil»u, impi».
sic qvoque N2M2 viZil; cum.nuHe äiequc ptl un<l«
)»il»tu», «nuit fccurc» Iit»« poitum.
Viv« ljbiqve tuilczve <3iu Zrczi, ulque i«l,«v»;
Oullo, velut inäciellu, «^"^^

<zn!»usPlc bonil fl«cuilii K soirö

?ioieul?ul,!icus.

Dn. N O K e Hasielqwist
Lcclol,» FvccanZe viZilancilKmo, ?^«ö<l»»

cxcitio su!, conäilione p«ilcvc«nli» in ptc«t>«, complcittnrcm.
e,inque litulo 2-«t</«>,i«„«<,l«, ; läcuco n»n

f«lsu« Kunc l!ntzul,iem inzenii s«tum tibinon conL«tu>«li.
au«/«,/mm«ttiz lpeikllvli tt'M« ««»mimbul, luä eonclane ,dun>j«n«m f«u ttu«um.
pl-r«un« convcilloni,pl«<,mo. ä pnrstMilUmum cxitium 3vcl«n>,w; I» ?c tu m«l

audcnlimn, su<«„,<lo, awcnäo sc I,l,oi«nc!c, l,,u<z !ev>, pclpcuu, . ->l«mcn vcn «i U. !".««.

llucii, !,u<l,!>ilittl »bsylvilii.ut ,ä p»-
s«c« pölli, ; quo<jut i»nomini, 6ivini z!°ii,m. ejusq; Lcclcsl« «malumcntum «c,;
tionem cu»6uitul «pfo ;r«rze mt«« 8. 3. 8""» conlm.ili» !>t«2n,m monumcm,
lllllll», cliMi Bsn»vin« «äcmvt». ulibill communic,«. V,le. ',

V.«L.luä.^.^«iv»c.



I lEsu HeW och Wälsignade Mmpn:

WoMmsUome sirstgL^
pltel, och försie Vredtkan.

NHM Helge Ande HiLrre god/ :c.
cap. i. v. i.

MErrans Old steddt «l JonaAmlthai
sade:

Lt thet j OrenmedhOrd eller Giärning
thet görer alt i HErrcins lEsu Nampn/
!och tacker Gudl ochFadrenom genom ho-
'NOM: Förmanar ch then Helige Paulus aff

til the Coll. och 3.cap< v. »7. alstelige
vtwaldeiHErranomlEsu Chrisioförsam-thenHHaulus föresialler

I.Opernm noKrorum conllznarioncm.Ware
stor/ochGiärningars förrättande.At HErren Gudh wil atMen-'
nistian stal föda sig i alla sinä <l<jffzdagarmcd bckpmber/ och ata
sittßrödisinsAnlelesSwett/tilchc^hon warder til lord igen.
Antingen ta sadant Arbete ffeermedOrdsens vthförande och ta-
.zande/ellervthisitlstpaWätcktt med händernas och Kropsens^em-

A mars

<scn,z.l7/l<»



Then Första Predikan2

malS wärckande/ sa är ttzet Gudi behageligit/ som David wit>
när : Sällär tIM somfruchtarHEAran/ochpa Hans
Wägargär. Tuffaltsöda tig afftma Händers Arbete >

sällästu/ och wäl är tig. Thersörc: Hafwer nsgor ittEm-
rs«i. „«:,.».'

».«m. ~-7.
bete/ la achte han ther pä.

I!. Opcrucn Incnogrioncm, han föresialler ost/huM wjj sto-
lom begynna watt arbete/nembliga i lEsu Nampn/ lärandcs:
Alt thetj görm med Ord eller Giarning/ thet görer alt i
HErranSlEsuNampN. Lirosiandet begpnne lHErrans
lEsu Nampn/sa stalhan gifwa stn Wälfignelse/attheras arbete
icke stalwarafafängt i HErranom. I Werldzlige Regenter och
Öfwerhetz Personer/ begynner idert arbete i HERrans lESU
Mmpn/saledes: HErre lEsu/sandt nid WG'hetenafftm höga
Himmcl/ och afftinc HärlighetzSate/at hon ar medmig/ochmed
migarbetar/atiagmäsörstahwadtigtäcktär. I HuushaldzPer-
soner/ anftaller eoert Arbete i HErrans mcd Pc-
tro i lag hafwer arbetat (pä min äfwcntyr) ihela Natten/och satt
mtet/ men ititts!ampn HErrelEsu/wll iag vthkasia mittEmbe-
tcs Nät. Sä skal HErren öpna HimmclensFänster / och gmta
Wälfignelse ncdcr tilfpllcsi. I HERrans lEsu Nampn stole
wlj önssaofjenSaligStund/närKlockan stär: <Hm<danMenni-
stlan weet icke fin tijd/nar hon dööstal/vthan Uom Marnawar,
dasangne meden stadeligKrok/ och sasomFoglarna warda fän-
gne medh Snarona : Sa warda och Mennistiorna bortrpckte i
ondom tijd / näe han hasieliga tommcr öswer them. I HEr-
ranS lEsu Nampn stole wij äta och dricka / vpsta och ga i Säng.
I lESU Nampn stole wij lijda hwadGudh oh tackes palaggia.
HE-Xrans lESUNampn stal wara warWägwijsare
motgäng/.i lijff ochßödh. HErrans lEsu Nampn stal wara
war<lFcdomemotCpndenochittondtSamweet. TyiH'Eß<
ranslEsuNampn tzafwe wij förloSninggenomhansßlod/effter

Hans
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och första Capitel. 3

Hans Nädes Rijkedomar. HErrans ICsu ??ampn ffal wara
watt Ornegat/ pa hwilketwij stoleaffsomnaiftathenneWerlden.-
HErre lEsu / i tina Händelbesaller iag minAnda/ tu hafwer mig
förlösi/HErre/ tu trofaste Gudh,

111. IncKoÄiioniz Nalionem. ?au!us lärtt hwarföre wij
ssole begynna wart Arbete i lEsuNampn / nar han sager: Och
tackar Gudi och Fadrenom genomhonom (lEsum). Sä<
som wij vthllEsu Nampn hafwom harligltEiälcZagn 5 sa a"re wlj
ssyldige Gudi therföre ähra ochTackschelse. Tp alt thet goda/
somophänder asswar nadigeGudh/ thet ffeer ch föx lEsu skull.
För hwars stull Oudh hafwer giordt lil sitt Folck och Fostersäar/
aterlösioch Helgat oi)/ at wij med Gavid stpa magom : Huru ssal
iag wedcrgMaHErranom alia the Walgerningar/som han migh
gör s Therföre/<cke otz HErre/vthan tinoMmpne giffäh<
rona/föe tinaNadochSanning stull/lpdandesPauliFörmaning:
Hwad jnu äten eller dricken/ ellcr hwqd j gören / la görer
alt Gudi ttl ähro: sampt Petri: Omnckgor talar/han talesa-
som GudzÖrd. Ömnagor hafwer ittEmbete/han tiene aff then
förmago/ somGudh gifwer: PathetGudhbllswerährat iaU
ttNg/genomlEsumChristum/hwilkomwari ähla och wald
ewlnnerliga/ Amen, Emedan HHrren lEsus hafwer och satt
fittOrdvthiminMund/atiagtörförkunnalaeobsin öswertlädel-
se/och Israel sinä Spnd. Altsörty hafwer mg migsöretagit l lEsu
Nampn/ then märkelige BootPredikmen Propheten lonam at
förklara vthi FredagsPeedikningar/häri Revals DomKyrckia/
effter som Gudh gffwerKraffter/Md och Andatil. Pa thet lE-
su ähramather igenom bliswa beframiat/och Hans För-

'samblingvpbpgd. Men/ O HErre lEsu/iag clr tin Tienare/tin
Ttenare är iag/och tine TicnarinnosCon/en swagMennistia/som
hafwer itt ringaförsiand: Gör therföre wäl wid tin Ticnare/atiag i
ma leswa/och HMg tin Ord. Sxna mig Hgonen/at mg/ ma see

A ij" Vndtt
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4 Then första Prcdikatt
Vndtt W tin 'lagh. lag är en Gäsi pa lordenne/ fördöl icke
tu Bod för mig. lag hafwer fagtHErre /thetstalmittAtffwa»
ra/ at iag tina Wagar PNer. lagh beder M allo Hlerta in förM Anstchte/war mignadelig csster tiit Ord. At mg med tm He-
liga FörsamblinZ/O HCrrelEsu/ma sa här tig begpnna at lofwa,-
at wij och omfijder i titt Himmelstaßijkemagow tig medFadren
och then Heliga Anda/med thenna ewigaSängen/ vtan atcrwäw
dolllffsiunga:

warom Gudh isran ElVighecttilEwig-
Hect/Amenl

(lonsliiclllblMUB ?ersonam bcsee aff thefse VPSläsne Ord lun»: Person.Thetta stal wara wärt MorgonArbett. Gudh Alz«wächtig ware härtilstädesmedsinH. Andes Näde/ late
altsammans nytteligen och fruchtsambligen affgs/ för sittH Nampn och nädigaLöffte stull! O HErre lEsu siyrck
och Helga o§itineSanning/ty titt Old ar en ewig San-
niltg/ Amen/ Anun!

.Wij achtom therföre i theita «lärosipcke:
1. ?ONX, eller Prophetens sonx Nampn. Sa-som wij vthi Noja Tesiamentet faam wars Christne Äamvn vthi

Döpelsen / sabekomma the och sinej vthi gambla Tesiamentetvthi
Omstarelsen / i hwars Me Dövelsen insatt ae. Hwar med sa
wäl the/som wij warda vaminte: Om war sördärswade Natur
igenom thet beklageliga Adams Fall / at wij icke södoms effier

. Gudz/vthan effter Adams spndigaBeläte/hwilken föddemSon/som Hans Belate lijk war. Wij äreKött affKött. Ke kötzlige
» sinnave/hwilkee Hr en Fiendssap cmoot Gudh. Hre affNaturen
' wredenesßarn/döde vthi synden/och funnaicke ärswaGudM ke.

2. War vvtagelse assGudz Nade til Nadh. Tp aff GUdzPadeSfuUhecthafwewijsatt Allethe somdöpeeä-
ro

Kpoc,7 :il^

?ok> l7!«7.

Rom. 8: 7»



och förssa Capitel. ,

w/hafwaiklädt sig lEsnm wardom
wij Gudz Bam och Arfwingar / samptChtistiMedarfwMLar/

3» Wär styldiga plicht at tienaHEeraiwm vthi Heligheet och
Rättserdigheet i alla wara -lijffzdagar. Tröstandes op ttzer aff /
at ware Nampn äre ssresne iHimmeten. För hwars skuN hwar
cch cn masie beftijta sig atwal ochriddetllgen kämpa vnderFrel-
farens lEsu Chrisiißlodzfahna/til hwilken och vnder hwilken en
omsturenigamblaoch döpt inyjaTesiamentet/sig swurit hafwer/

medTwne och goda Gett
ningar/idkeligen sig pammnandes sinsNampns bemörkelse. Jo-
nasär sanwckitsom en Dufwa. Tänckiomvppa/ atnärlE-
sus döptes i lordans Flod/hwiladesthenH. AndaiDufwolijks
nelseöswer lEsum/som döptes/och GudhFader ropade affHim-
melen: Thenna är minkära Son/ i hwilkom iagh hafwer
ittgodt Behag/honom hörer. Sa hwilas thenHimmelsse
Guswanmed sitl heligaOliwelöff/Gudh thenH.Anda hoos themsom halla sittTöpelses förbund/och Gudh Faderroparöswerthem
at the äro Hans älsteltge Söneroch Böttrar/säpandes: The äro
jwmittFolck/Barn sdmickefalstäro/ therförear iag the-
rasFrälsare. Wij are m 6iicÄo, täcke i Chrifio lE>
su/som karkommen är. W illiom wij at then HimmelsseDufwlm/
Oudh then watdige H. Ande/somotz iGöpelsen njkeligen gifwen
är igenomwar FrälsarelEsumChristum/skal sisdze
wa/och i offhwi)las/sä masie wij wara Andelige Ion«, som csiter,
söllm och Egenstaper.

'

1., (lolumba ett lpsciola, Dufwan är ssön och fager / tp
när hon ligger i marcken/ glimma hennes Fiädear emot Solen /

jasomSilfwer och Gnlh glittra. En ChristtrogenSiäl gläntzar
emot RattfcrdighetcnnesSool Chrisium lEsum vthiTroon och
Trovnesßpgdcr. Ingenfägring af
Naturen äre nuj sipgge och onde/ nakne och elcndige/ wij are alle-
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6 Then Förste Predikan
sammans sasom the oreene/och tanquaiM
x-lnnuslnenttruHca:, sotn en orcenQvmnos Klader: Mcnaff
wär IrälsareslEsu ChristiFagrinz ämvij harlige wordne.
ken hasiver twagit oji renamed W.itn/vthwastat ojjaffwart blod/
smordtost medhärligßalsam/ochiklädtchstickat och stönKlader.
Sa at Bruden/ Konungens Dotter ar gansta härlig in-
wärtes/hon är kläddiGyUene stycke. HofwerariSalighe-
tennes Klädcr ochßattserdighetennes Kiortel. Ach.' ftögdom op/
wij äre wal beprydve,- Tv lEsus hafwer älstat ö§/och twagit
otz aff wäraSynder meo sitt Blod.

2. Owmlia ctt luswan är enfaldig. Sa be-
tänckiealleChnsinetherasaffChnsioförvthsagde?roZnattic«n,
Sij/iag sander ider säsomFaär iblandVlfwar:Warer
thenssull snatlesäsomOrmar/och enfaldigesäsomDufwor.
Gifwe Gudh/wlj kunde och wara wljsepa thet Goda/men enfak
digepathetÖnda!

Z. d!o!umba ett pura, Dufwan arittreenltgit Diwr. Sa
wachte sighwar och en lEsuCtzristi -lem/ för then AndeligeSiä-
ltnnes Oreenligheet Spnden. At när wij igenomlEsu blodiga
förtienst/medTrone fattad/hafwe afflagt then g imleAdamsPals /

sa Mdom honom icke a nyo /vthan sävom med Ctzttsii Andeliga
Bmv: lag hafweraffkladt minKiortel/huruffutle iag a-
ter klada honom vppä igen/ iag hafwer twagit MlnaOöt<
ter/hurustuUe iag besmittathem igen?Wij wcte närHEmn
lEsus warder vppenbar / ta warde wij honom lijke/tp wij sa see
honom sasom han är. Men hwar och en som hafwer thetta
hoppet i honom/hanreene fig/sasom han och reenar.

4. ett scrcunäZ,, Dufwan ar ftuchtsam.Twncs
Gerningar lysa ochvhr en ChrisienSial/hwilkcnärsomitt ftucht-
sampt Träs/thet fina Frucht bär < finom tizd. sater therföre
idart LiwslW för McnnlMomen/atthemäge lee idrago-

Ls«!. 64: S,
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och sorsia Capitcl. ?

daGiärningar/och prijja ider Himmclste Fader/ som ari
Hlwmelen.

5. C°lumb2 cK amabilis,Dufwan clr älstelig och affhällen.
HErrcnlEsusälssarallomthem/som omförbeeörde Duswos e-
genstapersigbefiijta/at the pathethögsiawinlaggiafig atbehalla
TronaochittgodtEamwet. GudhsimderthcnHimmelstaßuft
Vanfin godaAndevthitherasHiertan/somhtelpertherassfröplig,-
heet/och manargodt för them/ mcd ovthsäyelig suckan/ effter han
och manar för Helgonen effter OuvzBehag. Iahan larer them
bedla: Lar miggöraefftertittßehag/ ty tu äst nnnGUDh/
tm gode Ande söre mig päen jämpn Wägl).

Ooalinsle I. <laromhar aff/til thet försia l thetta wart <läro-
fiycke/at lgenom myckin Bedröfwelst mäste wij mgä i Gudz
Mke. Fasi en rätt Christer, beflijtar fig om thessc omtalte Dus-
wo-2lrter/ sa mäste han doch altizd ftuchtafigh för Rofachtige Fo-
glar/storm och Owader/ emedanthetarsäGudzWilliaochOrd'
ning/at wij masie sorsi waraChnsiiKoMörl wij blifwom Hans
ahrosßelatelijke. ThetChrisiuswaralsteligeFralsaresäger om
figh : Skulle icke Chrisius sadant lijda / och scdan inga vttzi fin
Härlighect s Thet sciger ochPaulus om aNerätteChriMemmar:

wij lijdommed Christo/ sa ffole wij och mcd honom komma
til Härligheten. En Duswa heter vthi ttxdkllste GrundTex-
ten/!"12V (lowmba öc exposic» 2

V» öc oppreNlc. sampckit som then ther medh
waldochßoffwarder efftersiamplcw/och fallersnarligaiNntet.
Tp kallar fig David/ när han war fipchtig för Saul / och kom i
sior -lijffzfahra när Konung Achts i Gath/ En ouwb Dllfwa.
Sa cire mange offpldige Ctzrisine (förWcrlden)vthi stort Elen>
de stadde/ som med Chrisioicke tora vplata fin munn/vthansuckal
lag ar tystnad ochstillawordm/ochtiigerom Glädena /

sch mäste srftta mm Sorg i Mig. 6roch wisserliga cn
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8 ThenförstePredikan
, kasielig ting/ at man kan tijga och hafwa Talamodh/ u<ll naMvppa kommer. Och wssra sasom en dumb Duswa.

Kobile vinccneli genus ?»cicnria, Vincir
! öi viz vincere, «iilce

AffTälamodh/war from «ch g«db/N<l>ch essterfW Gudz wlllta/
thetta gsr/ cher effter lbor /

NMI Gudh e'? frän sigh l?lllm/Eälamod , Nody är Hlmmelsst Vw'dh/
Vthi GVd) Skatt sorborgat/
2lffthenn<» Spijs bllfwer man wljs /

<l>ch ofwerwumer Aorgen/bade Morgon.
. Mt sadant Talamod iBedröfwelstn med stillheet och hopp kan in-

gen hafwa / vthan then som söker fin Tilfipcht och Starckheet hosFUlsarenlEsumChrisium / hwilkenärenbeqwamlighHielp vthi
the siora Bedröfwelser/som ost antingenäro/ellerkunnavvvakom-

. ma.Som Chnsiusstelffrader: StatvpminKära och kom /
tNln Dageliga kom hijt. Min Dufwa vthiSteenklyfftor/
vthi Bergsrefwor. Lät Mig ste titt Ansichte/och höra tij-
naröst/ ty tin röst är sööt/ och titt Anfichte Liufiigit.

Dufworne areDrc vtiSteenklpfftor ochßergsreswor:
vibus rapacibuz, för Roffachtige Foglar. Mrwij tagom war
Tilfipcht til Fralsaren lEsum Chrisium / then Himmeistä Klip,
pan/sa kan then Helfwetis Rooffogelen Dieswulen/ medhalt fitt

i Anhang /oh ingen stada tilfoga. Emedan HErren lEIuS
Christushafwer igenom jmDödh nederlagthonom/ som
Döden iwöld hade /.thet arDieswulm/ och giordt thim
frij/ somialtsttt Lefwerne/genom Dödzens Räddhoga/
hade mästTralar wara- lEsustzafwervplöstallwmßand.

;. Hch gör thet än dageligen/nar wij suckom mcdDavid: Mm ögon
see allefiades ti! HErran: Aphan stal taga min Foot vthuM-

5. tet. Wändt tig til mig och war mig nadelig /tp iag är Eensam
och Elende. Mms tziertans Hngest <ir sioor/för migvchu niine

NödZ
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och första Capitel. ?

2. Bergsklpfftorne finnaDufworneKyl-
nmg ochSwalka emot Solenes Heta.- Vthi Frälsarcns lEsu
Chrisii Särfinnom wij en önstelig Sialenneswederqweckelse/e,

drägeliga Hecte. Proph. Hezechiel säger: At Oolcket qwijdar
ltzka som Dufwor iBalenom / hwar och en för sinä Misigermng
stull och Gudz siora Straff. Therföre gack in vthi Bergen /

ochbortgöm tig för HErransftuchtan/ochsörhansharligaMa-
jestet/ och besinna/at HEttenlEstlShafwer lllsredz stKlt/ i-
genom Blodetpä fitt Kor§ / bäde thet pä lordenne och i
Himmeten Hr. At wij trösieligen fiunga:

mig nu bedrsftvat gor/
Samrvetet Mfwer hwijla
Svndernaftere än Gandkornen ar/
Doch wll iag icke förtwlfta:
Ml«n tänckta troliga pä tm Dsdh/

liLsu <shr»st tin Sarsa rod
Skola mig fast vppehälla.

5. öc 'lcmpekacc, Vthi Bklgsklpfftorne äro Vuf»
worne säkreför Regn ochStormwäder. Vthi Frälsarens lE<
suChristi H.Sa°ar ochWmgarsSkugga äre wij Me. Vthi
Förföllielse/Motgang/Elende och twang/mangen masie klaga:
Bageliga<ir minSmäleksörmig/ och mittAnsichteärfultmed
stam/at iag masie the Försmädare och iasiare höra/och Fienderna
och the Hembdgirnga see. Mentrösia tigh/OälMigc Silil/
tin Fralsare Christoär händtthctsamma: Hanär mächtigattaga
tig vthur angesienswijda Mur/och vphdpatitt Hufwud öfwe»
tina Ficnder som omkring tig äro/ ochöfwertackia tigifinaHyd,
do i ondomtijd/ förgömma tig hemliga i fitt Tiall / och vphöpa
tig pa ena Klipuo/at tu ma saya mcd iusi: HERren är Mitt
Lnvs och min Halsa/sör hwemstal iag ftuchta mig? HEr-
ren ar mins Lijffzkrafft/ för hwem stal iag grufwa mig.
Lofwat wari therföre HErren/ at han lcke gifwer og til'
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l° Then Förste Predikan
Roffs vthiAendensTander. WarSiälar vndkomen
kasdmenFogeleens ar
sölldergängen/och wij äre löft. Wnr hielp star i HER-rans Nampn/then i)immel och lord giordt haswer-

Ach.' H Melige Wanner/ öswergifwer Staderne / och bocr
vthißtrgsklippomen/och görer lhka somDufworne/som boo
högt vp i Holen. Thet är / öfVergifwer Fasiingc-
l-gheet/och bmkarWerlden sasom jbrukadehenne intct/och swim
gev idra Tanckartil thet som ofwan ti! är/therChristusärsittian-i
des pa Gudzhögra Hand. O hade lagWingar sasomDufwor /

at iag matte fipga/och bliswathermin HErrclEsusär.' Jo/min
Siäl/tuhafwer tin Troos/ochGudeligaßönersAndeliga Win,
gar/medhwilkatu vpfipger för lEsu Anstchte/sä offta tu suckar /

täncker ellerttoligen beder: SäsomHiorten ropar esster särstt
Watn/säropar min S<äl Gudh til tigh. Min'Siäl tör-
star effter Gudh/effter then LeswandeGUDH: När stal
iag ther t«l wmma/at mg matte ste Gudz Ansichte s

l!. ?acretn lwij achtom til thet andra < wart
siycke/Prophetens lonxFader. Hwilken haswer Hetat Amithai.
Hwilkct är sa mpckit/som Vcricaz cller Sanning. Nagre äre
ithen mening/at Jonas hafwer warit EnkionesSon iSarpath/
hwilkenProphctenEllas vpwächte ifta theDöda/hwaröfwerPil,
tens Moder sigh högeligen förundrar/sayandcs.- Nuförnimmer
iag attu/Elia/arenGudzMan/ ochHEßrans Orditinom
Munn är Wist. Och stulle sa sedän hafft kallat stn Son then

eller SanningennesSon/affHEßrans sansardiga Ord.
Men thetta rimarfig föga l Ty Hnckian l'Zarpath boddewidSi<
don/som warvthomlsraelsßorgerstap/och war enHednlstQwlm
na/som HErren lEsus ficlffbelygar/ säpandes: MangeHnckior
woro i Istaelvthi Eli« tijd/ta Himmelen igenlpchtwar ittp ahr och
st)cManadel/ta sioorHunger wav öflVcr hela -landet. Och tilin-



OchFörstaCäpitel. n
gen aff ttzcmwarEliaSsand/vthantilenaEnckioiZareptaSido-
ms. Men Jonas war en Israelit/ellcr Hebrailk Man / food i
StadenGath-Hepher/ belägen i SebulonsSlächtesArswelott/

tzwilket G«dz A«de sa talar annorstädes: lerobeam then
andra/Konungen vthilstael/tog igen Israels Grenstor isra He-
math/alt in til Haswet som ligger i Hedmarckenne/effter HER'
rans Israels Gudz Ord/som han sagt hade genom sin Tie-
näre Propheten Jona Amithai SonMmwar affGath-
Hepher. »Om hwilken Amithai/ Faber/ GudzAnde icke
förmäler/antingen han aff högre ellsrnedrigare fiand warit hafwer/
thet och föga liggermacht vppa at weta, Hafwer han warit en
mälckelig Man / wanMchtades honom ev Jonas / som war en
härlig HErransProphete. Men war han en ringa Man / som
gemeenligen plägar tilga / sa beprpdde honom Jonas medh sttt

och ödmiukheet/at ha», nänwner och ey
stämlneswidsinringa Fader (som mänge obetänckte Barn offta/
Gudh bättre göra) GUdh är thenAldrahögste ochvthrättar doch
sior ting/genom the ödmiuke. Gudh weet allas Hierta/och thet
som för Mennistiom högt är/ ther fipgges Gudh widh. Hch thetsomwar oadla och sörachtat förWerlden/thet hafwerGud
vthwa!dt/ochther mttt är/pä thet intetKött stuUe berömma
sig för honom. Tp hwilken är som HErren war GUdh / then
sig sa högt satt hafwer/ och s«r vppa thet nedriga i Himmeten
06) pa lorden. Then som then ringa vprattar vthur Träcken /

och vplpffter ttzcn Fattiga vthur Stofftet.
VaÄrinalc li. 'larom här afftil thet andra i thetta -lärostpe-

ke/at atls lonZe, thet ärChristne/ som äreAndeliZeDufwor/ ssole
bcfitztasig attheäre lilii Sannmgennesßarn.Theb
taÖrd hafwer sitt vrsprung aff then som födersig/
Tädan är och thet Ordet I»d< ther med siute
wij och alla waraßbner/säpanoes wib ändan:Amen.

Bh des
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ThenFörftePredikan
Les ther med see at sasom troligenföder ch/jafafibätter-
änenModersittßammedsineßrösi/medsittOrd som är San-
niligencs i sa w'l han ock/atwi< troligen/redeliga och afftro-
fastoch stadigthierta/stolomhallaos)m tilhonom och hans Örd/
alt m til ändan. Buswor astundagarnarena Korn; asiundom
och wij then rena Sanmgennes Säd/thet adla GudzOrd/ h^lst
emedanwij Heofödde pa nptticke affnagor förgangeligSäd/vtan
affoförgängelig/som sr blis-
wer. Bäde <lärare och Htzörare sape mcd Paulo: lag ssam-
mes lcke wid EhristiEvangelium/ty thet är GudzKrasst
aUom them til Saligheet som trso. Fatta therstrePauli

i.rct.,:»;.

, - .6.
lcrim. 6.». ?.

'4. Förmaning: lagbiudertighförGudisom alltmg gör lefwande /

och förlEsu Christo/somvnverPontioPilatobetpgathaswer en
godßekannelst/attlthallerßodet obesmitteliga och osiraffeliga/
in til wars HErres lEsu Chtisii vppenbarelse. En <lärare en-
kanyerligen wachte sig för <lögnachtiga Wägar/ som haswa fitt
vhrsprung affßicswulen/som ar -tögnachtig och thcst Fader.Han
ar enfalstAndc/vthi alles therasMunn/somwijsa andraßijwa-
gar til Saligheten/än Gudz Ordz Sanning ost wijsar. Han lö>
nar och Mathem som Ma -lögn aff honom: Tp / them läddom
och otrognom och allom lögnachtigom ae dccl förwarat i thcn
Siön / som brinner medEld och Swafwel/hVilket är then andra
Göden. Men alle the som effttr Gudz Ordz Regla wandra/öf-

.7°K. l: 44'

>PO«. 2l! 3.

wer them wari Frid och Barmhertighcet och öswee Gudz Israel.
FölliomlEsiim/som ärWägen / Sannlngen och -lijfwet. Pa
thet wijmage wara rätte Sanningenesßarn/ somChrifius of)
läree: Om j blifwenwid minOrd/sä aren j niine rätteLär-
jungar/ochj stolen förstä Sanningen/ och Sanningen stal
göra eder Frij. therföre/vthu/iHErranom/blifwa
siadigt wid Ord/otz til en berömmelse pa Christl Dagh /

at wij ickefafängt löppit ellcrsafängt aröetat haswe. Hhörarna
ochalleChrisinezälssaGudzSanning/ sieidze bidianves Ilff-

Idi,. ,4 - s.

M. z - 3,.p
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ThenFörstePredikan'
Hsskonen nu tilstundar wlsi/Bllss när ofi lEsu Chrisi:

Sanmngs Lnvs och Helga Ord/
H.Ht fo'r «ch bllfwa VunFtordt.

Ätbade och Atzörare mage har affrunna trösia sig pa sitt
pttersta/medPaulo: lag hafwer kämpät en godh Kämp/
fag hafwer fuldordat loppet/iag hafwer häUitTrona.Har
effter äl mig strwarat Rättferoighetennes Crono/ hwilka

mig gifwa stal pa then Dagen/thenßattferdi-
geDomaren: Men icke mtg allenast/vtan och allomthemsom alfka Hans Uppenbarelse.

111. OOciumionx, Wy achtom tll thet tridie Prophetens
Ion« Embete. Sa hafwer han icke warit nagon ringa Man/

vthan en högvvlvsi HErrans Prophcte. Hwilken hafwer lefwat
och Propheterat vthi Iftaels Konungaßtzke/ vnder lerobeam
then andea / wid ;ifo ahr effter Wcrldennes Skapelse. För
Ctzrisii Födelse 8:a ahr/och seerman/at Jonas är then äldsieoch
aldraförste Prophete ibland th<l6/ som siä antccknadeißibelen/som Gudh hade ibland filt Folck.. Men sirax han begvnte pre,
dika/hafwa och begpnt at sorerH vthi IftaelsKonungarPe/Ho-
seas/Obadias/Amosoch Esaiastludaßifke/hwilkcn begpnte v,

thi KonungVsta tijd/sömblessKonung vthi lerobeams then An-
dras ttzd. Jonas predikade och för Nineve/ som hela Historien
wittnar. Ia Gudi wari loff/ Han predikar och för otz. Eme<
dan alt thet off förestrifwitar/ thet är strifwit otz til
dom/ atwij igenom Tätamod och Strisstennes Tröst sto-
le hafwa en Förhoppning. Propheten Jonas war en sioor
HErrans Smorde ochmärckeligMan:Men masie förfara i fitt
<land/och ibland fitt Folck stort Elende och motsiänd. Tp Ha-
saelKonungen iCprien och Hans Sonßenhndad plagadelsrael
lämmerligen/som ProphetenElisa tilförne mcdHeta Tarar spadt
hade in förHasacl/sapandts: lagh weet huad ondt tu stalt

A ij göra^



14 Then Förste Predikiin
göra Israels Barnom / tu stalt vpbränna theras fasta
Stader medEld/och theras vngaMän dräpamedSwärd
och dödatheras vnga Barn/och theras HafwandeQwin»nor sönoerriswa. Thetta alt sörachtade Israels Barn/ leffde
vthi itt stortAffguderij och hiertans Hardheet/hwarföreProptze-
ten Jonas ev Heller thet basia iblanvihelvledh. OchfastHEe_
ren theras Faders Gudh stinde til them/mcd fin Bodffap bittida:
tp han stonade sittFolck och fina Boning : Doch begabbade
theGudzßodstap/och sörachtade hansOrd/och bespot-
tade Hans Propheter/ in til the§ HERrans Grymheet
wärte öfwer Hans Folck / at lhem nu intet mchr siodh
til Botande. Tp tog HEeren Gudh fittOrdisran them/sin"
det til Ninive/ther sedän Jonas predikade somwij/ mcd Gudzhielp
i <längden fa höra / som bättrade sig och blefwe behaldne. Mcn
Israels Barn kafiade HEeren bort isran fitt Ansichte/ plagaoe
them och gaffthem iRösivare Hander. Tp först bortförde 'lki,

?illeller -land/och sedän hans
n,Ä2r the 10. Slächter til och satte them vthi the Me-
dersStäder/och annorfiädesvthißijtena /vthiswar Träldom /

at the aldrig komme tilbaka/thetta hotade them Gudhsapandes,
MittFolckärförderfivat/therföre atthetickelärawil. Ty
tuachtar intet GudzOrd / thersöre wiliagh ock intet achta
tig/tu förgätertinsGudz Lag: Thersöre wil iaghockför-
gätatig.

Ooärlnalo M.
ckie/ läromwiz/ atlijkasomGUDH offta för een ogudachtigtz
Mennissios jynder ssull straffar ochforsiörer itthelt iand ochKo-
nungarifie, tp en »ch
populuz luir ownis. Thet <ir för enllgermngsmans mGhan,
del straffar Gudhoffta hela tzopen. För Achans TiusVttij stuU

mafie
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OchFörstaCaplttl. »5
maste he! 11srael lijda : Altsa stonar Gudh ossta ochvppcMer
ikt tzett 4and/S?ad och Konungarijke för en Gudfruchtig Menni-
stios stull/som vplatce finMunn trösieliga/och beder för helaFolck,
ftnsSyndcr/ at HErren mablldkatbllfwa/ochglfwa WGHeten,
msAndachkeliga. Exempelärojj Jonas/ förhwilkcnsstuUl,
ftaelsßtjke/salangehanlessoe och nagre andre Gudftuchtige/som
ickehadebögdtsin Kn.l fölßaal/affGudiförstontbleff/la/Gudh
lofwade willmstona fölTijoßat-
tfaroige stull. Ttzeeföre sager then Salige -lulhems: At Gud,
fruchtigeMän the äre Stolpar/som vppehallaWerlden/ at hon
icke i fin Ogudachtigheetförgas. Thersörebidiom Gudh/at han
wille- sannaGuozfruchtan/altijo aff
Hicrlatsuckandes-HErrewijfa mlgh tinawagar/ och lär
Mig tina Stiigar/ledmigitine Sanning och lär mig : Ty
tu äst then Gudh som mig hielper / dageliga förbhdar iagh
tig: Vthan och bewara/rättstnmga Predikanteroch<tärare/at otz
ochwart mawäl ga/som then Gudfruchtige Kon> losaphat
förmanar : Hörer har til luda och j lerusalemslnbyg-
giare: Troorvppä HErmnder Gudh/sä warde j trygge/
och troorhansPropheter/sästeer ederLycka. Menther sa-
danaGudfruchtigeborto äre/ther siar landet jammerliga/ochallom
Inbpggiaromga illa. Ta hetcr thet.- lag jökte ibland them/
om nägor Wille förtaga och stilla Wredena för mig/ at iagh
icke stulle fördärfwaLandet: Men iag fann inMn. Ther-
söre vthglöt iag niine wrede öfwer them/och medhjmine
Grymhey Eld/giorde iag en Enda med them / och gaffthem
theras förtienstvppa theras HuswudMerHErren/HEr-
ren. Thersöre i dag/ i dag/medan jhören HErransröst/'
saförhärderickeidor hierta - vthan twärider/görer iderre-
na/lägger bortidertondawasendeifta min ögon/wänder
igenasthetouda/ochlärergöratffetgodtär/farerefterthet

som
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,6 Then första Predikan
sonl ratt är. Sck kommer tä sedän sram/och läter o§ gä
med hwar annan til rätta / säger HERren/ omidra Svn-
der anworoblodröda:Sä stolathedockwardaSmöhwii-
ta/och om the anworo säsom Rosensarga- sa stola the doch
warda säsom UU. Amen/HERrelEsu/Amen.

Andm PredPan aff
Prophetens Ic>nX i. cap.
6«ä. O Htkßre Gudh tm Helgi, Ord.

MERrans Ord stedde til Jona Ylmittzai
sMA/essterLagh och Wittnesbörd /om the thet icke sä-

stola the icke sä Morgonrodnan- IthesseOrd
gifwer then H.Propheten Esaias otz twänneting til at första.-

I. ()niz lic Dux virH noltrZe, eller hwem som är watt <lef>
wernes rätta Wägwijsare / nembl. Velbum vei, thet är Gudz
Oro/effter Lagh och wittnesbörd/ säger then HeligeEsaias.
<lagcn larer o§ hwad wij stolom göra ochlclta/ wärckar anger och
ruelse vthi MennWones Hierta/ ty igenom 4agen känner man
Synden". är war Tuchtemäfiaretil Chrisium: Pa thet wij
stole wara rättfärdige affTrona/tzwilken kommer assWittnesbös-
det/thet är/affEvan getto sombara Wittnesbörd om Chrisio/hwil-
ken ar <lagsens Ende tilßättseldigheet/hwariomochenomtilSa,
ligheet som tror. Sa kommer ta Troon affthe hugneligeEvan,
gelij Mte owFralsaren lEsuChllsto/hwilken ärKcrnan och hela

Ewan-

kxarclium.
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och första Capitel. l?
Evangclij innehald. lEsus Werldennes Frälsare är itt cen.
rrum eller Mnal/til hVllken hela thenH.Smsst sichtar jTy i Bo-
kenneär striswitom honom/ och honom bära alla Propheteena
Wittnesbörd. Han är Summan pa hela then H. Skrifft/ sasom
then H. Paulus larer ;.lag hölt mig icke ttzerföre/ atiagnagot
wlsie ibland eder/vthanlEsum Christum och honomKorWstan.
Therförc/ then sin Frälsare lEfu m ttrhafwer/ han Me allenast
then H. Sknfft til sin WägVijsare och -ledsagare i thcnnaWerl-
dena/hällandessig allenatil <lagen och Wittnesbötdet / som inne-
halla Ewiga -lijffzens Ord. Fcruramini scriprurHz, ransaker
Skriffterna/tythervthinnanhafwtnj ewinnerllgtt <lijff.

li. <)u« Ollena torer Verbi neZleÄnridus, ncmpe I.uciz
mamrin» privacio. Thet Straffsom Gudz Ördz Förachtare
stullewederfaras/ nembl. at the ickessullefa Morgonrodnan /

om che effter <lagh och Wittnesbörd icke siipa. Med Morgon,
rodnan förstas:

i. Gudz Näde ochBMnd: Titt stal tig vthbrisia sa'j
somenMorgonrodne/närtuakallar/ stal HErren swara ttgh/
och tatu rovar/ stalhan säpa: Sij/ h«ir äriagh.

2. lEsus Christus K vera ejus Här fölsias lE-sus Chnsius/hans och GuozsannaKannedom/ hwilke wij allcna
lärom Skrifft j tp/ ingen känner Sonen vthan
Fadren/och ingen Heller tannerFadren vthan Sonen / och thensom Sonen wil thet vpvenbara: Men nu hasiver ingen nagor tijd
sedt Gudh/ Eende Sonen som är i Fadrens stööt / han hafwer
thet kundgiordt/ i thet han är med sin Himmelste Kundsta / aff
G«dz Ord vppenbarad/ ochframkommen som en stöön Mor-
gonrodna.

<Wa som Morgonrodnan föeer lagen med sig / alts 3 vptänder
Christus lEsus/genomsittOrd/GudzsannaKundstapiwarehier-

C ian/

?KI. 4°! 8-
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l 3 ThenAndr6Predikan
tan/ tyGudh <ir then somböd vthi Mörckretlysa/ och thet
lysscvthi warHietta :Atigenom

Kundstap i Msu ChrisiiAnsichte.
Morgonrodnanfördrijfwer Tiufwar/som icke töras siiala sedän

jaftitt soin om mörcka Natten.> Chrisius lEsus har sördriswit the
Helswetis Etratröfware /Tiefiarna som regera i thennaWerlden-nes Mörcker / och hafwer vppcnbaratz ost som futo iMörckret och
Dödsensl?ugga/och stprt wara Fötter pa Fridzens Wägh.

Morgonrodnan vpfrissarmed sin medförandeGagglordenes
Frucht: ChristuslEfus hafwer vthgutitWatnvppa thet törstiga/
och Strömmarvppäthettorra/ somärthenHeligeAnde/ochstn
Wälsignelse vthi sttt Ord.

Morgonrodnan moäcreral Solenes Heta: Chrisius lEsus
hafwer siillatGudzWredcsEld sombrannöfwer ncder<>
sta Hclfwetit ochförlossade ta hnn
wardt en Förbannelse för o^.

3. Vlt2 «terna: Med Morgonrodnan fötsias och thet Es
wiga : Tp när tig/HEerelEsu/ar en leswandeKälla/och
och l tino «liuse seewij <liws.

Alle therföre the som halla figtiliagen ochMttnesbördet/la-
ta sig nöya mcd Propheternas ochAposilarnesEkriffter/sökiandes
thersin Saligheet/ then stal Morgonrodnan Chrisius lEsus med
aUcstneWälgerningar til vpga/ och allethe som
effterchennaReglen (Gudz Ord) wandra/öfwcrthem wariFrid
och Barmhertigheet. Men the som effter en annan löpa / stola
sioorßedröfwelse hasiva. Thet är Bedröfwelse nog/ at the then
treggiahanda Morgonrodnan ; Hugsivalan / lEsum Christum
medfin härliga Kundstap och thet ewiga Hjswet förlora»Tp för-
bannade csre the som wilka ifran tm Bod / tu HErre/ förlrampar
allathcm som willega omtinarätter/ tp rheras Bcdragerij, är
sammans <lögn.

Sm
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och försiä Capitel. '9

Omthenna GudzOrdz oeyggcliga Sanning/waldomwljwij-
dare vnderwiste/pa thenna Morgonstund/ vthi thenna andraPre,
dikan affProphetenlona/thcldan wij Villiomhämptathetta ena
-lälosipcket:

H«,</ /s«< c7/t^o»,'s<: eller/
At Prophetens Ion« Book ar wisserl. enfast re<

gel/som kan osivpbyggia/säwäl somtheandreH Skrifftz
lianoniffe Böcker/sullkomligen ttl wärTroo och Christcli<
ga Lefwerne.

Sa gifwom wij therföreförst ächt vppä/ Vthwalde iHEß-
ranom/ at lon.-r Prophetia är :
- I<
detil honom. Hwilkct icke allenasi Ion«Person/vthan och Hans
at han icke framförer fina lomnia
i
wer drömt / migh hafwer drömt ; vthan HERRANS
Ord/effter somGudh medh honomtalathade. Fordom talade
Gudhoffta/ochimangahanda matto tilFäderna/ genomProphe»
ierna. Gudh förkunnar i4.de Mose Bokena/ pa teeggiehanda
satt/wlUiafigvppenbam/nembl.isenom Svner /Grömmar/ och
munteligen; säpandes- Om nagor clr ibland ederen HERrans
Prophete: Honom wil «g vvvenhara migvthi en Svn / eller v-
thi enlröm wtliagtala med honom;men munteliga wiliag tala
mcd min Tienare Moise. GudhDppenbaradefig igenom <liws och
sullkomligheet (urim öc vthaff EmbctzSkölden pa
-lMiortelen ockgassswae. Gudh talade och affstadestolen/som ,

han lofwar/genomMosen/säpandes: TussaltsättiaNadesiolcn
ofwan vppa Arcken/ och tädan wil iagbetyga tig/och tala med tig/
nembl. vtaffMdesiolen/emellanthe twaCherubim/som äre vppa
Wittnesbördzens Arck: Alt thet som iag wil öesalla tig til Iftaels

Ctz Barn
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Then Andra Predikan2a

Barn. Hurulunda Gudh fittOrd Jona: kungwtdthafwer/fVsL
maler cy Gudz Ande/icke stedde thet igenomNadesiolen affArckcn/tp hon siod vthi thet Aldrahelgasta/ iTemvlens Chor/vnderChe-rubims Wingat) men Jonaswar vthi Israels <land/ hwaresi waritt stort Aftguderij / at Konungarna wandrade effter lerobeamNebatsonS Spnder/som Israel kom til at spnda/ i thet han giorde
twa gplleneKalfwar/och sadetil helalsraell Thetar ider förtungt
gavp til Jerusalem/ fij/ therartmGUdh Israel/somtig vthi E,
gppti <land fördt haswer. Och han satte en ttzera iBethel / chenandrai Dan. Ep Heller igenom>liws och Fullkomligheet (Lpwä
Faccräorale) tp thet war och allena wid lerusalem/ochthe Heltga
HErrans Prasteemattethetdeaga/när lherasssiffte war/ at the
drogo Hnnenklcwer/ochloffssungdeHErranom:~Menlerobeam
06) the Ogudachtige IsraelsKonungar/ siichtadefigh Präsier til
Högderna/ och til Biefiar ochKalfwae/som lerobeam göralät.

Thersöre haswer GUdh vppenbarat figh Ion« igenomnagon
spn/sasom Esai»: och andre Propheter/för WlHeet stull jty
thet man seermcdögonen/hattermanjwwissareän thetman hörer/
somßrottningenaffrijka Arabien sade til Salomo l M thet iag

afftinWGdom hördt haswer/thetär sant/och iag haswer icke welat trodt iagcir kom-
men/ och haswer thet med min ögon sedt» Wtsa kaliasPropheter,<
na rätteligen Vjäcnr«, eller Sijare. Ty therae ofeelbareSp-
ner ingaff them Gudh. Eller igenom nagon Bröm/ sasom Abi-
welech/til hwilkenGudhkom omMtten och talade medh honom.Eller munteligen/sasom HErren talade med MoseAnsichteemot
Axsichte/sasom enMantalarmedfinWän t Besynnerligenvthi
Mennistioffapnat (vthi sadan Hampn somGUZlSonifinomtijd antog) sasomGudhvppen3arades2lbrahamithen<lundenom
Mamre jtp han haswer fin lusi med Menniffios Barnom. Här
omransakom wij ep sa högt/ thet ar ch nog at weta at HEManS

~3,eg. l:8.
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OchFörsta Capitcl. 21

Orb hafwa ssedt til I onaAmithai Gon/och alt thetsomssrifwit
är/thet är ol)ssriswittiliärdom / atwii genomTalamod och skriff-
tenes Tröst stola hafwa en Förhoppning. Thetta fitt Old haftwer HErren Gudhi alla Werldennes Tijder ha«it widh macht.
Sielffwar hanthen förste vthi Paradijs:Hwad
Dag tu äter affKundstapsensTra pä ondt och godt/stal
tu Döden döö. Cedan then förste EwangelijPreditant effteeFallet:Qwmnones Säd stal söndertrampaOtmsensHuf-
wud. För faUet galt allenaLagen; ty ther ingen öfwer,
tradelst är / ther är icke heUer nägot Offer för Svnden.
Offret förSynden arChristus allena/hwilken ickebehöss-
de döö sörwära Synder/och vpsta för wäraRättferdig»
heet/ sasrampt MenniMnicke hade fallet: Och vthi Hansaldrahelgasie Förtienst besiar hela thet Helga Evangelium: At haer
hafwer sunnit otzen ewig Förloi)ning / och är worden en orsak
til ewig Saligheet. Thenne fin >lagh och Evangelium hafwer
Gudh/ fömembligasi sedän idk<,t/ immcäiato
l2ru, eller at Gudhigenom fin Anda fielsshaswerinbläststttOrd/
vthi the helige GudzMennWor/ Patnarcheme/Domarena / Ko-
nungama/ Propheterna / Apostlarna och Ewangelisierna / och
therföre kunde the icke sara will TpHEßrenGudh hafwer
talat genomsine Heligas Munn. Och ingen Provhetia är
ännuftamkommenaffMennistiowillia: Vthanthe HeligeOudz
Menniskior hafwatalat/rörde affthen H. Anoa. Sedän mcck-
arc, i thet han är vpsaren tHögdenne / och hafwer somtzlige satt
til Herdar och <lärare. Hch then trogne GadenesHEßre/ san-
der Arbetare isin Säd/ hwilke kunne sara wille/icke affmangelpa
then Helige Hndes Bijsiand/vthan at the offtaGudzOrdmGru-
ka och försalsta/ochtalalckeeffter-laghoch Wittnesbörd/ therfö-re fa the icke Morgonrodnan. Sasom gemeenl. sseervthi Paswe,
dömet/ tzmlke icke halla sig effter HErransOtd/ vthi fine Pa-

C lij fund



22 ThenAndraPkedikan
fund och MennWostadgar/larandcs then iärdom som srMew
nil?ioBod/medhwittenGudh saMgt dprckas/och wiliia icke
maMrleken til Saningena/at the matte ftlige wordet. Förthen,
stull hafwer GudhsändtthemenkrafftigWillsarelse/ jaatthe sto-
la troo -lögncna. Thenna spndcnes Mennistia / och föttappels

<ensßarn/then BabplonisseSkökian/ Anticheisius vthi Wäsier
kan icke berömma sig at HErransOrd hafwer stedttil honom;
Emedan han argare än the hardnackade Phariseer / sörfal,
star bade -lagen och Eivangelium ,- Tp han ar en Mot<
standare/ och vvhafwer sig öswer alt thcl GUBH och Oudztienfi
kallas/effterSatans Märckan/medalla-lögnachtige kraffter/tekn
och Vnder. Men HErren GUdh hafwer icke welat ohelgasstt
förbund/ey Heller lata ogilt wara hwad aff hans Munn vthgclw
git är/ HErren hafwer begynt itt Rllkeatthetblifwastal/
Wagarna i Hafwet (Pafwen med sittAnhang) ärofiora ochftH,sa gruswcliga:MenHErren är ännustörre iHögdcnne/hansörd
är enrätt<iära/ Heligheet ar Hans prpdna Ewinnerliga.
HErren hafwer wändt sig til thesmä/och hafwer icke för<
kastat sitt Folck eUer bfwergifwit sitt Arff. I thet han haf-
wer bortrpckt och förlagt twa delari Then store Pawessa Hopen
ärbesnärdvti stneHändcrs wärck genom ordetSela.

then H.dyre Mannen
fiög mitt lgenom Himmelen(Gudz3örsamblinZ)och hade ittewigt
Ewangelium/ thet han förkunnade them som pa lordenne boo/
och allom Hedningom och SlächtomochTungomalom ochFolc-
kom. AtGudi loff/Lagens ock Ewangelij rätta ater vpsat,
tes pa äre nuatervpbygde pa Aposilarnas och
Propheternasgrund/therlEsus Christus öswersie Hörnefienen
är. Och vtaff Näde hafwer Gudh gifwit itt fasi Prophttistl
Ord/ och wijgöeomwäl/ at wij achtom theepa / lijka som pa itt

stijn vthi itt mörckt rum/tilthesi thet dagasochMorgow
stiernan vpgär vthiwäreHiettan, Therföre bättra tigh /

2/attK,ls:9<
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OchFörstaCäpitel.
HErren Gudh icke pä nytt bortsiölertin Liuststakaaffsitt
Rum.

OoHrinalc I. Saläromwij ta försi i thctta wart .-

Ne then Heliga Skrifftz Sanning ar oryggelig -. Ty thet är
icke Menmikios vthan Gudz Ord/ och sasomGudh icke liuga
kan ; sa bedrager och förförer icke hellerOudz Ord nagon;Vtan
HErransWittnesbörv ar wist/och gör the Enfaldiga wil'sa: HErrans Ratteraro sanne/aUesammansrattferdige.
Therföre stola allePredikanteloch<larareallena srägaGudzMun/
thetär/ransakaflijteligenPropheternas och Aposilarnas Skriff-
ter/effter Petti Förmaning: Om nägor talar/hantalesasom
Gudz Ord,- pathet Gudh blifwer ähratiall ting/genom
lEsumChristum/hwllkomwariähraoch wäld ewinnerlt-
ga/Amen. The skola sucka med Mose: Achear vppä j Hini-
blar/iagwiltala/ochlorden höremmsMunsOrd. Min
Lära drype säsomßegn/och mitt Taal ftytc sasom Dagg.
Sasom RegnvppäGras/och sasom Droparvppäörter.
Atiag ma waromGudi allen»
ährona. Hhörarna stola anamma /ti! themsSiälswederqwcc,
kelse/HErranslEsuOrdaffPrcdikanternas Munn: Tp siger
HErrenCtzristus:Thet aren ickej som talen/ vthan thet ar
»ders Faders Ande som talar genomeder. Paulus beröm-
mer stne Htzörare: atttzeanammadehonomsasomcnGudzEnsel/
ja säsom Chriltum lEsum,- jathe anammadeOrdet icke somMen-
nistios Hrd/vthan ssasoMthetsannerl. ar) Ordr Hwilken
wärckar i ider som troon. Therföre stole Atzörarna och sa sucka
och säya:Gudh tig tockeFolck/altFolck tacke tig i landet (Gudz
Försambling) gffwer fine Frucht / Gudh wa°r Gudh walstgne
Gudh wälsignech/och all Werlden fruchte honom.

Samärck tagrant/H käreSiäl/atttzen H.Skriffthonhasiver
M affGudtzchen H. Treesaldigheet/ och icke aff then

Ch,rb
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ChristeligaKplckio cller Pafwen j Tp igenom hafwom. H,3.

wij hördt SanningencsOrd/somärwar Ewangelmm /

vthi hwilkom wij och sedän wij troddom/ arom bcscglade wordne
mcd Löfftclsens H. Anda. Hwilken icke tager Prijs affMen,
uil?iom. Therföre vprepeteras thesse Hhretittlar i Gudz Ord :

säger HErren: Gudh talade all tyesse Orden/
är HErren tinGUdh/etc. HErren lEsus ropar offta
wer: Sannerliga/sannerligasäger iagl) ider. Therföee/ OCHri<sieliga Sial/ twifiaintet/vtan troo/atthen H.Bibel är/Oudz
egzt Hrd: som vppenbarartigallGudzßadssag. Han ärfull-
kommen/athankanvnderwijsatig tilSalighcetgenom Troona

)ok. j -. 4'.

Lx.ä 2°u.2

«''?-

»-r,m.z,j.
> > 9:12;

3.

pä CtzrisiumlEsum, Han är liws och klar. TpHErransHed
är tina Fötters och itt <liws pa tinom Wägom. Säll/
ärtherförethensom haswerlust til HErrans <lagh/och talar om
Hans Lagh bade Dag och Natt. Han ar sasom itt Trää plan-
terät widWatubäckar/hwilketstne Fruchtbär i finomtijdh: Och
hwadhangörthetlyckaswäl. The therplanteradeärovthiHEr,
rans Hws/the stola(enkannerligcneffter thetta<lijswet) i warGudz
Gardomgrönffas. Hch om the än gamble warda/stolethe lhks
wäl blomstras/ fruchtsamme och färstewarda. At the fötkunna
stole/atHEßlen sa sromär/ mintröst/ ochintet orätt är i hoe
nom. Affthen y-Psalm. Til thet andra gifwom wij achtvp-
pa/ i thettawärt^arosiycke/atlonX?ropKoria är (^ananisch:

rki.9l: 4.
>z. «7.

At hon innedäller alla the Kannemarcken / pä hwilke wij
the cononische Böcker stolom igenkänna/som ar först:

l. A sorma Lxrerna, at hon/ sasom andre Böcker i gamble
ärskrefwin pä Hebraissa. ludaena haswer sa wäl

lonZc Proptzetia-som annat waritbetrodt/thetGudh haswerta-
lat/isran hwilke hon oförkränckt haswer kömmit til the'Romare/

iftä
,.-



och första Capitel. 2/

ifra ttzem til Och sasom ludarnas Hteoo / icke hafwer stadat
HeRomare /sa hafwer ey Heller theras stadat oh. Hwad liggcr
ther machtvppa/om the icke trodde i SkullenaZon theras Otroo/
göraGudzTrohcetomintett Bortthet. Ware Heller Gudtzsaw
färdig/som sägcr: Himmel och Joro söegas/warder cpför,
gangen then minste Booksiafwen/icke Heller en Prick aff <lagen /

fö« Hn thet är alt stedt. Äch therföre är salon« som the andres
och ratta Stpl/ Gudt

2, H, lorma inrarnä» At hon sr/sasom the andre
ellerinblasiaffGudi/ochGudzAnde hafwer talat vthi Propheter-
na/som then H. David wittnsr: HErransAnde hafwer talat ge-
nommig/och hansOrdär steddgcnomminaTungo/IsraelsGudh
hafwer talat til mt>/ Isxaels Tröst hafwer mig tilsagt. Therföre
troo wij Propheterna icke för theras egnePersoner/vtan förHEr-
rans stull/fom genom ttzem talat hafwer / thetta bewijsar Jonas
omsigochsager: stedde til JonaAmithaiSon.
Sa är ta' all Skrifft affGudi vthgifwen / npttig til / -
tilStraff/tilßattring/tilTuchtan At enGudz
Mennistia stal wara fulltzordat/ til alla goda Gärningarstickeligh.
Och sasom Gudh hafwer til wär Saligheet/thenna stnOuddomllga
WGHeet vthgifwit/sawilhan och at alle stole vpbpggias l Tro-
ne: Tv/han wil icke at nagorstalförgas / vthan at hwar och en ,
wänder sig tilßättring. Och emedanthen H.Andewittnar vthi i
Guvz Ord mcd war AndeatwijärcGudzßam/ sawilhan at wij
alle stolom läsa/höra och betrachta GudzH. Ord / säyandes: Sö-
ter nu vthi HErrans Book och läsen.- Icke itt aff thesse sipcken
stalfela/man stalicke sakna theraffantingen itt eller annat: Tp
han ar thenther igcnom min M»n biuder/och hansAndeär then
thct hopa hämptar/ hoos Propheten Esaiam:

3. LsseHu: At Propheten Jonas /mcd the andre
nomsche/gambleTesiam: Böcker/haswa propheterat omChrlsto

G Werl,
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16 ThenAndraPredikan
WceldenncsMestia och hansM^lgevningar: Ty Propheterna
haswa sökt och ransakateffter then Saligheet som ar i ChrifiolEsusom PropHetemt haswa om then tilkommande Nad : Och haswa
ransakat pahwadellcrhurudanna tijd Christi Atida thet vthwij-
Fe/thcn ithem war/och tilsirne hade betvgatttze
i Ctznsto cire/och then Hätlighcetsom therefftcrsölliassulle. Om
FralsarenslEsu Chrifii Md/Propheterar then H. Jonas mär>
kcligen/at narhan sag sig mgen vttzwäg/vthiHwaMens Buk / v-
tan then TimmcligaDöden/och ttzerpa/förhansolpdna stull/thenEwiga Fördömclsen/ iftaGudzßättferdigaDömj
siool/til lEsu Na°de,Ttzron/fattandes honom mcd Teona/sasom
en bctalning för tzanssiora Spndcr/ vthestuter aldelessin cgcn
förtlänst/säyandcs: lag ropade tilHErren imineangest/w
ing tanckte at iagwarbortkastat iftä titt Ansichte - men iag
stal alnnl fä see tittTempel: Tuhafwer fördtmittLiiffv-
thu Fördärftvet/DErre min Gudh. Tä
gaffsig: Tanckte iag vppä HErran/ och min Boon koni til
tig vthititt H.Tempel. Men lhe som söNäta sig vppä sine
Garningar/ hwilkadoch intetare/achtamtecomNädena.
la/The Ninivitste Män sammalunda / the betaladeicke sorsina
Spnder:Vtan ttzetrodde(ncmbl. pa lEsumChrisium)ochMt-
trade sigh / i thet the drogoSäckarvppa sigh
Hwilkct härligen siämmer öfwereens mcd Christi Förmaning:
Bättren ider och troon Ewangelio. Om thetta talar ochP-
aulus. Then som icke haller fig widGärningarna : Vthan.
troorpck honom/som thenOgudachtigagörrättserdigan/
honom warder hansTroo raknat tilRmtftrdigheet. la/JonasvtiMtadc mehr mcd en Predikning / a°n mange andra i alla
si.a 'ltjffzdagar.

4. H l^liitnonio^KrittiK: och2t-
posilarna tzaswa cirerarlhnam iN.Testam.omlonasaldng wo-



ochförstaCapitel. 27
le äil ttzet itt nog siort Wittnesbörd/ omhans
Skrifftz Gudomeligtzeet/ atChristus twa gangerhonom ciccrar,
först:ur 'l/pum, eller sasom en Assmälnmg / tilsinlöd ochUp'
siandelse: AtncirthePhariseer ochSkriMrdesökte cftttr Tcckn
afflEsu/swarade han j Ttzetta wranga och horista Slächtet stter
effterTeckn/och thystalintetTekngisivas/annat än lon-e
ptzetcns Tckn. Tp sasom Jonas war i trce lagar och i tree Mts
ter iHwalfiffcns Bwk/ sastalMenniffionesSon wara itrceVa-
gar och i tree )Wter i lordenne. Sedän ur lpcculum veri:
?<rnirenci«. eller sasom en rätt Bclttrings - Spegel: At the

sigh afflon« Predikan/menthePhariseeroch
förstockadeludarbattrade fig intetaffFlälsarenslEsuPrediknin-
gar och hcirligaVnderwärck/Therföre jager HERren Christus,-
The Ninivitiste Manstola vpstä pä Domen medh thetta
Slächtet/och stola föroöma thet/ty thegiordeßattrlNges-
ter lon-rPreditan. Ochflj/harärmeer än Jonas.

Mera HHromtala/hällerman ickenödigt/emedan ingen somre.
gerasaffthen H.Anda/nekarthtnneßookwara sanonistj hwad-
kommer mig widh them som vthan til aro?

Uzttli. ,2.»
39>45>,

I.ue. ~:,!/

Kow.l: 14.

OoÄllNÄle !!. Sa läwm wij nu här vtaffithetta wart -lckro-
siycke/ til thetAndra:AtGudzHrdarallenawarTroosochLes-wernes Rättesnöre. Ty hon larer huru wh stoleChrisieligen left
wa/rätt troo/och Saligen döö. Och therföre-ärGudzOrd
gel/effterhwilksn/alleSkriffttrstoleransakas/och läea pröfwa/efter
thenne I.2piäem ellerPröfwefiencn/ Andarna/om the
äre affGudi/ och eens mcd Trone. Hch til samma Pröswesieen
hafmaChristusochAposilarna stg
pa Gudz Ord allena. Therföre ssolom j intet/sager Gudh/läg-
giather til/som iag ider biuoer/och stolen ep Heller taga ther nagot
ifrän/päthet j magenbcwara HErransidersGudzßod/ som iag
biuder idcr. Wijker ickehwarckenpä then högra Sijdan el- l

D ij ler

lleue. 4 ; z.
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Wanstra: Vtanwandren i alle theWägar/somHErrew
ider Gudh/ ider dudit hafwer/ ty aUGmzOrd äre genom,
luttrat/ochä«enstö!dthemlomtroovppähonom. The
äre Räooch Läro/och enwG gruntttil Sannmgena. lag
bekpgar/ ftgcrGudzAnde/tzwar och en som hörerProphetiensOrd
i thcssoßook(ThenH. Bitzel) hoo fom Ugger nagot hltr til / pa
honom stalGudhlaggia ttzePlagor/som striffne are l thenneßook.
Och omnagortagernagotiftan thenna Bookz Propheties Old /

Hans deelssalGudh öorttaga vthuLUzcnsßook/och vthu thenH.
Staden/och vthuthet ffreswit ar i thenna Book. Nu wij latom
Diefwulen mcd themfom pa Hans sijdoäto/rasa ochbesvijaGuoz
Ord/menwij williom tackaGudh för thetta HimmelstaSiälenes
Apoteek/GudzOrd/at näl hwarckenörterellerPläsierkan he-
la /sa förma Gudz Ord thel göra/som alla Aldng kom-
mer sa fiör Fahrlighect i thenna Werldena/ med mindre wij kunne
jw ickefinna ther emot TröffvtaffGudzOrd. Ach säger Sa-
vio .- Om tin Lag icke hade min Tröst wordet/ sä wore iagh
förgängeni mitt Elende. TheOgudachtige masieförtwiflai sin
Nöd/mentheGudftuchtige finna TrösivtaffGudzOrd: Emot
Förtwifian z HErren vppehäller alla the som falla/ochvprescr
alla the fom nedersiagne äro. Emoot Lagstns Förbannelse*
Ty wijäre ickeförbannade/vtanHErranslEsuWälstgnade/som
Himmel ochlordgiordt haswer. EmotGudzWrede:Ehrisius

hafwerfralsioManthen tilkommandeWreden. Emot
Dödzensßitterheet:WckssrälsarelEsusChlistus hafwerßö-
dentzorttagit/och ftambuvit otz -lijswet och itt oförgängeligitwäsen-
de <liuset genom Ewangelium. Emoot Diesivulensoch HeG

WetiSTyrannij: Chrifius lEsushaswer sörlossat otzisran.
Helswetit/ ifranVöden.Amen /

HERre I(?su Amen

Fw7.3°:;.
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Ihen Iredie Vedijkan aff
Prophctens l. cZp.

G HErre Gudh affHlmmelnjr/N?um« thet «.

IZXIUS, d3p. r. v. 2.

MP/och gsck A vtht thensiom Staden
och predtka thtr tiine: Fdrty

Hans Ondfla är kommen vp för mlgh.

ViÄälul».

gör intet/vtan hanvppenbarar sinöU>DcnaromProphetomen sinä Hemligheet. Läyonet
V«sryter/hoo skulleickesruchta sig?HErren/HErren ta^

3:7»!

lar/hoo stulle icke Prophetera?
Vthi hwilke Ord chen Amos giswee oss twenne ting til at

förfla.-.
I. Feerctorum vci! Kevclationcm, ellet at Gudh Vppensa«

rae ostfina Hemligheet genomsinePredikanterochProphcter/om
hwilket GudzAnde sa talar: HErren/HErren görintet/vtan
han vppenbarar sinomTienssromProphetomen sinä Hem-ligheet. At ingen ma sigowarnad wara / med Sttaffet
ösiverijlad/at han icketilfötne have tijd at bättta fig,- tp vppenbarar
Gudh ssn Willm/ at hanwilhardeligensiraffathe Obootfardiga
Spndarej Men belöna themmev TiMelig och ewig Walsignelse
som effter Hans Hotelser sighbättrcr. Thetta giswer Gudhhoos
Propheten leremmm tilkänna med thesseOrden:Hasieligata'
lariag emot ittFolck ochRW/at iagthetvthrota/sörhäria
och fördarfwa wil:Men om thetomwänder fig ifrä ssne on-
Fo/ then jagemottalar / sä staliagoch latamig ängra thet

D <tz onda»
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32 ThenTridiePredlkan
onda som iag tänckte göra thein. Ochhasteligaealar iag
om itt Folck och Mke/atiaZ t?et vpbyggiaoch planterawil:
men göl thet illa för mm ögon/säat thet >cke hörer minä röstsZ ssal iag och iätä mig ängra thet goda som iag tHem lofwat
haflver/atiag themgöra stulle. Hävan ffönies: i. GUDZLangmodigheet emot the Hgndachtiga/ atsasomttzetblyarsörz
snthetM nw/ altsaförkunnar Gudhfin Wrede öswer Spnden/
fött änHans allmannePlagor och Sttafftheepaföllm:Tl)Gudh
ären rättDomare/ochen Gudh som dagliga hotas. Wil
thenOgudachtigaickeomwandasigh/ sa hafwer han hwästsitt Swärd och spänt sin Boga och mättar til - Och hafwer
lagttherdödeligaSkättvppa/sinaPilar hafwer hantilredt
tilaefördarfwa: theGudfruchtiga/

kunnas/fiadeligenbetänckiandes/ at: themjomhafwaGudl)
kar/tienaalltingtllthetoästa. WilGudhlatathemsörgasien
sadan allmän sörkunnadPlaga/sacleetheberedde/ ochkunnatrdsia
sig:The Mttfardige watda borttagneförOlpckone / och the som
redeliga för sig wandeathafwa/komma til Frijd och vttzi the,
ras Camrar. Men wil Gudh lata them öswerbliswa/ erkännathe
och GudzGodheet / fipandes:GUlz Barmhcrtigheet gör thet
atwijickeförgas,' tp/omHErrenZebaothicke late nagot lijtet
igenblifwa: sa wore wylijka somSodomochGomorra. Thcrföre
wetom wij:AtHErrans mildheet är ännu icke vthe/och Hans
hertigheet hafwer ännu ickeända.

11. Kevclaroruu, Lnunciariunem. Ellcr för hwem som sa>
dana GudzHemligheet vppenbarat är/ och til ost framsördt: Le-
yonet ryter / hoostulle icke fruchta sig
ta!ar/hoo stulle icke Prophetera? sagerAmos; ThesseOrd/
när itt <lepon rIM/förffrackes allDiwr iSkogen,altsa
ren Gudhvppenbararöfwerhwarochcn Eial somilla gör/Ogunst

och
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och Wtcde/BcdröfwelseochHngcst,- menHeder/ahra och Frijo
hwariom och enom som wal gör/ masie en rattfinnigPredikant i>
ke wara en sium Hund/ vthan sadant aff fruchtan för<leyonetz
tandc/förkunna mcdPaulo/ som sade :Wee nugom iag thetta
ke sörkunnar> Ty sä säger-leponetvthaffluda: Tu Mennft
stiobarn/iag hafwer jatttigtllcnWächtareöfwerlsraels
Hws /tu stal söraOroet affnnnomMunn/ochgörathem
ena förwarning/pa minaWagna. Om iag sager themO-
gudachtiga>Tu masteDöden döö/och tu förwarar honom
icke/at then Oglldachtige tager sighwara för siti ogudach-
tiga Wastnde / pä thet hau mä blifwa leftvande: Sä stal
then Ogudachtige döö för sinasynder stull/ men Hans Blod
wil iag krasia vthu tme hand. Men om tu förwarar then
Ogudachtiga/och sig isrä sittogudach-
tiga Wastnde och Wagar: Sä stal han försinaSvnder
stllll döö /men tu hafwer srljat tmom Sial. Thetta achte
allePrcdikantcr och hoo stulle lcke
fruchta sigi HEAren/HErren talar/ hoo stulle lcke Pro-phetera c AtGudh fin Wiliia tllföme förkunnat hafwer igenom
fincTienare/wittna Skllfftencs Hlstoriernogsamt. Ickestraffar
Gudh Heller the sanwtter/forlänhanthemthetförkunnarigenom
sin Tienarelonam/somwijväthennasiund hörandcs wardom.

Beyacht.om therföre: l'<7cF,/o»?m

at Medika för the Nineviter. Oifwom therföre sorsi achtVppä i thetta wart.laroflpcke:
I. 1 erminum 2 quo, Eller hwar iftan som kallad

bleff/ Up säger Gudh/och gack- Wij hörde i försia Prediknin-
gen/at Jonas prophetcrade försi i Israclvnder lerobeaw tl,en
Andra: meneffter Isracls Barn förachtadeHErransPeophetcr/
at närHErrenkallade/nekade thethet/ och närhan vthrachle fi,
»a Hand / achtadeingen therttl/therförctogGudh sineProphcter

och

il. 19.
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Then Tridie Predikan32
och Ord ifra them/ ja kallade och lonam thädan',- Tp affhans
Predikan giorde the ingen Bättringenes Frucht; Thersöre ta-
ges Jonas ifra them och findes til the Nineoiter/sasom Paulus sä-
ger til ludarna: Idcr bordeman sorsi sipa Gudz Ord / men efftee
thetjdrifwenthetifracder/och hallen edcr owärdiga lilEwinnerll'-
git M/ fij/si^wiUiewij wända tilHcdningarna. Wachtom
ohför ludarnas och IsraeliternasExempcl/atwijickeförachtom
GudzOld och theMrare,-sa atochGudh nödgas thersöre tagafitt
Ord med theji Tienare ifran oh. Til Daels Baen sadt Gudh:
Om j hören minä vöst och hallen mitt Förbund: S« stolen jwara
min Egendom / och jstolen wara mig itt PrästeligitKonungsrijke/
och itt heligtFolck. Tp tu äst itt heligt Folck HErranom tinom
Gudh/tiZhaswerHErren tin Gudh vthwaldt til/ at tu ffalt wa-
ra Hans egitFolck/ vtaff all the Folck som palordenne are.Men
thcsse HEreansßarnworo olpdigeochbleffittaffälligt Folck/som
Gudh stelfwer klagar/Ach wee thetspndiga Folcket/thet Folcket
affsioor mHhandel/ then arga Saden/the stadeliga Barnen/ som
öftvergifwa HErren/försmäda then Helige i Israel / och wända til-
haka. Thersöre säger HErren: Sij/ iag wil lata komma enO-
lycka öfwer thetta Folck/ nembliga/theras förtiänta -löön/ at the
icke achta min Ord/och sorkasta min Thersöre ssal iag spij-
sa them medMalört och gifwa them Galla dricka. lag ffal / sa<-
ger HErren/förstingra themibland Hcdningarna /tzwilke hwar-
cken the eller ttzeras Fäder känna/ at man stal höra Klagegraat
iblandthem/altsa: Huru äre wij sa platt förstörde och til Skam
wordne?Wijmäsieryma <landet/tp wareßoningar äre nedersta-
gne. The hafwa hördt Förbannelses Ord / lijkwäl walsigna the
fig i sitt Hierta/ säpandes:Thet wardcl icke an sa ondt/ wijwil,
jom wandra sasomwart Hierta täckes/ och altsa «arda theßruc-
ne med theTörsiige förtappade. För Gudz Ordz Föracht ssull/
äre the itt förbannat/förhäriat och bespottat Folck/ med hwilke in-



OchFörstaCäpitel. 33
gen nagot spnnerligit omgänge hafwawil. The äee wordne til
itt swänande/ wijdunder: Bannor och Försinädelse. Effter the
intet stamdes at sivaprophetenleremiX i munnen: Effter thet
Hrd som tu otz sager iHErrans Nampn / wiUiomwij lntet
höratig: Vlanwij williom göra effteralt thet Ord/som v-
tasswäromMunngar. OfwerhwilketGudhklagar:Mätte
dochHimmeien gifwa fightherwioh/sör??rackiasoch bäfwa/sagcr
HErren. Tp mitt Folck gör en dubbel Synd: Mig som 6r en

öslvergifwathe/ochgörasigh Brunnc,v/ja vsla
Brunnar,- tp the glswa intet Watn. Thersöre heeta the itt för,
kastat Silfwer/tp Hsrren hafwer sörkastat them. The äre vti
itt fölsträckeligit Mörcker: Tp ther GudzOld och HErransTic-
nare/cire borto/ ther äre:

1. lencdr» InccI!cHl»8. Förstandzens mörcker:
säger.- VthiPäfVedömetnär iagwar enMunck/ hade iagingen
som kunde sapa mig; hwad ChristuSwar/hwad lo.GudzBud war/

thädan iagkunde sa nägon trofi / vthan man ta klaga: Wär
Teckll stewii intet: Och ingenProphetepredikar meer/och
ingenLärare lärerotz meer. AchGudy/hwiiwänder tuti-
naHand ifräost/och tina högraHand sa platt ifrä titt stiöt.
Giff doch icke tins Turturduftvos Siäl WiUdiurena/ och
förgat icke sa platt tm fattige Creatur.

2. loncbrx Lrrorn, Willfarelsens mörcker. Bade-lärare
ochHhöraregaiftathenenaW>lfarelsetilthcnandra:Ty nären
Blinder leder en Blmdan/faUathe bade i Gropena.

Volker.
Ucce. Nar hwar far gorasom honom tllckes. Tahafwer/)Crren
«rsakat ssraffathem somtiandeniiöootTy tdetäringenTrohet
mgenkärl?ek/intetGuozordi3andena:VtanGuozHadel-
se/Lögn Mow/Stöw ochhoor haswa ialt öfwerhandena/ochtyen ena Blodstyldmkommer effter thenandra. Tder
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34 Then Tridie Predlkan
lilälMldzOrdtckcSkulden : VtanFolcketftmHrdet forssutit

hwars stullGudzMmpn warder sörsmadat ibland

<ir borto/ msilcka fig Guvz Strass hopctaw / Foickct tzliswer o-
fl>!gs, knorrar och mörrar emot Gudh. Ich jammer och bedrösweo
ligj Tllst.md/ nar Mennlstian i sitt Elcndeicke ftrtz)ra en Munn
ftll TrössvtaffGudzOrd/vtanmaste < sittElende försmächta/vthi
en swirKlagoröst: Tu HErre hafwer lagdtmig i Gropena
Nlder/vthi MörkretochiDiupet TmGrnmyeet tl ycker
nng och tra«lg?r migh med aUom tinomßölliom/ Sela.
lag är Elende och wanmachtig / at iag sä bortkastat ar:
lag liiderlitt sörsträckiande/sci atiagförtwifiar.TingrytN-
heet gar öfwer mig/titt Förssrackiande trycker mig.

5. icncbrX DöozensMörcker/therintetGudzOtd
är/ toerfins ingen Trösi vthiDödzsiunden/vtan förtwifian sch an-
gest/ Folcket warder bortfördt (genomDöden) oförwarandes/at
ttzeras Harlige masie Hunger lijda/och theras menigc Man Torst
lijda(nembltga en Andelig och Ewig HungerochTorsi)Thersöre
hafwer Helfwctit vihwijdgat sinä Sial/och vtgapatmcd sinaKaff»
tar vtan matto/at nederfara stolcbade ttzeras harlige och thcn me-
nige Man/ bade theras Rcjke och glade.

6. l cnebr« lnserni.Helswetis och thenEwigaFördömclsens
Mörcker. HwarochensomäkallarHErransNampn/ stal
warda salig. Menhurustolatheökalla thentheicke haswa
trodt pä ? Och huruMa the troo honom/somthe haswa
inltt hördtafft Och huru stola the höra vthaMdredikare.
Sä ärTroon
Ord. Therföre/ therGudzOrdborto ar/ther kan iMnTroowa-
ra, och vtanTroone ar omöyctigit täckiasGudiM3lsan ther
pa föliier cn cwtg Fördömelse/ tythen Mannen somWhade Bro-
lopskUder(en faliggörandeTroofattat afGudzHrd)befalteHEr,

Rom. 24.
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och förfla Capitel. 3s
ren lEsus bindas til Händel och Fötter/ och kasias ithet yttersia
Mörckret/ therffal wara Grat och Tandagnisian. Wachtom
för GudzOldz Föracht/hafwet Gudh the naturligeH-visiar/lu-
darna/icke stonat: See til/at han ickeHeller stonar tig. Sa see nu
härGuvz GodheetochSlrängheet. Stränghcten pa them som föl-
lo/ochGodhetcnpatig: Saframpt tublifwerlGodhetenne:Än-nars warder tu affhuggcn/ocb the inpmpas igen / om the ickeblif,
wa i Otrone, Tv Gudh är mächtig ater inpmpa them.

OaÄrinHlc I. Sa lärom Ntt sörst i thetta wartsasom ingen Predikant bör illträngiasig / vthan en <laglig Kallelse:
Ty ingen tager sig sielff ähro / vthan thez, som och kallat
warder ast Glldi/ lijka som Haron, Sä bör inZen Heller antin-
gen sa safi sta stnaPalar niderpa itt stMe/tijthan
mindrehan icke mawarda beredd/ när Gudhsiger/ sasom han sa,
detil lonam: Up och Gack! Ey Heller sörwHgra fig/ med Icre-
mia som sade: AchHErre/HErre/lagdogerlntettilatpre^'
dika: Tv iag ar för vng /Ta sade HErrrn: Tu skalt gä tijt
mg sänder tig och predika hwad iag bofaller tig. Och weta/
at Gudh som kallar/ han är och mächtigtzwar och en sin Tienare
förswara/pähwadOrtee the are stadde.Fruchta tlg mtetföl them i
Tn Mär nar tig och wil fralsa tig/sager HErren Sa sa-
de til Abram/ sedän han warkallad vthur Uhri Caldeen /

sruchta tig intet/Ädram/iag är titt bestärm / och tm gansta c
sior Löön. Här wid mage Me Predikanter fig trösia/ och :

MmSaat är HErrans/ och mitt Elnbete hörer minom
Gudd tll. Och imedler tijd majletzwar och en iärare fiijteligen
läraOrdetförthenFörftmbling til hwllken han kalladar/effler
Pauli MrmMng: Sä hafwcr nu achtpa iderochöllcmHior-
d?n/ thwilkonl thenH.Anoa hafwersatt edertllßi.?opar/
(PlcdtkantMlch -lararc) at
tzafwerförwaMatmcd fittßlod.Hhörama stole ochthemanam-'ma sasom GudzSänningebod/mgalunda förachlaHEßransOrd/E tz som

H/2tt. 2l i«2
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36 ThenTridiePredikan
som Gudh genom themframförer/vtanalthdbetänckiaGudzHs-tclser: Slj/Tijden komnict/sqgerHErren/HErren/«atiag stat
fanda en Hunger i Landet/icke en Hunger efflerßröd/ el-
lerTörstessterWatn:vtaneffterathöräHErrans Ord:Sä at the stola löpa omkringchijt och tijt/ ifrä thetenaHaftwcttilivttandra/ frä NorM Öster/til at sökia HErrans

"-'4-

Ord, och stola doch icke finnat. Skönalungfrur och Pn»
falla, at the icke stolakunnabpstä igen. När Gudh kallarPre-
Vikantcr vhr t.M cnaßummel til thet andra/och satter andra i theras
Mc igcn/thetar cnGudzGasVo nar Gudh them aldeles mcd

Oudh trognc-larareantingengenomDödeneller nagorannor
Kallclsc fran oh fordrar/siisomlonam ifra Iftaelsßarn / stolom
wij tänckia sadantsteeförwära spnderstull/siadeligenGudhbidiaw
des/at han oh andra itheras Me gifwa wille/som ohmed-lärdom

chWiihheetfödakunna. Och säpamed David: Tag/jW/HEr-
rc/lcke ifrä minMun SaningenesOrd/ty lag hoppas vppä
tlNaßatter. Afftonen nu tilstundarwist/blUnärohHErrelE-
suChrist: TmSanmngs.liws ochH.OrdM lpsa för oh ochblift
wakungiordt. MittHierta/HERre/hatler tigtittOrdföre/somsa
lvdenlstolensökiamittAnfichte: Therföre sökeriag och HErre
tittAnfichte., 3ördöl icke tittAnfichte för mig/ och bortdrijfficke
tinTienareiWredena/tp tu asimin hiclp: öfwcrgiff mig icke/ och
drag icke Handena isra mig/ Oudh min Saligheet.

leiminum 3ä <;ucm, Til thet Andra gisivom wij acht
vppa i thetta wart sand/nembliga
til Mmve. Up och gack lnvtlthen storaStadenNiNlve/sager
Gudh til lonam. Ninive kallasen sioor Stadh

I. aarinne eller i anfecnde til ttzehßegripning.- Tp sa-
somSkribenterna förmäla/ hafwer han waritmpckit ssoor. Assur'(affMkentheAssprmhafwasittVampn) warSems/Noachs

slsttl!
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och första Capitel. 37
slsia ConeSon/begynte försi bpggia ,- CamNoachs mid-
lesieSon födde Ctzus/ ChusföddeNimrod/hwilkcn bcgvntc then ".«.

Babploniffa eller Caldaista och war v. > °.

wällugerHclre pa v.«.
lordenne/och en wallugerlagare förHErmnom.

then föddcNi,
num then Tridicßegent eller Monarch vthi thcn Caldaissa Mo-
tlarchia.. SammaNinus förwidgade Stad gaftsta mäch-
tigt/ochgiorde honomttlstn/och Effterkommandcmas Keliäentx
Stad/at Ninive bleffi <längden ifv.Stadier/ttzetär,B. Italianiste violl:l!cutl.
Milar och 6. Stadier(tv B.göra enltal.Mijl)men?. Fransösta
Leuc« ock s.St.(Tp 16. St. göra en I.cuc2m) eller 4. Tpssa

N'',. <.riin!.6,li«t.
Mijlaroch 22.Stadlervti5langden/nät32.Stadierräknaspae»
Mijl. VthiOmgangen.vthomßefasiningawa/ haswerhanwarit vit.v«jik 16.
43a Stadicr/thetar: 6o.ltaliam'lke Tpsta
Mylar Murarna hafwawarit ioc> Fötter höga/thet är gemeenl.
52.Alnar.Sa tiockeatTreeWagnarkundepa themköras tiljäm-
tes. I sammaStad haswa warit 1500 Törn/Kff2oo Fötters eller
loa Alnars Högd.

2. porencile Hi: sudciicorum : slMlvekallas
en sioor Stadi anseende til Konungens och Inbpggiarnes siora
machtochprächtlgheet.. then ElswenTigrim 175.
Mijlifralerusalem vthiNore/ och hadevthi Tijd warit vthi
izoo Htzr Huswudsiaden och
hela Assprien/hwarförehanwargansta rijkoch mächtig /och hade
malckcligenförkoffratsifi.AttherwarenstattaffSiffwclochGull/
ther ingen Ende vawal/och ganska mangkästeligKlenodier.

"?'

3. storianseendetlllonam/ at
han ickeaff oathwarnadstulle oförsecndcs
förikrackias. SasomtheEenfaUigekunnasnartaffthemöchtigas
anseende bliswa försagde. Thetta betanckte Moses när han stulle
mgä och beMaPharaonisiäppa Folcket/och sade til Gudh: Hoo

E itz är
xx«<z, z:,.
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38 Then Tridie Predikan
är iag/at iaggaffulle til Pharao/och föra Israelsßarn vthuEgy.
pten.- Sä är ta HErrm so n gör sine Larare srimodige at
tala. Tp fastMnive ochandremächtigcStaderärestore/saardoch
HERrenGudtz större/som alt thelta hafwtr i ssne macht/ och giswer
them Fullmacht / säsom han sade til Propheten Jeremian,: Zagh
sätter minOrd l tmomMunn/ iagsättet tig i dagöfwerfolck
ochßijke/ attustaltvpryckia/ nedcrbryta/förstöraochför-
derswa/ochbyggia ochplantera. Sä degiorda nu tinaLän-
dar/sch stat vp och predtka them/ aitthet iag biuder tigh/
fruchta tigintctför them/lijkasom iag jkulle aMrackla tlg.
Ty lag wil i thenuaDag göra tlg til enfastStad/lil enlälw
pclare/och til en Kopparmur ihela Landena/ emotludaKo-
nungar/emot hansFörstar/emot hansPräster/enwlFoic-ket i Landena/sö at om the an strijda emot tig/ stola the li,k-
wal imet öfwerwinna tig: Ty lag ar när ttg/sager HEr-
ren/at iag stal frälsa tig. Therföre masie en icke lata na>
gonsanfeenoe ssg forsträkla/ptan meersec paOud/som honom kal'
!at hafwer/siadzebetäncklandesFralsarens egnelEsuOrd:R.ii>ens
icke för them somdrapa Kroppen/och hafwa doch icke macht at drä-
Slälena/vtan rädens meer honom/som kan sördarfwa badeKropp
och Siäl i Helfwcte. SasomGudh stältelonam emot ttzemäch-
tigeMniviter/sa vthrättar han än i dagh och i allaWerldenes tyder
fiore ting/igcnom ringa och oanseenlige medel. Aposilarna som
worosattigcFiskiare/stttcGudhtilhelaWerldennes.lärare/sa'pan-
des: Mig är giswen alt macht iHimmclen och pa lordenne / gal
förthenstnll vth/och lärer altFolck/och döper them i NampnFadcrs
ochSons och thens H.Wdes. The hafwaburitlEsu CHnsii

in förHedningar/Konungar och förlsraelsßarn. Hwad
war then Helige <luttzerus «mothelathetPHpista Rtjket/ simner-
ligen ganffa rit:ga

Oecilnum confecir KrZZe I.ec)nctN,
Dc dlavg noli auXrerc, suir.
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OchFörstaCapitcl. 39
Igenom -lutheriPennafötswagadcGudh then 10. med
alt sitt Anhang och Rijkc. Tp thct ar strifwit: lag ftal om in-
tet göra theWijsasWtlsdom/och tye försiandigasfövsiand ssal mg
förkasta. TpGudzGalenstaparwijsateänMcnnlsflor/ochOudz
Swagheet arsimckatc an Mcnnistior. Icke mangekötzlige Wij«-
se/icke machtige/icke mangcEdlingar aro kallaoe. Men thet som
galet war sörWerldenne/haswcrGudh vthwaldt: Pathcthan stul-
legörathe Wysa tilstam/och thet swagt Var förWerldenne/haft
wer Gudh vthwaldt: Pa thet han stulle göra thet til ffam/ som
fiarcktar. Och thet som war oadla och sörachtatförWerldenne /

hafwerGudh vthwaldt och thet intet är:Pathethan ssukle görathet
til intet som nagot ar: Pa thet intetKött M iunna bcrömma sig.
laGudh brukarsadane tingsförr<w
tande/atallemagcweta them ochbesta/vthan
PersonensAnseende/assGudz mpndighcet. Som
Christussäger:l ssolen wara
gar för minä ssull/sa warer ickebekpmbrade hueu och hwad j ssolcn
tala/tythet ffalider giswasi samma fiundenne/hwad jtalassolen.
Förty thet ärcn ickej som talen/vtan thetaridersFadcrsAnde som
talar vti ider.Vtan thetta/hafwer ochGudh sadaneredskap sig vtko>
rat: Pa thet at then sioraKrassien ssal wara afGuoi och icte afop.

lI.Sa läromwiftilthetAndm ithettawart<tarosipcke/at ithesse
Niniviter til hwilke Jonas sänves: Affmaltes klarligcn Hedllim
garnasKallelse i G.Testam: Soni ssulle stee vthi thet Nyja efter
ChrisiiUpfarclse tilHimbla. Thesse HetzningarsKallclfe tilChri,
Mtjke/förkunnatheH.ProptzetcrmarkeligcniwalH,Bl'bel:Sä
säger HErren lebaoth til fin Son FralsarenlEfum:Thetären
nnga ting at tu äsi min Tienarc/tilatvpratta Jacobs Elächter /

och igenföra thetförstingradeilsracl/vthan iag hafwerochgiordt
tig til Hedningarnas<liws/ at tu stalt wara min Saligheet in til

boor nu iSems
Hyddor/thet ar wijElcndtgclaphiter (ftmäreesster KöttetHcd^

nmgar



4° Then Tridie Predikan
tlingar/ och wäreFörfäder hafwa gadt til stumma Affgudar/som
ar tll monnmcnc at see i Übsala Domkprckla/ Od«n ochFrigga/trce storcTräßeläten/ hwilkew ue zäderdpfckathaswa/

haswenuGudzrenaOro.
Sool/vnder hwarsWingarvpgarSallgtzeet/tzascher vppenbarat

somsutoimörckret och BödzensSkugga/och ssptt iväraFötter
pa FridzensWägh. Eller är ta Gudh allcnazi ludarnas Gudh s
Ar hanoch icke HedningarnasGudh?lawlssclliga ochHedni-ngarnas. EffterthetenGudhär/somgörOmstaeelsen rattferdigaff
Troneöchförhudena genom Trona.

Lofwer thersöre HErren aUeOedningar/och prijserho-
nom aUFolck/ tyhansNädoch Sanningär wäldtgöfwer
v§ i Ewigheet/Haleluja. Ia ftögder ider jHimblar/ Mv tig
tu lord LoWper j Bärg medFröOd: Tp HErren hafwcr hug<
swalat sttt Folck/ och förbarmat figtz öswer sinä Elenda.
HERran min Siäl/ och alt thet vttzi mig är Hans H.
4ofwaHErren minEial:Ochförgat icke hwadgodthan tig giordt
hafwer. Then tigh alia tina Spnder sörlater och helar aUa tina
Brisier. Tyen titt Mförlöscr ifmn Fördälff(iaifran thet Hed-
nista och Pafwilka Mörkrel) och kröner tig och Barm-
hertigtzeet/ tzonom wari ahra i Ewigheet.

11l Iplam lnttructionom, Eller wlj gifwe acht vppatil thetTridie i thctta wart «laiofipcke / hwad Jonas stullc görai Ninive:
nembl. predlka ther inne sager HERren. clamHconcra «m,
Ropa emotStaden?iinive. Emedan Spnden i alla Werlden-
ncsTijdersä i )?inive/ som Gudh bättre hoos oi) och annorsiädes
tager öfwerhanden; Tp Kötzens Garningar clro vppenbara/ som
är Hoor/Bolerij/

Aswund/Vzord/Irpckenffap/Flasserij/och sadantmeer; Sa masie
«n Predikant wara waken i ali ting och vthrätta sittEmbete eedcll>
ga/efftcr Gudz Förmaning: Ilopatröfieliga / sparitke/vphäffti-

l.Col, li:2
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och förstaCapitel. 4»
na röst siZsom en Vasun /och förkunna mino Folcke theras öfwertra-
delse/och Jacobs Hws theras Spnder. Then thettaickegör/han
stal härdeliga straffat warda /tphan förfalskarOudzOrd/och föree
itt sadantßomäeckie ifin Sköld : Alle therasWachtare arc bliw
de/ thewcta allesammans intet/tpste Hundarärothe/ ochkunna
intet siraffa/aro late/liggia och sosivagarna. Then som wil tala
med enDöjf/mäste ropa:^uäreMennWoenaandeligedöft
we/sasom en döffHuggorm then fittöratilsioppar.- At han ickcstal
höraKiusarens röst. At man hafwer orsak at sucka med GudzPro>
phete: Ach med hwem ssal iag dsch tala/ochbetyga /at doch
nagor wille hörat?Men theras öron are oumsturen/ the
kunna icke hörat- Sij/the hallaHErrans Ordför Gäcke-
rij/och willia thet intet. Thetlsom wilvpwäckia enSofwan,
de/maste ropa: SäkertzetenesSömpn hafwer mangenintagit/
Emot hwilken enPredikant mafieropa: Waka vp tu som sofwer/
ochsiat vp ifra the löda/sawarderCHeifius tigvplpsande. Ett
sotn-fierran är/mäste med högt Liud ropas. Gudh vthräc- >
kerstnaHänder hela Gagentil ittohörsamptFolck/ som effterfina
Tanckar wandrar/ pä then Wsgh som intet godh är. Therföre
mafie enPredikantropa them tilbaka: Thesomistan HErren wij, l
ka/stole alle allesammansförgäs. Ouro noäo, äuruz cuneus.
Til itthardtTrää/hörer en härdWigge. The Ogudachtiga

2li>». ze - »o.
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göra sitt Hiettä sasom en Bemant /at icke stola höraLagsens
Hed z Tp mafie HErrans Prda Hällebärg söndee,
brawThemsomwandra efftersin hiertansstyggelse/härd-
heet/och grufwelse/them stal iagh läggia theras Wästnde
pä theras Hufwud/sager HErren. Then en Dödan vp-
wäckia Wil maste ropa. Mänge äreochmange haswawarit dö-
dei Synden/ jaalle äre dödei Synderna och isin ,

Kötz förhudh. Therföre Zion/ tu sompredikar/ stigh vppa itt högt
Berg/Jerusalem tu som predikar/häff vp tina röst med macht/häff
vp >ch ftuchta tigh intet. En Predikant mafie icke hafwa förspns str

!«cl,,li:l«
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ThenTridiePredikM
för nägons högheet/macht cller walde,- Tv essterGlldh Wilalle
stolefrälstewarda/och komma til SamngenesKundstap /

ty mästc och auasSynder vtall anscende tll Pcrsonen straft
fas/oachtanves tyeras Haatoch mitzgunst/som Prophctcn
lelcmiasklagar/ öswerstne Hhörares Nijt och Biefwulssc Aswund
för SannmgelMstull: Sedaniag talat/ ropat och
hafwerom thcnPläganochFördärfwet/armighHEß-

«.LilN.,: 4,,

2»:l.lo

rans Ord wordet til Haan och Spott dageliga. Tv iagh
hörerhuru mangabanna mig/ochiagmaste allestadeswa'ra raooer. Men ar medh migh säsom
en starck Hielre/therförefkoleminefförföllinre faUa/ och
icke ivlnna: Vthan stolepä fioor ffamkomma/therföre at
the sä därliga handla/Ewig stalthmSkammenwarn/och
stal icke söi gatenwarda. ForeiagmedDrafwel och wore
enLögnpredlkare/ochpredikadehuruthe drlcka och swälga
stulle/ thet wsre elr Prophete för thetta Folck. Therföre
masie en>!ärare vphäfwa finaröss:Thentherhörerhanvöret/
then eher läter han lcktet: Ty thet ar itt oyörsampt Folck.
VthiFörbundzens Arck woro icke allenasi Arons Staff ochMo<
sisSkcntafiör/vtan och Himmelstßrödet(Manna) Sa börwa-
ra iGudzFörsambling ickeaNcnasi <lagsentz Hotelser, vthan och en
Prcdikant masie vthropathetnadeliga Manna / och» framföra the
hugneliga EwanMts<löffte: Kommer/säger HErrcn lEsils/til
migalle somarbeten ocharenbctungade (vnder Eyndcncs

Mick.-:, 1.
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Böeda,- laFwil wederqweckia eder/och 1 stolenfinna roo
sil cdra Siälal. Therföre sägerDawid: <lat migtz höraGläoie««iii: i«.
och Frögd / at the Been somtuförkrossathafwermägeftögda fig.
Ia «tingen aff-lagsensHeta maförbrännas/eller vthi fineSpn^
dersortwifla/ therföre giuterFrälsarcn lEsussitt hälsofammaE-
wangeli,WatnHfwer the förtrossade Hiertan: lagHERRense:. r
lEsus stalföra tig altijdoch matta tmeSial vthiTorken-
m/ochstyrcklatlnßeen/ochtuMtwaralalomenwattnat

Htte-



ochförstaCapitel.
Ottegäld/oc säjom enWaiukäUa hwilko aldngWatn fattas

111. Sa lärom wij nu til thet Tridie i thetta u
At tilwar ewiga Saligheet fordrar GUdh allenaft Battring aff
<lagen/ och Troon/affEwangelio hämptade. Jonas sändes til

sineGärningar/igenompenningar eller annor betalning sine svn<
der affköpa ffulle/thet the nogsampt hade kunnat göra/ther Gudh
thet hade Mat /tp the woro mächtige vthan allena at predika
och ropather inne Boot och Spndernas Förlatclse t lEsu Chri»
sii .Thersöre mage thePawslka Mmmafig/somsadant
sineßiechtbarn paläggia z Men hwem hafwer
sädant ässätafftherasHander/iag arlcdzetherwidh/sägerHEr,
ren/ iag orckar ttzet icke lijda. Men gören wt> en sann Boot och
Bättting/ochfattommedTroneFralsarenlEsum/somär en rätt
Betalning alla til

OnKim»le

'' "lA

Skuldoffer gifwit hafwer. Napsien hafwer legat pa honom /pa
thct at wij stole Frid hafwa/ochgenomhansSar are wij helade.»
Sä lkolewy bliswawäl behaldne/och sa wäraSpnders Förlatelse
aff honom som sager: Ia /mig hafwer tu arbete giordt vthitinom
Spndom/ochgiordt mig möda i tinom lagh /

iag vtMrpker tm öfwerträdelseför minä stull/ochkommer tina
der intetHog. Thet är4tt fast Ord / och i alla matto wäl wardt
at man thet^lnammar: AtChrisiuslEsus arkommen i Werlde-
na til at srälsa Spndare.

Här widhafwa alleßootfärdigeSyndaretrösiatstg/ochtrösia
tig och harwid tuChrisieligaSial/ochfattalEsuoöswerswinner,
liga Nadhoch Karleckemot tine Synders affgrund / och scigh:
Hndoch mm ärZansta stoor / doch stärre är Gudz P7äde:
Gtj/om Tröst «ar m»g stoor ängfian :!Mlen tu lasi tigh rvärda
on, mmaSlälgsnstahlertellga/athon icke fördärsivas ffulle:T 7 tukasiade aNa baak om ngh. Och cherSyuder-
nas FsrUtelsear/cher är och H.,jff och Salllheet. Säatefsi»ter thetta -lijswet llola the som hafwa Dt Mlnadennes Me/3 tz Spn,

Lä.lZ.-lo.z»
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44 ThenTridiePredikan
SyndernasFöllatelse/och twagit sinaKläder och Flokdtthem hwij-
ta i <lambsens Blod/blifwa förGudz Stool/ och tienä honomßag
och Natt vthi Hans Temvel.

IV, dausgln lnstll!Äionis lcu Vocationiz.
hwarföre Jonas sändcs til Ninive. Förty Hans Ondsso
ar tommen vp förmig/ siger Gudh.

Vox opprellolliln, rerenra I_al?orum,
Fyra stagsCpnder ale som ropa Hlimbd/til Gudh/ fasi Menni-
stian stelff tijger:

Olkvldlgt Bloh ocd Sod«»ns Lasi/Guck och Nlaga/
Salnpt rvälrat lösn/ pläga med h«st/

iLn för Gudz D«m framdraga.
Shenförsia ropandeSpndcnärVox sanZvinis, Hstpldigtßlodz
Röst/när Cain hadedrapit ssnßroder Abel/sade HErren Gudh

> tilhonom: Tmsßrodersßlodzßöstloparttlmlg vtafflorden-
nr/ochnuförbannatwari tu pa lordenne/ som ssn Munn öpnat
hafwer/och tagil tms Broders Blodh vthur tinaHänder. TheH.
Martprersßlod ropar tilGudhöfwer them somthetrtogutit haf-
wa/mcdhögaßöst - HERre/ tu som ast helig och sanfardig/huru
langedömertuicke / och hämnasicke wartßlod pa them som boo
pa lordenne.Then Andra ropandeSpndenar Vox so6omorum, omen-
nisslig otucht/hwllken the Sodomiter bcdriswit hadc/bcsölandcs'
ftg vthi Blodstam Mannerna hafwa öfwergiswit thcn
naturliga Qwinnones Brukning/ochhaswa brunnitistn lusia til

'5.
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hwar annan/ Man medMan bedriswitElemheet. Theras spn-
der vpräcknar Propheten Ezechicl / : Sij / thee
warEodomsMGgärmng:Högmod och alltingsöfwerfiödigheet
och godh Fridh then hon och henncs Göttrar hade. Men then
AttligaochTorfftiga giordetheicke gärna hielp: vtan worofialte
och giordt Styggelse för mig. Therföre tzafwer iagh bortkastat

thenz
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Och första Capitel. 45
them/la iag begpnte see ther til/sager HERrcn: I Sodomoch Go-
morra ärittroop/thct är siort/och therasSpnder.aroganstaswa-
ra. Kch ther oswan vppa berömdethe sigh aff sinaSpnder/ för
hwilkei Gudh och ludarna beMlade: At the stola intet sitt wä>
sende/ och berömma sig afffina Spnder/lljfa som the iSodom/och
dölia them intet. Wee therasSiälariTp ther med föra the fig sicls-
lva Pä alt ondt, sa at HERRen.lät regna Swaswel och Eld ifra
HERranom/aft Himmclen öswer Sodomoch Gomorra / och om,
siörte them ifine Wrede ochGrpmhect. Sodom och Gomorra
hafwa spndat iSkörheet/ och gongit esster srämmände Kött/
the äro satte för ittCfftttdömelse/och lljdaewigEldz Pijno.

ThenTridie ropandeSpndenarVox TheFör-srycktas/Enckiors/Fremblmgars/FadersochModerlösas
BarnsÄoop. EnckiolsTararfiptawälniderathKinbcnet/men
the ropa vpäth/öswer honom som them vthtraugthaswer. G«en
ickeEnckiom/Faderlösom/FremlmsomochFattigom orätt. Tu
stalt icke böpaFrämlingens eller thcnsFadcrlösasßatt/och ssalt
icke tagaEnckione hcnncsKläder afftil Pant. Enckior/Fremlin<
gar och Saberlöse aff Gudh högt pri vilsgeradePersoner/ thcr<
söre wachte figh hwar och en at theras Förlrpck them tilfoga»
icke ropar til Oudh cfftee Hamd/och samkaröfwer stg GudzWrcde/
tp sa fiaer HER«n : Fremlingar ffal tu ickebcdrösiva eller vn«-
derttpckia: I stolen ingen Enckio o6)Faderlös Bar.: bedröfwa /

bedröswar tu them sawarda the ropandetilmigh /och iag stal höra
therasßoop. Och minWrcde stal förgrpmma sig, saat iag drcis
per idev med Sward: ochidraHustrurstolelvatdaEncklol/och i-
dorßarnFaderlös).

ThenFlerderopande Cpnden ae Klcrcez l.'.bosum>när en Arbetare warder förhällin Hans förtienta Löön /

Thetwarde affhwadStand thet warawil. Icke ropa allellasiTw
gakarlarsSwett/Tienaree ochTienarmnorsarbete hemd tilOudh
Gverthem lomchemsMnsörhaNa Vtan ochPlcdikautersochFilj <lam-

""»'
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Then TridiePredikan46
wid och masie arbets

ifinanletes Swett ochsöttiena fitt Bröd sutt nog/ cher mangen
obetänckt/som theras 4öön them förhaller/cp tancker hwad therasHiettä lijkar/emedan han haswer fult'vp/ty then som haswerKor,
set/Korl)ar sig först ficlff. Högaöfwerheten haswer affNade /
atKyrckior bllfwawldmacht/förordnatnödtorft
tigt Vnberhald/ men the som thet Vthgiswa / sörtzala Tijdm/Ht
thenFattige försmächtasistttElende.Hoos höga lbsivttheien kat,
manoch fa mcnthem masieman fifeasomen heligting/
bittijda ochscentbehageligtijd hoos themppwachtg/och tackaGudtz
at manicke farsnubbot ord/och narnagotvthgiffsmafie thetheta,-
jadant steddehonom affNade/icke betanckiandes: At the äre Tie,
M?e i annars Måns walo. At förhalla en Arbetaee fin Löön
är icke mindre spnd änvthgiuta Blod/bedrifwaSodomsSyndelF
lerforttpckia tHeElendiga. Man en arbetareshiertawaraftijmo,
digt/när han fin Bärgning icke sa kan.? ThenFattiga tzafwer ett
lijtetstpckeßröd/och then honom thet ifrän tagcr (eller förhaller
narhantorfftig är)han ar hansDrapare:
sagerHEßren/somidatt<land affbärgat haswa / hwilkcnjthem
swikliga ifran hafft haswen/ropar/och theras Roop är inkommit
i HErranslebaottzsSron. Tu stalt ickesörhälla Lönen för

Htlttl,. lls-

syr. ,5 :l5»
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lj. then/omtorfftig och fattigar/vtan stalgifwa honom sam-

maDagensin Löön/at Solenthermedicke nedergar: Eff-
terhan nödMtär/och thermedvppehallerfinaSiäl/ pathethan
ickestalropa til HEnenöfwer tigochthet warder tightilspnd.
Sa wachte stg hwar och en för GUdz Hand/han ffal weta thet
faller ickeSmger emillan/tp Gudh är en siarckHZmnare som ro-
par Förbannelfe öfmMdana Syndelf Emedan the ropa/mäste
Gudhropa igen: WeeHonomsomvpbygger sitt Hws medh
Synd/och stn Maat med oratt/then sinNästa ftr intet ar-
beta later/ochgifwer honom lckesinLöön. Weethensom
sitt Godz förmerar med annars Mans Godz/ thet Hr en

sädan
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jadansynd atthe stummaCreaturen affhwilke therasHws
vpbvgdeäre/med sin Nastas Blodpennar/ ropasielfwe til
Gudl): TyStenarna iMurenom stola ropa/ochßiälkan
na iTrastningen ssolassvara them.

Sa lärom wij ytterss ock til itt Besiut i thetta wart
sspcke: AtistoraCtäderäro storaSynder/somihland anvra
ropande äro om Hämd til Gudh. Ninive war en sioor Stadh /

men thest Ondssa war vpkommen ochropade til GUDH. Hoo
kan icke tanckia at jw icke ien sadan Stadh ginge aliehanda Spn-
ver i swang/spnnerligcn ropande/ Uom offyldigBlodsvthgiu-
telse/Sodoms Svnd/ the Elendas Förtryct och Arbera-
res förhaldna Löön. Ganffa klageliZen affmalar Propheten
Nahum thcrasSpndcr/ sasom och hela Hans Prophetiaaremot
Ninive/thcn som lasa kan han läse/ och'giswe ther acht vppa/ sa
säger han enkamittligen i thet.Ttidie Cap. Wee then mordistaStadenom(Mnive)the'n ther full ar medh Lögn och
Rösiverii/ochwil affsittßöswerij intet aterwända. Thel
liggia möngesiagnesomstoraHopar medKroppar/ sä at
pa them intet taal ar/ och manöfwertherasKroppar sal-
ia mäste. Alt thetta förthendegcliga ochlustigaSkiökones
sioraßolerij stuU/hwilkenTrulldom brukar/ och medhsitc
Bolerij haftver förwärfftHedningar/och med
Land och Folck. Hoos Propheten Zephania hotarGudh Ni-
nivc med Vnderganss för sin Högsärd och Säkevhect / ssvandcs:
ThennearthenlustlgaStaden/thensa säkert bodde/ och
jade i sittHierta:lag äret och ingen annan/huru ar han
sä ödeworden ? Sa at Diuren boother mne/och hwllken
jomther sramom gär/ hanhuislar til honom/ och' jlar med
Handena öswer honom> Ransaker idert Wasc nde / vthwaldei HErranom/ jao CwmgesßUes/och thchvnderliggiande An-
ders Intzpggmre/söker och j ochMropande Syndcr bedeijfwit ochidett Hiertn med besinitttat haf-

wen/
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48 ThenTrldiePredikan
wen/om theltil nagon affider lämpas kan/somG«dh klagar hosPropheten leremiam: lijka som enKalla vpwäller sittWatn/sävpwällerlerulalemsOnsta/hansOrätt och öswerwäld
roparvpiHimmelen/sitt mordoch jlagbednftva thedagli-
ga för Mig. Hm sa cir som mg rcidz/Guoh bsttre/ mängen ssg til
Ddant stpldigfinnes: Sabattren idert <lefwerne iHEnans lEsu
Nampn/ förlänHErrans hiertawänder sigh iftän eder/
och han görider til itt ödeLaud/ther ingen vthi boor. Som
hanmeo Mnive giordc hafwer: Betcincker ilEsu Nampn:HEl-
renstalfrälsa then Fattlgasomeopar/ och ttzen Elende som ingen
Hielpare Tv therasFörlösarcär machtig/ han stal vth-

s««m «:7.

,«««,. s: 8.
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rätta theraSSaak emot tig. Theeföre then ttzeras Suckar vpwäckt
tzafwer/han hcmncthem föttänthekommaftam forGudzAnsichle/
ropondes Ach och WeeöswersinaSvnder: Ach HErre/tuast
rättferdig/ men wijmägom stamma otz / ach weeat wil säD«l> 9:7.

-lrcn. 5
syndat hafwom. SaffalFrälsarens lEsuCtzristißlod/thet
rätta fiänkelseßlodet/ropa förost/tilwaraSpndcrsFörsoning/
sullkomltgarelin Abelsßlod: Ach Fader förlatthem thet/ tp the
weta icke hwad the göra, la/ Frälsaren lEsus stalropa för
otz vthiFrestelsens tijd: lag ärmedhonomvthiv?ödenne/iag
stal tagahonomthervth/och latahonom tilähro komma.Ropom
öfwerwäraSvnder/sästal HERren lEsus wär eendeste
Medlare ropa för o§vthiDödzstunden:Fruchtatigintet//az
är med tig/wijk icke aff: lag ärtin Gudh/iag siyrcker tig/iag hielper
tig/ochiagtzalltttigwidmacht/ genom mine Rättfttdighetz högm
Hand: Ropom öfwerwäraSynder/sästalHErren ZE-sus ropa för otz pä then yttersta Dagen: lag sr lEsus e-
perßwder/sruchtcr ider intet. Sa latom framträda / med oför^
twifladehiertan/närsyndenöfwero^wpar/til^ladesiolenFrälsaren
lEsum/hwiltenkanEwinnerllgasaltgagöra/ themsom genomho,
nomkoMatilGudh/och lefwer altijd/ochbederaltizd fölthem?Ho,
nom medFahren och then H. Andawari «ihra och wäld Ewinnerli-
ga/Amen. Then

Ncb.,»i24
I.nc, 23 : Z 4
?s«l. 9 1:15,

- ,0.

Q«. 45:4.

»zl>. ? :2).



OchFörstaCapitel. 4?

Mu Kierde PreMn aff
Prophetms ZonT i. cZp.

<v Gudh forlätt mig tina Näd/ «tc. a««lu,le„

MEn Jona stod vp och fipdde tsraHkr,
wtlle vth tl! Gaffz/och lom

ntder ttl Japho. Och tö han fan ttt Ekepsom ttl haffs sara wille/gaff han Skepzlön/
och stegh ther vtht/ pä thet han fiulle fam
med them ttl haffs lfrän
il>-?Hen som laggerHarnestetvppä/ssalicke säberömma

thenthet afflagthafwer. HwilkeOid man
twäggehandasttt kan fölsta:

I. I_ire«lit«r och effter Bookstaswen/ at en Krijgsman iälle
: Tpthetkan

Afftonen wäl annarswarda/ änthetom Morgonenwar/ och alt :
thettastalsteemedhastfölGudi. BenhadadKonungen iCprien/ >
Försambladeallafinamacht/ochworo twaochT«eti)oKonungat'
med honom/och drogvp och beladeSamarien/och firidde ther emot/
ochberömdefig högeligen /närhan Harnestet palade/ochaffstöe,
sie förmätenheet sindeBod til Ahab IsraelsKonung/in vthi Sta,
den och lät säya honom: T'ttSilfwer och titt Guldärmitt/och
tinaHustrur och tm bastaßarn äre och sa min. Israels Konung
war ther emot sorgse/nHr han fitt Harness valade/och swaradeßen-
Hadad: Min HerreKonung/sasomtu sagdt hafwer: lag sr tin och

G alt
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Thcn Fierde Predikansc>
alt thet iag hafwer. Hwar öswer Benhadad ännublcffhögfärdl>
gare / sapandcssigwillia gcnom sinä Ticnarcransaka IsraelsKo-
nungs och Hans VnderdanaresHws/och hwad honom kart worc/
ssuUe thetaga mcd stna Händer och bära bort. När Israels Ko,
nung effter <landzensHldstasßad/thetta icke samtyckia wille/wardt
Benhadad ganssawred/ och lät beboda:Gudarna göremlgthct
och thet: OmStofftct i Samariastalräckiatil/ ataltFolcketvnder
migmatagathcrenHandfullaff. Men härpafolgdemvnderllK
UtganZ/tp närthe lommo tilDrabbningen/fipddethe Sprer stam-
ligcn/och Israel lagade effter
tien vndstavp medHäfiar och Resenärer. Och Israels Konung
giorde en sior Slachtning pa the Syrer. Hhret th« effter kom
Benhadad tilbakawälrusiad/at<landetlagsl,ltmedCyrel/och I-
sracls Barndrogo
deDagen drogo the tilhopa iStrijd. Och Israels Barn fiogo the
Sprer HundradeTusendFootfolckaffpa en Gag. Och ttzesomöft
werblcfwo/fivdde tilAphckiniStaden. OchMurarnaföllovp-
pa the Siw och TiuguTusendMckn/som qwarre Ochßen,
hadad flpdde och sa in i Staden vthi en lijtenKammar och kom i I,
ftaels Konungz Handcr. Therförema ingen berömma sig föli <ln
hanHarncstet aflagt hafwer/ ty taär han wisi omhanSegren
Hällit hafwer ellericke. EnKonung stal ickef»ackapa sin siora macht
tp thet kan wäl stee at en lizten Hoop öfwerwinner en sioran / ty
Gudhkan genom Faa sa wal giftvaSegersomgenom mänga.Förtp
Segrenkommcr affHimmelm och ickeaffioorMpckenheet.Ther-
före jagerGudhtllAhaö igenom fin Peophele/ pa thet han matte
locka honom tilßattring: lag wil gifwaßenhadad i tinaHand/
at tu weta ssalt at iag cir HEeren. EnGudzMangickfram och
sade tillsraelsKonung: Sa sckgerHErren: Therföre
rer hafwasagt: HERren arenGudh paßergen/ochickeen GudH
sDalar: Sa hafwer iag giswit allan thenna siora Hopen vthitina.
Hanv/atl ffolen, weta/at iag«irHErren. TuettabetäncktethenH»



OchFörstaCapitel. 5'
David/tilägnandesGuoiallenaSegren och ftamgängen emot ssna
Fiender/säyandes: lagförlatermlgintttpaminßoga/ochmitt
Swird kan intet hielpa mig -vtantuHäHrrehlelperchifranlva-
ra Fiender/ocb gör ttzem til ffam som hatach. Wij williom dageli-
gen berömma tacka tinoNamneEwinnerliga.Sela.
OHErrelEsustaffa oMijstandi^sdenne/tpMennWorstzielp
ar fafäng. MedGudiwilliom wij mächtig ting göra/han stal vn-
derträda wara Fiender. HERre vphög tig i tine Krafft/ fa willie
wij siunga och loswa tinamacht. Igenom tig stole wij ncderfia wa-
ra Fiender/ i titt?iamvn willie wij vnderttampa thcm som stg emot

sättiä.
11. spllilU2lir«ochiAndelismätto/at thenMennistia som än,

nu leswer i Köttet/kan icke jaberömma sigh sasom the n ther saliga
döo är/och hafwer sitt wäl igenom gadt. Thetär
ingenMennlstia pa lordenne somgodt gör och icke syndar: Mcn
thensomlöder är/hanäreHttferdigat(fchatifranSynden.) Dies-
wulen ärrn Konsier /som kan oh
wart ikläddeHarnest lätteligen affkläda. EnMennistia begvnner
fuller wäl/menbliswa offta troor til enTijdh/ochta
Fresselsen pakommerför Ordtt stull/faller honthcr isran. Therfö-
re O Menmstia/behält stadeliga thet tu hafwer: At lngen ta<
ger tina Crono. Ht Mennistian lHttellgcn fan bedragasaffSa-
tan/när han sitt egitKött och Blod meer an Gudz Munnrädftä-
gar/och later sig saledes sitt AndeligaHarnestaMada/wijsar oh
ibland andre Prophttenslon»Exempel/somwijwijdare igenom
GuvzNad ochAnda/pathennaMorgonsiund hörandcs wardom/
afthessevpläsneOrd/tzwilkewij vtithetta enaicirofipcket betrachto:ve fuza 7onr, Jona- flycht ifrä HErranom/
Therföregifwomwij ta acht vppa i tMa ~llnlle.
ellcr hwar ifran Jonas fiydde/ om hwilket Gudz Ande sa talar:
Mm Jona stod vp och fiydde tft «HErranom > MennWan
Dpstar: i. slbi in bonum, sig til goda/när hon wandtar päHEr«

G ij rans
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Then.Fierde Predikan51
rans Bodz siijg/och
rc/och siigcr mcd Samuel: Tala HErre/ ty tm Ticnare höecr til.
Mcd Paulo : HErrc hwäd wiltuatiagfralgöra.- Thet sagdt
tig Mcnnistia hwad godt är/och hwadHErrcn afftigäffar/ncmbl.
AthällaGudzOrd/bruka Karlek/och wara ödmiukför tinomOudh.
Hch pa thetta Sattet vpsiar enMennistiasig tilgodo. 2. 8il?i
m ellcr en Mcnnistia vpsiar stg til ondo/nar hon lvan->
drar vthi Kötzens Gärningar / och <ir GudzOrd olpdig i om hwil-«
ke bägge Vpsiaende then H. Andasa talar: Then Mig ä hrar/
honom wlliag ähra/men then migförachtar/ han stalkom-
ma pä stam. Jonas vpsiod sig til onda/nclr han warGudzMun
olpdig och ftydde ifranHErranom. GudzMrwarelse är twegge,
handa. i. l>l2rur2ltz scucOWMunis. Eller allmän/at Gudh är
allefiades närwaranzes/ han är
Nhcfluten/och l intet rum mnesluten. Therföre sägerßavid:
HwartstaliaggäförtinomAnda/och hwartstaliagfiy för
titt Ansichte iFore iagvp i Himmeten /sä äsiu ther: Baw
dade iag äth mig iHelfwete/sij/sä astu och ther. Togc iagh
MorgonrodnansWingal/och bleswe ytttrstiHafwet:Sä
stullc doch tin-yand therföramig/ochtln hbgraHand hal-
la mig. Om iaa/ade: Mörctermä betäckia mig/ sä maste
Narten och wara liivsomkring mig. Ty och morkret är
icke mZrckt närtig/ochNlttten lyser sasomDagen/Mörkret
är sasdm Liustt. Sa sss/r HERren: Hmimelcn är min
Stool och lorden min Fotapall. Är iagh icke en Gudh
then ther hardt nar är / sägerHEnen/och icke en Gudh then
ran är t Menar tu at nagor kan sa hemiiga sördöllia fig at iagh
ickekan see honom 5 säger HErren/äricke iagh then som vpsyller
Himmel och lord 5 sager HErren. Hch pa thetta Sättet
mgen fiy ifraHErranom/antingen Jonas eilernagonannor.

11, 5: sinZul2liz Enkannerlig/ther Gudh stg vpi»
penbarm mcd sttt Drd/ och saledes är han nämarandes hoosfinHel<>
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och fbrsia Capttel. 53
tzellga FörsamVling. Gudh är mcd them ther inne / therfött stal
han wa! bliswa. Gudh hlelper honom bittida. Slalen är cora
hecloch hallen icke allenasiihela vtanoch j hwar och en
Kropsens -lein : doch säpes hon enkanncrligcn waraiHuftpudct
ochhicrtat/ icke rartonc ,- tp salunda a> hon i
vthan racione virium, at hon meer öfwar sin Andeligheet vthi
hiertatochHuswudettil attäckia/tala/ ic. än i the andra <leln-
mar: Altsa sages Gudh ther wara mecr tilsiädes/ hwaresihan en<
kannerligen stg näoig vppenbarar och antcer: Tv sä sager HEr<
«n: Pä hwad Runnag stichtar mms Nampns äminnel-
se/ther wil iag komma tii tig och walsigna tig. Gudh thcn
H.Trecfaldigheet boor vthi tzwarochenChltstenSial: TvHEr-
ren haswerlustatboo ther/Thelta ar min Hwizlocwmncrliga/här
wiliag boo/tphäe-bchagarnug wäl. O salige are wij/Israel/tp
Gudh haswcr oD sin Willia vppen barat. MrKortz och Bedröf,
welsttränger the Oudsruchtiga/sches GUDHwaralangtborto j
men nät han aler hielper them/ sägcs han komma tilbaka: lagh
hafwervthiWredenesHgnableck somsnaraffgömt KortmittAn-
fichte för tig/men meoewigaNadhwiliagh sörbarmamigöfwer
tig/ sager HERren tin Förlossare. Och pa thetta Sätttt fiyddc
lonasifra HERranom. Thell som tä Gudz Wilzlaksttei<
kommer/ han ar i Gudz äsyn sasom: GUBH «Mlde
Slächt til atbäraHEßransFörbundzArck/och til at MförHEr'
ranom/tisat tienä honom och loswa hans Äampn: Men thetsä-
yes fiy lfräGudzAnsichte/som wedersakar vthratta hwad
Gudh befaUer. Hch saledes gickJonas/Kain och andle olydi,
ge iftaHEßransAnfichte. GudzAnstchte är irx vcl
NadzochWredesAnsichte. Och säledesärGudhtilsiädesoch
icke tilstades vthi Helfwetit och nar the Ogudachtiga. Han är til>
fiadesmedstn rättmclttgaWrede/men ar bortomcdsinNade.Thcr.
«5« 2<l« vinäiötam. Thcta^lckeärtuGudh
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Then FierdePredlkan74
sränwarandes/thertuspneswaralangtborto/ tp hwarefi tuicke
Moebewijser/therärtudoch met»tinWrcdeochhämd. M nge
willia cxcusera ochenskpllalonam/bespnnerligen thch)awilfesom
Spnden ganssa ringa statta/ pa thetthe magc stadfässa fin Dicft
wulsta vphögaMennissians til Saligheten-
nes medwarckande/som doch vthi Spnden äre alvelesdöde: Vien
Jonas bedreffhHr mcd sin olpdno en dödeligCpnd emolSamwe-
tet/vthi hwilken han Ewinnerligen hadebliswit förtappat/ sa framt

ssull icketzade tagit honom ther
vthur. Ty i. syndade han mcd en fördömelig
lpdna: Förtp Oipdna är en TeulldomsSpno/och Gensiräswog-
heet är itt Aftguderij och Affgudadptckan. Hch samma Spno
war in sunäamenrum Käei orzanicum, at han ickeHEArans
Ord ftamsöra wille/när Gudy honom sände /vthan öfwergiswersitt
ProphetisteEmbete dochigenom thetta
meblet Gudz Ord/thcm lära borde/ icke wijtandcshwarcken pa thcn
Högra eller wänstra stzdan. 2. d!arnalibuBcogiracionibus, han
syndade med stne Kötzlige Tanckar/ Mm stullehan kunna vndfly
GudzStraff/förhärdadeslfinaSynder/som wij i fam hö-
ra/ och icke fattade Frälsaren lEsum til stn hielp och bijstand/vthan
honom aloelesöfwergiswer/hwilken Spndwarin tunelamcnrum
iiäci cilcnnalc» Emedan then som nekar Faoren han nekar o«tsa Sonen- Hchvtan honom är ingenSaligheet. Han nekar
heela Treefaldigheeten/ ta han inbilladefigh Hennetunna vndfip.
3. Spndade Han mvillia affafwund emottheNinivittr/ at han

themGudMjke/tilHwilketOudh them/genom hansPreoi-
kan/kallaMlle/ochspndadr sa mfun62wcummii6ei univerlale.som clr lEfuChristi Förtienst ochFölslvVm,/ hwilken han Hednin-
garna afflMda wille/och therföre straffas han och pa itt vnderligit
satt/atenHwalfistppsiuktehonom leswandes/thetman aldrig elliest
har hördt. MenOrsakerna/hwij han fig en sadanGalenstap före,
tager/spnes wara the/se:

l. Koi



och första Capitel. 55
i. Kci thtt warnytt för honom/atenProphete skulle

jgndas ifranGudzFolck tilHedningarna/ thetaldrig tilförne stedt
war/vthan spntes wara emot thet Förbund/som Gudh hadegiordt
fram för aNaHcdningar medlsraelsFolck: Gudh ar känd i lu-
da/ i Israel ar Hans Nampn härMt:l Salemär Hans
Tiäl/ochhansßoningiZion. HankungörlacobsittOrd
Israel sinaSederochßätter- Sägövhan mgomHednin-
gom/ey Heller lärer them wetasinaßatter/Haleluja. Mm
här emot borde han sättiä Gudz stadigabiudande willia/ som icke
hade allenast insatt fin Konung pa sitt H.Berg Zion / thetärför,
ordnatFrälsarenlEsumChrisium tilludarnas Konung / vthan
han wilte och giswa honom Hedningarna til Arffs / och Werldcnes
Endar til Egendom. At alle Hedmngar som HERren giordt
haswer/stuNe koma i sinom tijd och tilbidia HErren/ och ähra HansNampn. Til hwiltet enAftmalning wara stulle.

2. «ei liilfjculcaz.Saksensßeswärlighect/ther war en sioor
Ctad/ hwarsInbpggiare Satan aldeles mcdh allchandaCpnder
intagit hade >Tp the hade aldrig hördt Gudz Ord. Jonas vth-
rättade ringa frucht hooslsraclsßarn/somdoch worowahnewld
GudzHrv Huru safi mindre hoosthesseHedningar/hwilket theras
härlighcet/ähra och medgangaleeles emotsia stulle/ icke ann örledcs
änPharao emotstod Moisi/schandes: Hoo ar HERren/ hwib
kensßöst iaghöra stal/ochjlappa Israel? lag weet intet
affHErranom/och wlley Heller siappalsrael. Gudz Ord ar
en Galenstap förMcnniffiones sörblindade förnufft / somPaulus
sägcr: Wij predika then koHfaste Christum / ludomen en
förargelst/vchGrekomen enGalenstap. Hfwen sade kcttus
tilPaulum/ta han nxildeligen för honom och hela Me-
nigheten/om sinKallelse/ssrälftren lEsuChristo/ at han ffulle
da/ochwam thenförsteafftheNödasvpfiandelse/och sörkunna itt
HwsFolckena ochHedningomen/talade: Ta ropar kcKus medhMaRöst / tu ast vasande Paule / mpckinKonsthaswer giordt tiKeasan-

?s«i. 76,^.3.
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5Z ThenFierdePredikan
«asande. Sädant kunde Ion« förckomma / näv han gick tilraoz
medKött och Blod ; men han stulle satt här tmotOudz Alzmcch-
tighcct somkallade honom/hwilk.n gör Hednmgarnas Rädh
om intet/och wäl,delFolcksTanckm-/men HErransRä dl)

?s,'. n : ,<,

blifwa Ewinnerliga/och Hans hicrtansTanckar iEwighet.
Som wille atNinive
fafang. TvHErrenraderöfwerHedmngarnasßijke/och i
Hans hand ar krafft ochunacht, och lngen är soin honom e-

~ckr.«-6.

motstättm.
3. ?lopl!3 ojuz in6r«nic2s»Han war en ringa oanseenligh

Man/sasomChristiPrövheter och Apostlar woro eenfaldigttlädde:
Elias thcn siore GudzMannen war luvin/ och en war
om Hans -länder. Johannes Baptisia/ thcnsiörsia som född war
affqwinno hadcKläder affCamelahaär/och en om
sinä Jonas tänckte ttzerföre: Huru staliag ringa inga i
en sadan mächtigStad/ochförkunna Konungens/hansWaldft
gas/sch hela Stadsens Vndergäng/huru blefwe iagh vptagen /

man the icke sirax stulle döda eller vttzdrifwa miglMcn häremot
borde hau sättiä GudzNad somärmachtig l theSwaga/och sapa
mcd David: Gudhstyrter mig medKrafft: Och vthspanar
mig enWagvtanbrist. Och tugifwer mig tine hälsos stöld /

Och när tu förnedrar migl)/gör tu migh storan.
4. Oivina Han wlsie at Gudh plä"

gadeförlata theßoorfärdtge therasstuld och brott/ttzerföre stulle
the Niniviter bestplla honomför en<lögnProphet/saframvtStras«
set icke föllia stulle va Cpnden som han förkunnade/ som han och
fielffsäger til Gudh / när HErren angrade thet onda/och giorde
thet icke/effterthe Mniviterbättradesig: AchHEßre ttzet är thetsom iag sade/ta lag ännu war i mitt therföre och iagh wille
thet söreksmma och ftp til Haffz:Tp iag wect at tu äsien nadigh

läter tigh
ängra thetOnda, Men här emot stulle han sättiä: Hwij wil tu

träta

~KeH. l:z.
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och första Capitel.
träta med GudZ/at han ickegör tig Räkenstap pa alt thet han gör,
Tp wär HER« är sior/och sior ärHans macht / och thet är obegrij.
pcligtthuruhan regerar. EmedanwärFräljare Chrlstus
ZEsus indroger lonamsäsom en ellcrAffmannng
tilsinDöd/Begraffning ochUpfiandelse:Therföre williom
wi) i thenna Ver§ thet begynna/och seeorsakenpa wärsiida/
tilFmlsarens lEsu HtcrlötzningzWärck/Nembl.Spnden/igenom
Diefwulens afwuNd och Adams olpdno inkommcn. Jonas war
OudzMunnolpdig och ftydde iftanHErranom:Adam w,n olpdig
Gudzröst som sade:Tuffalt äta aff allehandaTraä
men affKunMipsensTM pa godtoch ondt stalt tuicke äta:Förty
pä hwadDagtufheraffater/skaltuDödcndöö>Och lpddethcn be«-
satteOlmens/Dieswulensßosi/som förwändeGlldzOrd/och wil-
le göraGudtz tilenLiugare:lngalunda ssolen jBoden oöö. Och
Öwinnan togh aff Fruchrenne och ath / ochgafftheMes flnom
Man ther aff at han ath. Vlhan Adam flpdde och sa iftanHEr-
ranom. Och thetzördeHErransGudzßösigangandesiiusigar!'
denom/täDagcn swalkades och Adam vndstack sig med sine Husiru/
förHErvansGudzAnsschte/iblandTrään i <lusigardenom.Och sa
Hcter thet/atigenom Adams olpdno sa arGudzßeläte bortmisi/och
< siallet inkommit Naturcns fördärff/ hwarvthinnan fins: Igno,
ranti» in mcnre, HwetenheetiFörsiandet / at then naturliga
Mcnnistian förnimmer intet aff thet GudzAndetilhörerj
tythetär henneen galenstapoch kanickebegr<ipat.
in vawntare, Onlka iWillian/AtaltMenniffianshiertans
vpsath och Tancke ar altijd benägen til thet ondt Zr. don,
cupllccnria przva in 3f,petiru concupiscil)>li,ond ige-
nom wij vttvälliom thet onda och aflatom thet goda, tp thet onda
sägerPaulus/ som iagh ickewilthetgör iag: Men thet goda
som iag wil thet gör iag intet. Om iag nu gör thet iag icke
wil/sä gör icke nu iag thet/vtan shnden som boor i mtgh/
Inärlnicaz m irascioili, Swagheet at sd)la och regera

rs«l,»47<'s
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53 ThenFierde PrediKm
affcäcrna/ther affölliaallehandaKötzensGärningar/wre-
de/ni)t/afwund/twcdrächtoch annat. Ach/O Mennistia/ tin
stadcar alt för sior/ ochttnSaararealtförond/tinaSaaktzandlar
ingcn/at han matte sörbinda them/tig kan ingen lakia.Hch aMatu<
nn are wtz alleGuvz fiender som ffpsöcHErranom/och wara synder
stillia ol) och warGudh iftan hwarannan.la/Gudh dreffochAdam
therförc vtuParadtzs:Och satte för Lustegörden Edm/Che-
rubim tned itt barthuggandeSward/ttlatfbrwaraWa-
gen tll LijffzensTräss. Thet Hiettä mä öristä som thetta wi,
sic/hwad Glädie Adam miste.

l. Sa lärom wy ta först i then H.Ande
saMtcligen antecknar iGudzOrd icke allenast the HeligasTroo/
Gygdcr ochgodaGärningar/vtanochtherasSwagheter/ falloch
sioraCyndcr: Sasom och Olydna; Aarons Aff-

alt(a bortath ilafielfwc hafwa the icke blpgoz
wid at stnaSpndcr omtala och vppcnbara / sasom wtz sce mange-
siadcs affPaulo giordt wam/bespnnerligenssriswer han
jnngeTlmotheum: tilförne enFörsmadare/och ew
Förförare/och enWäldzwärckare. Men mighär Barim
hertlgheet wedersaren/sy iag hafwer thet giordt owetandes
i Otroo. Sa <ir thetta skedt -

I, d odis m caucclam, at sasom wl'l stole estterföllia ttzeras
Dpgder/sa ssolom wij wachta för therasSpndee/och icke wam
Mc/ cmcdan wijhafwomickesirijd emot Kött och Blod allenast,
vtan emotFörstar ochWaldiga/ tp warFiendc Dieswulen gar om-
kring som itt tptanve<ltpon och stkerhwem han vpfluka ma. Stäm
honom emot stadigt i Trone/och ikladom otzaUGudz Har-
nest: Pä thet wij magom emotstäDiefwulens tisiiga am
lopp. Wij äre alleGudzßarn igcnomlEsu ChnsiiDoo. TY
sämänsesomdöpteäre/hafwaMdtsiglElumChrlssum,
Wachtom o§/atßiefwulen ickeaffkliiderossthettaAndeligaHarnn.

stee/
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Och första Capitel. 5,

sset. En Tiuff ochßöfwaee befiljtar fig pa thet högsia at siläla /

ther adle och tafielige Wahror / Parlor ochGuld ar.- Ticswulen
then Helfwetisßöswarenbefiljtar figh pa thet högsia at öortröswa
thenEdlaSkattcn Frälsaren lESumigenom Ottoon, vthlu ware
Hiertan. Thersöle wandra warllg/tpWerlden^rfa^nlig/och thensom later fig tpckia at han star/ han see ttl at han ickc fa llcr. Och
en Wijs/berömmefig intetaff finWDHeet/en starckberöm-
mesig intetaffsinStarckheet/en rijkberömmesigintctaff
sin rijkedom. Vtan staffer med fruchlan och bäfwan at j
salige warden. Altijd bidiandes : lfader War som asti
Himblom/ inled ost icke iFrestelse. Wijsa mia HErre tin
Wäg/atiag mswandrai tine Sanulng:Behaltmitthler-
tawid thet ena/atiag titt Nampn sruchtar.

11, Nobiz in conic,l2tionem.-HI tllTrösi ochHugswalcM /at
hafwa sadane högtvplpste MennWorMet/och Gudh haswer tagit
them til Mde/när themedPetto hafwabitterligitbegeatit finc spn-
der/och sagt: HERre/gack icke tilDoms med tinTicnare. Tp söt
tig ät ingen -lefwanderättfärdig z altsakunnom wij osttabottmtsta
med ochaldelee thenH.Ande/menGudhtagerosisasom sivagare äre an the tilNad e igen/ at hwaecken wij eller theoch til Endan framhärdom i Spnden. Tp han weet
hwadföt ittWärckwijseom: Hantanckeltherpaatwij ärom
Stoffs/hanhandlarickemed otzeffter waraSynder.-Och
wedergaUeroVlckeeffterwaraMltzgarningar. Atwljhaft
wom orsak at förvndra öswet then Godheet/som Gudh H genom

och säpa; Hoo ärensäda- Zna Gudh som tu ast? Thenthel Synder förläter / och til-gifwer tinom lgenlefoa Arftvedeel/tyeras nntzhandel / thenicke behaller silla wredeewinnerliga/tyhan är barmhertig.
Han stal annu föibarma sig öfwei ost/siä waraMGgärnin-
gar neder/och kasta alla waraSnndervthi HaszcnsDmp.

li. Huo Til thet Andra giswom wij achtvppa hwart vthlo^Hh nas

l 001. io.il
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6c> ThenFierdePredikan
nastagerWagen: Han kom neder tillapho/sagerGudzAnde.
?liniiiB sillfwcratlaphet hade bpgdt samma Stadlapho/hwil-rim, 1i1,,5,c.

>4 öc 30. .. ken lag pä ittßerg 5. Mj! iftän Jerusalemvthi Non wid Mcdcl-
wariten Hamvn / at m<m

tädan vth och m stcppa kunde til Jerusalem / och andre2.ckr.2, ,6,

Ollee. VthiAposila Garningar kallas sammaStadloppe/hwa-
resiAvosielen Petrus haswer legattilGasi hooscn som hctcr Si-
mon boddewid Hafwet/vthi hwilken Stadhan
ock vpwackte then Tabeam. Jonas tunde icke iwä-
gen wiohangickbesinna sin galenssaphwart thet i sinom tijdffulle
lända mcd honom sa ar thet med Mennistian/ somföllier sin onda
Kötzßegärelse/hon betaNcker icke medan hon annuar medlona
vttzi Isracls<land/hwart hon i sinomtijd landassal; Vthan faar
fort i sin hiertans Ondsto / och sager vthi sin Ogudachtigheet.-
Kommer/ later ost lcfwa wäl medan wij kunne/wij hafwe doch in-
tet meer ther affän thet. The hafwa onot för hönder och
fcela/ttzerasOndsta haswer förblindatthem/atthe icke kannaOudz

s»p. l!«,7,
li.

?s,i. 7;: iz. lönligaDonwr; Therföre maste the i sinom tijd klaga / när Gudh
sitter thcm pa thet hala/ at the taga en EndaMd Förstrackelsc -:

Wijhafwefeclat om rattaWclgcn/och^attwiisoncsiiws haftrcrs«p. i.-6. jl>.
försiandzens Sool ar icke opgangen (thetta ha>

dc ickclonasat klaga ep Heller wij/Gudi<lH)vtan the som olpdige
are/ochwandracfftersinhiertans vpjath/thewastci fmomtlsdöc"
kanna: Wij hafwe gangit allesammans oratta och stadeligaWa<
gar/och haswawandratpa willa siijgar -Men HERwnsWagh
williom wij icke wcta. Hwad hielpcr ostnu wartPraal/hwad ga-
gnar ch nußijkedomochHögmodl'M ar thetstamfarit sasom m
Ekugge/och sasom itt Rp6>te som öfwergar. Sasom itt Skcpp
bortlöpcr i Wagenne,- sasomenFogelsom sivgeri Wadrena;El-
ler som cnPql tilitt Maa!affffutin wmd??/tyer thet athskilda Wa-
dretsirax tilhopa fallcr igen/sa at man intet
han farit haswer.Smnmalunda och wlj/sirar wysöddc arc / haf-



och forstaCapitel. <ll

we wtj fatt en Enda och hafwe intet Dpgdatcckn öcwijsat/vtan äre
föttardc iwara O«dsso.

11. Ea lärom wij til thcl Andra i thetta wart - At /

hwar och enSyndarehaswer sittlapho/tdethonombeha-
gar/ lapho betydcrDeycligheet: Wii<lrcinkomneithctAnde-
liga lapho / Gudz Kprckia och Församblmg : lapho lag paitt
Berg/wijärcvpbygdepathetAndeliga Hälichczgct Chlistum left
VandcsOudzCon; lapho lag wid Hafwct,- wijhaswom ock en ftij
pppenßruncmotSpnder ochOrecnheet/thet är Böpclscn: Wij
hafwom thenAndcliga Halsobmnnen ChrisiumlEfum/vthuhwil'
ket wiz kunnom ösa Hälsc watn mcd Gläyiel Ifta lapho til Haffz
warensiorSkepsfatt: Catan bcfiijtarsig pathethögsia/at föra

vhr thetAndeliga/til thctwcrldzltgalapho/affmalandes thenna
WcrldennesFasangcligheetganffaDeyeliger./ at hanma föra ch
til Haffz ifta Oudz Ansichte. Förmangenannalar hanwerl-
denes Mkedomar/ ochsägev: Thctta altwjl iag gifwatig /om
tu fatler nider äsiminGudh/och
tilGuldflimpen/hiclp Mig mcn betänck tigfön an tn begiswcr tigh
tll OassS/möötSatan och sag: Hwad hielpcr nuthetMenniskio-
ne/om hon förwärswarhelaWcrldena/ ochfar doch Skada til sitt
«lijffi Eller hwad fanMcnnij?iangifwa/therhonkanigcnlösa sllt

t För mangoni stor Pracht och ähra : Men sätt
Glcfwulen emot GudzOrdfön an tn far ttl HM - thennc alle O-
Zudachtigas allmcnneliga GraMriftt/ llär enMennlMqar i
wärdigheet/och hafwel-lckesörställd/sä faar han dadansa-som sää:För mängom affmalarSatan thet Mliga
PhosHärligyeer: Kgonens begarelsc/Kötzens begärelse och tzög- '
fardigt framdragandcsföraracligeExcmpel: Sij/huru
prächtlgtthenhal/erfigiKUder/Maat/Btpck ochHlssog? Ther-
före är han assaNaaffhällen: Stat Giefwulen emot medh Gud;
Ord: Werlden förgas och hennes^usta: Mcn thcn som görGudz
Wlllia/han ölifwerEwinnetliga. Och saman laterfig icke affnagotlusiigt vppehalla i W«gen/ som honom

DoNrm«lc»
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6i Lhen FierdePredikan
Hans Resa förhinorar: WljälomAndeltgeWandringzmän / och
hafwe häringen warachtigStad/vtan wij Mom ttzen Tllkomnlam
de/ lapho/ Werldennes
HHrliZhect/förhindra ifranFadcrlandetthet iHimmelen är/ttl hwil-
ket wijfötstchtekgen wandra stolom/och städze emotlieswulen och
allaHclsVcttsPortarbctrachta: At wart Omgcmgelsc ar iHims
melen/tädan wij och wänteFralsaren/HErrcnlEsumChristumlHwilken war skal förklara: Pa thet han <kal gö,
ea honom M mcdfin thenKrafft/therhan
med-fölma sig all ting vnderläggia.

111. ()uz. etlcr hwadWagh Jonas sig försatte: Och tähän
fann iltSkepp som M Haffz sara wille/gaff han Skepzlöön/
ochstegther vthi/päthet han stulle sara medthem tilHaffs
lfräHErranonlVthiGrundspraketstarthetOlbetlkÄrlcliiscK
laphetNoachsSonfödde Javan/Javan söddeTharsis/ hwilken
bygdeStadenTharsis vthiCicilien/genom hViltcnElfwenCpdrus
ldper/vthi hwilken StadAposielen Paulus haswerwarit född / tht
mena sombligathettaSkeppet haswaärnatsigh/medsineWahror
somthe vthkasiade/taStormentHemimedler tijdöswerfökl j men i
war Swenste och Tpsteßibcl är 'lKarscKlscK verrerär vthi thet
HrdetHaff/cmedan intetHaffwarludama sabekant/som thetta /

tzwar igenommanscgladefralud»
thet sioraMedelhaswetj tvlonas warföga bekpmbrat hwart W<i-
dretdrMallenasihan kunde bliswaNiniveßesaqwitt. Sedän är
MenmfkionesfördärfwadeNatur/somwandrartsin Sinnes Fa-
fängeliltzeet/atthethögstaOodasomärGudhoch hansOrd öfwee,
giswa the/och vtwällia thet högstaOnda/säsom thet tryggasse warn
och Fäfie. Jonas betror ftZ Heller thet beusande Haff/som man,
gen DdärfwarochvpMar/än HErransßelkpdd/som är ittFciste
vthinödeneStijd/ochkännerthemsomtröstapahonom. Gudh är
thetEmga iiuset/hVilken som med lonabegifwcr sig tll Hqffz ifrä
Oudh/han säncker sigvthi tloctt sördömtliglt spndennes ochförtap-

pel^



OchFörstaCapitcl. 63
pelstnsmörcker. GudhärthetEwiga<lilswet/the som med Jona
fip in vppaspndenes theras förstand blifwer förmörckat/
och bortkomma isra thet <lijffsom iOudiar/ genom thcnFawissosom i thcm cir/ och genom theras hiettans blindhcet. Hch warda
omsijdcr vpstuchte affHaffzensßöllior vthisinOndsso/och theras
Sialar warya bortslungade mevSlungor ithen brinnandeSiön.

lii. Sa lclrom wij til thet Tlidie och pttersia i thetta
rostpcke: Atthen somwilvthtilHaffz/finneraltljd Skcpp/ thet
är/then somgärnalyndar/finneraltljd meoelSvnden atfullborda/
tpSatan som cir en lisiigÄnde/inblas snarligen sadant vthiMen-nistionesHierta. Warhansalisiigvthilonxtijd/huru sasiWi,
gare nu emotWerloenes sidsiachnda/ pahwilkenTieswulenncd-
siigenär/och haswertnsiorwrede/wctandesathansTljd ickelanA
är/fö« cin Christus lEsus kommer mcdhstnVom/ therföre til ett
V2ler pa thmna werlden rajär han och vnderstar sigh at öedraga
hecla werlden/ sa at/ ommögeligit wore / försörde han och the
vthwalde. Jonas hade kunnat lpda OUdh och gadt til >l,nive
vttzannagon gifwer
Heller Skepzlön/och köper sorsine egnePenningmHaffzensffahr-
ligheet. ffrälsaren lEsus haswer sitt lilla Ckepp/ sin Kprckio och
Försambling/fitgom therföre ther in /therbehöfwoiuwi) ickegiswa /

vtan oss wardergiswin Skepzlön / som Gudh sieiff loswar: Alie jsom torstlgeären/kommer hiittllWatn/ ochj stnnckepem
ningar haswen/kommer hijt/ köper och ater vthangar/och för intet bäde Wljn och M-ölk. Bicfwulen haswerstttCkepp/ther alle the som thcnnalEsußöst
och at the sinä spnders sart sullföllia mage/giswa the Heller Ckepz-
löön/in titthchthelijdaSkepbrotttilsin Troo och Oudz Mdh,
EnHorekall/at han ma sullborda sin Gicfwulssa 'lusta/kosiar offtafiora medel/ ja sll sinEgendom/ stundom pa sinaHoror/och köpee
Medes vthißiefwulens Skepp/thenewiga Fördömclsen för sine e-
MPcnnmgar/och görsinKropPthenH.AndcsTcmpcl/ til en

7<ili. 14 :s>
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64 Then Fierde Predikan
Dieflaßomng. AchElendciAhtzierfansßlindheetl HERren
lEsus gifwer otz tilSkepzlön sitt Ord i sitt Skepp och sigenHZ-
rermig ochaterthetgodtar/sastattderSiälstctwardaiWcillusi.
Böyer ider Hrontzijt/ochkommertil mig/ hörer/ sa farider Siäl
lefwa. Dicftvulen tager bort Oudz Oid/och bcgarer <löön pa kö-
pct/ingifiverMcnnissianMennistiobod/at omGudh
dikar them om sin kalla the thct/affDiefwulens ingifwande/
itt Mtterij. Tv the plöya Ogudachtigheet/vpstäraOrätt-
ftrdigheet och ata lögns ftucht. Therföre stallttWader

3^1.5 5: l!-

«°s. z:. -.

«.l°-. ".

bortdrifwa them/hwilko the ickestola kunna emotstä/ och
mäste öfwer sinä Guoztienst til blygd wara. Salunda sii
wij tilga iPäfwedömet. HERren lEsus gifwer sigh sielff otz til
Skepzlöön/och sager: lag ärDören/ hwiikcn som ingär ge-
nommig/han stalbllfwa sallgh. Hwllken jomäter Mltt
Kött och dricker min Blod/ han blisiver imig och iagh i ho-
nom. Hwilkensom troorpä mig/ han haftver ewinnerligit
Lijff. Dieswulen begarar Skevzlöön och sager: Then som icke has-
wer Penningar at lösa sinä Sial meoh / och icke ingar genom
sinä Garningar och the Heligas Fötböner tan icke warda Ca-
lig. HERren lEsus gifwer oh genom Trona ittgotztoch roll-
gitEamwet vthi sitt Skepp: Tp mcdan wijrittfärdige wordne a-
ro affTroone/hafwe wijFrijd medGudh genom warHErralEsum
Chrisium. Diefwulen spelar mcd sinä Nccherar, och thet ar then
Skepzlöön som han them stancker / at the stadigt ffola twifia pä
GudDad : Tp the Ogudacktige äre sasomittsiormande Haff/

-»°.

.I°,'. .°: ?-

e. e: ;6.14.

».om.5N.

21.
thetickesiilla wavakan/och theMagarhclswavpTräckochOreen-
ligheet. TheOgudachtigehafwaickeFrijd/sägerminGudhHEr,
renlEsusförer thetta bru,-
sandeWerldennes Haaff/til en sciker hampn/vthiAbrahamsSköt
vthi Gudzhand/thee intetßödzqwal ssal ost wijokomma/ther som
är Glädie tiMest/ochlusiigt Wäsenoe paOudz högra hand
winnerliga. Dieswulen förer medh sitt Skepp sinä Tralar för

theras

5->p.,:,.
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och sörsta Capitel. «5
Skepzlöön/tilHelfwettt/ehetEwigaPijnommmet/ewigaDödzens
qwal/ther therasMatk stal icke döö / och theeasElo stal icke vthstoc<
kna. Sa haswer iag nu affOudzOrd VHwalde iHERranom/
satt ider före FzÄsarens lEsu ochDieftvulensSkepp / Hjfwet och

Kfwa.Mcn wll tu fölliaßiefivulen/ O Mennistia/sä stalOudh wed
aUofördarfwaochsönderkrossatig/ochvtuthe lefwandes vt-
zota tig. Men föNier tuthen Himelst« HeerdensFrälsarenslEsu
Röst/sa kan tu ttösia tig baoe i 'lijffoch Bödh/i wed och motgang
sälunda : Men iag stal blifwa sasom ittgrönt Oliweträ z Gudz
Hws: lag förlater migpa Gudz Gootzeet alttzd ochförvtan En,
da. lag tackar tig/ HErre/ Ewinnerliga / tp tutantwälgörat:

och wil förbida titt Nampn/ tpttne Heligehafwattzersrögd
vthinnan! Amen HGrre lEsuAmen.

ll». s« .- 24,

vem.jo.ly.

rkl. 5»: 6.

V, 9: 10.

Prophetens lonX i. c^p.
wändtaff tm wrede/HErre Gudh medNäde/etc.

Uä lät Lknen komma itt stort Wäder
och en sioorStorm vp-

tzoft fig pä Hafwet/sä at manmemttGkep,
ptt flulle söndergä.

ERre/tina Hand kan ingen vndfiy/ säger then gamble
M) Tobias Elskelige och Vthwaloe iHErranom CtzristolEsu
VG församblade. IhwilkeOrd gifwes tweggehandattikänna:

I ran»
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ThenFemptePledikan
»ande. Gudi tllägnas Händer/ som är en Ande/ pa Mnnisslig
wijsattala/och HErren
Gudh fielffoch betvgar/säyandes: See jnuat mg aliena äret/och
ingenOudh är förvthanmig. lagh tan döda 06) lefwande göra:
lag kan fia och kan hela / och ingen är som vthu mmc Hand kan
friga. Ty iag wil lpffta mine Hand vp l Himmeten /och.wil säpa /

lug lefwcrEwinn«!iga. Och nar Gudh siigersigwara allesiädes
narwarande/vthefiutes cp Frälsaren
fiar aff twenne)taturer/at han är Gudh ochMan ienPcrson 5 Han
är födder affFäderna päKötzcnswägna/arochöfwerall tingOud/
lofwat Ewinnerliga. Och emcdani yonom ChrislolEsu boor all
Gudomsenssullheet lekamliga, ty bekänne wij ock at war<7,o«l,är/
förmedelsi then PersonligaFöreningen /bade pa Gudomsens och
Mandomfenswagna/allcstädesnärwarande; och ärnär H alle
Aagarin tilWerldenesCnda.Hwarshand ingen kan v»sip: Ty
sasomGudh och warHErreChrlsiuslEsus är mcd stnMdeshand
hoos sinc Gudftuchtigc,- Ea ärhan och med sine Wrede hoos the
Ogudachtige/ochregerar mitt iblandssneFlcnder; Han
ma mltt tblandHedningarna/ hanssalgöra stora
ningar/hanlkalförkrossa Hufwudet öftrer ftor Land.Och
therföre qiswes tiltänna lthesse Ord:

N. ObicHatnanuzvci, at alltmgäreGudz HandvnderkK.
fiade/therföre och alle Mennistior. The GudsruchtiZc frögda sig

afj Gudz och och therföre wctK
the allesiädes Gudh wara närwarande r Mcn the Ogudachtige
fntta omEudh kötzligeEanckar/sasom worohan tängtborto/ och
therföre förhärbas the i sin Mrheet/af trcggiehanda inbillnmgar»
«. lubssla the fig at HErren seer och tzörer mtet therasOgudach,
tigheet/och therföre meena the/at the Gudz Hand vndfiy kunna;
siq therföre ickc Cyrach / HErren ftermteteffter mig/

ävzar cssm mig» Himmelen i' Ibland fäsior Hoop
kynnner yWMIg mtet lhog< Hwad är lag emot sä stor en

Pserws



sch försia Capitel.
Werloztnfil/helaHlmmelm
bcn bäftva/Berg och Dalar dalra/tä han Swl«
le Hall lä icke fte m vthi titt Hierta s

i. Inbilla the sig Guvz Sreaffkunna vndfip/ besynnerligen /
närGudh vpfkiuter med Etraffet/therföre ropa the: Frid/frid/ja thet ärsrid och all tmg vtan fahra: Men them ssal ya<
stigt fordörfföfwerkoma/lijka
pskomer/lomhafwandear/ ochthestolelcke kunnavndfiy'

3. Inbilla the ssg atGudhickcsatzHsstlZtwtcdgÄsöswerSyn-
den/Hclswetlt/säpa the/ ärmtetfa Hett/Biefwulen är intetsa fiygg/som Prasiensaget/Präsierna tala mpckitiwädrtt/ ot) warder mtctsa illa gangande/ttzem gange sa sielflvom. Men hörer j Ögud-
achttae säereßelialsßam.- ThenOgudaMgeffaldnckaaf'
GudzwredesWijn thetmstänckt ochklartarl Hans wredes
Kalct/och hanstäl warda plägat med Eld och Swafwel,
tdeHEnglarsäsnn/ochi Lambstns äsyn Ochßökenasstheras Plägo stal vpsttga ass Ewigheettil Ewigheet / och

Tyetta sägericke
iag eller nagor annorPräst/vtanGudh/somärsanfärdig/vthisttt
Otd. Kan tu läla/sa läs/ochfruchta tig. Sa blifwer ta thettaGpräket sant.- HErre/tina Hand kan ingen vndfiy. Jonas«ville ftp ifranHErransmtiIHM/men GudzHand fant honom,-
At han och aNeMennMor mästebekänna: At thet är omöye-
lialtVNdfty tinaHand HErre/ somwij wijbme/genom OUvz«Md ochAnde wardom hörandes pa thenna Morgonsiuno/afwae
Tert/hwilken wiibetrachtom vtiittStpcke/ncmbl.wij wiliombesee.

rempckitcm lnop2N2ra«n. eller chen oförmodellga storm'fomIon» och Hans Stalbröder lSkepet päkom:
Scl gifwom therföre i thetta wart acht vppa: 1. <s,u,
l,m «Oelc«rem. eller hwem som thetta vpwächte / tiietgiftves tilkänna med thesse Ord: Ts lat HERren komma itt
stortWädervppsHafivet. Samaste manM »ltlfd sec vppa

"'
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63 Then Fempte Predikan
c»us2« lecunciaLellcrCreaturcn närfioecStormwäder arepaD,
de/hwilkc »M hafwa fine naturligeOrsakcr/ vtan mehl sadant ti!-
striswa causX plimx,Gudhthel,Aldrahögsie/hwilken. allcCrcatur
äte beredtvllllgeat lpda/tp hana'rOaminusZcbaoth/a!laHcrrals
Gudh/fomyafwer mange medel/ thermcd hanSynden siraffar/ la
thel mcd han och the sromme förfwara och bcstydda kan. En
Keigzhäär maste wara fin Herre lpdig » salyda ochaUeHEnans
HäarGlldH Alzmcchttg. Oudh hafwer mangeHärar: ?.Himme,
lensHäär/the Ö.Englar och Vthwalda Siälar/then HimmelffaHäarstaran.Bespnnerllgln the H. Englar/thestarckeHieltar som
lägra fig icke allenast kting theGudfruchtiga och hielpa thcm vthj
vthanhamnas öfwer theöKUdachtige/sasomefftel HErrans Be-
sallning/siog en HErransEngelpa ttzeAssyners
Zre HundradeTusend och fem och Ottatijo Tusend Man/ at then
GudzFörslliädarenSanhireb/Konungtn affAffpricn / drog mcdH
Skam lftänHlcrusalcm/och wardtdräpin afffine egnc Cöncr.

2. SticmornasHäär/Sool/Mane ochandreStiemor/hVil,
ken HimmelensHäar war losuaoch Isracls Bam til fromma;

tilFall/atSolenssod siiliä ochMänen
ttzef; at Folcket hämnade fig pa stnaFicnder/HErren aUena talar
tllSolena/H gärhon tntet vp/och han strstglarEtiernona

3. Elemcnternas H6«K: Somar
den/lordenW<d alt thtt ther vthi ar.Hwllkc Crcatur täthe tienä
HErren/sasomSkaparcnom/ äre thekrasstigetil Plago öfwerthe
«öLättfcrdiaa/ sch sachta figh them til godo som troo pa tzonym.
Itt Zanffa siorl Stormwader vphafwer fig emot lon«Ondssa«.
Äsiven emoot the Hgudachtiga äro och Wädren stapade.endels
tilHembd/ochgenom fin StormgöratheSöada i-OchnärStraff
komma stal/Meo the grpm/ och fullföllia hansWilliesomthem
stapat hafwer Eit>/Hagel/Hunger/Döden/alt thetta ärstapat
lilHamd: The WiNdiwr/Storp,onel/Hrmar och Swäldet äro
vch llaMtll/Hcmd/ til at strutsipa the Hgudachtiga. Mcvh

Glädie
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OchFörstaCapittl. 69
Gladic görathehansßefallnjng/ochäroredo hwaettzanbehöfwer
them pälordcnne/och närEtunden kommer / sia the intettilbaka.
Fsuchta tig tuOgut>ack)t<ge Mennistia: Ty tu stalt aff HErranomAcbaoth hcmsöktwarda med Wadc.e/ och mcd lordbäffning och stor
Gunder/mldMweshwlrfwelochStofmochlnedföttärandeEldz-
loga; tv HEn-en stal lärarcgna öfwer thcHguoachtige llun-

ochSwaswel/ och stalglfwa them owäder til löna
MedEldzlraftadeGudhlstaeliternasKnonande/ At HErrans
wredeförgrymade sigöfwer them/och HErrans Eld fäng<
de ibland them/och föllardetheytterstaLagren.Hurumange
förgasigenomßegn schHagel sasomvthilosusTijd/ta the femA»
moreersKonungar ftydde förlsrael/thcn W«gen ncder attz til Bet
Horon/lät HErrenMa aff Himmeten stora Hagelstcnal pa them
in tilAseka/sa atFolcket blefwo döde: Och mpctitfieee affthem bleft
wo dödeaff Hagelsicnarna/än Isracls Barn slogomed Sward.
Mcdlordensiraffadc Gudh Korah /Bathan ochAbiram/at hon
«emnadevnderthem / och Kltssn Munn vp / och the foro lcfwandes
neder i Hclswetetmcdalt thct the hade/ochloedenoswertäcttethc/
och the sörgingos VthuVlenigtzetenne. HlslpHErrcGudh/ huru
manga Gudh/som man dagelWn hörer/för Cyndencs stuö
medßrandstada/Watuftödande/Stolm ochlorvbaffningar / han
rörerlordena affsittßum/saathennes-Pclarcbäfwa Gudhsimftsae offtaSpndenmedtheozAltgaßesi:cl/somhanyotali lagstal
möta them lijka som cnßiörn/tzwilkom hansVngalbotttagne are/
och stal sönderrijfwa theras fötsiockade Hierta /och ssal vpftäta
them thersasomitt <leyon. Willdiwr stolar,»fwa themsönder. Nar
HErren wille sitaffa HedninZarna/ som han för IsraclsBam för-
dnfwa stulle/sände han ibland them Getingar / in
giorde them. StundomssraffarGUoh mcdformpckinWata,sium
d«m medförmpckinTorcta; siunbomwäxerSäden paMarken
liga; mcn FloZmatkar/ Grclstzoppor förtara thet: Hzrad efftee
Gräsmatken qwatt bliswcr/thctvpälerGlashoppan/hwadGras-

liij, h^oppan
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Then FemtePredikan70
tzoppanigeMfwa later/ thet äter Flogmatken/hwadtzonbliswH

sa atMarkenärförödd och Hkrcnssärönckes
liga/Kornet <ir fördärfwat/Wllnetlamcrilga ochÖiiankiagellgn/
Hkermännerna see ströpliga vttz / och Wijngardmännerna gta,
ta/ förHwete/Rogtz/och Korn stull/ atvthaffMariennewtet <w
bärgas kan< Hoo kan all«thcsse HErranswredesStraffsa korte<

. ligcn Vpräkna/emcdan alt masie lpdafin Skapare tp Eld/Hagel/
Sniö/Blmba/Stormwader och annatvthtatta gärna hansOrd,

4. ThenAndeligeKprckoharen/som ar lcfwandes G«dzHaar /

. hwilken enkannerligenandrom tllWMgnclseärvtsänd; mcneme<

. danWerldennesßarnsörachta GUdz Ow; Ty ar tget ttzem en
' SödzluchttilDödenzmen otz Gudzßarnon, en Mffzlucht til <lijffz«

5. HelflvetlsHaär/ttze mange eff,
tttGudzTilstädielseMennWonesOndsta/medaliehandaPlasot
vnderfiundomTimmeligen straffar. Ia them GUdsruchttgom til
näpsi/emedan theicke äre oskpldige/förG«dh/ ti«aterGudh offtaSatanvpwackiaStorni/Eld/ Brand/Bläst och annat/ sasom ä«
at ste i Hiobs Histona/at GudzEld föll affHimmelen och brände
vp Faar ochDrenger och förtärde them.- la/itt siortWäder kom
vtaffOknenne/och siöttepaHusensfpra HKrn/och kasiade thetpä
HiobsSöner och Göttrar/attheblefwo döde. Sa tilstaderGuotzOfftaTrullpackor komma asiad onaturligtt Wäoer och anbre säll-samme ting/theGudftuchttge til enPaminnelse omGudz Wrede;
lag iagerHErren/wil straffa tigmed Matteligheet/pa ttzet tu «cke
stalt halla tig osspldig/men themOgudachtigom tllHämd och stratfsomGudzAndehotar: Slj/ittHEreans Wäder stal kommameb
Grymheet /itt förffräckeligit Owäder ssal Ma the Oguoachtiga
öswer Hufwudet. Sa wachtom oS för HErrans Wrede» Ty
HErrans ZrymmaWredelkalickevppehalla/ silthetz han
gör och vträttar hwadhani Nnnethafwer/pöfidstonesto-
le, wälförmmma thet Han ärGudh/hansWrede kan mgm
stilla/vnder honom msfte buga fig theftolta ,yerrar.
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Och första Capitet. ?«

3. Sä kawm nu föest i thetta nä? sadant siott
Stormwader/Eld ellerannat äv pa farbe /sa titssnfwom thet icke
Diefwulen/som mangeOgudachtigeMennistior banna HErrans
»äder/och ickc betäncklaat thclGudz bodbärare är/som paminer ötz,

i. Xmurcm ellerGudzKärlek emot of) fattige Spndare.
Jonas hade änteligen förgatz i sinä spnder/ ther Gudh hade lem-
nat honöm onäpst/men igcnom thetta simckaWadret drogGudh
honom til sinä svndewKändsio. Sasom WHHeten talar: Tu
HErrehafwer bewljsitmStarckheetpZ them/sonnctetrsd-
deat tu sa all ting mächtig wast: Tu mächtige dö-
mermedSachtmodissheet/ochregerarotzmcdmycklNför-
stomng/ty tusörmär alt thettuwllt. Och han hafwer icke
wft Nl nägons fördarff. Therföre biidarHErren/ at han
stalwara otz naoelig/och ärvpstanden/ at han stalförbar-
ma sig öfwer otz.

VvHli»,l«
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ThctAndeligaSkcpet/Gudz Heliga Församblmg/ omstöta ech
sssta häfftigeStormwäder/ftmGudtz sielfwcr wittnar: T» tröst-
tösa öfwer hwilkeaUwaderga/ ochiuElenda.
naWcrlden vttzan itt Haff/ther alle Waders fiormande/öfwer
theGudsruchtige komma tilsamman. Pa ena Cildan är salske <lä-
raresbrusande/ mcd aNchcmda -lärdsms w<b
zcr/genomMennistiorsSkalckheet och Nsundiqhect/ atthemage
bedraga ch. Pa andrafijdan areGudzFörsamblingzFiender/mcd
Sward / Förfölliclse och Blodzvthgmtelse / för Ordet ssull.
Tn sil/Gudh/tlneFienderrasa:Ochthesom tig hata sättiä
w) Hufwudet. The hafwa listlg-Ansiagemsttltt Folck/ och
tadsts emot tinaFördoloa. Kommer> sana the läter otz vth-
rotatyem/Hatthe mtetFMäro:At pa Israels Nampn
tcke stalmecrtäncktwarda. Tvtvehaftva föreenatsigmeö
hwar annan/ochittFörbund emottigh g-ordt. Här äre

/ dwilws Munnar halare an
Smör/ochhassM doch örlig t smntt: Thcras Ord äre le-

tä» 54 3ll»
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lThenAnite Predikan72
näre an OUia/och äre doch baar Swärd. Ther brusarL.
picurist wällustzStorm/som 'Mn.listlanaloeleswlisörköla vtgi
henncsGudztienst, la/hwar och en vtZilEsuSkeps, haslverttzet
honom trpcker/ hoo kan alt vpräkna:

cK. Hwars och ensOlpcka och motgang är tttStorm-
wäder som honom trycker. Mcn erkannoiu tuetta för GudzNa,

~?«.,:e. 7>

desTekn/hallandesthet för all Glädie/ncK wij
da frestelse. I liMn nu bedröslvelse en lljten tijd/ i margatzanda
Försökelse/hwarsabehöfwes.' Pa thet iderTroo stal rcktfinnlg och
mpckit kasteligare besunnen wara/ <in thet sörgängeliga Guld som
pröfwaS med Llo/til>loff/Prijsochahra/niitChrtstuslEsuswar<
der vppenbar. Ta stole jftögdaibermed Ovthsapeliga och Hälli,
ga Glädie.

2. Iram Dci.eller GudzWrede emottheObotfärdige/öfwero
komthcnnah.ifftlgaStormcn)on2: machta hassigt/huru hafftiga-
re är Gudz Wrede/ ssm ssormen bctpder >- lag jfalkonia tilider
oc straffa ider/och Mlwara itt snart witlne emot theTrull«
tarlal/Horkariar/Menedare/och emol them somwäld gö-
ra/ock oratt D 'gakarlenom/Nnckwneoch themFaderlösaoch sörtryckla ochinretsruchta mig sagerHEr-
renlebaott). intetachtarsadaneGudzWreves
Teetn/ vthan siar them iWädret / och görGack ther aff/ sllyandcs/
nog har thet blast förl/nog har lag scdt Eld ochWatn föri/sa swarae
Gudh: Ag/Elden är vptänd imine Wrede/och stal brinna in tll
thet niderstaHelfwetit:Och<?al förtära -landet med finWäxt/och
fial vpbrennaßergzgrunden. lag stal samkaOipckaöfwer them:
lag stalförlAutaallaminaPiilar pa thcm/strHunger stola theföl,
smachta/och förtärde warda aff Skiälfwa och ond Saar. lagtz
stal latatomma til them WlUdiwrsTänderoch ftrvmmaHrmar.
Vthwartes ffal Swärdetföröda them och inwartesFörlkräckelse/
badeVrangerochPijgor thensom di)r med then Orahcirota. lag
stal bottt«g<l ttzeras ammnelft för Menmssiomen. Betänck tu

hard^
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OchFörstaCapitcl. 73
haldnackadespndare/Gudh ssonade mtet lon-r, som warhans e--
genProphetc/vthan straffadehonomhardeliga medsittstarckaWä<
der: Huru siarckare menar tu / at tigh ffal öswergaithen Ewiga
HelswetisPijno : Tp/huru snart warda the til intct / the sörgas
06) fa en Enda medFörffrackclse. Tijden ar at Domen sial
begynnas pä GudzHws. Begynnes thet pä oh/hwadblif-
wer ta therasandalycht som icke troo Gudz Ewangelio s.
och bllfwcr thcnßättftrdlge medplatz sallg/hwarbllswer ta
thenOgudachtigeockSyn darcll? Betallckiom / betanckiom
ch therföre i HErranslEsuNampn/cmcdan wlj hafVom Tijdh.
TienenHErranommcdsruchtan / ochftögden
Hyller Sonen/at han ickeförtörnas/och)sörgas pä Wagcnom:
Tp hansWrcvc skal snart begpnna at brcnna / meu saligeäre aNe
the somtröstapa honom^

I l.dausaln plumci-cnrcm.EllcrförhVars stull thcnne siorm
vpwacht ar,Neml.för Jöns olpdno stull/ tp pa sama wijs som han
syndat hade/masie han och strajsatbllswa.Hans spndersStorm kom
in för Gudh/tp masiethen mcd en hafftig siorm tiibaka drlswin war<
da. Wadren komma vhrlordennes hemlig rum/vpdragne
cssluviz ochWaderachtigeDimba/ hwilkewid
mansiäs och sprildas. Spndcneswädervvstlgervtue
Mennifkiones hierta/som are ondeTanckar/ mord/ hoor/ Skörleff-
nat/Tiusmerij/falst wiltne/Hädelse. Hwilkc stvckeebesmittaMen-
nistian/och samanstaS och sprijdas vp tilGudh/ at hanMennistians
Hnskamcd stnwredes siorm ncdersia masie; Ty sasomMcnnistian
anteer sig emotGudh/ sadan är han emot Hcnne igen / som David
siger: M?d the heliga astu helig/ och med the Fromma astu
ftom/ochmedtherena astu reen/och medtheaswogaastu
afwog. HErren sade til Cain/hwijäsiuwred/och hwijför-
wanolas tin Hy t Hr thet icke sä ? Om tu är from/fä ar tu
tacknemlig/ men ästu icke from / sa blifwer icke synden<aker
eUer sördold. Ttzcrföre stiute ingen Skulden pa Gudh/vttzan be,

K tänckm
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Then Femte PredlkM74
tänckia/atGudh siraffarför syndcnes ssull/somleremias betpgar w
ttziKlagowtzsorne: Hwijknorra taMennistiorna emedan the lcswa?
Hwaroch enknorreemot stnnsvnder. Tptulsraclförertigsielff
iOlycko/men tiu hälsa siarallena nHr migftgerHEßren. Sasom
lonx olydno förorsakade öfwer honom en tzäsftig Storm/ sa föror,
sataalle gcnwördigeMenniskiov öswer sig:

«.'lcmpeltatemcxrclnaMzvthwärtesStorM/Hunger/Krijss
ochpesiilcntia/med hwilkestraffGudh hotar Israeliterna och alle
Oglldachtiga/sayandes: Mitt ögaffal intct ssona tig/ cller see
öfwermed tig: TridieTclenafftigssaldööaffPestisentia/ och för-
gas affHunger/och thenTridie Belen sta! fatta förSward alt om-
tring tig. Altsä ssal minWrede sulliomnatwarda/och min grpm-

~ '

heet öswerthcm vthrättat warda.
'lcmpcäarcm intcru2m,inwärtesStolM/ afl'ttondtför>

twifiat Samwcet / som wal sosiver til en 3yd > mcn vpwaknar med
störsia ängsian/lqsom en argbiMnde Hund/och häfftigt Stormwä-
der; Ty at en sä förtwlffatär/thctgör hansegen onsta/som honom
öfwcltyarochfördömer/ochittfölssräcktEamwctförseer ssg altijd
ttzetwärsia. Och then sömemotGudhsiräfwar/hansSial.ffalickegä wät. HHr pa föllier:

3.. 'lcmpellag «ccrna, en ewigStorm vtht'Hclsivctit/the^
TheligAiai

Hctfwetlt sasom^aar/Göden
OchGudh ssalmcd EldzlogahamnaSöswerthcm som icke

lydige sroWärs HERrcslEsuChrissi Evangclio/hwilkePljno-
lijda stole/thktewigafördärswetaffHEßransMsschte och ashans
harliga macht/ sa srampt the icke ithcnna wcrldenne fsrstrackes aff
GudzWredesfiörm/ochgöraen sannßatttmg, Betrachlom <hc^
före/vthwalde i HERranoin: At ingen WGHett/ intet förstand /

ingenKonsshielper emot Jonas formeente fig kunna
vndflpGudh/och wara sikcr paHaswtt,-men Gudhfant.honom /

och öfwcrM honom med sin stora och hafftiga Ctotm. Gudd'
haf-

5->1>.,?:,,.
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och första CapM. 75
hafwerlänge hander/hwilkeingen kanvndfiy. Han maler
Wattnet med handena/och fattar Hilnmelen med sinspan/
och begriperl ordena med try fingers mätt/och
gen med en Wicht/och Högal ne med en Wägh. Huru wil

vndfiy/OMcnnissia k Sagee icke han fieljf/som är sielswa
the Hn grofwesig nederi Helfwetit: Sä

fial doch min Hand hämptathem tädan/och om the an fo<
re vv i Himmelen/skal iag dochstöta them neder. Och om
the an gömde sig oswan vppäCarmels Berg: Sn stal iaZHdochthcrvpsökiathem och tcM them tadan/och om the an
gömde sig för min ögon iHaffzens diwp: Sä Miag doch
befaUaOrmoinen/atthe stola ther stinga them. Om the an
fmigne gingo för sinäFiender: sä wil iag doch befallaSwar-
t»ena/atthet ssal ther drcpa thcm: Tv iag wil halla min
ögon öswer them til ondt och icke til godt. Ti) HERren/
HErren Zebaoth ärsädana:När hankomerwidittLand/
ta försmälterthet/ saat allelnbyggiare gratassole/ nt
thet stal alt öswer them löpa Masomen ftod.Thennastor-
mcn war allman/ at icke allcnastlonasvtan och aslSkepzsMa»
pet wore i lijka fahra/ sa handcr offta at för <n Spnd siraffas hela
Landet /then Brotzligemed then Ojkyldige. Men härtan nagon
tanckia/ar thtt icke oratt/thct heter jw: ThcnSi6l som spndar hon
stal döö s Ther M swarar iagh:

i. Fast the thet Timmcliga siraffet/sa vndga
the dockthctEMga.Gudhförgömerthem hemliga/och stylerthem
i fina ewigaHpddo. Theßckttfcrdige wardaborttagnei Olpckone
och the somredeliga för stg wandrat hafwa/komma til fnjd och hwi,
las vthi theras Camerar: Mcn the BrotzligasTimmcliga päsöl-
<er och then Ewiga Bödcn<

2. FölGudh är ingen osspldig. lag
öfwer alla minä gerningar/wetandes ai tu icke later mig wara o-

» H521,4«» »
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Then Femte Predikan
wara rattfcrdig somaffQwmno född Sij/ iölandhans heliga
är ingen osiraffelig/och Himblarna äroicke recne för honom: Hu,
ru myckit mcer Mennissian / som arstpgg och ond/then thcrOrätt-
fcrdighctena dlickersasomWatniOch therförc siraffarGudh thcm
mcd ratta för spndenes ffull.

3. Hafwer ock Gudh sinä hemlige Orsaker för sig/ them wif
ickc kunnom vthransaka: ?p obegnpeltgaärehansßomartHoo
vnderwijsarHEßransAnda och hwadßqdgiswarclarerhonom s
Hwem fragar han om rad then honom förständ giswer/ och lärer

»5.16,

K6tn.,i:zz
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honom RatzensWag/och larcr honomKloktzect/och wljser honom
FörstandzelwWckgh Then OZudachtigaförgas mcd thenßätt-
fcrdiga icn allman Plago. Then ena gar som them andra / them
Rattferdiga sasomthen Orättfttdiga/ ttzen rcena och gvda sasom
them orena. Monta Gudh göra nagon orätt ? Bort thct/ at
Glldh lkullc waraogudachtig/och thenHlzmechtigeorattwijs/vtan
han lönar Mennistione som hon sörtient hafwer / och drabbarvppa
hwar ochcncsstcrhansGcrmngar.Vtan twisivel/Gudhfördömer
ingcn mcd omtt/och thcnAlzmcchtige böper ickeßattcn. Therföre
maste wtj förvndra öfwer Gudz Bonwl / falla ncder ochgifwa

re Gudh Alzwoldig/rättferdlge och sannc aro tinaDomar/
ähronesKonung. Therföre giswom chvnder Gl dz Faderliga
hand/vptagandcs talcligen hwadFralfarcnlEsus osttaÄesför spn--
dcn pataggia/och säpom medProphetcnMicha: laghwilbära
HErrans Wrede/ ty iag hafwer jlmoatemol honom. Aff-
siam medStraffzens vthiostlparandcorsiikSyndm/effttrHEr-
tansFölmaning: Omwandtt ider ifrä all ider öswertradelse/
pä thet j icke stolen falla för Misigerningen Kaster i-
frän ider all idor öfwerträdclse/tder)mcd.öfwetträdthaft
wen/ och gören idcr itt nytt Hiel ta och ny Anda. Israel
hoppes vppäHEßren/ty nclrHEßranomär Md och mpckinför-

när honom. Och han stal lsrael isra alla Hans
Spn<-
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ochförstaCapitel. 77
spnder.Flym ondtoch ogudachtigtSallskap/willioln wij icke förgas ?ä!, i: i

med the Ogudachtiga/sawandrom ickc vthithcn ogudachtigasrad/
och tradcn lcke in vppäthe svndaresWägh/ fittiom ep Heller thcr the
Bcsvotttaresittia. Oam vth ifran them/at wij ickc declachl ige wan ,«-4

domithcras spndcr/atwif ickc fam nagot affthcras Plvigor.Man
masie och sawachta sig/ at man ickcfivrckcr then ogudachtige vthi
Hans onosso/och hiclperhonom sort/säsomthcsse Stcpnuln mcd fitt
Skepp/hulpelonamatflptil HaftzifraHErranoni. Then ärsö,
go snäll som gifwer en vhrsinnig.Menniffiaaggjcrn/therhonfigel«
lerandramedffadakan/altsäärthetcn sior spnd/atcmotGudzWil-
ja tziclpaoch fiprckia then som ar vhrfinnigh vthispnden. Men
spnnerligenarthetfthrligitatkommathen til hiclp/som emot Gudz
OrdzSanmg och Hans H.Försambling/föreroffcntcligKrijg. <lij-
kasomnarenßeswariarebitin warderaffOrmen/thetömkar sigh
ingen öswcr: Altsa garthet ock mcd then som haller stg in til en O -

gudachtigan/ochblandarstg vthi Hans spndcr.FördömthemGudh/
at the maga falla aff sttt vpsath : Dnff thcm vth för thcras stora
öfwertradtlse stull/tp the ä«o tiggecnsiraswoge.At tu
dom/Hatarom och Förfölliarom wardigas thcras Spnd förlata
och them omwanda / Hör milde HERre Gudh. Haswom wij
samtyckt i nagon synd/eNerfipdtisranHEßranom/sabattrom
och sattom HERren lEsum mcd Trona som hafwer bctalt för alla
wara synder/thcthan intet röswat hade. Suckomoch siivoni.- Hör
mig HErre/tv tinGodhcetar trösielig: tig ti!migeffterti-
na sioraßarmhcrtighcet. Och bortgömicke tittAnsichteför tinom
Tienarc/tvmig ar angcst (nembliga förSpndencsstull)hörmigh
snarliga. Nalka tig til minä Cml och förlosta henne/förlossa migh
för minaFiendcr stuN. Sä stalHErrenlEsus ftambarawartbe-
gär/sasom en trogen Himmclfke Fader/vaihetta
sättct: Lät gladiasig alla thcm som tröfla vppä tig/ewmer-
llga lät them frögda sig/ln tu befkarmar them lät thcm i tig
glade wara som tittNampnkart hafwa.Ty tu HErre wäl-
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78 ThcnFemptePtedffan
signar the Rattferdiga/ tukrönerthem medNäde sasom
meden Sköld-

La^rinale. . N. Sä lärom wLj til ttzetAndea i thetta wärt asthet-
tatilsalle: Atsegla och brllkafigtilStös/aritt gammalt och lofli-
git Menniskiamedgoot Samwee fritt idka
ma. Hwad war t>!oX Arck annat än ttt Skepp? Then mächtige

naTienare tilSkepz/somsöestodosigpa Skepp/ochttl Stössör»
farne woro/mcdGalomosTienare. Huruoffta HafwttHEßrenlEsus siclffbaoc lardt och seglat vtißatar ochSkepp. Non amn,s
scrt omnia tellus. Hwart Land bar lcke alt / therföle tienä
Skcpp atföra Orthen til then andra.
Hwar igenom thctgemcnaßäsiakan blifwa wid macht. Konung-
SalomosSkepp richtadcLandct mächta nng. Thekommo til O-
phir/och hämvtade ther Fprahundrade och Tiugu CentenerGull /

ochssrdetilKonungSalomo.EnkannerligenseelmanGudzprovi-
äcntzochföWn pätheSkcpfarande/atitt saoantTräädriffziWa-
garnaaffwadretfin rättaKosa/och enMcnnilkiatörstherpawa''

brusande och
Skeppet ar vpftmmtthertil atmanNahnng thermed sö<
kia stal / och Mastarm hafwerthetmedkonsttilredt: Men
tin FörsichtigdeetOFader legerar thet/ ty tu gifwer och
Wäg i Hafwena / och mitt iWögena itt trpgt lopp - Ther
medtll bewiisar/huru tu iall tlng mächtig ar til at h.lelpa/
ther man an gofwo sig til Siös vttian Skepp. Doch eff-
ter tu icke wil/at thet fäfängt s?al liggia/somtu genom ti>
llawGheet stapat hafwer/steer thet/at Mennistiorna wä»
ga sitt Liiffin vppäittsädaut sögoTraä/ochwardaiSke-
pena behaldne/med hwilko the genom HafzensWag sara.
Thetsomhände thetSkevpetpa hwiltet Jonas seglade/thcthän-
Htt och mangen annorSiöman: At siorStorm tommerthempa/
MSprachsäget: The sompäyaswetfara/the sayaaffthetz

fahr-
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och försia Capitel. 79

sarligheet/ochwijsom hörcthet/sörvndre osi.la
hcter maste the vthsia/waga Godz och <lljff. Mcn j Gudhfruchlige
Siöman/tröficridcr/at j äecn vthr idor <tagliga KaNclse. Tagen
HERrenlE!ummeoedttVthiSkcppetttlidcr<ledsagareochßcse-
brodcr/sassalhan ickeassenast HesallasinomEnglom om ider/at
the Ma bewara iderpäallaldromwagom i Man ider lE,
susffaioch sielfftrösta idcr salunda jFruchta tig intet/ty iag haf-
wer fo>lossat tig/iag hafwerkallat tig widNamn/tuäst min
Tpom tugarigenomTYatn/lriliagwara nar tig/atStrö-
marna ickestola drmlckia tig. The som sara tilSiös/bestada
sannerligenGudz sioraVnder/somCyrach sssgcr:Tserare scillsam
Under/mängahandaDiwr och HwaMar/ther masie man nu stgla
igcnom. Haswet thet sn siörtoch widtar/thcv kraker vthi vthan
taal/bade sior och lijtenßiwr. Ther gaSkcpp/ ther Hwalfi-
star som tu giordt hafwer/ at the ther vthi leka ffole. Pä hwilket alt
enSiöman kan seeGudzvndttligarcgcrningiallting, la/the ste
GudzAlmacht/som är mächtig baoe at vpwäckm / fasom och siiN«
Haffzens Böllior och Wadrcns Brusante / som David sager:
The jdm med Skepp pä Hafwct sara och drifwa fin han»
del tilSiös: The
Hans HnderiHafwet.Nckr han sade: Ochitt Stormwa-!
ter vpkastade sig/somßölliornavplysste.. Och thcforoup
äthHlMmeien/och foro neder i Afgrundcn/at therasSial
förtwMde för ängest : the ragade och ftaplaHesa-som en Drucken/och wistr ingen radh mccr. Och the ro-
patze tllHErren isineangest/och hanfördethelnvthurthe-ras nöd: Och stilte Stormen /at BöUlorna sachtade sigh.
och theworo gtade at thet sslllawardtrOchhansördethcm
til Landz efftenderas öndlkaw Tn HEMe/rader öfwcr,
thet stormandcHafwet/tu stlUar thetzßöllior nar the vphäf-
wa slg. Hclr affkan atercn Siöman/nar han sadant sccr/bctrach<
ta <lpltones osiadighect: Som han haswcl thet liuftiZasteWädcr/

I>KI. 9l: is.
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8a Then FemtePredlkan
vphäfwer sig ofstaHusivudStorm: Sä 6r thet mcd
häfwer hon en i högss/strax sticlper hon tzonom at andan
pa Glädienbliswer angcsi. Och sasom HERren siillar Haffzens
ochchetzßölliorssmsande: Msa weet som
Gudltienar/hanwarderMerFresteljentröstat / ochifrä
Bedröfwelst förlossat/ochessterNäpstenfinnerhan nädh.
Ty tu/Gudh/hafwer ingenLusttitwärtsördärff/tyeffter
Owader läter tu äterMa Solena/ öch effter lämmer och
Grät/begäfwar m otzri,keligmedGlädte. TinoNampnc
ware ewigligaähraoch loff tulfraeisGudh. Gör taGudh
tlieras Rccsa / och föröter theras Naringz-Medcl /
si tacke GUÄH / ochbesinne: At all god och fullkomllgh Gäf«
wa konnner ofwan effter ifrä Liusens Fader. Men täctcs
Gudh sirafta themför syndcnesffull/at the lijdaSkepzbrott tllGodz
ochEgcndom :Sa bl fwc icke otalige/ eller förlwlfie; ty Gudh
laterharmed scc atthennaWerldenesGodz är förgangeligit/och
wil at wij warehicrtan stolomaffdragasrathetTimmeliga/ochbe.
trachta thet Ewiga/ och thcrföre Job: lagh är natm
tommen aff mine Modn s Liiss/naken stal iag äter sara tijt /

HERren gass/och HEAren tog/wälsignatwariHErrans
Nampn. Thethandcr och offta at Siömannenmaste och sa lizj
daSkepzbrolt til sitt Tlmmcliga som Gudh bättre/ altför-
myckithafwer hördtzithennaSommar och Höfi/ at Skutor och
Skep/wal mang äreomkomne/ochMenniskiorna mcd Godz och

somStenar tilßotnen. Sa fatta thennaTrösten/ tu
Gudfruchtige Siöman /at fortinFralsare 3Elu Christo är
alttitt begär/och tinSuckanar honom intetsördold.Sucka
thcrföretil Gudh och tin MlsarelEsum/ nar tu secr tig ingen vth-
wäg: FöMtMlgickeHErre mmGudd/war icke längtifra
mig.Skynda tig nlatgöra mig bijstand/HErremmhlelp.
Sucka mcd David: HErre lEsu / vthi tina händer befaller
iag mmAnda/tu haswer mig förlöst/HErre tu trosasteGud

Sa



Och första Capitel.
Gudh. Sästal HErrenlEsusbefaila sinä Englar at the taga
ttzeras SiÄar och föra theMVttzi Äbratzams Skööt / och i Guvz
Hand/vttzi Het ewiga : Fasi ttztrasKroppar blifwerZisto-
men tilMaat.Sa stal doch lljkmälFralftrenlEsus
gcn/nsrhanigenkommanves warder mso Härstnj / öswerEnAels
Röst ochGudzßasun/ vpwäckiatherasKroppalc /och
igengifwatheDöda/somthervthi «ro: Han stal sammanso,
ga ttzerasKropp och Siäl/och gifw« ttzem ftdan pä bäggeswagnar
tillijka en ewig ähra och tzärlighett Ewmnctttga/ sgssole tl)e srög<
da sig med osayeliga och härliga Gisdie.

Märcktzärbrede wid, Qälsteliga Sial: i. WZr siychtigheet
i thennaWerldenMSkepp är
sort/ til tW ttzet hinner On: Altsa jw langre wij lef-
we/jwncirmare/ja i är

säger:Fruchta ickeDöden/tomchogat
thetta är altsä stickatafHErranom(säsomsyndenes straff)
öfwerattKött/bädetherassom för t,g warit haswaochess-
ter tigkomwa fiola. WareDagar gei snart bort/som Jobttagau
Minalagar hafwawantOarareän eniöpare/the hafwa flydt och
intetgodt sedt/Theäresörgangnesäsom starckSkepp/sa/om
m Hrn fiyger M Matev.

?«. 5 z»

5?1.4151.

-s,

:. Tt)et Ewlga Lijffzens säkretilft3nd. SalängeSkepet
äri Haswet/platzasthet affßöllioroch Wlndzmennärthetkom-mer iHampn/är thetsakert. Sa längewij leftve/äre wij myckinDws
ligheet vnderkasiade: Meni ihet Ewiga 'lijffzensHampn gre wlj
ftkre/och kHmat<lFchd: Solenstalickemeet Wna tigomßagen/
ellerManansSkeen stalickenieerMatig: TyHErren stal wara
tittEwigaHwS/ och tin staltin Prijswam. TinSool stal
icke ffal
Vara titt Ewiga en Enda hafwa.

lii, 3piriruzlem, <lle« ttzen Andeliga Storttl
ftm strmedelstAdamsFall öfwer Vlennjstio Elächttt lörordKka--4 des/

»s.
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Then 3empte Predikan-
Ves/för hwars stullFrelsarenlEsus hade masslijdaDöd ochPijno/
indragandcslonam tilssn lxpum,somföri sagt clr. SasomlonZrolpdno vpwächtcstor Stormöfwertzonom ochSkeppmännerna:
Sa vMchte Adams Olpdno:,

I. rlilbinem inrra noB, en HMigStorm Vthi oMm är syN'
den. Vthihwllkcnwijaftas/födas/leswomochdööm. Honspnes
fuller för mangom intet hafwa pafig,- menhonbortdriswerchlijk,
wäl iftaGudzAnstchte.rccci,rT NQllr2.Kc>Kcsuottli, ware spn-
dcräre wareFiender.
cnm Cvaslliiz a«l nlarrem ulHfpunZicis,. O spnder/jpndtt/nar j
«ta och locka oM gifwenj liufiige Otd; men n<ir i hafwen H öft

jch alt la alle maste wij
klagamed Tavid: MineSpndergaöswer mittHufwud/sasom cn
sipar Börda äre the mig förswara wordne. Hwar och en maste
ga öfwersynden: Mig ärondt vppätomettherintettiialpä
ar/minsssynderhafwa tagit at iagh icke fte kan:
Theäreftere anHckenpä mittHufwud/och mittHierta haft
weröfwergifwttmig. lafasiwij görenagotgodt/ samastewll
dochmedängstan betänna: Wij äreallesamman säsom the O-
reene / ockaUawära Rattferdigheter arosasom ttt oreent
Klade. Wiläro aUe bortsalnade säsomLöff/och wära M-
der förä ossbort sasom ittWäder^

2.' 'lurkincm lupr, nos,AdamsEpndvpw>ichte Stormwä,
der öfwer osi/ Gudz förssräckeliga och odrögeliga wredes öwäder.

Oeum. Thet ar en förskrackeligh
ting atfattaithcnwredeGudzHänder. Hielp HErreGudh/ huru
förstracktesAdam ochEwa när the HSrde Gudz wredes Rösi/ at
Glidh förbannave lorden / och lade them spntzenes Straffvppäi
Bergen bäfwa för honsm/ochHögarnaförgas/lordendÄrraf för

- sll och lordennesKreH och alle thesöm boo ttzee vppa.
Hookan bltsma standandes för Hans Wrede 5-Och hoo kan blifwa
förhansGlymtzeet?HansWledewnner.sasomenEld/ochMl-

lebär^>



OchFörstaCMcl. 83
lebärgenremnaför honom. Wij haswombedtifwit (loimen
lc OivmX,och stadatGudzsträngaßättftrdigheet/tp
är thet icke vnder/ at en sadan Mapesiatist Konung / som HEeren
Gudhlebaoth ar/war häftigtWted/somßamdsager:Thetgör,tiN
wrede at wij jaförgäs/ochtin grymhectatwil sä HastelMhädän mäste.

3. 'lurbincm
tzannelsesDunderöfiver synden och war ofullkomltgheet: Förban-
nat warithmsom icke fullkomnar all thennaLagsensOrd/fä
at hau gör ther effter / och alt Folcket stal zaya: Amen.

4. "lurbincm cjrcano3,Adams olpdnovpwäcktc stotStorm
omkring chpa alla siidor/affthenledaSatan/ochtheotalige onda
Andar/ochßieflar/som pathet högsta siormaan paMenlstlan/hen,
neatfördärfw«/ty igenom synden äre alle komne vtiDiefwu-
lens snaro/ affhwilken the fangncare effter hiinsVillia.

5. lurbiueln insranos,AdamsSpndvpwa'chte.Dödzet!soch
thenewigaFöldömelscnsstormiTySyndenesLöönärDöden.
icke allenasithenAndeliga/Timmeliga/vtan och then<wigaDödcn.
la/en sa HWig siormvpwackteSpnden/at Viefwulen/icke allenasi
somMenWanbedlasithade/wardt kassat vlithcn brinnande Siön
ochSwaflet,vt«n ockwij som spndat hadom/hadebordt plagae mcd
Dicswulen Bag och Natt iftan Ewigheet och til Ewigheet.

6. "lurbincln in exr«nos,Synden asiadkom storSwim
inwärtes och vthwartes pa MennWos. AllehandaTlMeliga
siraff/siukdom/plagorochelende/angftan ochbedröfwelse/vtwärtes
sirijd/MVättes raddhoga. Job klagar öfwer sitt Elende: Mr
man woge minlämmer och lade alt mittMdandepa enaWagh/ sä
stulle thet wara swarare 6n Sandeni Haswet: Förtp then Alz<
mechtigas Pijlat siaimis / tzwittens geymheetvthsupcrallanmin
Anda/och Gudz förffrackelse ärfialt vppa mig. Hijt <
lopijnanQwinnan palagt/och allehanda arbete/Attu/OMenni-
stia.staltäta tittßröd i tinAnletesSwett/tllthesttllwardesatertillotdigen/thertu afftagen Mptu ästlord/ochtillord stal w

IKl.y^:?.
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34 ThmFemte PredikiM
waida.Enwt en sadanAndeligCtstmstolom wij finyaTrössvti
walFrätfarelEsu allena/som wij affthen is.Vers i thetta,.Cap.
stolom medGtldz tzielp fä Pm Tp igenomßlodlt vppaFralsarens
lEsuChrisiiKochärtilftedz Mlt/badechet paloldenneochiHim-
melen är,

111. -lsrom nu yttttst i thetta Nt Adams fall äl
lcke sa rinZa/effter thet instrde sa myckitondt/Timmelige-ochE-
wige ffrass/icke öfwer theförstaFöraldrarattena/vtan/efftetAda»
hadeGaswov för alleMenmi?wr/tilftllas the alle stpldigetil sam«

' ma Fall. Ty igenom enaMennistiy arSpndmkommen i we?ldeF
na/och förSynbenesstullGöden/ och är saDöden kommen öfwet
allaMennistior/estter ttze alle synval hafwa, Föräldrmna gafwa
sttt suraDruswor/atßarnsensTcknVerälether affömma 5

AffLldams Fall. är plaeeforderftvat/
Mcnnistllg Natln- «cl? Sinne:
OchGyndzen» MFifhr vppH off ärfrvab
G«m hwar mcd sig mä finna:
Dock är wärTrost at oss hafwer löst

lfrgn chen Gkada/
tAdam oss alla pakon, /

Gud; wnde han pä sig lade.
Chriflowar Herlösare/YErrenstm otz rättferdigar/wa-

rt allma ewigh ähra > men lvij mögom ffämma otz
med ratta / Amen/oErre lEsu Wnen' s

Nm Mm PttdiMn affVrophettns
lalropartlltlFG HErre Chnsi/lag beyer/etc.

DchSkepzmmznelnaftnchlaNe stgioch ro-
päde



bch första Cqpitel. 3z
päde/ hwar och entll stn Gudh / och kastade
thetpgh somtSkcpenachoro/Vththafwet /

atthttstullelattarewarda.- Mnlonawar
siygennedertSteppet/läghych soff.

Ta glckSkepparmttlhonom/ochsadetll
Honom/Ml tln
Gudhs at Gudh ttl efwmtprs wllle tantta
bppäost/

'"

Erre när bedröswelst är pä färde/sa Mr man tig /

Nnär eu tuchcar them/sä ropa the mcd ängstan.
c?V I ttzssse Old gifwerGudzAndekotteligentsskanna/ the fi«m
Npttigheter somKorffochMoMnZmed stKförer/wijbetrachtom/
för thenfte s«ngen/twegZehanba?

I. XäiluÄioncln »ä ellerKorsochsedröswelst/clr
warTuchtemMre tilChnsium. VthiWalmachtett

fallanOudh ihog/menßeZeöfwclsen vpwäcker
GudeligeTanckat til HVrren/ som Gudh omludarna jbrmälcr s
ThewandaßnggentilmlsochickMfichttt. Mennörnid
ärpZ/säsäyathe: Up och hlelp otz. SaZiordelstaelsßarn:,
Mltzanvrap them/sstte the tzonom/och wznde figblttida tilGud: -
Hch tanckte atGudh äe ttzeras Tröss/ och Oudtz then högsse theras
Hörlösare. ThevCananaisteQwinnasl hadenldvigMlEsum /

hade W hennesßotterqwalzaffßseswuw. Vchimine Nödztijd i

MeriaZ HEllen/mmHandäroMattennevthrackt/och haller in-
tet vp tTpmin Eicklwil stg mtet ttösta lata. Mrmg bedröswatar/sq täl-.ckertaZ paGudh/när mitt hiettä iängessä,/satasaliag/Sela.
Eököm och wh HEnen wsl Gudh ilyartElende/ftlpandes: Kom-

mer

kxOläium
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86 Then Sittte Pteoijkan
mer/wij willlomtilHErrm igemTyhan hafwerriifwit otz,
han hclar o§ ock/han hafwer slagit otz/han förbmdtt' otz och
thet andraachtomwij sättet/huruwij stolomfötla GudhochwärFrclsarelcMsum i wartElende/nembl. medenßudeligdchinner-
lig böön jNär tU tuchtar them/iaropa themedEttgfian.Om
nqgonTroosgnistaariMenniffionesZlerta/sästömestzongenom
en innerltL akalla» tilGudZ allenavthiMotgangen. IFlintstenen
ochStaletltggiaEldzgnlsicrnaförbsrgadeoch Ma som döde/men
närZlinten sainansiäs mcdStalet/fipgathehopetalz vlh/til thch tä-
danbllswerensiorEld.AltsaförgaterMennWanvttziTroneftalw

men när thet tzardaKorsiens Stal/ hardeligcn ansiar hennes Flint-
Harda hietta/ta vtfiygaTronesgnister/at honförmedelsi en trogen

tilFralsarenlEsumbegynnar sucka/och bidia: Lät otz trö-
stcliga framgätilNädestolen/atwij mage fa Barmhertig-
heet/ochfinna Nad /pä thenna tijd otz hielp behhfwes. När
HErren lät tala tilManasseKonungeniludaochhansFölH/vthi
Medgangen, achtade the ttzct intet. Thersöre lätHErren komma
öswcr them the lbfwcrsiar öswerKonungensHäär iAssur. The to-
goManassc sangen i Fiättrar/ochbundo tzonom med Kaviot/ och
fövdc honom tilßabel. Hchsomhanwar i angesi: BadhanHEr-
ran stnOudh/och ödmiukade sig siorliga för finaFädersGudh/ochbadhonominnerliga. TahördeGuohhansßöön/och lathonom
komma tillerusalemigen til fittßijke/ och bestnnade taManasse/
atHCrren ar Gudh. Sij/hwilken npttaMotgang och siraffmed
fig hafMr.' alttjd stal man fullcr bidia/vthi Trone/och icke förtröt-
t«s: Men Vclpnnerllgen när nagonMd ärpa färde/maste man idke,
famt ropa/medDavid: Tuäsimlttbeffärm/bewaramig doch
förangest/at iag förlossat/nlä ganM gladeliga srögdas/sela.
Bed.- Äh HErre siraffa mig ickei tine wrcde/och naps mig icke i tine
Grpmhect. HErre war mig nadclig/tn iag är swagh: HNa migtz

HEe-
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HEere/ty minßeen aro förstrclckt/ och minSiälärswärligaför-
stracht/ Ah HErre tzliru liinge t Wandt tigh HErre och vndsatt
mmaSiäl/hielp miAförtinamildheetstutt. Sadaneßöner vthi
nöd/ anfächlnlng ochangcst /affgaicke vthan ftucht r Tp thesoltl
vppä HErrenste/ the wardavvlyste / ochtheras Anfichte
warder icketilstam. TättzenEiende ropade/hördehonom
HErren: Och halp honomvthu aU Hans nödh. Vthiwar
VplasneText/finnes enstor färdc/härfinsochthö fom ro-
pa och bidia vthi fin ängest; mcnthebidiaganlkailla/ tp cheropabe
hwar och en til fin GUdh / och wifie therföre ey hwem theom hielp
sikiä/ ellerhuru the htdia ssulle / somwij wijdare pa thenna Mor«
gonstund aff thesse vplasneOrd hömndes wardom/ hwilke wij
fördela milliomiKenomGuvzbijsianv i tree delar:Ochbettachtom:

I. Batzmännerna/ rwpoQic».
I. sonam. Propheten lonam sielff.
3. I>'auc:Klcrum, Skepparen.

Sagiswom therföre achtvppa/VthWaldei HErranom/
I.

tzwilket GudzAndesatalar.-OchSkepmannerna fruchtäde sig.
Thet är intet sa hardt och förstockatFolck til i werlden/mcd mindre
iwGudh ieke thet förssrackiakan, thcsseßch-ellerSkcpzman thewore affidkesamtbruk ochdagelig försarcnhect/wäl wane widHaff- .

zens swallande och wäderssiormande/doch fruchtathe fig sivarliga.
Sa kanGudh förjkrackiaan idag finstzeligaFörsamblingzFiender/
somwilliahans Hiordförhäria och areganffahardc/ attheiyZen
fruckta/menGudh är mächtig attala mcd them i fine wrede/ och med rl-,i. -.- s.,
fine grpmhctt förstrclM ttzelw Hwcm war härdarc an Nabck c?
motßsvidWudhförss^chtehonom: At hanshiertawar dödt i i.Bam.-5:;?'
nom/saat han wardt sasom en Stecn/ och effter TijoVagar siogh 3«»
HErren tzon«m/sa at han bleffdöd. Waricke lulilnuzHpoltÄra
en hard Tymn emot Chrisii Försambling?WenGudhMeackte
tzonom: Athan MenPijl igenom fitt hierta/ iSlachtningcn emot

the.
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thePttsser/at'tzan mäste fin sickl vpgifwa/och öelänna atlEsuswat
Mllchtigareän tzan/ochsademedspstt tilHErren lEfum: Vicilii
lanclcm har likwaiöfwcrwunit mig tuGalllelkeMan.
ManZesadane flnnas äniDag/somfruchtahwatkenförGudh el<
leMennistor: MenOudh föMachteMthe
meenttstgwaravtanfchhsa /stal vthstuddaöfiverthemLiung-
eld/han ffal medGddmpt stä ttjem neder llordene/sä atthe
alyrigmehrvpstä stola. Ttzesäyaisstteasande:Wlj wiUie m-
itagaGudzHws: Gudtzgör themsasomcnHwisfwel och säfomsima

Säsom tnEldthenenSkogförb«nne?:Ochsäsomen
.lsge Henßerg Sptänder. Ältsa försölg ttzemmed titt Wäder/och
fötssräck mcd tittOwäder. AttheMZgeförnimma/ at M
med titt Nampn heter HErre aUena 7 och then högste i aUd
Wcrldena.

l.Atwizoch lärol,i ftllchtaförGudzDoma:Nrär sadantStoem«
waderär a Dlpe/ somöespnnerligeni Hetta ähr wanthafwer/be-

/ ttzetsteTekn som förega Bomen / som
säger: AtHasivetochWagen stolamyckitbullra.

Therstre laromat fruchta förGUDZ Wrede / sä atwil icke
bryta emot Hans Bodh. Sall är the,lsom allestädesfruchtar/
mmMnsom Halsstyssär/tzan faller i olpcko. Ickessolewtz ftuchta

twifiadepaGudtz/then theintet
kande; vtan ftuchtom sasom lydige Barn förGudh warHimmeljle
Fader: Ty/wljhafwomicke fattTrsldomsensAnda ater Nlßädd-
häga: Vtannch hafwsmMtvttzkaradaßamsAnda/ i hwilkom
Wtz rope -. Abba ksre Fadee.

il. Nauris oranäo ela«an«z, theropäde hwar och M
til sin Gudh. Igenom Bönen blijwerGudtz bewettat antingen
aldelesborttagaMer lindraSttaffet - Hch ttzerföre hotarGudh/
ja stär offta til/atMennissian ma äffdfagas ifta sinSMtheetoch
lära bedia. OpcMUsor3«c!i läter
MenniMn bedia. Mttttze tätttTilbidime ssoleMldia Fädren

- i Anda^
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i Andanom och i Canningen. Tv Fadren wil och sadana haswasom honom tilbidia stola/ GUdh ar en Ande / och the honom til,
bidia / stola tilbidia honom i Andanom och Saningen. Säger
HErrenlEsus/lwaresor lärandesHuru manstal bidia/och the som
pathetta sattet bidia/wardarättellgenbönhörde/somätcrlEsus
susChristusGudzSonsielffbekräfftar: Sannerliga/ sannerli<ga säger mg ider/ alt thet jbidienFadren imittNamn stal
hanglfwa ioer.AtenOudhär til/som rcgerar all ting/och böra-
tallas/wetaallaMennistior:Tp,thet som förstaSkan omGudh/är
them vppenbarat.TyGud hafwer them thetvppcnbarat.MenMcn-

förqwafiee thet <liws som borde lpsa i henne.Köt,
tet wil hwijlaoch alstaSakerheet/tädan fipter Gudz föracht / in
til thestnödoch sahrligheten drifwerMennistianat Ma omHielp;
men ther icke Troon cir/ anropas sa snart itt Beläte och Affgudhsom Gudh fielff. Thesseßatzmän ropade/icke til Fadren igenom
lEsumChristum i thenH.Anda; vtan hwar och en til fin Gudh.
Vthi Soria thädan thesseMän woro/hade Hedningarna manga
Gudar/sasom thesseßätzman anropadesomblige fin Baalim/
blige fin
ne/ lc< Hch haswa förwandlat thens oförgängeligaGudzHärlig--'
heet vthißelate/thet ey allenasigiordt war efterförgängeligaMen <

nistiors/ vthan jämwä!effter Foglars ochFprefotz / och frvpande
Diurslijknelse / therföre hafwer och Gudh öfwergifwitthem i the-ras -lustar / vthi Oreenligheet. Hwilke förwandlat haswa Hans
Sannina i <lögn/och haswa ährat och dprckat the ting som stapat
aro/öfwcr honom som them stapat hafwer / hwilken a°r walfignat
ewinnerliga/Amen 1

50K.16: :3«
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50 ThenSiettePredikan
barist som icke weet at en Gudh ar til / sast the icke weta hurudan
han ar och hmu han bör dprckas. Alla Mcnnistioräro affNatu,
ren Mngelighcet / somaffGudiintet wcta/och aff the goda ting
som mau sccr/ icke känna honom som ar/ochicke fee vppaWarcken
hooMasiarcn ar: Vtan halla antingen Elden cllerßlasien/cllcr
Mane pa Himmeten/ somWerloenaregera/förGudar. Icke för-
siaenvcs som hade the icke then naturlige OudzKundssap/ vthan
them fehlas then vppenbarada och öswernaturliga : Tp Natu-
rcn wect intct aff then ratta GUden / Enighectenncs
dighect / ochTleefaldighetennrs Enigheet/ tp thet mäste Ande-
liga dönms aff Gudz vppenbarade örd. Thet ar en fioor
athstilnat emellan thesseKundffaper:Then naturliga sr legZ,
i>s. thet ar/Hednmgarna wctaaffNaturen/tro och bekänna
dochganffamörckt/ at Gudh ar Alzmechtig/ belöner Wal<
gerntngar/hatar MMerninM'7 men Hans wiUia weta the icke
om han wit eller kan hielpa them vthi nöden. Pa tteggichanda
wägar komma the ptterligarcvthiGudzKundstap.

1. Vi» cÄulalicatis: Thet ar aff alie Gudz skapade Creatur
fom aff Gudhhafwa fittVhlsprung. 1. GudzWcrcksecwijGudh/
men icke iHans wusende. Himblarna förtallia Gudzahro / och Fä>
siet förkunnar hansHändersWärck. Himblarnaförkunna Hans
Rlttfcrdigheet/och all Folck ste Hans ahw. Th« mcd hans.ospn-
tiga wäfende/och Hans ewigaKrafft och Gudom wmderbeskndat/
narthebcsinnasaffGerningarna/nembl.afWerltzcnnesSkapelfe^

2. ar: Altchwad som harligit/godt och stönt
är pa alia Crcatur/wiste the medol)Gudi tilssrifwa ewincnrcroch
pa thet högsta. Tp haswa Hcdningarna behag tll Creaturens de-
gcllga ffapnat/fa at the för then stull/höllo them för Gudar/ stulle
thc mcd ratto hafwa bestnnat/huru myckit bättre han är/som öfwer
zaoant en HErre ar: Tp then som til ali fagring ar en Mastare/
han hajMr tuetta alt stapat. Hch om theföwndradc fig pa theras

macht

3«x. ,z;,,:

». c0i.1.'4

31a!..97;6.

R,OMj »: »o

3«?,'5:3.4-5



och första CMel. ?,

macht ochkrafft/ssulle tht mcdrätto haswa märkt/huru mpckit mäch«
tigare han är/som alt sadant tilredt tzafwee: Tp affsadana sior D
gring ochSkapelse/kanjwSkcparensasomvthiittßelätekänd wa-
ra. Hwadför fullkomligheet wlj finna vthi cn Mennil?ia / maste
wij mpckit fullkomligare tänckia om Gudh/som sadant gifwit haf->
wcr: Sasom/ärMennil?ian wijs/sa arOudhstelswaWGHeten/
ärMennlffiangodh/sa ärGudh fielfwa Godheten. etc.

3. Via remocioniz: At the med affNaturen weta
dm fraGudhalt osullkomligit och lordiskt. SasomGudh/sörfin
oendelighect och odödeligheet kan icke döö/förfin alwetenhcet/ icke
wara honom nagot owittcrligit / icke Tankarna/somstginbör-
des beklaga och ursaka. För sin allesiädes Mrwarelse icke
vttzesiutas cller innesiutast nagot rum. Och alt sadant bortattz.-

Och therföre areHedningarnavtan vrsacht: Medanthesörstö-
doGudh/och haswa icke prijsat honom som en Oudh / och cp Heller
tackat: Vtan woro fasängliga i sinaTanckar/ochtherasoförnuf.
tiga Hierta ärwordet mörckt. At the fsrhalla Sanningcn iO-
rattfeidigheet. OmthettatalarWWHeten: Lijkwälärothe ickev^,
tan stull: Ty haswa the sa mpckit kunnat befinna/at the kunde högt
achtaCrcaturcn/hwij haswa the icke snarare sunnit vppahonom som
är HErren ther öswer. Then
och kommeraff thet heligaEvangelio/ingen tanner Sonen
vthanFadren/och mgen Heller vthanSonen
och then somSonen wil thet vppenbara. Och sasom igenom
thenna blifwom wij salige,- sa kan affthenfövra mgen allena blls-
wa salig .- Tbersöre at intet Kött kan vthan then H.Trcfaldighetz
Kundstap ochrenaßprckanblifwa salig. .Ahvthi hwilket elcndigt
TWand Hedningarna woro/ochannu are/the äre vjle och thcras
hopp ma wäl räknas ibland thetzöda /hwilkc kalla thet Gudh som
Menniffior giordt hasiva/ säsom GullochSilswer thetkosieliga til"
pyntatär/ochDiwrsßeläleeller igammal
tijdh bcredde woro. Sadana woro wij fö«/ ta ware Förfäder
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ginge til fiumma Affgudar / som ärtil at see i Übsala DomkplM
ther the treeGudar );hor/Hdcn ochFriZga/statil ittmonumenr.
thcsseTrabeläten tilbooosiZambla tijder/somdochintetkunna
hleioa sig stelfwa/mpckitmindreojj. Ta han (en Hedning) bcder

. för sstt Godz/för sinä Husiro ochför sinßarn / skämmes hau icke
tala mcd Belatet/som intet Mffhaswer: Och akallar thenSkröp,
ltga omHalso/ bcder then Döda o« Hff/och atallarhonom om
hielp som inttt firma/och thetsom icke ga kan/om en godßeso/och
then som ingen macht hafwer / bcder han / at Hans mening/ wälffochHandtering stalwälgä. Hedningarna wandrai theras Ein-
nesFafängeligheet,- Hwilkasförstandförmörckatsr/ochbortkom,
ne ifrä thet Hjff/som aff Gudi5r / genom then Fawisto som i them
är/och genom theras hicrtans blindheet. Mcn wij haswom icke sa.
lclrdtCtzristum/vtanwij haswom/ Gudi<loff/hördt och lardt at itt
rattsinnigtwäsende är i lEsu. ochfräm-
mande/vtan helgaMannaMedborgare ochGudzHwsfolck-Gudh

hafwer gifwit chsin sannakundssapaffblottaNa-
de/at wij ttnna Gudh til Hans Wmclse och Willia. At iagh ma
scha med Most : Tu äst itt heligtFolck HERranom tinom
Gudh/ tigh hafwer HErren tm Gudh vthwale at tu staltwara hanscgitFolck/vtassaUe theFolck sompälordenne a«
ro. Icke hafwerHErren dragit och vthwaldt ider/therfö-re atj större pä talet ären/änännorFolck/vthan therfore/
at Hal7alz?ade ider. giorve och lu-
darna sigh manga Gudar: Hwilke sade til Stenen: Tu hafwer
födt mig/och tilTräet: Tu äfi min Fadcr. SamangaStadcr/
sa manga Gudarhaswer tu luda/och samangaGator i Jerusalem
äro/si mangbygde-Attarehafwe i vpsatt til atrökiaförßaal.Wach-
tomoff för saoant Affguderif. Slijkt tilgaroch iPafwedömet/ther
hwavtoch Fahra/Eiutdom/Mennistia
wardcr en Heligaff dödaHelgonen/sasom -< och
Hielp >
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sch försia Capitcl. 95
Magdeb vthwijsa och hwilken hiertansßlindheet/ som icke bcfin-
nar at Abraham weet intet aff otz / och Israel tanner
o§ intet: Men tu HErreäst wärFader/och wärFörlossa-
re/affälder arthet ttttNampn. ThcttaNampnet stolom wij
nllena akalla iwar nöd/sastolomwijoch finna hielp : Ty HEr-
ransNampnar ittfastSlatt/thenßättfcrdlgelöper tijtoch
warder ther Tackom Fadrcnom/ som hafwcr
beqwamma giordt tilat deelachtige wara< ihe Heligas Arswedeel i
<liwset. Hwilken vthtagithafwer ifra (Satans vch Päfwens)
mörkcrsens Wälligheet/ och hafwer sörsatt otz i sm älstelige Sons
Rljke;i hwilkomwij hafwom hansßlov/nembl.
Spndernas Och saledes wctc wil hwad wij bidic.

Hl. lnftrumcnrH cijcic-ncez. The kastade theTyF
som l Skepena woro vthiHafwet/at thet siulle lättare war-
da: Thet kära Mwet börmeer achtas an alla Werldencsägo-
delar/til hwarsßcffyddßatzmannerna vshkasia alla finaWahror
The wille Heller lyda Fattigdom/cw mistä <lijfwet. Egodclar kan
man faigen,-men icke Mwet. Therföre siigerHEnen Chrisius:

an Maten/ och Kroppenmeer änKladen. Och
Satan sagertil Gudh: Hudh förHudh / och alt thet en Man haf-
wer/ later han för fitt<lijff> Therföre blifwer offtaöfwerscdtmed
Tiufwar/som fiiala/pa thet the icke mcigeswalta ihiäl: Thet ar e-
nomTiufficke sa siorffam om han stiäl til at mätta sinaSiäl/tahan
hungrar. loch ma ingen liitä ther pa:Ty then ther ickewil arbeta/
han ssal icke Heller äta. Men annat är i Fahmn /tä masse man
bruka<lagligemedel i IntcräuomalÄ m:nxiseiiZc."cjum. Ibland
twaFahrligheter mastc man vthwallia then ringare. Thet <ir battre
lemnaGodzet ath Siöbotnenoch redda -lijfwet. Noach lcmnade
Heller all fin Egenvom athFlooenesWatn/ än at han til thest öc-
hällande wille omkomma. At Jacob matte finna Nad för fin Bro- <
derEsau/ta han kom emot honom medFprahundradcMan och wil-
Le dräpa honom/lät Jacob Heller sara en sior deel affsm Egcndom <

- MG til.
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tilfinßrodersstäncker/attzan matteblidkaEsauoch blifwa Vehal-
lcn. En Soldat kaste finaWapntilstnlattarcfiycht:EnWan'
dringzman öfwergifwe Heller finKläder och annat iRöswarens häw
der; en Kövman stnePennmgar/ at the magefönvarastil

Som Stotmen Ztckswarligapppa/ kasiade the Gagel, thcr effter
Godzetvttz.Och tridiedagen kasiade wq Skepzredskapen vth med
wara Händer. The lattadeSkeper och kasiade vthHweteiHafwet.

111. Hnfwa thcffe Batzman/jaaUe Mennisiior aff?)aturen/
willia Heller lhda stada til allfin Timmeliga Wälfärd/ äntil fitt le<
kamliga <lijff: Huru mpckitmehr magom wij wara bekpmörade om
wart Andeliga och Ewiga <liiff. Hwadär wart.lijffvtan enAndelig
Seglation til thet Ewiga: Sa latom vehkasta vhr wart Skepp
thetz swara thet icke sänckes/ sasom i. 3aburr2ln

Spnoenesßallast/somnidertrycker thettil Hims
melenärnadeSiepet vthidiupasteHelfwetisAffgrund, tpspnde-
nesßördaärganffaswar/somKonlmgManajsebekännerissnßön
lag hafiver syndtit/och minä mitzgemingar arefiere ansan-
dm i Hasw«?t ar(Hwilken ärganlka swar) och hafwer ingenroo
therföre at iag hafwer vpwackt tina Wrede/ och myckltilla
giordtmför tig/thermed/at iagsädana styggelseochsästor
förargelse ästad kommet hafwer. Vthrensom hwar och en fin
«lasi/mcd en alfwarsam Boot ochßättring och leswandeTroo/och
suckom ater medManasse:Thersöre böyer iag numin hiertans
Knä/och beder tigHErreomNäde.AH HErre/iag hafwer
syndat/syndat hafwer iag/och tanner mma Mitzgerningar.
Sä beder iagnuochförmanartig/sörlatmig thet/OHEr-re förlat migthet/lat mig icke iminä Synderförgäs/och lat
ickeStraffetblifwa ewigt öftver mig > vtan wardigas hielpa
mig owärdigan/effter tina storaßarmhertigheet / sawil
iaglofwa tig l alla minäLiifzdagar Ty tig loswar allHime,
lcnsHaär/och tig stalman prijsa altid och Ewmnerliga/A.
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och forsta Capitel. 95
l. 82bui-s2M sclianä2lorum, vthlastom

aNahanda Hwilten ar cn
siorspndenes Baliasi somCkcppet nidtpnger iOudz Wrcdes Aff-
grund: Hwilkenfom sörargarcnafftheffaringastasom tro
pä migh/ ftger HErren Christus / honom wore bättre at en
Qwm-nsteen worebunden wid hansHals/ochhansäncktes
iHaffzens diup. WeeWerldenncför förargelst stull: Ty
förargelst mastejw komma/ooch wee thenMennistio genom
hwilka förargelst tommer- Gudh hafwer trcnne Skepp i sin
Fölsambling: l. ar inkoxo/ thetWerldzllgaSkepet/
hwilketmafie medhalfwar vthrota hwad ther vthinnan kantyn-
ga: Och tu stalt ikiUia then onda lsrä tig Och andre stola
thet höw och rädas/och lcke meer taga sig före sädcuit ondt
stpcke ibland tig. Tittöga stal icke stona
ningzmannen) Sa gwrdcthen nijtiffc
devhl Isracls Skepp/ tathctbegyntessunka/then TiuswanHchan:
Tätog losua mcd hela IstaelAchan Scrah Son/med Silfwret/
MantelenochGpslcncTungone/hansSöner/Bottrar/hansOrar
och Faar/hansTiall/och alt thet han hadc / och förde
vth i Achorsßaal. Och losua sade: EMr tu hafwer plaM
fa plagetigHErren pathenneDag/och hclaWael siecntettzem /

och brände then, vp i Eld. Och ta thehadcsixnat them :Gwrdeths
ena sioraSteenrösto öfwerthem/hwilken annuwararaltin tilthcn-
naDag. Sa wände ta HErren sig ifrastne Wrcdes Grymheet.
Sa vthlastade Pinnehas then störachtige Ballafien vhrlsraels
Menigheet? Pinchas siodvp ochtogen KniiffisineHand/ochgick
effter then IsraelitisteMannen/invthiHorohusct/och siack them;
bade thenlsraelitistaMannen och qwinnona/gcnomtherasßwk»
SawändcPlaganigenafflsraelsßarn. 2.
ro. thet Andcliga Skeppet / hwllket mäste siilteligen predika
ordet/hä!lavppa < tlidochiollH/straffa/truga/ förmana /

Med aU Sachmwdigheet och Lardom. Och göra siltEmbete
Vsiraf«
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ostrasseliga. Församblingen vthlasic thcn ondeifta sigh igenom
cxeomlnunicarion ochßandlpSning/dochmtdförnufft. Hörer
han icke tig ellcrFörsamblingcnnc/sahalthonomsasomenHedning
och publican. Brifwe fielfwe vth ifra iderthen som onder ar. S<i
ränsade Paulus then CorinttziaskeFörsamblingenifta en vppenba,
rader Blodskams Spndarc/som hade sin Moder tagit til achta / at
hon som thetta bedriswit hade/mattekastas ifrathem / och siiger:
lag sasom then medKroppenfranwarandcsar/ doch medAndan
narwarandes/hafwer allareda/sasom narwarandesbesiutit/ iwärs

Anda/ochsamptmedwarsHErreslEsuCtzrifiiKrafft: At them
som sa bedriswit hafwer: Skal giswas Satan i waldtil Kötzens
Fördarff:Pä thetÄndan ma salig bliswa paHErrans lEsußag.

3. ?arcnccz in Inoru. Föräldrar vthlasta thet onda isra fig
blandßarn och Tiensicfolck/ som theras HwshaldzEtepp snart
nidsänckia kan : RH och Straffglfwer WGHeet/ men itt
Barnsom hafwer Stelffzwäld DmmersinaModer.Ther
manSe ogudachtigeäre/theräromangaSpnder/ men theßättfer-
dlge stolesee therasfall. TuchtatinSon/saskalhan wederqwccka
tig/ock göra tine Siäl wällust, Saränsade Äavid fin Hoffsiatz
Skepp: laghatar Hftpertradaren/ochlaterhonomickenarmiZH
bliswa. Itt wrangt Hierta masie wijka ifran'mig/then Hnda lij-
der iag icke. Min ögon see effter theTrogna i<landena/at the ma,
ge när migSoo/och hafwer gclrna ftommaTienars. FalsrtZolck
haller iag icke i mitt Hws/Augare trisivas icke när migh.

3.BaburrHln rcium wartAndcligaSkepp
synes williafiuncka/ sa vthkasiom thenna WerloennesHgodelar
och Goda til lEsuahra och warSalighetz befordran. Icke at na-
gonstal sttt Goda sörkasta/och paladda sig en sielfftagen
dom ty thet aremot GudzOrd. Ty nar säTydsens tilsiand til-

och ware
wij thermed inter emot Gudh. Nät siilla

war/
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OchFörstaCäpitel. ?7
war/behöllo thesseßatzmanfinaWahrorinnomßordz. Sällar
then som HErren sruchtar / then som stor Lust haswer t»l
Hans Bud. IWedom och Pmnogheet ssal waraihans
Hws. Sä kan en med godtGamwet wara ri)t och Guo-
fruchtig tlllljka.Men ther thet TMellga icke mcd thct Ewiga kan
bctzällas: Sasom/omsahande:Atther lu wille neka lEsum och
hansO.d/stulle tn fa bchalla tittGoda ochsa mchr ther til / hwar
och icke/stuUe tu ther ifra drifwas. Sa ar thet bättre lätaGodz och
Egendom sara/förlEsu ssull/som sager iHwilken som blycs wid
minOrd/ wid honom stal och MenmKones Son blnjas /

ta hankommer i sm och sins Faders / och the H. Englars
Härligheet. Ia thet Ewiga -Wvet stal wara karare an thet
Timmcliga/och therförettzer sa öehöffses/lata thetmcd fara/thog>
kommandes lEsuOrd: Then som wjl behällasitt LU/ han
stalmistathet: Och hoo som mister sittLMförminassull/
han stal thet behaUa. Bättre artigtngäi Liifwct hattoch
Lemmalös/än tuikulle haswatwa Händeroch twMtter
och kastas i HelsivetiSEld. Ingen ting stal wara oj)karare än at
lefwa vthi lEsa Christi Trootil Betrachtom
PauliOrd: Thet mig enwinmng war/thet haswer iaghrä' -
knatförstadaförChrististull. la/iagräknar thet alt för
stada emot then öfwerswinneligaminsdErraslEsuChrl'
stikunjkap/för huilkensstull iag alt hafwerför stadaräknat
och hallerthet för Träck: Pathetiagmä wmna Christum
och warda funneni honom lcke hafwandesmina Aättfer-
digyeet som somaffChristi
Trookommer: ti)enAättferdigheetsomaffGudj
tommer gcnomTrona. Dl atkanna hunom och Hans Up>
standelsestrafft/och hansPiinos deelachtigheet/lilk worden
HansDod/ at iag och mattekomma emot honom i theDö'
das Upständelse. Om the Pawijke stulle willia/för lEst» ähra /

nagot vttzlasiavhrstttSkepp/thet är: Töras tilsine?i«bcnders
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bortmisiclst/vppenbara thenßabylonil?aSkökians arZheet/ssulle
Satansß-zke/fastmera blifwa förswagat.- Men thc sanctia sig Hel-
ler ithetEwigafordcsffzens Hassaan the töraswagasinTimmcli,
gaW Ufird. Men wijVchwalde iHErranomfattom iAndanom
Molsts Hierta - GenomTlona/tä Mosiswar siorworden/
nekadehan sig wma PharaosDotterSon. Och Wille hel-

»ck.,, ,4..

Kr ljjdaBedröfwelst medGudz Kolck/anlllen tijd haswa
lust l syndcnne Och höltChristiFyrsmädelse för störreß, ke-
dom/än theHäfworvthiEgyptm: Tv hansäg effterLönen^

lngen tlnn wara mtg jakar/
Som nug stall fra tiZ draga
I alla mma Bagar/
öftvcr alt chet l N)erlden ar/
Skal tu mil allena bchaga.

Thet Andra Stycket.
wij achtom en Omständighect/ nenMga om lonx
: Men Jona war siiigm nedcr i Skepet / lagh

soff. Thet ar/fanncrligenVnder/the anorc i Stepet aro
wakande/och anwände alle mcdel til thcms Walfard; Jonas al-
kenaachtadcingensatzra/lomdoch borde trösiaandra och förmana
til cn sann Gudzfruchtan/vtan warinfallcn ien diupSömn/cndels:

proprer thet wiliesör honom
tagawägcn.Sa soswit vttHrteqardm aff
bedröfwclse.ltt gladtHiettagörittblidtAnstchtc/mcn nar H,ertat
bcdrsfwat ar/saller och modet. Itt gladt Hiettä gör <iljfwct lu<
silgt/men ittbedröflvatSinne vthtorckar Benen. Aff thetta kunde
och Jona: snartSömn förorsakas/athan försinachtadcsifin wan-
mächtigheet/som siiger: AffCorg kommerDödcn/ och hiertans an-
gcsi förswagaKraffterna. Sora ochFatligdom görHlcrtcna wee
vthi Frestelscn öfwermattona. Jonas soff endcls:

?roptclsecurliarcm förCäkerheet stull/sasom han warsäker
vthi -lugnet / sa och vthl Stonnen/han war GudzProphe,

Mg«,«6r4Z.
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Och första Capltel. 93
te/som ffulle affdraga andre isrän en sadan synd z men oachtandes
fahran ochtheraswalfärd/snarkarhan allenavthidiupasic sakerhe--
tenes sömpn.Sa sosivaannuGudhbattrc offta mcd Jona i thenna
Dag/the som borde waka och bcsinna hwad fahra som a fardc är / at
Gudhhotar med sirWt/ menSakerheten siar sadant i wadret/
och somnar ther widh/ttzetta sigcr HEtrcn: Sh iag bcreder «der
cna Olycka/ochtancker nsgot emot ider: Therföre wände
sig hwar och en ifrä sitt onoa wäselwe / och bättrer tdert
wäfendc och anstag. Men thesade: Therwarder intet vth-
ass/wl) willle wandra effter wäraTanckar /och göra hwar
och en effter sin onda hiertans tycko. ThctäricteHErren/
otz warder icke säiUagäendes/Swärd ochHungerkolNmer
mtet öfwer o§. Mennlssians Smkdomar aldng sasahrlig/som

tzon ttzcn ickckqnna kan: SaarMennistians AndeligaKranck-
heet aldrafahrligast/ncir Hon spndcn/och thci) Ctraff icke bcsinna
kan. Mr fahran ar som llörst/ ar Mennlssian scikrasi/ in til thejj
Straffet gar öfwcr allaBrcoder:Sasom thet hclnde mcd lerusa-
leni/Gudh hotade/ men alle fiogo döföron wid/at the masie sedän
tlaga: Icrusalems oreenligheet lodar wid hansKlädeMar/ han'
hadc icke trodt at honom p<s fidsionne sa ga stulle/ Han ör jw alt
förgruswcliga niderstött/ochhaswer ther til ingen som tröstar Ho-
nom. Ah HErre see vppa mittElende: TpFicnden högmodas
fasi. Men achta vppa HErransSwar: Hwadropar tU öfwer
tm stada och öfwer tina stora warck?Haswer lag doch thet»
tagiordt tig för tma stora mGMninsar/och fortina siar-
ka Svndcr ffull.

I. Sa laromhar aff/at li)ka som Jonas sii soff och Adam /ta
han spndat dade/vthi syndcncsSönipn. Hwilket honom förorsa-
kade en siorSorg ochbekpmer/fruchtan 06) förjkrackclse/somhan
säger til Gudh: laghöroetma RöstiOrtegärdenom /och
fruchtade mig/ty iag arnaken/therföre vndstack iag mig.
la/Sakerheten niojancktesAdam ochEwaaldeles vthi/mcnandcs

fcr.i H; , l,
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Then Siette Predikan100

sigh inlet Ma hafwa giordt/ och thee Gudh ickc hade kömmit til
them swalkadcs/ hade thcSpnden aldcles för intet ach-
tat: Ta öpnadcstherasögon/och the woro warse at the worona-
kne: Och the bundo tilhopa.Fijkona.töffoch giorde sig Sklörte/
Ei) hwtlkenSäkerheett The inbilladestgSpndenwaro sarin,
ga/at hon kundc betäckms mcd lckeHetrachtandcs/
at the hade rcda fördt stg och alla sinaEffterkomandevthi Tim,
mclig och Ewig Olpcko. Adam han soft' här harva» an

Gudh/hade ta redoförbliw
dat Hans otrogna Sinne: At honom lckestullelysaEvan-
geliz Liws assChristi klalheet/ hwilken Gudz Beläte är.
Han afmälade sig förr för them i Llustns Engel, men nu
förftockar han them i Säkerheten:Thetstalmgennödl>
hafwa tll ewig tijd. At han matte omfizder Synden thesie för,
strackeligarethnnaffmala/förnetathem a« Gudz Md/och stötta
them vthiFörtwifian. Som the ochratteligen förticnt hade / somludas sager:
gon: Tilat sittia Dom öfweralla/och straffa alla them som
oguoachtige äre/för alla theras ogudachtiga garningar /
med hwilka the hafwalUa giordt/och för alt thet härda som
the ogrdachtiFe Syndareelnot honom talat hafwa. Thet-
takunoe then elendigcAoamvthisin ftlkerhetz Sömpn/mcd hwilken
han affDicswulen msoffdMr/ickebctanckia, Hwllktta>ickeat vn,
drapa:Tphans Fali war sastort/at han bortmifie allssnAnde-
lighcct/ och ölcff heel och hallen kötzlig sinnad/hwilfetärcnFicnv-
stapcmotOudh. Hch sasom en sofwandes Sinne äre alle förtagcn
athanmcd intet theranagot förfiafan: Altsa wawt Adam beröft
wat all NnAndeliga naturliga fulikomligheet: Theförsie Förclldrar
affs?aturenmcdo§/kunna mtetAndcligahöra och böyafinaöron/
vthm, äreHalsfiyfwe.
icke hörer/ellerfigfielfföättra tan/thcn ratta är platttzorto/

tu faswara the doch intet. Sasom MMennWaftljwil'
W

6«n. 3:7.
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OchFörstaCapitel- n'

ligt til Sönipns gör/Ingcn twmgadc Jona til at soswa: Hltsä
siöitcAdamsig vtlsyndenesochsakerhelcnesSömpn ex
affberaddamooe/och thcrföre öfwclsamkade han sig och allaMen-
niskiotsßam thesic siöne simff. Som LcrnKarclus säger: Ittucl
eliomninc» pcccacum acl morrem, eum ex consensus ciell-
bcratione iutlicio con6ctnr>2ri. Thet
är en dödelig synd när man syndar affrittSamtycke/och of-
werläqgiandehuru man stalsynda/med hwiltenMennistiä
dömer sigsielff SagiordeAdam ta han öfwerlade med Diesww
len och sedän fuNboroadeCpnden/och fälladefiglßiefwlllens säll-
stap:Then ther gör synd hanär affDiefwulen/tyDlefwulcn
syndar af begynnelsen. Then tilsömpns gar/ afiäggee ge-
mcenligcn sinäKlader: AlleRattserdighelenesochSallghctennes
Kläder afiadeAdam vthisin SömpnsEakcshect:Ticftarna haf-
wakommit öfwelhonom säsomFicnder/ ochtagil bort alt thet han
tzaoe latil honom <ialottan ochblottan/at Hans
skam och otucht ar vptachl wordcn. Easom Jonas i finSömpn
icke wisie affHafzcns brusande: Ss w<n Adam vthi Oudz hafftiga
wrcdcsStorm/i sln siötsiaOlycka/taGndh medhasi hadetunnal
honomti! Helfwetis stöta/aldrafakrast vnder sinaFijkonalöff. Ach!
luda(Adam)ä7sänsen l elcnde och swar(D iefwulenströl-
dom/hml bor iblanvHednmgar(Samwetzängest)och sinne:
ingen roo/aUa Hans Förfölllare sara illamed honom. AU
Hansfagrmg är borto/och gar wanmächtig förPlägareno
Han kommer »hog huru Elende och öfwergifwm han är :

Och huru myckit gödt han hafft hafwer. Huru är Gullet
(Gudz belate iAdanvsä plattförnwrckat och thet
letsäplatt förwandlat. lawi) maqom söna och qtrizba mcd A-
dam: Wär hlertansParadijsGlädte hafwer en ända/war
DantzärwändiKlagograt.
Cronafallen/ach wee atwljsä snndathajwom. Therföre
är och wärtHiena bedröfwat / ochwär ögonförmörkkat.

N iij Ach!
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Then Sittte Predikan
Ach! hämta ostHErreäter til tig/at wijmägomkeuia hem
igen/sörnya otz/li kaj om wl> foroom wore.

Gifwom nu achtvppal thcttaTridie l
?. LxicZnccMiThetHrlHuruSkeparen

wäcker vplonam: TägickSkeparen tll honom/ och sadetit
honom: Hwl» soswer tu? Stac vp.

ThcnnaHednWa Skeparen war slclffwakn / therföre wille han
och hasVa/besynnerlig i en sadan allmen
The som äreSkeppare i thctAndellgaSkepetGlldzFörsamblmg/

< warewakandc/betanckiandesatthe grcWachtareöswetGudz solck/
theeföreffole the waka öfwelOudzFörfamblingzSiälar. Theffole
wara lijka somFörsambiingensHictta/PrcdlkandesrenaOudzOrd/

. thervthinnan thcTrognasAndellga^tzffbesiar;Ty fastMenniskick
safwer/wakar dochhenneshierta. War therföre waken/Olsraels

styrckthe andre som döö wil. OfwerhctzPerssnerssole
waka/atbelönathetgoda och siraftathctonda. Omnium
illarum
Vnveesatarnas safwandc. Therföre ffola the sattalttGavidzhier^

. ta/at the frtjmodigt med honom säpa funna: Bittijda förgör iagh
l iandena/ at lag ma vttzrota alle OgarninZzniän

vthu HErwnsStad. HivDfäder och Mödrar war, wakandc /at
the mage vpföda sinßarn ochHwsfolck i Tucht ochHEcrans för-
maning. SadaneWachtare äreaffnödcn at vpwackialonam/och
alle soswande/vthi thenAndeligaSäkcrhetennesSönipn/affhwil-
ken wtj stelfwe icke förma vpsia - Märckom therföretil warAndell-
ga Upständelse:

I. Lplum : Sielfwa Wäckaren. Ckepparen
wachtelonam. Men
satenlEsusCtzrisius/hwilken vpwachteAdam/rakad igenom Bieft
wulens Fopifcrum ochSafwcdryck/vthl en stor syndenesSömpn:
Istolen warasasomGudbropandcs: Adam hwar astui GUdZ

ftä

Ilen. , : 17.
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och förstaCapltel. tO3

fragaricke sa esster Met hwar han war/vthan wil sora honomtis
Zemötcs sittTlWnd/ at han mättebetanckla hwar ifrä han faticn
war och battra Och bcsinnavttzitzwadElcndshan rakad war.
HErren( ThetärGudzSon/genom hwilkcnGlidh MjdtllMenni-
siioSlachtct talathaswcr)tzar betygat l Israel ochluda genom al-
lePropheter: ondaWägar. ThennaFrclsa-
rcn lEsus hafweriallaWerldenesTijdervpsöktflne willfarande
Fäar och sagt: Görer Battring / Himmelrtjket är kömmit
Hart när. Ocb an idagbeftijtarhan sigpäthet högsta igrnom si-
nä <larare/at vpwäckia ifra Spndcnes Sömpn/fipandes:Sa
bättren ider nu/och wandcli ider om/pathct idra synder magc affstra-
päde warlia: War battra tig "t Sij iaZ star för Dörcnne
och klappar/ltzen ther hörer minä Rösi och vplatcrGörena/til
nom stal iag inga/och hallaNattwardmedhonom (gtswanFrijdtz/
förening mctzGud och ittgodtSamwet)och han meb mig/märkom:

2. kxclcaiiii.ig

Orden:Hwi) sofwer tu ? HERrenlEsus vpwackcrojji.igenom
fitt helsolammaOrd : TvGudzOrdarlcfwandeoch kraffttgt/ och
starpare an nagot tweaggiatSward/och gär igenom/til theffthetattzlilllier Siäl och Anda/Mirg ochßcen/och är enGomare öfwc?
Tanckarochtzicrtansvpsat.
hwadareGudz walgarningzgafwor/annat an medel/ther meddra»
Zer ch ril siZ t lag haswcr jwallijd och allefiades haffttigh kar/
therföre hafwer iaZH dragit tigh til
3. Igenom allehandaKorff ochßedröfwclsc: NarmanGudzNä<
des ochWalgernmgarslockande ickchöra wil/ ja starGudh hmda-»
rc an pa war hiertatisß.öör/at han doch ma stippa in, nemblma
med kortzochmotgang: Tp ta wl) dömdc wardc/siwardewiinap- ,

fie afHErranom: Pa thet wijickemedWerldcnnestola fördömde

s
z: j^.
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,24 Then SietK Predijkan
diupaSömpn. The som liggia i synden/ cire lijkethem som hafwe
WutltfittHws meo <IH och Bomar/ och begifwlt ssg til roo/ cffttr
thesakertsofwa meo tilsiutit spnoenesHlctta/ och milltaGudh icke

~ infiäppa: Ttze säyattlGudhtGackbortlsrach/wijwtlliamtet
ta afftineWagar. Aff them fordtar nu HErrcn lEfts/at thesko-
laöpna fittHierta/atChrlsiusmatherinkomma/och boo medTw-
na vthi theras Hierta. Men icke <A försiaendcs/ som kunde Men.
nissisn aff egne naturlige kraffter vpsia afsyndenesEömpn.Ty icke
aNenast äre wij soswanoe/vtan och döde wordnegenom öswcrträdel,
st ochspnder: ScisomingenMennis?iatan fig stclff/aff egnekraff-
tervpwäckia til Hjffz som bödh är: Sakan cp Hellernagon Ande-
lig Död vpwackia fig stelff/affcgneKraffter/til sitt Andeliga <lijff /
vtanlEsus som ttze döda/med krafftig och

> igenomgaanderöst: At närhan ropade Lazare/kom tzär vth. Och
han som död war/kom vthbundenomHändcr ochFottermedSVe-
pMoe: lEsus sade/ löser honom sch latcr yonom ga. Sa ma,
sie ochHErrenlEsllsigcnom fitt Ord dundm pthi wara däoe och
sofwandeHierta/at vthi Orbetar cjuz excirans 65ope>
i<ms, förekommanbe ochmedwarckandcNäo/somvpwackeroSisra
warAndeligaßHd/tiiitt Andeligit>lljff/atmötcksens ochVödzens
Swepetladen lösas/igenomlEsuMde/ aff ware spnoige
ochFötter/ar wij sedän kunnom ga/thet ar/ bliswa rattserdige ige-
nomTrona päFralsarenlEsumChristum Thtttabewijsa? thenH.

. Paulusganffamärckeligen:Gudhsom äe rijklßarmhertigheet/
för fina fioraKärlck ffull/ the.r med han älskat hafVer/tycn ttjd
wij Hnnuwore döde iSynderna/haswer han ch sampi
giordt lefwande. (genom Nadena aren j srHlsie)och hafwer sampi
med honom vvwäckt sampt med honom satt i chet Him-
meistä wäsendet iChriss, lEsu. Pa thet han i tilkommandf t»)dh
bewijsa ssulle fina Nadz ofwerswinnerligaRijtuwm / genom fina
mildheet öfwerchiChristolEsu. Ty affNadcnaären iftälsiege-
«omTrona/och thet icke affidtt /GUdz Gäs»a ar thet: Icke aff

Mr-

Job.litlj.

lpK,,: »7.

»tl,

":4l.
«4,45.

<.7^.S>



och första Capitel. »25
Gämingae: Pa thet ingen stalbeeömma siZH. Thetta är Zanssa
trösteligit/för thcGudsruchtigastzierta/bade at höea och lära.
som en soswandevthi itttilsiutit Hwsickekan nagon insiäppa sön

gifwen/ thermedhan vpläsakan: Alt-
ja stolom wij öpna wartsyndige tilsiutna hiettä/sa mäsie HErren
lEsus igenom giswachnpja Andeligakrasster/
til atvpsta ifta syndenes Sömpn och insiappa lEsum: Som Ga<
vid beder: HErre öpna mig ögonen/at iagh mä see vnderl tin
Lagh.Hch fast wij ickekunnom affegnekrafftervpwäckia/doch
kunnomlVijaffegnekraffterassWotwilligtgensträfwanee fötsuma
GudzNad/ochsia emot then H. Anda.««mo Kabcrlibelrarcm
rcwHanäinoN
motsiräfwa/menickesamtpckiatilNaden.Thcrföreidag/idag/om?«
j Hans rösi hörcn/safölsiockar icke «der hiettä.

I. Sa lcirom wij försti thetta Ttidie Stycketj at cmedan wij
vpwachte äre aflEsu/stolom wij icke pa npttinsiumra försateligen

sucka mcdh
Prophetcn:Affhtertatbegsrariag tig om Nattena/ medmmom
Anda i mig wakariagbittioavptiltig. Hwilket Andeliga Släle--
nesWakande bestar vthi:

l. sccuriratiz pcccarorum änettatione, atwijhsfwom en
wedustpggelsewld spndenes Derhcet: Tp lijkassm thetwar widh
3?o«tijd/i thcdagarförFlodena/cheatoochorucko/togoHusisur'
och gaswos Mannom/och wiste inlet aff fö« an Floden kom / och
tog them allesamman bott: SastalochMennilkionesSonsVl-
kommelse wara. Sa tänck nu pa hwad tu satt och hördt hafwel /
och haltthet och bättra tig. Hstu icke waken /sa stal iag komma til
lig som en Tiuffplagarkomma/och tu ssalt icke weta hwad siund iag
kommertiltig. Sij
plägar komma/Salig är then som wakar och förwarar finKlader/
athanickegarnaken/ochthesaseehansssam. lärenicke/vthwalde
i enAuffstal faider

O fatt.
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Then Siette PredikMws
fatt.Allearenj'll'lvsensbarn och dagscnsbarn/wijhöromt'ckcV?at>
tenc til cp Hellermöttret.Ca later oi) nu icke sofwa sasom the andre:
Wtan later waka och nöchter wam. Tp the som soswa/the soswa
omNattene/och the som druckne aro/the sro druckne omNattcna.
Men wiz somDagen tilhöra/ssole nöchter wara/iMddcTrones och
Karlekons kräsweto/ochSalighcteneshoppför enHielm.TpGudh
hafwll icke satt ost tilwrcde: Vtan at fötwärswaSalighcet/ge>

ar: Pa thet/c,
hwad wake eller ftstve (försiä lekamtigen) ssole wij lefwa sampt
medhonom.

2. cxlpcKacianc; At lvlj
»ageligen talla siunderoch ögnableckförwäntomlEsu tilkomfitil
thcn sivccomccjam» tivc bikam, Nvc »liuä
ali^uiä vc»x illa meiz
BulZicc morcui, vcniie: actjucliciumtThetäs/AntingeniagäF
ter eller drlckcr/ellcr hwad iag gör/sa tpckes mig thcnna Rosien altijd
liuda för mmc öron: StarvpjDöde/och kommcrtilDomen. Lea.
ius erir non tine lneworia Oivini juc!ic'i oninia

Ealig och öfwersaligar thcn Mennistia/som ickenagot
vtan then yttcrsie Bagsens ihugkomwelse/fig förctager. Sä later
idra <liwdcr wa»da omgiordade/och idor <liws btinnande. wa<!
lerltheMennWorlijke/somwantasinHcrra/tahaniZenkcmma
sial ifta Bröllopet/at när han kommer ock tlappar/lata the honom
sirar rp. Saligeäre theTiensre/hwilkaHErrenfinnerw«?kandcs/
ta han kommer: Canncrliga sager iag idcr/ han skal vMrm figh
och läta them fittia iilßordz/och han ssal täga och tienä them/och
om han kommer vthi then andraWächtcn/och vti thenTridieWäch-
ten/och finner sä saligearotheTienate.Menthetta stolcn j wetta/
at omHwstbonben wlstepahwad siundTiufwen komma stulle/för«
wisso wakade han/och icke tilsiadde vpbrpta sitt Hws.Ttzersöre wa^
reroch> redo ty then stundi icke täncken/ stalMennistiones Son
komma. Förmanar lEsus sieljf.

3.
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3. H I°erreniB avcrlione corclis, at wij wandom Ware Hierta
ifra lhettalordissa/bespnnerligen i. > crgpulu: At
wareHiertan ickebetungadewardemedswag och Drycken-
stap. AtickelEsusöfwel-fallerosstäwijäromvtyis.vsoch
divs. Saheterthet:^U2lemt3invcnio.rale«iirciuälcQ.Oa
somiagfinnertig/sä dömer iag tig. FZrGi-
righeet och thctta <!efwemctz omsorg. The som wiltia riike wara /

salia vthiFresielfe och i snaro/och imangaoarachtig och stadelig be-
garelse/the thcrsanckla Mennistiorna vtZi sörderffoch fördömelst.
Tv Girigheet är enRoot til alt ondt: Tilhwilka sombligc haswa
satt iust/och ärothermed wllle farne isrä Trone/ ochhafwagwrdt
sig stelffmpckin bedröswelse. Men tu Gudz Mennistia fiy sä-
dant/faareffterßattferdigdtten/Gudachtlghtten/Troon/
Kärleken/Tälamod/Sachtmod. Kampa mgodh Trones

til hwilkettu kallat ast / och
in til wärs HEr-ras IGuCVristivppenbarelse. Thettaar rätteligen waka.

11. I^Huclilelliln/unzm Giftvomachtvppa
ithettaTrldieStvcket til thetanbra/huruSkeparen.förmanarlo<
nam tilßönen.< HkallatinGudh/at Gudh til efwentyrs w<l<
le tanckia vppa otz/ at wij icke sörgas. Vttzi en allman fahra
mästeßönen wara allmännelig/therföre kunde ep Jona? mehr eff-«
terlätas at sofwa än the andre. Tp gör harSkeparen rätt och M
at han vpwäcker honom/ och föret honom/ som Han sörsiod in pä
Wägen/thetta ffole alle Chrisine göra hwar anore/icke allenasi
vpratta the Willfarandei Trone:Käreßrödee/figerPaulus/om
nägorMennWa räkadefalla i nägonSpnd/j somAndclige aren /

vprätten Honom mcd sachtmodigom Anda/och see vppa tig fielff/at
tuicke och ftestat warder. Inbördcsdragee hwar annars bördo/
och sa fullborden j Chrisii<lagh:vthan ochvpwäckiastilßönen.
Pa twänne sätt stolomwij/vtlMöocn/see warWälfärd tilgodo.
Thet ena ar affGudh/som bör akallas: Thet anora <,ffoi)/atwit

«Lal.S; i,,.
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10F ThenSiettePredikan
ratt bruköm the/affGudh förordnade medet. Bägge wistethel)
scSkevmanaffnatmcn, mcn wijGudiloff/bättrcaffthcnHcliga
Skrifft: HkallamigiMdene/jawiliag hietpä tlg/zäffalttu
prijsa mig.Beder/och »der stalwarda gifwit/Mr/och jsto
len sinna/klapper/och idcr stal vplstas. Brukom thet goda
medlet/ncmbl. Then karaßönenvthi war nöd- Ty HErren är
näraUomthem som akalla honom / aUom themjommedh
alfwar akalla honom<, HErren görhwadtheGudfruchtige
bcgara/och hörer theras Böön och hielper them.

11. här aff / at en trogen Böön ar then som affhaller
GudzWrede at wij icke sörgas: Men hon masieförst ansiaUastil
then raita Böönhöraren/somarhiertansßanfakarc/ och wcet war
nöd : HcdmngarnOsAffgudar aro Silswer ochGuld med Men»
nlstiorsHandergiorde/menlsraethoppasvppaHErren/han
är theras hielp och stöld. 2. Vtan twekan och twiftande l Tv
thenther twiftar/han ärsasom Haffzenswaghsom afwa«
dretdrifwes och söres. Saoana Mennlstialänckeicke/athon
far nagot affHErranom. Sättiomtherföre i nödenes ttzd
ligTllfölsichtvppaHErransgodheet: HErre iag tröstar ther
vppaat sa gär-
na hielper. Vthi en sadan hierlans söttröstanpaOudh/ffViom wij
icke förgäs/vtanGudzAnde ffal trösieliga ojj swara.- Mm hand Vp-
pehaller honom/ock minArm stal styrckta honom. Han stal
kalla migallfälTu äst mtnFader/MlnGudh och tröst/ then
Mighielper. Suckom therföremcdsiadig Troo vchi war nöd til
warnadlge lEsum: HErreGudh Zebaoth trsst osi:M titt
Anftchte lysa otz/säwarde wi) hulpne. EastalGudzAnde swa-
ra vthi en Gudfruchtlg Siä! salunda: HERren är Sool och
Sköld : HErren g'fwer nZö och ähro/ them Frommom

stal lnttt godt fattas. HErre Zebaoth/Sall är then
Mennistia som sigh förläter vppä tigh'

AmenHErre lEsu Amenl
Then

7:7.
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Ihen ZiundeWedistan aff
Vrophetms Jöns i. (^p.

Ach wlj Syndare arme/ wär MlstgernmZ/lc. .

6t«6u,!c

V.)..

Mch thm enefade tllthmandra.Kommer/
wlj wtlliekasta kattl at Mjförfam ma»

ge/för hwtlkms stull sst sa M gär Ochtathekaftade Lottenrakade thct
oierta sättersig sinaWägarsöre/men

V»MHErren aUena giftvcr at thet sramgär. Hwilke
A2Äotd then H. Salomon glswer ch tiMma/Vtw«lde iHEr<-
eanom/GudzvndcrllleStprelseoch all tingzVppehaNmide ithen-
naWerlden/at Gudh allena mafie beftämia warc Wligar / om the
stole ftamgck

TwenneMennWonesWagar befinnom wij,Then i. I°em-
xoraliz eK, thenlekamligacllerNmMeliga Wagen/tzwilken wij
ep kunnom anställa/ja ickeföea Gudcx
meliga Rcgcring. Hieso HEere Mdh/ thcr HERrcn Gudh icke
fiulle osi vnderliZen söra/huru snartwore thct giorvt meo wij
kunnom'falla/eUer aff annorHändclse affbrpta
Been elier annat,- menGudzGodheetvppchällerol) ochwargang.
Menmstian sättersigföre/men ftamgangen tommerafHErranom
fom sl en bewarelse emot siaplande /en hielp emot fall. Therföre
ma inZen rvsa fig förmyckit/huru han fina Anstag högeligm dnjft
wawil/ithenne Wetlben/tp ftamgangen kommcraffHErransm.
Warom therföre lckeförmatne/vtanbetänckiomthetta: Nu wäl
zfomzayen; Idagetl^imorgon/wWomwij gävthuhen

O iij elier

'"'

' ?,

ftc.4: ,zl««
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,iO Then Siunde Predikan
eller then Staden/och willie ther liggia itt ähr/handla ochwinna/och weten icke hwad i morgon steekan: Ty hwad är
idert Li/ff? IttDambäret/somenlijtm tijdh wara-/ ochft,art förswinner.Förthetj stolen säya Lefwewii ochOuohwll/sa Willie whgörathetellerthet.
gondag;Tp tu weest icke hwad i dag hända tan.la z weetHEr-re/atMennilkionesWag stär icke til lmme/ och chet stär l iwgens Måns macht/huru han wandraellcr fin Zang styrafial. Therföre Paulus til ssne Ronitnc: >gh beder altijd,i mmaßön«/atlag>och nagon tijdh matte sa en lpckosam WäZH /

om Gudh wille til at komma til ider. Then andra Wagen <i«
2. spirilU2lis, esserAndelig/ ochclrtwegglehanda :

i. r,orum, the Gudsruchtigas Wigh wmder stprd affHEr-
ranom/at Ouvh icke allenastUtet Vppehäller/styfcker och belbnarthem therföre/atttzewandra itzansWzgar.Behalt min gängpa
tinom stigom/ at minSteg icke stinta. The GudfruchtigasWägh
är/nät the wandra effterGudzOrdz HulUsta!cuC)nglina

hallerfigeftertinOrd. laghar
vthwalt mig SanwgencsWcigh/tina Riittcrhafweriag migföre-
satt, Mr tu mittHierta tröstar/sä löper iag tinsßodzWäg.lagbetrachtar minä WHgar / och wänder minä Fötter til tin Witt-nesbörd. s<u ehuruwälat afHErranom wardcr en sadanaMansgang främiat/ och han hafwer lust til Hans Wäg. Om han ftl-ler/warder han eybortkastat: TyHErren lMerhonomwid han-den: loch mafie Mennissian ickewarda förweten/tpSatan ären arg Fiende/somsnarttan afdraga osi/ja thenaldragudsruchtiga-
fie/at han oförseandes faller i en dödelig Spnd. Han siitter sigh
wäl före at ftuchta HErren,men framgangen tommer afHErra-nom.Wtjäre in viapäwägen/och icke annuin patria eller iFä-derneslandet. SeerpaPetrum/paDavidoch flere/worethe ickesiandachtige iGudzWägar: Me» hurusnart Mothe och weko in
LaSpndarensWa-gh. Thelsöremätteingen Mta sig sörmyckit

l i >
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Och första Capitel.
PN fis sielff/vthan paGUßZvnderliga försyn. Bldiomthetföre
medTavid: Lär Mig HErre tinaRätters wagh /at iag mä
bewara them m tll andan. För migin pa tinßodz stijgh/
tyiaghaswerlustthertil.

2. Impiorum, the Ogudachtigas Wägh ar cn falsk och mör-
dares Wagh. TheOZudachtigas Wagh ar sasom mörckcr/och the
weta icke hwart the sallande warda. Theras Wa°gh gar affsijdeS
bort/thewandrathetintetwägatar/och förgas.Hwarken gillar el-
ler samtpckerGudh theras Syndcr: Tp tu äst icke then Oudh hwil-
kom ittOgudachtigt wascnde behagar:Then ther ond ar blifwer
ickeför tig.FasiGudhicke wil/doch chterlater han them synda/Eff-
terlätelsen landcr til spnden: MenGudz willia til en npttig vtgang/
hwiltcnGudh efftcr fin WGHeet/weet t.wan vihtaa,a. At losephs
Bröder salde honom/war en stor Spnd/thcn Oudh effterlät; men
han wiste föra thct til engod vthgang,- ncmbl.helaEgpptens wäl-
ftrd/hansFaders At igenom onda
MansHänder togo/korWste ochdödadelEsum affNazarcth/war
en dödclig spnd/ thet tMtGudh/men ttzet lcinde doch/cffter Gudzbetänckta radh och förspn til hela Werldenes Salighect. Saäre
SalomonsOrd sanne:Mcnnilkian sitter stgwatföre/men
gangenkommer affHErranom. The Ogudachtiga Mia sinä wä-
zar at siiälpa theFromma/sasithetangck/weet Gudh doch thetla-ga til engod vthgangrHffta starochGudhtherasWaFartilbaka/
fomGavid beder: Bewlisa tinavnderliggGodheettu therasFralsm-e som trösta vppa tig/emotthemsomsigemot tina
högra hand sättm.Vnsatt minaSiäl ifrä theOgudachtiga
med tittSwärd.SafiyrertaGllVh ochvppehMermed sin försyn
ickeallenast sädana store ting;vtan ockthe ringafic: SasomMennii
stiones ftychtige Tanckar:Konungenshierta ari HErrans hand
sisom Watubäcker/öch han böyer thet hwart han wil. Itemthet o-

Ord:Lottcn warderkastat i Skötet/men han faller hwattHErren
wil/

! 34.
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wil/säsom wij widareafwärText/medGudzhielptzörandeswardon,
tzwilkenwijbetrachtomithessetwanneenfallige^arostpcke/beseendes

F. conluilslioncm: TherasßädsiagomLottkastam
de tilStormens Orsak.

11. succcllum SiefwavthgsngenhwartLottensöll.
Sa gifwom therföre acht vppä i thctta första Stycket: -

I. Inicium Begynnelscn
drächtig enhälligheet: Och then ene sade til then andra:Kom-
mer. The wisie alle affnaturen/atGudh ärenrättserdigßomare/
som icke siraffar vthan orsak. Hwar och en hade sttt HjffkM/hwil-
ket icke ffeekunde/sasrampt the icke träffade then stpldigetil Stor-
men. Hwar och en Mer stgreen/och wil wara srij/at han tilthenna
allmänna Fahrligheten och olpckan ingen orsak war/ochwiste intet
ondt medstg/hwar medhan e>iumcn eller then högsieGudh förtör-
nat hade/huru>an then ta war. Men H Blindheet och hiertans
Hedmstt mörcker.' som ickebesinnar: At theäre allesammansass-
wekne och alle odugse/thet sangen som wäl gör/ja icke en. Me
MennWoräre stume öfwer enKamb: Thcdoga intet/och äro
en styggelse med sitt wösende/ thetär ingen som wäl gör /

HErren akalla the intet. Sägnu/hwilkenaffthesse Skepm<n
war offyldig s Hwilken som är vthan Spnd/ hankasie första Stt»
nen. ißerömligit war thet/atthestkteeffterHusivudorsaken tilthe-
rasnödh (som wij/wilGudh/ faamHöraifölliandePredikan/med
siörstasamhclligheetoch wänligit coussrencc/ at then ene icke satte
fig emot thenandra medondeOrd/ hwilktt theChristnemagelära
affthcsse Hedningar/ bttrachtandesPauli Ord: Hlsta tinMsta
som tig fielff: Menom jmed hwar annan bitensoch fratens/saseer
til/ at j icke pmsom af hwar annan vvätne warden. Vien thet cir
klageligitatthe willeicke erkännasigwaraSpndare/ochfallaGudh
til föga/vttzan wille stiuta skulden in vppa hwar andva: Matte t»
theHelige klagaochsäya: Wijtzafwesyndat/giordt orätt/ tzafwe
waritHgudachtiAe/ochwordllaffHllige/ »ij haswe wtzkitisra tm

Bodtz



OchFörstaCöpitel. "3
Bodochßätter. Hurufastmehr thesseHedningae/ somassGudi
intetwifie/vtan gingctil siumaAfguearOchsasom theachtade iutet
Gudd i kenylo: HafwerGudh öswergifwit them iitt wrangt sinne/

at bcdnfwa obeqwämlig ting.- FuNe medhall Hrattfttdigheet/
Bolellj/argheet/Gilugheet/ondlks/ fulle medafwund/ mord/kijss/
swek/otucht/ölnatasiare/tzakdantare/Gudzförachta«/woldzwarka,
le/högttrVise/fiälte/lllsundige:Föräidlomenolpdige/osömuffltKe/
ordlöse/okärlige/trolöse/obarmhtttige. Hwitte änta the Gudzßat-
wijso weta (atthesom sadant göra/aro wärde döden) ltzkwäl göea
the thet ickeallenasi/Vtanhallamedlhem/somthetgöra. Salunda
bestrlswerPaulusHedningars grofwa jynder/för theraS omwän-
delse.Arickevtht themenlärheet/atwillia kasta omsiormens
orsak/och the »ore alle nidftnckte vthi sadanaförsseackeliga synde,.
Man the hade icke sadant ondt förtient? Jomenar iag. Hch theeoswan vppa: Il« ciivin» vencmenriam, Gudz sörsträckeliga
wrede/som themihastigheet kunde sördachva: Sij/ the <iro säsom
Stra/hwilketElden vpbränner/the kunna icke ftijatheras <lijffföt
«laganom: riamwii insern2lis scrvencmm tl)kN ovthfilNellga
Helfwetis brinnande Läga: Wee theOgudachtige/ehwad theleswa hell«döMHeethe förbannade: Och
nelse til sördömclse. Thersörehade the orsak/ ther the thet förstadt
hade: Försi alle i gemeenat affbedia sinaSpnver: HERre lpiltännom wörtogudachtiga wasende/ och wareLädersmG'gärningar/mmförtittNampn stull/lät otz lcke stämde war-
da. Seoanhwaroch en i spnnertzeet: För tittNamn stuUHEr,
re/war mtnemitzgernlng nädelig/thenstorär. Mins hier-
tansangcftär stor/söörmlg vthuminenöd. Seevppä min
lemmer och elende/ochförlat mlg alla minaSynder.

I. (Z,uocl n2rurH pecc2«non lcvcl«, WtzläroM förfi: Atsasom mj affnaturenl'ckesörfiilmand>eTroneshösaAttittar,Sa
förfiaricke Heller nagor dödom spndenes rätta art/til theSvtzrsprung
vtan Gudz Ord maste ost thet vppenbara. Mturen figer: At syn
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«4 Then Siunde Predijkan
den är enodpgd som str»der emot mennMones vältaförsiand: men
Gudz Ord wllsar >lagh/ cffterhwilken spnden bör erkannas
och dömas: Cynvcna kände lag icke/vtan aff «lugen. Thcn Hcd,
ningarna cp haswa/vthan allena natlZtsens i lMlkcn GAdz

är funderat: MenWerlden kinner ickc Na-
turcn erkanner the spntzer som ssee mcd vthwärtcs gämingar och spn-
dernas lqstwcirdige ftuchter: MenGudzOrdwijsar otzficlswa för-
gifftenesRoot/straffandes helathen gamblaMcnnistianför spnd/
at spnda- Kroppen ma blifwa om intet/ at wij här cfftet icke stole
tienaspndena,fötkasier sasomsyndachtige allegernlngar/ja the al<
drasörnamste vtan Trone: Ty the som äro kötzlige/kunna icke
raGudi tacke. Altsa förstar ep hclierMturen at döma om svndenes
siraff:Werldzlige straffochSamwetzängest öswer Spnden/weta
Hedningarna: Men Gudz wrede ochHelfwetis ewigaPlagor wij<
sar ttzen H. Skrifft/ther ttzeras matk icke döör/och Elden icke vthsjläckes. Här affar at fiuta/hwij thesscSkepzman wille.kasta<lott/
om hwilken som war brotzlig tilStormen! Tp the wistc stg/twifwels
vtan/ i vthwättes matta wara frij/ thetSamwetet them medgaff:
Menttzen srommeloö wittnar annat: la/iag weet thet suUwäl/
at sä ar/at en Mennistia icke kan bcsiä rattferdig för Gudh.
Tackes nägon trata med honom/säkan han ickeswara ho-
nom itt emotTustnde. Och then therföre icke rätteligcn kan be-
finnaSpnden/vtanförringar Henne/Hankan icke bliswa rattferdig
förGudh/thet ar/fa SpndcrnasFörlatelse: Emedan han/med egne
kraffters vphögandc (som wore Spnden intet a wärde)fbrringar
lEsuChrisiiblodiga föttienst/ochaldradprbarefie förstpllan. Cä<
yomwijatwiihafweingenSynd/täbedragewijotzstelswa/
ochSanmngen är icke i otz.Men om wij bekännewärasyn-
der/ han ör trofast och rättwijs / at han förläter otz wära
Synder/ochrenar otz assuUa Orättferdigheet. lEsus haf-wer alstat otz och twagit otz aff wära synder med sittblod.

Xom, 7:7»
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then sspldige vpfinna: Wij Willie kasta Mt. Hwilket medel the
förgodtfatta / endcls affraddhoga; Tp therasSiäl förtwifiade
förangest/the wiste sig ingen rad mcer/alla wille wara ostpldige/
ingen wille vppenbara sinSyno; ey Heller wille nagon förgas/ ty
angrepo alt then blm»
da fortuna: och ipckan tilsfrifwa:Endcls affWillsiirelscn.'At thebeskada finaSpndet vthi then fördärswade )?aturensSpegel / som
icke kan wara <lijffzensßHttesnöre, och ickciGudzOrdzklarffinan-
deSpegel/somthenratta rrurina och pröfvestcenar/sompröswar
hierrä och Niurar / och anatomicerar och igenom ransakar alla
McnnWones <ledamoter/ja stattar the fipgande Tanckar: Tu
HErre/satter wara mGgärningar för tigh/wära okanda,
fhnoeriLlwsetförtittAnsichte. TherföregäaUewarada. >
gar sin koos genom tinaWrede/wiilychtewärähr/ sasom
itt Taal. Men hoo tror thet at tu sa swarliga wredgas?och
hoofruchtarsig för sadana tinegrymheet!

11. iHErranom atkasta <lott/icke effterthesscHcdningars ochWerldeneswijs/ som <sr i thenna hafftiga
Smkoomen betagen/atte willia the wara osspldiga för Gudh/ alla
stiuta ssulven pa andra/ icke at the wetastg wara aldelesfrije isräSyndm och firaff.- (Tp therasSamwetsäger annat)vthanat theffattaSynden s! ringa/atGudh thcr öfwer icke har orsat sa
hardcligenwredgas: Vtan ibetrachtande til syndenessioeheet ochthch straff/al lerusilcmhasiVcrsplidat/thersöremastehanwarasa-'som en orew qwinna/vttzkastom war hiertans <lott/hwa? och enpä
stg ficlff och allafina /sa ssal han besinna: At enstylla i
Sondon tlenar icke tilat förwärfiva näd/vtanmyckltsna-'
rare wredcoch ogunst. Tnersöre läter ost icke wara otäiiga
vtt)it!)?tla öttdandet(syndcnesßtraff) vtan bekännom at
thet ltt straffar affGudi/inyGrmindreanwaraSynder
aro /och troo/at wij napstewardomsäsom hansTienare/
tll Bättring och icke tll fördärff. HErrenältälig/ therfö>
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Then SiundePredlkan
re lät otz tyckiaillawara öfwerwara spnder/och sökia Näde
med Täror. Och i stäNe för then owissa w>§ och inncr)
ligBöön til Gudh: HErreglad ost igen/effter thet tu läng,
plagat hafwer/effter thet wij jaUnge olycko lcdit haswc.Betänkiom
at Hunger och dyr tijd hafwcrmächtigt inträugt sig/ickeallenafii
Swetie/vthan ochithch vnderliggmnde?lovincier,atFolcketsue-
kar och gar omßröd/thevnsaßarnropa effterßröd/ochingenar
somthem thet vthstifftar. H»emiirorsaken/tilhwemwilllomwij
falla jotten?Mafie wij icke läggia allesamans Handen pa Mun-
nen/och sucka i »are tziertan: Nu warGudh/tu store Gudh /

mächtige och forsträckellge/tu ast rattwijs i alt thettu hiisiwer lätit tomma öfwer otz/ty tu haftvergiordt rätt:Men
wii haswe warit ogudachtlge- Min Gudh/iagh stömmes
och blpes at vphaftvä minögontil tig m.nGudh: Tv war
mMerning ar wuxen öswer wärtHufwud/och war stuldär stor vp til Himmelen. HngromtherförewäraSpnderhwar
och en för fis och bioiomatGudh willeickesiraffa osi som wij sir-tiene: Medh itt bedröswat hicrta och förkrossadom Anda komme
wijin förtigh :<lljka»istsom wljßfenoffcrafWädrarochOxar
och mangTusend seetFaar sramhare: Salat nu doch wart hier-
tans OMr i dag gälla och tMeligit wara in för tigh / tp tu latee
them icke til ssam warda/som Nltsa komme wij.
ml med alt hierta/och söketittAnfichtt medh ftuchtan. Therföw
läs ch icketil
effter tina sioraßarmhertisheet:Hchvthiclp vnder-
liga och Alf lino Nampne ahrona.

111. ?in6m. Til thet Tridie ända the sin
vHkasiade: Atwijfölfaramäge för hwilkens stullogsä

M gar. Hade the rättbetcinckt/behöfdethe ep fraga hwilken som>
war ssutten/ Ty altifra waraFaders tijd haswe wij warit
i stor stuld/alt in til thenna Dag.Men ester Gudh enkanner-
ligen mcd lhenl wille vpMa/igenom<loltcn/ltzetbor«ÄppadeFa°-

?1,'»9«:,5.
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,et lonam; Tp sänve han wädret/och ingaff ttze» och <lotten at
lafia/atsiorwsenSHrsakare mattevppenbarbliswa. Hwad <lvtt,
kasiande anbelangar/sa betrachtow wij thct patwclggiehanda siitt:
~ 3unt Micit» öorrcz oloftig LottkastaNdt. At wlllia genom
4ott vthransaka nagon hcmlig ochokunnig Saak/hwarswctsfap
hwarcken ländcr tilOudz ahra/GudzFörsamblmgz vpkpggelse/thct
gemena Ma til godo ep Heller til enChristeligßrodelligKarlek/
vthan til bara förwctenhcet/thet <?r en storSpnd. Hijt hörerspä-
dsmsLatt/hwllkctGudh aldeles förbiudcr: Ingen tbland tig stal
warda sttnnensomar en Spännm/eUerenTagawäUmre/
eller then som päFoglalät achwr / eUer Trollkarl / ellerße<
swariare/eller enSwartkonstig/eUer en Teknatydare/ eller
then ther fragar nagonDödan/ty then som sädantgsr/han
ärHErranom en ftyggelse.
om ludarnasDrap. Hijt lander thetgcmena oförsiandigaFolckz
gresiande medSÄ/Brpner/Saxar/Papper och andrcCrcaturens
mGruk/sontthetilfinvpfundneDicfwulssaKonsthafwa, Hwilkct
ingenChrisien börlijda/vian häller hardcllgen ttzerasWidstexelsesiraffa/ssm spndaremotGudzOtd och thenChrifieliga ltirleken. Hijt

on»tzwilken Gadhtalarsaledes :Konungcn ißabeljkalMia
pa badaWägarna/at han ssal lata spä för fig / ssmtamedMlar om

sinä Mglldar och stada Icke hcliee mage gae-
lia / som til sinNafiascgcndoms stavav sasom lats
Tiusw<n/fig richta/garna lidne warda/tp hwad ar thcrasspeel än
itt olofiigit Doch thetta lemnashwarsoch ensftija
omdöme: Sielfwe Speletz omkastande kan waragodt nog,- Mc»
bluketsötkasteligit.Mehra om olostiMottkafiandegifwer ep

i. sart« licit», lostigit Lottkastande :Sä iWerldzligcHimdlingar/jasom vGArffz Godz
de: Sadeelte losuaCanans <landemellanFraels Bam igenom

:Ta°kÄsiade öfwerthem iSiloförHElranom/P iij ych



«3 ThenSiunde Predikan
och stiffte -landet vth iblandlseaelsßarn/ hwariom och enom sin
deel: Sa om thensiore Staocns ??o Inbpggiare /

tzwilke vttziFangelsc ga stulle: Om hansAolingar kastade man >lott/
och alle Hans Wäldigeworo satte iKaoior ochßoyor. Om Godz
stifftande talarSaiomon: <loten stillarTrätor och stillieremillan
the mächtiga. Igenom wällics offta ibland them som äre lijka
mächttge/wljstochförstandlge/til ataswariaTwisi ochTrätor/Hft
werhetzPersoner/somSamuel/vthkasieSaul/ igenom -lott/tilKo-
nung. Präsimäns wHlliande / sasom: Livitcrna woro stiffte effter

at tienä för HErranom. Och wij kasiade -lott emillan Pre,
och Folcket om Wedoffer/thet man til warGuoz

Hws ahrliga framföra stulle. Sager Aehemias och sa om andre
har om WedcntilAltaret. Märck til

itt lofitgit 1. Uthgangen stalförmooas affGudh
aUenasom Lottenregerar: Lottenwarder kastatiSkötet/
men han saUer hwartHErrenwil-Mcn
Stiernorna/ochfassmlndrcafDiefwulen. 2. Mätte thet stee
om narwarande och icke cilkomande ting som landa tilGuozahraochwärNäjias Walfard.Hwadjgören/sagoreralt
tllGudzahro. Warersodana/atiingenförargcn/säsomlag
sagerPaulus/iaUtlnssaraUomtllwilla/ickesoslandesmln/
vthan mängsMansnntto/atthe mäge warda sullge. Och
tbcrföre - 3. Mätte thet stee om loftige och wlchtigeSakel-:
Hfiverstcrna boddc i Jerusalem/mmthet andraFolcket tv«siade
ther om / at affTijo stulle en deel draga til Icrusalcm then Hllqa
Staden til at boo ther/ och Nijo Velar i Etäoerna. 4. Mätte
thetstee/när Nöden enkannerligen la fordrar/ AtSakcn är
nödwandig at sorsia;
Ord/eUer affmennistligitFörnufft/sasom: Vthien häfftigFölfol<
jclse worevlhi nagonStad en hoopPrasimänafflijka Gaswor och
<tärdom/icke kunde the alleftp / och öswergiswa Hiorden / cp Heller
alle bliswaqwareoch förgasvthiFahran,tp ta kundeFolckctsnart
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sch försia Capitel. «?

blifwa förwillat! Therföre masie kasias <lott om hwilte som ssole
blifwa och hwilkc som stole aswijka/saZer : 5. Mat<
te thet stee inwärtes aff sannTroo pa Gudzförsyn och sta-
digtDcht paGudz Löffte/atGudhwilhörachlaltthetwij
dioni effier Hans willie/och therföre masie man i sädant Tilfälle fti<
tigt akullaGudh/sa giordeCtzrisil >larjungarwidAposila waliandet
i Me: The satte twa iwalet/Joseph som kal-
lasßarsabas/mcd thetWedemampnct)uttus ochMatthiam,Och
bado och säde: TuHEtte som känner allashietta/wiisavth/hwils
ken affthcsse twa tuvthwaldthafwet/athanstalsathennaTiensten
ochAposilaEmbetet/therludas israfallenär/at han ffulle bortga
i sitt rum. Och the kasiade <lot lher om/och 4oten föll paMatthi-
am: Ochhanwardt räknat tiltheEllofwaAposilar. 6. Mät-
te thet stee vthwartes l. reliZiole, at alle widlkepelige
»nonicr äro borto/at man icke framdrager EvangeliumochGudz
OrdzmWruk. 2. gravirer alfwarsamligen/at icke nagot skämt/
<löpc eller annat Göcklenjförchaswas i sadana wichtige cihrender.x.Koncste ahrligen/Tp thet tienar ickethemChrisinom spcla med
Kort schTerningom wichtige Caker. 4. sincere Vpttchtig-
heet /at aNCwijk och Bcdrageli) är langt borto. Sa far icke na,
gon indragalosux Exempcl/ at han befanAchans Tiufwerij ige-
nom han hadeGudz bespnnerliga befallning: Altsa wil thet
icke tienä atmiMncktePersonerspela omGalgan ellee-lEzsiraf-
fet: Vthan clc jure och om sielswaßatten masie ransakas afOuoz
Ord och <lagboken i men clefaKo omgärningcn afiagligaWit-
ne: Ty i twegge ellertregge WitnesMunn stola allaSakctbe,
sia. Ellicss kan rält sa snart drabbas in pa then ostpldige somstpl-
dige/ochtä bedrifs en siorSpnd emotGudh och then Chrisieliga
Klirleken : Then som then Ogudachtiga dömergodan/ och
then som fördömer then Aättferdiga / the aro bäde/)Er-
ranom en StYgFelse. Annat <ir nae flere are <tagllgen öfwer,
tygade/och tzögaOswerhetcn Mcs benada somblige^i)swet/hwil-

ket
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set icke vttzanlotzkastande stee tan/ och ss mW thet vpfagas säso«
»fGuoz Sktckelse/tzwart vttz iotenfaller. Mchra om littala/
giswtt ep Ttjden.

I 11, här af at Sonden ml gsrna wara fZrdold / älj?ar
Skepmännttna radsiogo om sitt «lotka,

siande/mgen Jonas vppenbaraoe fin Synd/vthan hölt tzenne ä»
fördold vthi mörtret/som stullehon ey kunna vppenbaras/förme,
dclst Gudz Skickelse genom 4oten. Hwar och en som illa gör/
hatar Liwstt/ ochkommer icke til Liustt/ at Hans Gärniw
gar stole icke waroa straffade. Therföre tallas Synden
mörcklensgärningar/the onyttigamörcksenswarck. Och
Syndare tallas mörcker: Lmset lnseriMörckret ochMör-
tret hafwer thet icke begripit. Flym therföre Spnvzens mörc-
ker. sasom Lmsens Barn.Tp AndansFrucht är vthi all
godheet/Rättserdigheet och Saning. Och pröswar hwad HER-
ranom täckt <ir. Och hafweringen leelachtighett med theonpttiga
Mörcksens Wärck: Vtan sirasfer ttzem Heller. PattzetChristus
lEsuS Werldennes Frälsare och thet sioraWerldenesLiws/somvvlyser allaMennistior som kommaiWerldcnne/mätte vplpsawa'-
re Hiertan ifin Himmeissäkunstap til thetEwiga Lijswet. lagh
är WerldenesLiws/sägerHErrenlEsus/then migföUier/
han stal ickewandraimörkret/ vthan hanstal fä Lijsszens
Liws. Bidiom therföre: Vplyfft HErre öfwer otz tillSAw
sichtes Liws. Uplnsmin ögon/atiagicke bortsomnariDs-
denom.

Joll.jllo.

11.0M.1Z li»
1j,1,. s:1,.

Jok. l: z.

lpl», z: ?.lö,

Job. >; ?.

M.»« >,.

Thet Andra Seycket
Hwilket sades stola wara äe luccollueller Vthgangen /pä the,ras Lottkastande/giswom therföre acht vppa.

I. zuccellum eller vthgangen.- Och lä thekastadeLotten/rökade thet pä Jona. Thenna therasGarning hon war icke v»
than Synd/tp thet stedde icke med en innerlig Tilförficht pa then
ratta Guden/doch ickefia feelt/väthet



och förfta Capitel. ,2,

at Gudh ther igenom fitt aldrahelgasie vpsath / nembl. lonX och
ttzeras omwandelse tadan vthtaga matte. Tp stclfwa garningens
Onsta kan icke emotsta/ mcd mindre jw Gubtz samma gerning til
fin ahra och Mennistians Saligheet wända tan. Här sm talle
iag nagorlundavthi Ingangen. ThettabetäncktethenGudfruch-
tige Joseph/ at nar Hans Bröder ftuchtade figh/ öfwte fin onda
Garning/säpandes:Kan stee at Joseph ar ch gramse/ och matte
wcdergatta thet onda wij honom giordt hade / taltc han thcm
wanliga til/tilstrifwandes thenna onda gärnings godavtgang Gu-
Vi: I tänckten ondt öswer migh/mcnGudhhaswer wändt thet til
godo / at han giorde som för ögon är/til at ftälsa myckitFolck.Krigz,
knechtamas onda Gäming/atthe bptlelEsuKläder/wandeGudh
tilSkrifftenessulbordan/ther om hadeÄavid Prophetcrat: ThebytaminKläder emellansig/ och kasta Lottommin Md-
nat Nebucadnezcrs Träldoms <tot wande Gudhtil fin ähm/ och
the ogudachtigc ludar til straff/at the matte omwanda figh/sedän
thefangne blefwo: Then Vpädomen stal honom tyckia salst
wara/hanswariesa högt som han wil:Men han j?al täne-
kia vppamlstgermngarna at hansfalwinna honom.Ther-
föresager i)Erren/HErren attsa: Therföre at vppä ider
tanckt warder/för idra Mljigerningar jkuU/ och idor oho-
righeet ar vppenbar/at man seer idra Svnd?r / ialt thet j
hafwen för händcr/)a therföre at vppä ider tänckt waroer/
ffolenlmed waldfangnewarda- StallernuGudtzallesadanasma ting som ar -lotkastanoe til en gsdvthgang / sa weet han och wäl
at wända altwartElendetllen godochlpckosamEnde. Hro icke ?

all idor Huswudhaar räknat/huru myckitmehr ssulleicke then Hög<
sias högra Hand kunna all ting förwandla. Han kan wända wara '

FienderssirsmädelseinvppärhcrasHufwud/saathangifwerthem
vthiförachtelse. Hangorthcrasanftag som listige aro til intet/ at 1
theras Hand intetkan vthratta /och han hielper thenFattiga isra '
Slpardet/och isrätheras Mun/och vtu thens wÄdigas hand: Och

6en. j«.- ,;.
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Then Siunde Predikanit!

är thenFattigasTlösi/ atOratferdigheten masie halla fin Munn.
Gudh lagar sl offta/ at Menmstioncs egne Hatare/ Förfölliare
och Ficnder masiestelfwa hlelpahennefort/la ochfa offta at
sölliaren mäsie tilltjka then han tilförene förfolgt hade. SäarGudh
mcichtig at wandaßileams förbannelse vthi walslgnelse/som siwe:
Huru l?al iag förbanna then Gudhicke förbannar?Huru
ffal mg tala ondt emot thenHErren mtetondttalar.Man
torffickelaya:Hwadstal
styxer) hwart och itt sa at thetjutilnsgors tienä stal/hwarken
görOudh nagot ondt/som iag ibcgynnelsen sade/ cy Heller befaUer
han nag!>n at göra illa >men doch tilläter han Mennistian farasort
i fin onff>. /men then famma onda gäming siprer han tll en god vt»

- la/somSalomon figer om Ifraelsßarn/ thertheras Fi,
endermcd plagade wordo/genvmthet sinnma skcddethessom godt/
ta the nöd ledo. TherförefagerSaviooni the Gudfruchligas för-

> ttpck/fom Gudhtllen godVthgang wänder: ThcmFrommagar
vp <liws i mörkret aff ttzen Mdeliga/Barmhertiga och rattferdiga
Guden,TpGudh ärvnderligiWom Hclgedom/ han är Istaels

- Gudh: HanMl Zifwa folckena macht ochkrafft/lofwatwareGud i
I<.Sa Urom wiz blsff

vppenbarickepänaturltgitvtanöswernaturllgitwljs.t<onvlrrucc
sorcium scclvoluncaroOci, sortcz inccrcHz.lcke tt
genom igenomGudzWillia/som regerade then
owissa >lolen. Sa wetom wij at ingaCpnder eller mGscrnmgar

. kunnaförborgasförGudi. Tpthetarintetlönligit/som lckcstal
wardavppenbart/och mreefVedolt thet icke stal kunnogtwarda/och
»pkomma ffal iLmfet. Mennistiorna spnda/och förmoda sig osiraft
fade bliftva/efftcr theras Spnder icke äro vppenbara. Men faft
SyndenärMennissisn/är hon doch ickeGudhMbold/som kan l>
genom vndsllig.a medel/sasom mcd Jonastedde / Cynden vppenba-

, la.EnMansöm stttEchtenffap brpter och tancker wid fiZH sielss:
Hoo seer mig ?Mörk«tar omkrmg mig ochWaggarna stplamig

syi. 3912««>
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OchförstaCapitel.
atingen seet mig: Hwemstutle iag sty före/thenHögsteack'

ochkommermtet ihug/atHErrans ögon myskit klarare äreanSo-
len / och see alt thet Mennisiiorna göra/ och stada och sa in vthi
hemligawrar.HWns aro honom kunnog fött än the stapat n atta /

sä wZI som scdan the stapatäre.Then samaMannen stal vppenbarlt-
gaiStadenomsilaff«twarda/och stalgnpin warda/tähansigthetz
mmsiförstet)sävppenbclradesCains/lostpsßroders/Sauls/Ba-'
vidz/lud»lschanoths och ftere spnder.Sa wachtom oJi HErranS
lEsuNamnickeaUenasiförvppknbaliiga/vtan ochhemliga spnde«
bännaickeKonnngenomititt hierta/och bannä ickethemril-
ka i tindmSängakamar - TyFoglarna vnderHimelen föM
tinaßöst/ochthe therWingar hafwa/säya ther effter.Thck
taärittvndeckgitvppenbarande.FruchtatherföreGudhoch
hält hansßud/ty thet hörer aUomMenmstlomttl.TyGud
stal hafwa framaUa gerningar för domen/thether fördolde
aro/ehwad the äro goda elle? onda.Vpenbaras icke syndenfött/
sastal thetstepathen siore HErranslEsußomedag.Tä althem-
TyGudzwreve asHlmelenstalwardavppenbar öfweraUa
Mennistiors ogudachtighcet och orärftrdighet/thether för-
hallaSanmgena l oratlserdighet. Ltzkasom Säven i lorden
llgger enTijd sördold/men masie dochvtbrisiai stnomTijd/Skörd-
anden witnar om^thsadningen:
terlNtetqäckastg:TyhwadMn!Nstianssör/thet stalhon
och vpstära. , Then som saär i sitt Kött/ han stal assKöttet
vpstäraFörgängellgheet: Men thensdmsaär iAndanom/
han stal vpstära affAndanom Ewinnerligit Zilff.

11. Qonrinuacionem lypi. Wij achtom til thetAndraAf-
mälningens och Chnstum / fortfaraNde. Sasom
Jonasvpsöktes igenomLot? sagrChristuslEsus i then H.Tre-
faldighctz ewigaßadslaZ vtwald ochförordnat tilWerldenesFräl-
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124 ThenSiundePredikan
save/Caliggörare/och thcn hafftige Adams Storms/fom han

. wHckte/Mare/somPctrus klarligen Witnar: Christus ör för-
sedd SomChrisilßmdoch H.För<
sainblmg och ft tzetpgar: MmWän är hwijt ochröd/vthkorad
iblandmangTusend. Thetar: Han ar aldcles reen och ostpl-
dig 7 men han är röd worden vthi fin Blodzkamp: Tn thcn ther af
ingen synd wtste/honom haswerGudh giordt för osi til synd
pä thet wij stulle waraGudzßattserdlgheet genom honom.
Ingen Watt funnen iHimmelcn elicr pa lordenne/som itzet fMna
MnnistioSlachtetvprätta kunde/som David witnar: Kan doch
enßroder igen förlösa eUerGudinägon försona.- Tythet
tästar sörmyckit at sortoja therasSiäl/sä at han mäste
ta thet bcstä ewinnerltga. MenOuvz Ewiga Son arvthwald
ibland alla affEwigheet/ och thersöre strax lofwäd ath thet fallna
MenniffioSlachtet: AtQwinnonesSädstuUe söndertraM
pa Ormstns Hufwud. Hwilken Adam firax fattado med Tro-
ne/baar honom med alle Helige'i Gambla Tesiamentetvthi fitt
Hierta/och med fin Son Habel och andjeGudfruchtige afmalade
Hans blodiga Förtiensi vthi sineOffer och Slachtclamb/ wälwe-
tandcs:AtvthiMesfia stulleallcSlachttr palordennewalfignlft
dewarda. ThcttaafmalandesvthiGetabockarna/omhwilkeGudz
Anda sataw:Aron stalställatwa Bockar sramförHEß-
ranom in för Dörena aff WittnesbörozensTabernakel /

och stalkasta Lott öfwerthem/then ena LotenHErranom/
thenandraFrijbockenom. Ochstal offrathenßocken tilitt
Svndosser/pa hwilkenHENrans Lott föll.Men thcn Boc-
ken öfwer hwilken thetz Lott fön: Ekal Aaron lag-
gia bäde sinaHander bekanna öftver
honomallalsraelsßarnasMlMernmgar/och allatheras
öfwmradelse i alla theras synder / och ffal läggia thempä
BockensHufwud/atß ockenstalbottbära alla theras niisi»
germnZarpäfighvthiWlldMttttene/ ochlata honom iO

knen
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knenne. Sasom bäggeth?sseßockararevthwaldeigenomLott/sa
ärOudzSonförordnadiGudzßädstag/affmaladvthiFrijbocken/
sasom theträtta Gudz borttagerWrrldencs Cpnd, Ia
vthi Försoningzbockcn sasom thet mtta FövsoningzOffret/hwilken
wara Cyndcr sic!ffoffradcisin L?kamen paTrad. Tp omöpeligit
är genom thcssa oskäligaßiwrsßlod borttagaCynder.
susChristus arnupaWerldenesEndalychtengangvppenbarat/
genom sitt egit.Offer igenomßock-
ablod ellet Kalswablod: Vthan han är genom sitt cgitßlodh/ ena
resa ingangen i thet Hclga/och haswcr funntt en cwigh Förlo^ning.
Sa at wij äre gansta dprt töptc/ som Petrus sager: Weter/ at
j icke med förgangeligit Silfwer eller Guld igenlöste aren

frä idart fäfänga Lefwerne: Vthan medhChristidyra
Blod.sajom med itt obcsmittat Lambs.

11. lvvo insurir non OMNI2
tlil)uenä2. TheTing som are vthi'lvpo eller Affmalningen ma,
sie icke alle ellerthet som harmcdaffmälatblisi
wcr/ wij hafwom hördt huru Adams Syno affmalcs iJona: Men
med honom affmalar och lEsus sielswer sinDödh/Pijna/ Begraff-
"Ning och Vpsiandclft. Vthi hwilke sakerChrlssus mcdlonakomer
nagorlunda sfwereens: Icke at Jonas med sitt straff/sig eller na,
gon annor ratferdig eller salia göra kunde/ tp thet warHans egit spn-

Vihanhan ärallenaficnblottaffmalning/
«t sasom Haswetsiillades widlonHvthkassändc; Sa siillades och
Gudz wredetz och then ewiga fördömelsens Haff/wid lEsn <lijdan-
de/Bearafnmg zc.Som wij aff tben »s.Vers/mcd Gudzhielp fam
Höra. Elliest war Jonas en stor ochgroffSpndarc/som föwrsaka-
lebade öfwer sig och sinä Stallörödercn sior olpcka: Men Chri-
stuslEsuswarthen Äldrahelgaste/som ingomorättglort
hade/ochey Heller war nägot lweek sunnitvthi Hans Mmn
Tv m sadana öfwersta Prast höffdes otz hafwa/then therhelig wore/ostylliZ/obesnilttat och stild ifräSMdare.Som
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Then Siunde Predijkan
hafwer kömmit olycka/vtan frijd ochwalsignelse ästad / ochhaswer lijdit för främandejynder/ och icke för sinä:Ty thenH. Anda ränsadetheßlodzdropparilungftuMartX Lijfwe / affhwtlkeZrälsarenlEsus togfinMandomchelgandesthem/ och för»
meenteArfspndenfil, fortganZ/somEngelen sigei tilMariam:Then
H. Anda stal komma öswer ttzensHögfies Krafft stal öswee>
styggiatig. TtzersöreochthctHeliga/som afftigfödtwarder/stall
kallasGudzSon. ChrisiuslElus wavFrWre <ir vtan spnd afiat;
vthan Synd född/vthan spnd lefwat/ athan alienaoch ingen annor
Mennistiakundethetta ftamföra: Hwllten affider
siraffarmigsörsyndsMen för wäre spnder/ och ickeför sinä/<lr han
ööd worden/som Esaias talar: Sannerliga/ han bar waraKranck.
heet/och lade vppa fig warSlveda: Men wijMohonom för thensom plagat och affGudl fiagen och pijnterwar/mcn (Mj tanktom
lcke rätt/ tp) han är sargat för fful/och siagen
för wara spnder s?utt.- lapsien liggerpa honom/pathetwij stolom
frijd hafwa/och genom hansSaar ciro wij helade. Wij ginge alle
vthiWillfarelse sasomFaar/hwar ock en sag vppa fin Wagtz: Men
HErrenkasiade alleswara spnder vppa honom. Förhwilken nadig
aterlöMng warSaliggörare och Frälsare lEsuCtztlfio/medFa-
dren och then H.Anda wari Ewinnerlig <loff och cihra? Amen/Ä

MnOwnde PrediMn nffVrophetens lonX i. c^.
L>ät thet icke tlg/fast'che Zn

Mä sade the ttl honom: Säg oss: Hwar-
gar ojZ sä tlla Hwad är tmHan-

del
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del/och hwadan astui vthaff hwad Land
silli och aff hwad Folck äftu 5
<M ransaka och sökia wärt wäsende/och omwäw
Uydaost til HEAren. I hwilke Ord Jeremias giftver

Tlngtilkänna l
l,

Wärt Wsscnde. Sasom lercmiX Klagcwijsor beklagalsraels
Barnas öAkkliga Tllsiandvthi thet Babylonista Fängelfet/som
och David Prophetcrathaswcr langb.tilsörne: Wid the Elfwar i
Babel/satowij ochgräto:Saförmanar Propheten ithesse Ord/
at hwar och en affludarna stulle sökia och ransaka tzoos sig Ordsa-
kernatil ittsadantElende/sa stullethebefinna/atthe siclfwasadant
ondthade samkat fig öswerHalsen/och wed sinä storaCpnderHEr-
ren förtörnat/och gifwit honomßiodswärdet i Handenne / at han
hafwcr siachtat vthan Barmhcrtigheet. Ia tilförncwore the sä
nidsänckte vtiSynden/at the icke wiste/myckit mindrewelawille/sig
hafwa spndat; mcn ttzctta ttzerasgrufweliga Straffvptacktethe,
rasspnber/somDottrenZion klagar: Minä swära synder ha/-wa vpwaknat qenonl hansstraff/och alla tllsmnmans kom-
met mighvppäHalzen /sä at min Krassi migh förgss/
HErren hafwer sä faritmed mig/at lag icke meer vpkom-
makan. -latom och ost dageligen ranzaka wart icfwerne/ tpHEr-
ren siraffar icke ganm/emcdan han ar al.'om god/ och förbarmar fig,
öfweraNstn warck: Men försyndenesstull mästshanvnder-
stundom göra sitt warck wid lttannat Sart - Ea läggiom
bort wart bcgabberij/pa thet war ba»d ickeffo!a hardare warda.Tp
iag hafwer hördt en fördarfwclsc och astortclse / then afHErranom/
HErtanom ffce ffal i Werldenne efftcr Oudz <lagh och Budord /

som aro k!ar och vplpsaögonen / mafie wij ransaka wartAswerne /

beseandes Huftrndsumnian aff Bolet: Som a>Karleken affttt
ncnt Hietta/ochaffittgodtSamwct/och affen ostrymtatTroo.
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Then Ottonde Predikann«
Ochbcstnna wär Hförmsgenheet/at iagen är Andelig/men wij äre
kötzlige saldevnder synden/och blifwe styldige theTijoTuscndPlmb/
ttzem wij aldrlgiEVlgtzeet kunna betala.Ty ingen befinner
fig kunna tzesta wio sstt ransakande/ejsier ingen tzaswer giordeGudz
Befallning tilspllcst/ochwaritbrinnandevthiHErrans lEsuoch
fin?Was inwärtes och vthwärtes Kärlek. Ach ' faller icke then
Rattfcrdige stw reso> om Bagen/ är theticke 2555 ganger omH<
ret/och then som fyndar pä itt/han är saker til alt. Huru swarare
faller ta thenogudachtigc/somGavidtlagar
lige äroförminlkaoe / och the Trogne äro fä lbland Mennistiots
Barn. Therföre siiger HErren/Gar omkringGatorna i lerusa-
lem/och secr til/och förfaren / och söker pa thel) Gator/om l nagon
finnensom rättgör/ochsragar effterTrona/sawiliagwaratzonom
nadcligen. Hwad siar ta til görandesVthwalde i HErranom/
at mi) icke matte förgas iwara syndcr/ochStraffet icke matteblifw«
ewigtöfwer otz? Jo Betrachtom:

11. Vis-e kmenczarionem, wart Lcfwemetzßättring/effter
Prophetensßäo/lät oSomwända o!) tilHErran/ttzet är medtzit,
tra Tärar effterPetri Exempcl/begrata ware Spnver: HErre/
hoo kanmärckia huru offta l)anbryter?förlätmlghmma
hemligaßrister. Ach min/minkärcHimmellkeEljfcligeFader!
laghäfwerspndat iHimmclen ochförtig/och ärlckcward at tallas
tin Son. Och sasomHErrans ögon see cffterTrona: Sa latom
war Böön aff Hiertat gä/och icke i tzlotta Orden sta / och suckom
meo Baniel: HErre/wij liggie in for ti§ medwalaßöner/ickevp!-
pawaraßättferdigheet: Manpa tina storaNad ochßarmhertig-
lM. Och saffolom wtj finnavthiware Eamweten:At ttzer vthi
siarKällctcn:lckeatwij hafwom älssatGudh/menthethanhafwer
älstatch/och sändt finSon til en Försomng för wara spnder. Hff
hwilkmFörsoningwil wardom dcclachtige genom Trona: <lät ost
therföre
meten : Wij/wij hafwom syndat/och olydige warit/ mcn:

Fö<-
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Fsrston ofi HErre/förlätSvnder alla/Ock f<lr tm Nade /hogsta Rätten falla:
hsrer tlg tll/wara god och sä mtld

arme.
Hmlonas salebes hade fielfransakat sit wäsende/och i tijd omwant
fig/ hadehanepbehöjstatsiatilrättaförthesseHedmskeSkepzmän
och latasitt Anfichte förthemwarda tilblpgd / son, thesse vpläsne
Ord förmHla/hwilke «ch/ i Gudzftuchtan/affhandlaien «läropunct
beseandes:

inquiliiionem. ellerthen starpa sröga / med hwilkenSkepmannernaZonamransaka.
Giswom therföre achtvppa ithetta wart <la°rofipcke:

I. Inquilllionem culp» s<!:3ccl«r!s, ellethuru theransaka efftet
Hans mGgärmng; Täfade the til honom: Säg otz/hwarföregär o§ sä lUa? ?criculum in mor2,fahraärvtidrögzmal/tp lvllta
the säpa.- Förhala icke länger mcd titt siillatigande/tu kan icke
neka/med mindre tu haswer jwgiordten stor Synd för hwilken ost
allasäillä « noravir, then högsiaWarelsen ochGudtzehoo then naturenlärer
Hedningarna/sa meerthenH.Skrist/at omvxhoswel
til siore synber och therpafölliande Straff/ maste sörst ransakas/
men sedän dömas : Ty ransakningen ar oräinc naiurze, ocheff-
ter naturens Hrdning för Ctraffet. Som Gudh befaUee ssal han-
olas mcd falff Witne/ i hwilket han och innefattar andre Synber:
Gomarna ffola walransakas. Och omthetfalffa Witnet tzastverburit ftlsttWittn?sbörd emot fin )7asta/sa skola j görahonom/sa-som han hade achtatgörafinomßrodcr. Fördöm ingenfött än tu
affSqkenawest/ransaka försi och straffa sedän: Tu sssl icke döma
föri än tuSakena förhstt hafwer/och lät Folckfölst vthtala. Ta-
ger therföre HsivclhetcnochDomareElempel af thcsseSkepzlNän:
The höllsförwiftlonamwara vpenbarad genomiotcn/ochthcrfö-
«saker/menthe fraga dochgranneligen tzwad hanslllgerning war/
sörl än han dömes: Sä giorde Guvtz / fafi han sr en alwetande

A HEr.
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»3o Then Ottonde Predikan
HErre/han förhöroeAdam/ Cain/Sodom och fiere föti an han the
dömdc/lcmnandcsDomhaslvandom ittEffterdöme/atthe <lola fö-
lia Hans Fotsval. Sa lasc wi) iDomareßokans 19. Cap. Hm en

kom resandcsisräsin Ewärsadcri Bethle-
hem luda / och wilie til sitt Heman widh Sidona aff Ephraims
Berg,- men efter dagen förled hon om/drog han in i Gibea/som lig-
geri Benjamin/at bliswa ösiverNattena/och ingen wille herbcrgera
honom vtan en gaMalMan;menßelialsbarn afStadcnom belade
Huset/klappadcpaDörena/och sade til <lcvitens Wärd; Fa ost
hijt vth then Mannen somitittHwskommenär/at mijmageksnna
honom/ Men sade! Görerickeen ladanaGalcnskap/
iag hafVerenDottcr/och Mannen enFrilla/görermcdthem hwad
eder täckes. Och the belagoFrillan / och hade sigh standeligamed
henne/ in til thetzhon blcffdödh. Sa foor «leviten Am/och stpckiade
fina Frillo/mcdßeen och allo i Tolffstpcker/och sande til allalsra-
els Men Israelsßam kommo tilhopa in tilHErran i
Mispa/och ransakade förnufftcliga omthetta ährendet/och ta Levi»
ten bekände hwarsöre han sadant giordt hade/giordes han frtzj men
Israelsßarnförsambladc sig sasom en Man/och sande til Ben-
jaminsSlacht/ ochlat sciya thcm: Hwad ar thct för en ond tingsom nsriderlledt är? Sa vth thcßclialsMan i Gibea /

at wij mageoravathem /och lata ttzet Onda komma ifta Israel:
Men efftcrßenjaminsSlacht affsiogothetta:Tpnederladesien
siorSlachtning pa en Dag affßenjamin/Fem ochTiugu Tusend
siridsammeMän/ochlstaelsßam ftogo Swcirdzägg thcm t
Stadenombade FolckochFää ock alt thetmanfann/ och aliathe
Stader som the funno/vpbrände the i Eld> Thettawarförsi ran,
faka / sedän döma och sa straffa en sadan MWerning. Men at en
Saak marätteligcn cxamlner«s ochlkärssodas sabörmanachtat

i. smem,Hnde orsaken hwal före tlm ffeer: Nembl. At
SamnHen mä befrälNias/thet gemenabasta styrcktas/och
Gudz Hhra befordrasSom Damdialar:At ahrastal boo v/

thi
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vttziwart <land.
ferdighcetochFrijdkpssas: AtTrohectma waxapalordenne/och
Rattftrtzigheet Ma nederaffHimmelen.gör: AtRätferdigheet ma blifwa/och fin ratta gang tzafwa.

2. mcdel somsiämma ösiverecnsmed
Gudz ochWerldzlig.lagh/ sä lpdande: w,lienMennl>
ssiorna stolagöraider/thetgörerj och them. Och sa,om in-
gcnDomatewll gärnadömasaffenannan/therhanstullelil nagot
hrotzlig blifwa olagligcn/sa mastehan och sielffwa6)ta fig för olagli-
ge medel/sasom falstegignmgar/ owitzeochorättferdiqe MG-tanckar.-Tu ffalticke föllia hoopen effter til ttzet ondt är:Och ickeswara förßätten/sa at tu cfter hapen wi/ker ifta thct rätt ar. FMe
Wittne/som icke skammes at tala <lögn.- Tu ssalt icke troo <lögn-
achtigtTaal: Saat tugörenomOgudachtigombMnd/och war<
»er itt wrangtWitne. Myckit mindre osörstemde d2lumnier,
Ty ensDaras<läppar koma mcdktzf/och hansMun faresterHugg.
Ens-lackaresOtd äroHugg/sch the ga igenom Hiertat. Thcrsöremaste ingen troo them/mpckit mindre enßomare ther effter döma.

3< eller Meh atalltwg tllgärstlckellgen/wälwij-
sligen och vprichtigt: Tp thenenaSaakwWgaföretager/han
finncr <lpcko: Och ftll är then som fig sörlaterpa HErren. En
försiandigTomare warder berömd för,en wijsMan/och liufft Taal
Urerwäl.Klokheetär en leswandcKMa/honom som tzennehafwer/
men ttzeDarasTuchtan ar Oalenstap. Ittwijst hierta talar klokli-
ga och lärer wal/thcrföre stoleDomare wara wiise/vthi wänlighet/som rptandc 'lcpon.- äreliHanungzkaka/thetrö-
siaSiälen och vpftistaßenen. Ächanhadetzedrifwiten fiorMis-
gerning/ atHErrcn for Hans ssuli plagade lsrael / doch war
losua ganska wänlig emot honom vihi sitt raufttande/sciyandes:
MinSon/MHErranom IsraclsGudishrona/ och giffhonom
Prijsen:Och sag mighwadtu giordthaswer/ochliuZ inttt för Mig.

?riv«t Personer achte och thetsamma/ a< the icke trooförsnart
R ij Sqwal<
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;;; ThenOttonde Predikan
Sqwallrareoch Bakdantare/ochicke otijdigtdömasinsläsia/vtan
sorsi grant förhöraom thet sigsähafwer/och gär icke ahra och rede-
lizheet an/ sa giswe effter thet mäsiä somstee kan: Thensom snarli-

> ga tror/hanarlättfcrdig/och ta han latersa förföra stg/gör haustg
fielffstada. Talahärom til tin Näsiä/til eswentprs han hafwer
icke sagt sadant/menHafwer han sagtthet/ at han icke meer gör thet.
Talahär om til tinWän/tythet liugs gärna vppaFolck.Thersö»
re tro icke alt thet tu hörer; thet siipper siundom enom ittDrdftam/
och han menar doch thet icke altsa: Tyhoo är then / hwiltom icke
vnderstundom ittordvndfaller?TalatinomNästa ther om til/sörl
än tumed honom träter/och tänckvppa Gudzßudh: TpGudz,
fruchtan gör/ atmanwijjligahandlarialla saker/och Gudzßudh
lärer klokliga fara i all Händel. Then ther tsligär/hanärenklok
Mennissia/ochthetärhonomährligit/at hanOdygd öfwersee kan.

I. .lärom här aff försi i thetta <lärostpcket: At Nullum m,-
tum ncunim«ontizir sin« «»ula.intet ondtwederfarsMennistian
vthan SaakV Gudh är helig ochrattserdig/som icke straffarMen-
mffian/fitt Handawärck/vthan förSynden/ somPaulus bewijsqr:
Hr thet sa at war orättferdigheet prijsar GudzRättferdigheet/hwad
willewij säya/ärtaGudhorättferdigh/ somwredgas thelöfwert

' (3«g talar cffter Mennistiosätt) bort thet/ tp huru kunde Gudh
ta dsmaWerldcna? Thetta weta thesseHedningar affNaluren/
therfsre sclya the tillonam: vicjam»unäe nc»l,is lioc m«lumt
HwadanärotzthettaondaiThetär/achtandes
eUerthetär/tweggiestagsondt. l. culp»» SyndeneS

«K, ica pccearutn cxco non ctt. Ty sasem ingen Synd är vthi
Gudh/sa ärepHeller nagonsyno affGubh. Ia /thetwari ifra
ost och alle rattfinnige Chrisine / at wil skolom töras tilägnathet
högsta godanagot ondt. Vthan thet ar delsaff Tiefwulen / som
thet onda Menniffian ingiftver, Delsasfthen förgiftade Kallan.

- Arfsynden. InKmKye /tö hanfrestat warder til at
svndk

?l«v. ff: lr.
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«ch förfia Capitel. »33
spnda/at hanaffOudi frestat warder: Tp Gudh är lngen
frestare til ondt/han fteftar mgen/vthan hwar och en war-
der ftestat / tä han afffin egen begärelse dragen och lockad
warder.Tp sedän begärelsenhafwer afiat/föderhonspnden/men
taspnden ärfullbordat/föderhonßöden. Gudh biudttingen at han
stalogudachtigwara/ochgifweringomlofftilatsynda. Tn
HErren är bädom lijka hatst/ then ogudachtiga och Hans o,
gudachtigaWarck.

2. p«nze, eller straffzens onda/sasomHErren Hr mild
emot theGudsruchtiga/ sa är hanwred emot svndenesförgifftighet/
sasomMoiseS wittnar t Sa stal tu weta at HErren tinGudh är en
Gudh/en trofastGudh/hallandessörbund och barmherlighcetthcmsom älstahonom / och halla hansbod iTusende wcdergal-
ler them som hata honomför sitt Anfichte/sa at hanförgör them/och
stal icke fördröpat/ at han them wedcrgäller för fitt Ansichte som
hata honom. AnnorsiadeS star:lag somgörLiusetochstapar
mörkret/ iag som gifwerFrijd/ ock stapar thetonda/ iag ar
HERren som alt thettagör. Spndenes Straffkommer affHErranom/tpGudh är itt heligt wästnde/somicke Km lata Synda-
renbllfwa ofiraffat: Hrnagot ondt iStadenom thetHErren icke
gör? The ohörsamme hoppas at thet stal icke warda stl ondt: men
olyckan skal komma isra HErranom. Ttzct är sant/ mitt Taal är
liufiigit themftommom/men mittFolckstickarfig sa/at iagtheras
Fiende wara masie. Thewändasig tilsinaförrigasynder/och
Wille ey höra minOrd: Therförcsii.' säger HERren: lag
willata en olyckaga öfwerthem/ then the icke vlldkomma
stola. Sa hallom eathettafafi: At synden ar affotz/men straftfct assGudh/ochGudh straffar aldrig vtan ordsak lomWW-hetcn säger: EfftertuHErrerattwlHast /sa regerar tu och
aUtingrcktwWga/och hsllericke at thetwal höfwestitMa-
yestat nagon fördöma / som Straff icke förttent hafiver.Menar tu/talar Hiob/ at Guoh dömer orätt/rllcr tpen Alz-R M mech>
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»34 Then Ottonde Predikan
mechtigestal wridaNätten? HErrensomiblandthemar/
larer walratt och inter ondt/han läter hwar morgon vp-
penbarligalara fina rätler/ och häller intet vp/menthe onde
williaintetlara stamas.Therföre willag vtrotathettafolc
ket/föröda tderas Borger/ochgöratherasGatorsä toma/
at inZen therpaga M/therasStäder stolasörliörde war<
da/saat ingen mehr boor. laghlat saya tig: Mg stal tu
fruchtaoch läta tuchta tigh/sA wordehans Boning imet
vthrotat/och mtet ther affkome ther mg honom med hem-
sökia stal: Men the wore ostrsummelige til at göra atla»
handa ondsto. TherföresägerHErren/mäste iagvpstä til
at döma/ochförsamblaHedningarna/ och lätä Konunga>
rijken komma tilhopa/til at giuta mma wredeöfwerthem/
jaalla minä grymhetz wrede: Ty hela werlden stal igenom
minsnijtz Eldsörtärd warda. ThettsmattettzenstalteNebu-
cadnezer bckänna/hanivaldtstraffatsör finHögfärd/tahan gickp»
Konungzßorgaue ißabel/hoffhan vp fin wsi och sade: Thetta
örthenstoreßabel/sdm iagvpbygthafwer/til ittKonungs
HwS/genom minä stora macht/minaHärligheettil ahro/
(Thetta ar synden) sevan straffet: I samme siunden kom en «sst
afHimelen/sa at han wardtbortbrifwin iftan folck/och han atGrös

Hans iekamen lagh vnder Himmelens Bagg/ och
wavdtwater/tilthcsthansHaarwaxtcsasomHrnafiaorar/och HansMglar wore sasom Foglaklor. Men ta Gudh halp honom til lätta
igen/och til fitt Kongzliga walde /<irkanncr han Oudzrätwlisa Bo<
mar/som tätteligen wredgasöswerspnden/sipandes:laghNcbu<-
cadnezar lofwar/ährar och prijsar Konungcn i Himmeten! Ty alle
Hans Gerningar äreSaning/och Hans Wagar cirorätta / och thensom sialt är/kan han ödmiuka. Aetänckiom/wij hasivom och sä/vt,
walde iHErranom/förtieltt fiore spndenes sieaff/ ttzerföre latoma«e endrachteliga aföidia icke wille gifwaost iwara
Fienders hander/somtörfia efftttwart blod/ ochrustasig pa alla or-



ochförstaCapltel. m
ter/thetGudh bäsi weet/suckom ech sapom: FörtittNamn stull
HErre lstosiickestamdewarda /lät tine HärlighetzSöte
icke begabbat warda/komdoch ihugh/och lat icke tittFör-
bundmed ost «terwända: Thetär doch ingcn ibland Heo-
ningarnasAffgudar somMgn giftva kan, Himmelen kan
och icke regna - TuäsijuHErrenwsrGudh/vppähwllken
wij hoppes - Tv tu kan altsammans thetta göra.la hwar och
en vthskudde fig stelff/ochransakestttcgit hierrä ochSial sipandes:
Säg migkaraSiäl/hwarsöregär mg sä «llat Ach/ tuhaf-
wer spndat förHErren/therföre wil han sorkasta tigh för tjn MG
geming/men om tu i tijd giswer tig in til tm Fralsare lEsum / och
bederthenAlzmechtiga /och görtig reen och from (igenom lEsu
blodigafortiensi medTrone/atttid)sa
susvpwakandes tiltig/och warder ater vprättandes Boningcn til
tina Rattferdighcct/sa giordeKonung David / ta han hade aff för-
mätenheet raknatFolcket/och kömmit Wrede och HErrans Pesti-
lentia öfwer Israel: TaDavid sag Engelen somFolckct slog/sade
han til HErran: Sij iag hafwersyndat /iag hafwer giordt
thennamitzgernmgena/hwad hafwa thennaFären giordt s,
Lät tina Hand waraemot mig och mins FadcrsHws.Sa gör och
tumin kara Sial/begrattina spnder/och sigh vtaffhicrtat: Ah .'

thet iaqlPam nog hade imittHufwud/och mmögonwore
en Tarekäua/ at iagDagh och Nattbegräta matte minä
syndcr : Här paswarar ohHErren allaigemcen: lag ssalgö-
ra lttewigt förbund med them/sä atiagh lcke-w>laftata at
göra them godt/ochstal giftva them min fruchtan i hiertat/
at the «cke stola wljka isrä Mig: Och lhet stal wara min lust
at «ag mä göra them godt. Och iag stalplantera them i thes-so Lande/troligen aff allo hierta/och affaUo Släl> laftva-
rajkal lEsus orhi bwarsoch ensSml: lagh vthstryker tina
Mitzge! ning n- sosom itt Moln/ och tina Svnder lasom
ena Dlmbo/. wändt tigh til iagh förlos-sar
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Then Ottonde Predizkan
sar tig. Hwarförewij hafwomorsak
HErra och Frälsare lEsu Christo / och med liufiigheet siunga:
Frögder ider i Himblar: Tn HEMen hafwer thetta goda
giordt / iubilera tu lordhär nidre/ jßergglädiens med
srögd/Skogenoch aliTrän ther vthi: TnHErren hafwer
förlossat lacob/ochör härlig l Israel.

ll.lnhuiätion«m sunäiciniBöc lQuncciz. Tll thet Andra
trachtomwij/ huru the effterfragade Ion« hand tering/och säya:
Hwad är tin Händel s Thet är: Hwad hafwer tu lärdt för en
Konst/ther mcd tu tigvppehaller. Somblige Konfier äre -.

~ Ilicir» olostige och förbudne/som sora stor stadaöfwer<land
ochßijke/sasramptthe talas: SäsomSwartkonfinärerochalle>
handaTrolldom/ hwilkemedtz Eld och Tiära i Swerie firaffade
blifwa/latandes ther med see thet firaffsom sadanavti Helfwetit ma»
fie vtsta/sa framt the icke här i??adenesRijke komma til sinä synders
kcwtzlo: AllaTrullkarlarsochKonors deel stal warda vthi
then Siön sdm brmnermedEldoch Swaswel/ hwilket är
then andra Döden. Therföre äre the vhrstnnigeMennistior/
som när the firaffa stola / lata binda Händerna pa sig/ kallandes
sadantDicfwulensKublerij ochHäxerij en ftijKonst/latandcs ther
med see then nijt the haswa omGudz ähra/som sager: I stolen in-
tet wäoda ider til Spamän/och frager intet affthe Teknetydare/
at j icke warden orcnade pa them: Ty iagärHErren idor Gudh.
DmenSlälwändcrssgtilSpamän ochTeknetpdare/saathoNhoor
bedrifwer efftet them/sa wil iagsättiä mittAnlete emot then Siälen/
ochwilvthrotahennevthurhennesFolck< Therföre helgcrider och
wardenHettge/tpiagärHEßrenidorGUßH. Och hallermina
Stadgar och görer them: Ty iagh är HERren thrn idez' helgar.
Hedningarna hade och fiadgat tagh och straff emot sadant olofii,
git/ttzerförefraga theffe Mänlonam effter Hans Handel/om han
icke med sadana olofiiga Konfier hade sig besmittat / och therföre

och then högsie Warelsen. Tp thersadant är/
kan
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kan ickefölliavppavttzanGudz straff: Emedan thet warder allefiä-
desfultmedHgudachtiga/ther sadana löstFolcklMndMennissiot-
«a lidne warda.

"-

2. lofiige Konster/Whöreralttheten Mennissia sig
medährligennährcr ochförsönerithennaWerlden/ thetwarcsigh

Hwl)haldzfiandet. Hwilket Paulus korteligen
författarithcsse Ord: Haswer nagor itt Embete: Sä achtehan ther pä: Lärer nägon/ sä achte han pä Lärona: Acge-
rar nägor: Säregere medHmsorg.

11. Läeom tll ttzet Andm: Oeusyodis
«mni» Arbetear
fäsom en Ranna/igenom hwilket alla godc, Häfwor fram-
fiyta. TpsadcOudhtilAdam:TustaltatatittßrödltmAm
letesSwett/til tl)chtuwarderätertillordlgen. Caftampt
wäl stal tilga vtlji itt ochßyie/sä masie hwar och en haftwa fin MhrinZzmedel. Tythensom
icke fsrsörler sig ochfine/han arargareänenHedning/och
haswer försakatTrona. Therföreöcfiijtefig hmaroch en atlära
nägot i Vngdomen/ttzertzansigmed försöriakan/och wäniefig ic-
ke

Och ingen warder sä snart försörd affSatan til spnd
och <last/som thenttzergarfafHns. Tp sasow «rbete och bekymmer
förhindra stadeligaTanckar,- sä lärer Fäsäng gä mpckit ondt. 0-
tium eli iniliuni sclninariolN olpnium millatum. jälttä
arallesdygdersßegynnelse ochKryddegard.stt nuZarum

Lättferdighetz och Eqwatlers Moder/aUaDygdersStnff-
moder/ochoelfwetisAnlma ochVpfostersta. Thettayazwa
Hedningarna wal pä thet tzögsia drifwit/atFolckct
maltenägot godtförehafwa. hwilkensomi lattia leffdc/Mlewara ffpldig til hwad VWgermng/som hälsi bc-
gingcs/hwar til man ingcnßancman wisic.Tp sade han: En ladan'

S Men-
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Lcllium. MennWa har intet annat at göra. The Romares <lag war: At

ingen ffulle wijsafig paTorget/ Radhuset/Gatan eller annat pu-
blic sicille/ som icke bar med fig ittTeckntil thct Embete/ han
de/thcn thcn thetta icke giordc/wardt icke allenaft affallaPoikar pa
Gatan med siörsia roop och strij vthspejat for en galen Menni<?ia/
vthan wardt ock affCtadzcns Kfwerhect twingad at arbeta och
rrälatilthctalmennabästa. thcEZPptiersKonungbefal-
te/athwar och en iHans Rijke stulle ahriigen komma til then Stadz
eller <landzHöfdinge/ttjt han lydde/och göra räkenstap/hwar mcd
han hadefödt fig i framledne ahr. Then theticke göra kunoe/stul-
K til.lijswet sirajfat bliswa. OisweGudh en sadan Ordning wore
pa alla Orter/saffulle epsamangalataßukarochlösisolckfinnas.
Hafwa Hednmgarna sa noga vpseandehafft/tilfins och the sines
lekamlige?)aringzmcdcl/huru sasi meer wil thctos) Christne ansiä.
Thersöre/H tu trogneChrlsii Arbetare/vl» sc lgbora.commit.

. reveokururH. Affßönen masie alleChrisine fitarbete begynna/
i.saledcs: HErren wärGudh wari ost blijd/ och främie wa-
raHändersWarckmed otz; Zawära händerswärck frä-
mie han. Sedän arbeta sasom HErren tig kallat h«fwer/och lat
tig icke förtrpta tungt wara med tineNckring ochHkerwärck/tyGudtz

>, haswersastapattHet.Nembl. at tu ssalt födatigh afftinHanders
Arbete/sallasiu/ochwalärtig.Thentherstllletbafwtt/hanstie-
leickemehr:vtanheUtrarbettmedsmahanderthetgodtär.
Pä thet hannägotffalhafwa delamedthen som nödtorff-
tigär.Thetär
hansHandclwar. Gifwandes tilkanna: At hwar och en bör haf,
wa lärdt fit egit Embete/ther med läta fig nöpa/och icke intrangia
fig iensannors/hwilketochPaulusfölbiuder/som kanlkönias aff

- thesseOrd:Wii höreat sombW ibland ider
ga/och arbeta intet/vtan driiswafäsängio. Men tdezn som
sadana aro/biudewijoch förmanegenomwärHErralE-
sumChrtstuln/at the arbetamedStillhet / och ata sitt egit

Bröd
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rs,!, lil:,,

5. 'riitls. 3



och Första Capitel. ijy

Bröd. Wmläggerider/atjarenrolige/ochstöteridoregen
stycke/och arbetermededra Händel. Men vtanGudzWÄsi>
gnelst ärwartHrtzete fafängt/ttzerföre:BefallaHErranomtin
Wärck/ ochall vthgäng/ sagätin Anstaghsram. BefaUa?l,
HErranom tinWagh/ och hoppas vppä honom/ han stal
wälZörat.laghafwervngwarit/ochargammalworden/
och hafwerannualdrigsedtthenßättserdlge förlaten/eller
hansSädeffterßrödgä. Blifffromochhalttigrätt/ Ty
slijkom stal thet pä sidstonne wäl gä. Then sigh ratt försöria
wil/masiebetrachta:

'

c°mmi.«

?"v
i.171f.«l
"'

i. Ocutum cbritti proviäum.lEsuChristl starpsichtige
ögon. Mangen arbctarmpM/men winner gansta lytet. Trösie
sig atHErrenlEsus/hwars Ticnsihan gör/seer Hans arbetewal/
och hafwer/förvthan mennistians egin synd/ sineserdeles ordsaker
hoos sig tzehaldne. Han fruchte lijkwal HErron / och görefitt ar-
betemedftljt. TyHErrans ögon ftevppä them somfruchta
honom / the som vppä Hans godheet trösta: At han stal
srijatherasSiäl isrä dödenom/och södathem ihsrdom tijd.
la/HErrans ögon städa atl Land (hwijicke therasmöda)at
han stal siyrckia them/som affalt hierta häUa sigh in til ho-
nom. HErransöZon sago t>g/OMennistia/tatu annu oberedd
war i Moderlijfwct/föttannägon aftincDagarkommenwar/ssul-
le hantaickeseetiltittmödosammaarbete/sedanhantighvndcrliga
giordthafwerti! slttßamoch Fosierfari Jo wisserligen! Bctanck
therföre:

?. <2lilitti amolililium, ChristiTrogna/och förligsorg,
dragandehiettä. <lat han icke IsracliternasTraldomi Hknenaga
sigtil hiertat/sa gör han sch hwars och ens fin <lcms arbcte i thenna
mödcsammaWerldenne/och wilhaswa ittFaderligit Omsörgande
för David sclger: lag ärfattig och elende/menHErren sör,
ger för mig. Ach betänck O Christen Siäl:

3. LsseKun» thetgoda somHErren
S ij IE-
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140 Then Ottonde Predikan
lEsuS täncker isitthlerta/ tdetär hanmächtig mcd Gär-
nmgarna bewljsa. Fasi mangenfölwarfwarliMmedslttarbete/
doch kan HErrcn lEslls wWs»i« thct liyla fomthcn sattige/ i ssn
anletts swet/ förtienar/efftcr sit nadiga^öffte: lag Wilwälsig-
na thessSpijs/och giswa thch Fattigom Bröd nog.Altwäm
ter efftertigHErre/attu stalt giswa themMalisin Tijd. Tatu
gifwer them/sa sambla the: Nar tu vplater tina hand /sa warda
the med godt tmg mcittat. I anseanve til thetta/ sa betrachta/

4. propNÄM : At tu lcke allenast lärer wa-

rszl.l 32:15. ,

rial. 104:27
21,

ra tälig i alttittarbete/vtanwar och täligithetGudtztlgtäckcs
gifwa igenom titt arbete/som Sprachlarer: Thetar nog til
hetta Leswernet/at man hafwer Watn ochßröd/ Klader
och Hws / ther hanfina nödtorfft med styla kan. War til

s>i. 29:2».
3°.

fredz ehwad tu eller myckit. Tv wara Gude-
lig och läta sig nöya arlvinning nog/wij hafwe mtet fördt

».'Nm.e.-s.
?.8.

in i Werldena/therföreärchet klart/at wij icke Heller kunne
nagot sora har vti). Vtan läwij hafte födo ochkläde/ sä
lätonlost ttzer med nöya. Winnom wiiicke sa mpckithari werl-
den/sa ffole lizkwälsadaneTrsnesFruchter/ssomärhivars ockens
Kallclses fiitiga sörrättande) mcd bekrönte war-
da /ta Zralsaren lEsus ssal hwar och en aff fine trogne Tie-
narc ochTienarmnot/affMdc liufiigen tiltala: Ah tu godeochzvtt.,H:-5.
trogne Tienare/lTienarinna) öswer en ringa ting hafwer
tu warit trogen / iag stal sattla tig öfwermyM / gack in i
tinsHErrasGladie.

111. Il?<zuisnion«ln ?loseHinnis, The ransaka hwadan han
war kommen/ och hwart han wiNe resa.» Ochhwadan/sayathe/
astu kommen? Mhi Greki!?e Textcn lägges theste Ord til l
7l« hwart wil tutaga Fast theOrden ic-
ke äre iGrundspraket/spnes dochwara lijkmatigt/atßatzmanner-
na/vthien sadan nsga ?ansaknmg haswa och ftagat ttzer effter/atMe en mWnckt resa til nagon frammande Ötttz/ emot GUDZ

Villiä
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willia/mättesämpcktt ondtföra them öfwer Hufwudet. Tp thensom til nagon förbuden Orth restr/sörtienarjw Straff.lcke Hellersara the härvthinnan lvillft/ftist the thet ickewisie. Wijscrligen hade
Jonasen olofiigßesa före/sör hwars fful olyckan them allom dratz-
bade. Som Jeremias sager/ om them som ickewandrasomHEß-
ran wil/ther theras Resa kan lända til Gudzätzra / och theras?ia-
siasbefordran:Thetta säger HErran: GärvppaWagama/och
seer til och frager effter the förraWagar/hwilken thengodaMägen
är/och wandrar thcrvppa.-Sa stole j finna roo för idra Siälar.
Men the sade (mcd Jona)wij göre thet intct. Achter vppaTrum-
metarens liud)GudzTrummetwarhansegin besallning tillonam
men the sade (atermed Jona) wij görat intct. Therförehörcri
Hedningar/ochachtarhärvppa/samptmcdidertFolck. Tu lord/
hör til: Sij/iagwil latakommaen olpcko öfwer thctta solck/nembl.
theras förtianta attheickeachtamin Ord / och sorkasta min
4agh. Thetta wedersors och Ion«. Korteligen.

Athwarsch en mastewachtaW
för olofltgeWagar ochßesor. Mangen rcscr i ftämmandc <land/
ickeat laraDygder/vthan högsärdochG«swulssekonster. Thetta
tage allepecknH 2U15 pr2esläcntcs,ellerthesomöswcr andrahaft
wa at biudaoch rada/iacht/attheickeallenaststelfwawachtasigför
fladeligaWägar och förargelige fiijgar/effter Pauli Ord/thet wa-
« sigi thktAndcliZa/Werldzliga cller HwMldMndet: Stall
tigvthiaU tina sielffförenefftersyn M godassärllingar/med
osörfalstatLäroom/ med ahrliZheet/ med hälwsam och o-
straffeligOrd: Pathethansomemotstär/mäblyas/ inttt
ondt haswanbes/ thet han om o§ sana kan. Vthan och ran-
sake ftijteligen andck som til Tienster i hwanshanda siand tagas
stole. Sasom ingom olard tzör effterlatas rcsa til främmandc
niversncrcr vthrijkes.- Sa bör Hellernagon tagasithetAnde-
liga siandet/somicke hafwersst om sit-lcft
welne icke l.ttteligenUlfwar ma°tte inkomai Gudz för-<

Stz sam-
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i.l'!in,4: !2 samblmg/the ther Hiorden intet spara. The ther haswa ttuelcr2r

pa förbudna Oeter/ lärt salla ifta Trona / hallit fig til bedrägeliga
Andar/och Biefla «lardom / genom themsom mcd strpmterij tala

och haswa brändtTeckn istnSamwet. Ttzersöre/the gode
lEsuChristiTienare/somvpsödde areiTrones ordom och
dom/ochther med altijt» warit/ och then H. Anda hafwersatttilBi-
stoparMrstode sädana grant/betänkiandesthesse ord: Hwadan
komer tU?Pa thet thethesieftimodigare thersörerätensfap göra
kunna/pa thenßagen/för thenßättferdige Domaren. Eswen <thet
Werlszliga Standet/ at icke l lereeoäoxi och falste Andar / som
haswa indruckit en DiefwulsrSoppa/ifra hwilketthealdrig willia
wijka/mlateslhöZaTienster. Tp thet heter: Hwadan kommer
tu? Efwen vthifahrligeKnjgztllder/börathesom landet föresia/
wallataransaka Fremmat/tilrcsandeFolck:Unä« vcnis, hwa<
dan kommer ttttAt icke<landzbespepare mageStad och
i stor olpckaochvndcrgang/bringa. SasomHisior.vtwilsa. Hwtz-
bönder ocMatmödrar see graneligen tll/hwadfölTlensiehion thee<
mottaga.En berömlig sed är iSwerie ochFinland/ttzei intetTiensie-
hiontmottagz/som icke hafwer fittPast och bewijs.GifweGudh/en
sadan Ordning wore pa thennaOrten/sastulle epsamangaHoror
och Tmswmfinnas i <landct/som stötahär tilsammanaffallehanda
Orter/intagesi ahrligeMansHws/som icke kunna jeesadantPar-
til / längreäntil Tandcrna/ men sedän siiälabofwa och roffa enom
ens godabott/som mgngen Man med mig klaga maste.Man
stulle fuller stya: Hwadan kommer tu 5 Men the liuga en snart
full/efflerhärftagaslckeefftertherasßcwijs/tpthetarickellÄxiz.
lagtalarom themsomföestkommafrafrämmandeOrter. Intet
-lagstadi TienfieHion börheller löpa effterfin willia/vtan Matfa-
derochModerfrage thergranneligcneffter. SagiordeElisa/nclr
hansTienare tzade lupit efftelNaeman/och lugitaff honolnSilf-
wer och ägodelar/therföre haneHerre straffade honomhardeligcu/
savandes: Hwadan kommer tu Gehasl.^aemansSpetclsta

stal
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stalloda «vid tig/och tincSäd til cwigtijd.Sagick han vt emot ho-
nom ft,ete!lker/som cr.Sniö.Tag tig för oiydigeTtenaretilwa-
ra. Enkannerligengiswe ingaFöräldrarßarncn Sielffzwald/at
löpa och snassa i attaOator och Hws hwart the willia/ vtan haf,
wc noga vpseande mcd them/medhwemoch närthe omgas.Dma
gickvthatspatzcra ochswantza/men hon förlorade sin Hhrckrantz /
Sichcmtogtzenne mcd wald/belägrade ochförkranktehcnne.Ther,
före jrättsinnige Föräldrar/som ider egen och idorßarns WäWrd
tär hafwen/häller theminnomSkaklarochTömarna/ betrachtom
thctta: Hwadankomer tu/ hwart wil tu s 4vda the ickeOrden/
lahafwerGudhgifwitider laterttzem icke
bundne warda: Galenstap ar i Barnetz hierta/menTuchtans?
Rl)s/drifwerthenlangtbort. 3ar titt Barn/ och lat thet
ickegäfäfangt/attu ickether öswerkommer pä stam.

IV. Inquislrioncm parriX, Thefragawtjdare:Vtaffhwad
Land astu? Sa manga Seder/ja och sa manga
Qvpgder. Annat secr man iTurkiet/annat iHispanien/annat pa
then än then Otten. Hwart itt Folckfiagbehagarsst:
bcfiiita fig om ahra och Spgd pa thet högsie, ssnlblige sola sig ispl-
lerij/röswerij/TruLdomoch andre store spnder. Therföre sragathe
meo rätta/hwad thest Tilsiandwar/ han kommcn war/
om Folck icke woro Ogudachtige / för hwars ffull Gudh öswer
Konom wredgades/'M han odygd hoos them lärdt hade. Ty fa<
dant man omgär / sä blifwer man ock. Thet war sant: At
siott Affgudrry wart Israels Jonas kom/mentzan
war thervthinnan ingalmda deelachtig / tp han straffade sadant pa
thet höZsta/och sademcdDavid: HErre/iag hafwertin Hws-Bonlngkär/och tyetßumthertin ahra boor/rnckickemina
Siälborc yied Bvndarena / eller mitt Lijff med the Blodgi-
ruga/thether omgä medargaList.Men stdan scdreffhan stör-
re och grufwcligare synd än Ijrachtcrna. Therföre fräga the
medrattft affhwad Landzort han war ? Swar/ han war aff

then
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ttzen arg« Säden och-stadeliga Barnen / som hade öfwetgiswls
HErren/fölsnmdt chmHeligatlstael/ochwandt tilbaka/atpa

kunde iännatz ratteligen Prsphetens Hrd: Hwilkcn sialsom syndar/ hon stal döö. Och omthenßattserdige wander
fig isra sineßatferdigheet/ och gör thet ondt är/ och leswer effter
all then sipggelse som en Ogudachtig gör: Gkullt han lcswa?
Ia all hansßatscrdigtzet som han giordt hafwer/ stal intet ihug-
kommen warda: Vtan han stal döö i sins Gudz Försmädelse/och
fpnden som han giordt hafwer, Ijraels>!and war itt ogudachtigt

Jonas cffterfolgde theras Art/ thcrföre giffadeMännerna
at han med fitt Folck (som kunde siraffas pa annatM) icke kunde
osiraffad blifwa.

r«cl..ll;<.

DiscamuB mansvccetr«Ä2lc percgnnoz.
Fierde wänligen omgas mcd Främlingar/ thesse Skepzmän hade
lidit sior ffada asslona/somwarfrämmanv iblandthem/doch
ra the honomicke nagot öfwerwald/vtan ransaka honom wänligen.
Hwcm föeachtas nu/om icke Framlingar/kallas theickeSwenstt/
Finstt/tt. Pack/ fasttheingenstada/vtanoffta meergagna.
ty för theras skuU walstgnar Gudh landet. Främlingen stalt
tugöra godt/pä thetHErrentin Gudh tig walftgna stal/
i alla tinayändersgarmngar somtugör. Hafwer icke Gudh

högellgen FtemblinZar i Tustaltickevndertryckia
Framblingen/tyj weten/hurutheFremlingarwarittEgypthl
de. Om en Fremling warder boandes «bland idar i idor
Lande: Then stolenj icke öfwerfalla chan stal boonar idersasom en Inlendst/och tu fialt älstan söjom tigh sielswan:
Förty j woren ochFremblmgar i Egypti Lano. Thcrföre/
the som hata Fremlingar/the betanckm lcke at wij alle hasivom
warit Fremblingar vthi thetAndeligaEgyptcn/somärDiefwulens
Tprannlj; men igenomthen HimmelstclosuaFralsarenlEsum
Chrisium/arewijförlossade/och wordne Helga Manna Medbor-
gare och Gudz HwMck. Ia the som förachtaFrämblmgar/

the
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förachta stg sselfwa/tpsäger icke Gudz Ord: At Wij äre alle Ga<«
»5.sterochfrämmande/ochVthlenningar förHErranom/sä«

somalle wäre Fäder, Wart >lcswande pa lorden ärsiisom en
Skugge/ock dwäls intet. Eller kan stee thebespottaFremlingal/
at the willia besittia lordena allena/och wara har allena hemma/
men frcmmande til GudzRijke (thet iagh ingom önssar) men the
Oudsruchtige betrachta allasammansfittWandringzffap/ och sitt
Hcman i Gudz Rijke/ ther wärt ratta Fadernesland ar/ somDavid
beder: HörmmaßöönHErre/ochförnimmittropande/
tijg icke öfwer minaTärar: Tn iagh ären Fremblmg för
tig/och en Gast säsom alle minäFäder. Haltvp affmig/at
iagwederqwecker mig/söri an iag bortfaar/och ar icke mecr
har. Och i anseande til thetta/saare wijalle lykampckit hemma/
ehwar wij wistas pa lorden. Alla faicke boo i stttFöozloland /v-
-tan hwartGudh sinä vnderligen hemsörer ochkallar/ther mastethe
blifwa. lag talar icke om lätfärdige «landstlpkare.Vlanomthen/
som Gudhkakat haswer/ til at besordra Hans ähra/nes wälfärd/thct wari sighwariehandaStand. Tv förGudi är
intet anseande tilPersonen/vtan i allahandaFolck/then som
fruchtar Gudh/och görßatferdigheet/ hanar honom täck.
bch tijt Gudhen ta kallar/och försörier/ther är han hema/sast han ic-
ke ther ar född/doch sr ther Hans Gudzbehag/ och sa he-
ter thet.- Vthi titt Land tu bliffoch boo/ ther bruka tig i en
rätt Troo/ther stal han tig wäl föda. Men om en Främling
förachtat warder/sa trösie sig/atCyrljwslEsus war och förachtat.
Denarenar icke öfwer jmHERre/ hafwa the kallat Hwtz<
bondenßeelzebub/ huru myckitmehr stola the sä kalla Hans
Hw§folck. Ia thet Fremlingar sa lijda / tzwad är thet annat än
Förföllielse; Therföre j GudfruchtigcFremblingar/hörcrChrisil
Ord: Saligearen i / narMenmstiorna försmaoa och för-

"''«»

rc,i. 4
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c,p. j: 11.
föllia ider / och säya alt ondt emot ider / liugandes för mi
na stuU. Glädiens och srögdenlder/ ty iderLöön är stoor i
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Himmeten. Thesse Hedniska Skcpzman skola pa then yttersta
Dagcn vpstä ochfördöma sädanaobetäncktaßclackaresLÄr!?,rien
och omenstlighcetcmotFremlmgar. Fafi mange Hswundzbällgar
finnas/sa vpwackerOudhdoch Gudfruchtige Hiertan/som Främ-
lingenhögcltgen czlfta ochbesordls/som Abrchamwaren Fremling
vthi EZppten; GudhgaffhonomynnestförPharao/athanbcfalte
sinä Män om honom/atttzestuNesordrahonom/ och Hans Husiru/
och alt thct han hade. Summa: Then nägot godt weet/ och
harförfarit/han förachtar ingen: Men en Siclffgod sör«smär alla < sitt Hierta.

V. InczujliciOncn, ?opuli. Wij achte til thets. at the fraZa:
Ochaffhwad Folckästu?AUeMennMorärefördeelte vtiHed-
ningar och Chnstne. TtzcCtzrisine wo« pa thenTijdm/inom I-
sraels Borgerffap/ och hela Werlden vthom Israel war ta siadd
vthi fin hiertansBlindheet/hwart och itt iand/Stad och Folck dpr-
kade fin synnerliga Gudh. TheChrisine fördeeltcs ochpäsamma
Tijd/safsmnu/vthiKattare och rena skrpmtareochsanne
Chrisine/som haswa thct InseZlet: At HEMen tänner sinä.
Thcrföre fraga thesseHednissa Skcpzman / «fhwadFolck han war/
at the matte förfara Hans vptuchtclsc och spnnerligaGudztlensi Sa
bör vthi alle stand grant achtas/hoosost Chrisine/ atHedningar-
nas nijt och ijfwer vthi theras Gudztiensi/ickc ma fördöma warför-
sumelse/at wyftäga vthaff hwad l<elizic>n then är/somwil nyttia
wärtOmgänge. Thcrföre: Me i thct Andeliga Standet/ssola
noga ransaka/ affhwad Folck och the äre/fomkunna aff

> ftimmandc Orter/och wlllia Gudz Försambling bijwana. Pröft
wcmdes Andarna om the äre ast Gudi. Hfwen i th<twcrdz-
liga/attzwar ochenwachtarsigförFblckaffftän-mand
för Förräderij stuN /som för nagon faisk Suroegs insörelse stuli/be--
trachtandesKonungDavidzOrd och nijt om then rena Himmetssa
<läran: Zag hatar the dstadiga Andar / och äljfar tm Lagh.
W»iker ifran mig j onde:TylaZ wil halla mms Gudz bod.



och förstaCapitel. »47
lag hatarjwHErre/the somtlg hata/och omtigförsmä'"
deliga tala/och migförtryter om them/ at the figh emot tigh
jättiä. Jaa, hatar them med rätt alfwar/vthransaka migh
Gudh/och fä weta mttt hierta/bepröfwa mig/ och förntm
huruiaghmenarthet. Ochianseande til then ratta Kcligio-
nensskötzelochhandhaffninZ/kallas KonungarnaGudzFör-
jamblingz staffare/ och Furstinnorna hennes Ammor.Al-
leiHwHäldzstandet/see hwem the intaga i fitt Hws/at the icke lat-
teligen forförde warda.lWerldzlige saker/kan man wäl med ftem-
mad tzandla/men alswarligen achta sig at man icke
görstgmedthem.Andeligenolecn/somGudhsägcr: Gar vthifrä
them/och Miens ifrän them(bespnnerligen medAnvan) sager
HErren/ochkommer intetwidhthet oreenlär / ochjä stal
iag vndfäider/och waraiderFader/ochj stolenwara mine
SöncrochDöttrar/sägerAlzwoldigeHEßren: Schom
therföee alle mcd Gavid: Pröswamig HErreochförjökmitz/
ranjaka minä Niurar och jämitt hierla. Tn tm godheet ar
för min ögon/och iag wanorar i tineSaning.lagfitter icke
näc thefafangaMennistior/och hafver icke omgängellemed
the FMa. lag hatar the ondasFörsambling/och sitter ic-
ke när the Ogudachtiga. Betänckiom at wij worom tilsörene v-
thi ware Förfader
sie karare: -läter ingen fölföra ider med safäng :Tpför sadana
plägar GudzwredekommaöfwerOtronesßarn. Therförewarer
icke theras Stallbröder. Tpj worenfordommörcker:Men nuo-
len j <liws i HErranom.

-'.",.-».
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V. Sasomlonassiodtilrät-
ta för thejseHedninZar/sa wardtoch thcn Himmclffelonas/Chli-sius lEsus förd ifranthen ene oratfärdigeVomarcn til then andra.
Sedän hanfangades i han til Hannx Hws,-
thädan til HfwerstePrasiens CaiphX,- thädan
<fta PilatotilKsnungHcrodemzifra HerodisPaNas tilßadhu-
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148 Then Ottonde Predikan
set igen. AtVavidicke mcd orätta lijknarFralsarenlEsum wid en
tijdlig jagadHmd/affsiore Hundar/somhadelEsumombclagt /

och the Ondas Rote/som hadt staltfig omkring honom. At han mat--
teklaga: Ach HErre/huruniange are sämänge sättiä sig vp emot Mig. Jonas maste cxZmincras aff
thcssc HednisseSkepzmän: Sawardt ochMennistiones Son öft
werantwardatHedningomm/besynncrliZenPilato at sta tilßatta.

l, c)bNscelllr»tcm FörNödwändigheten stuU/tpthen
Romerste Hrnen hade nu rcda borttagitSpiran ifraluva/allIu«
darnas Haltzrättwarthem ifra tagen/ som the bekänna: Pilatus
sade tilludarna: TaZer jlEftm och dftmer honom effter idor 4ag.
Ta sade the tilhonom:Ost ar icke lofiigit at döda nagon. i. Ob
QaUiliicacem: Förludarnas ListigheetstuU/som Mlle saken
gärna sta fig stiuta in pa Pilatum / atthe icke matte warda brotzliga
tilhansostpldigaßöd. Somthesullkomligcnficlfwa figvhrsäch»
ta och slipa til Aposilarna: Hafwe wij icke e n tijd och annan budit
ider/ at j icke stulle lära i thetta (lEsus?azarcni)^amnet.' Och
fij/j hafwen vpfplt Jerusalem med idor willien draga
öswer otz thennaMansensßlod Men med thet samma giordethe

dcsie nampnkunnigare. 3. Ol? scriprur» con<
ttrmiratcm.förthen H.Skristtzöfwereenskommelse. lEsuskom
til fitt egit/och hans egne anammade honom icke/vthan han masie
medEimson komma i the oomffurna Hedningars Händer. Wij
läsom iförssa Samuels Book/at när Israel siridde med thePhili-
,sicer/ta blcffGudz Arck tagen.- Altja wardt then rätta
zcnsArck/som medArkenaffmalades /Chrisius lEsus/ Pilato
Hedningen Med hwilkct öfwcrantwardande the
lsto sec/at lEsus aldelcsiftathem stötz/ och Gudh wille ther effter
ath gifwalEsu HedningarnatilAssszochegendom. Atludarna
hademeer orsakta atklaga/än vthiEltTijd:lsraelsHärlighet
ar borto:Tn Gudz Ärck ar tagen. ludarnasßadsiag at ös-
werantwardalCsum/pilatoinföra/ ochChrisiiApostlaraff chen

i< Psalm.
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och sorsia Capitel.' »49
i. Psalm:HEßre lu som jagt hafwer igenomtinTienares
Vavidz Munn: Hwij hafwa Hednmgarna vprest sigh / och
Folcket tagit fig söre thet säsängtär? lorderijkcsKonungar
tradde tllhopa/ochFurstarna fsrsamblade fighihop emot
HErran och Hans Christ. Sannerligaförsanlblade fig emot tm
hclgaSon lEsum/then tu smordt haswer/ bade Herodes och Pon-
tiusPilatus med Hednmgarna och IsraelsFolck. Säsom thet
giorde Ion« ganffa ondt: At han stulle ransakas/och stä
til swars tn sörHedningarna:Altsaförökte thet ickeringaFräl-
sarenslEsuPijna/at han icke ärdragen medwald; vtan förradd af
luda/afffin Stallbroder/Skaffareoch kändeWan/ochöswerant-
wardadPilato. Intetwarludomen»ederfipggeligarcän en Hed-
ning/ttzewille icke ga iHans Hws / mvckit mindre ata med honom.
Thersöre wille HellerDavid dräpas aff Jonathan/ther sahade pa-
trängt/än affnägon oreen. Ia / Nathan stattar Spnden »ara
mvckit siörre/ at David lätdräpa Vriam med Ammons Barnas
Sward / sasom Hedningars/sn han tzadegiordt stg sielff. Sa wil<
le Heller Saul (doch Gudh bättre) drava sig stelff/ anfallaleswan-
des i Hedningarnas Hander. Mom thetta wara war Tröst/ atsasom Ctzristuswardt antwardad affluda Pilato/ säär hanaff
Syndare/ätSvndare/sörSyndare vthgifwen/och hafwer
ther med frijat otzSvndarevthur Diefwulensthen Hels-wetlsßossogelensSnaror/vthihwllkewl)woreantwar-
dadeaffGudzrättmatigaWrede öfwerSvnden. Men war
Siälar vndkommen / sasom en Fogel ens Foglesängiares Snaro:
Snaran är sönocrgangen/och wij are lösc. Ia /lEsus siod til rätta
osspldigt in för then ena orättferdisaßomarcn/effttr then andra:
Pa, thet han stulle förlossa o§ ifraGudzrattferdiZaDomstol/at thet
heter nu som lESus sselffEdeligen bekrafftar: Sannerliga/
sannerliga jäger iagider:Hwilken som hörermittTaaloch
tror honom som migsandthafwer/hanhafwer Ewinnerli'
git Lijff/och konuner icke i Dolnen/vthangar ifrä Döden til
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'5» ThenOttondePredikan
Lijfwet. At lEsusstod til rätta för Sindare/ hafwerhanförwarfWat ch Zraciam thet <ll: Md at AppcUer»
ifranGudzrattferdiga Bomsiol til lEsu Nades-Thron/ eher»ij afalleSpnder wardom ftijsasde: Athärär ickemeerTienarevthanSon. ArhanSon/sa srhanockOudzArfwingegtnomChtifium.
Hoo wilta icke japa: War Hielp stariHEttans lEsu Mmpn
then Himniel och lord gieedt/M/fötsonat hafVer. Amen/HEr-«lEsuAmeni

4".

3QI. 114:»

Mn MifondePrediDn aff
Vrophttens l. da?.

HLrrelLsuChnlt/minFrällar tu M

Han sade til thenn Jag är enEbreer/och
Gudh affHlmmelen/som tzafwet och thet Torra gtordthafivn.

ZUiorna gifwa sin Lucht. Cäger Eolomon i fin höza
v.Cap. Elstciige och Vthwaldei HErranomIE-

församblade. Sasom
sa/sr ittAnHeliglt Samtal emellan lEsu Hndeliga Brud / Hans
Kplltiooch heliga FörsamblmZ/och then HimmeUe Etzre-Brud-
gummen Frälsaren lEsum Chrifium/sa talar ock salEsus här sin
Brud til/ kallandes allalEsu rättalssande Siälar LlUior.

l. Ob Nommil lui communicÄtioncn,, eller i thet at han
meddelar medfitt heliga fin EWliga Brud. Han
kallar sig jwsielff: Ittßlomster iSaron/och en Mia
lenom- HwilkeOrd Salomon hafwer tagit vhr then 45.Psalm.
fin FlchersDavidz/som harrn sadan Titul: En Brudwijsa och vw

?s»i. 45:'



och Första EapM »51
derwWning Korachsßarnas/om Rosorna ellerMforna
flunga. Then cna Rosen är ChrisiuslEsus/the andre ärc the
sinnige Christne/om tzwilke talas: Lilliorna giftva stna Lucht /

at wij lallomsChrisinethetar affwarFrälfareChristo/somsiiger:
sä kalloms wij

Wiorafthcn Himmelffa <liNian Chrisio lEsu. Närman aw
griper en lordistLillia/meddclar honMennistiones Hand
NnaLucht/stullcicke«eerChrisiuslEsus mcddela finaßättserdig-
hetthem/honommedTwnesH«ndomsatta.Hr thetta ickeitthögt
warde och sior ähra/at afWrcoenes och fördömelsensßarn/bttfwa
RatferdighetenesTra/HErrans plantering tilPrilsi MrSauls
Tienaresade David/at han stulle bliswaKonungcns Magh/swa-
radc David them: Tpcker thet idcr wara en ringa Ting at wara
Konungens Magh ? Heh iag är en fattig och ringa Man. Huru
fast större ähra är thet ost nnga ochElentzelordmatkar/atwijmed
war Brudgummes/thcn Andcliga namde warda.
Hwtlket steer dels iDöpelsen/ta ware Nampn mffriswas t -lijffzens
Book: Tustalt «edittnptt Nampn nemd warda
rans Nampn namna ssal. Tilförne hade tu förssrackeliga och we«
dersiyggeligaslampn/meniDöj,elsennämnerHTl«nHEtren fi-
na Tienare/ och Tienarinnor/ med itt annat Nampn/ saat thensom figwalsiZnar pa lortzenne/ han ffal wälsigna stgithen reittä
Guden/och then som swar pa lordenne/hanssal jwäriawid then rat<l
ta Guden/tp the förra<spndenesßedröfwelst för then npaFödclsen)
äro föraäten och aro förffpld för min ögon. Tcls dageligcn igcnom
GudzOrd/somGudzFolck talar: Emedan hallcr ot) tittOrd vppe/
ta wij thet fa/och thet samma titt Ord är warhiertansTröstoch
Frögd: Ty wij äre <w nämdecffter titt Nampn / HErre Zebaoth.
dels iDödzsiunden : Then ther wt>!ner/honomwil iaggifwa ata
affHMns Traä/ och aff thet fördoldaManna/ som clr i Gudz
Paradys/ockwlleifwahonom ittgodiWiMcsbörd/och med wit-
nesbördet iit npttNampnbestriswit/ tnetmgenkanncr/vthantken
thet Mr. 11. Ob
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Then Nijonde Predijkan
11. Ob eorum cum Licijs collacioncm,för thems saMMan,

I.l(2tionc vigc>riB,förtheras wäxandestull.-SasomHErren
G«dh later wäxaGrasochiiliorvrlordene/efterChrisiiOrd:Ska,
derMiornapa Marckenne hueu the wäxa/altsa wäxa och thcChrist-
trogne dagcligen i thcras Guoeliga «lefwerne. lag Mwaral-
srael liika som en Dagg / at han stal blomstras sasom en
Roos/och hansGrenarvthwidgasig/at han staU sa dage<
lig wara/ som ittOlieträä- Hörer mig jhcligeßarn /wäxer
säsomRosorwioßackar plantade:Och giswer ifra ider
säsomRökclse/blomstrens sasom <lillioroch luchter wäl. Ochsom en LlUia wattnasoswan effter affHimmelens regnoch
Dagg; Sa wattnas och besuchtasthe rattaChrisitrognemedh
Guoz Oedz och then giswer
tu Gudh tttnadellsit Regn : Ock tittArffthet tort ar weoerqwec-
ker tu/Gudh tu wederqweckertheElenda medtineGodheet. At ttze
w ixa vthi Aadena och wars HErraS lEsuChnsiiKundsfap.

2. Karione Decoris, the Christtrognelljknas wid LlUior
för theras Deyellgheet stull. 'ltjka som en silliä hafwer finle-
ycligheet affGudi/somChristussäger: SkadarMiornapaMall-
ken/the arbetaintet/ep Heller spinna/dochwarickeSalomoniall fin
Harligheet sa kUdd/ som en affthcm: Altsa är en Chrisien Siäl
dcyclig in förGudz ögon/ickeigenomsttt arbetande ochspinnaw
de/thetärsinccgne Gärningar 5 vthan igenomlEsuChristißätt-
serdigheet igenom Trona tzcnne stgh tilagnat. Ia wil lijknoms
wid <lillior.

3, K2lioneo6orjs, för thessharliga LuchtstuU. En <l<M
luchtar wäl,- Altsa gifwaMiorna/the rcktte Ctzristne stna -lucht / sä-
ger Salomon ithcsseOrd:Hwi!kcn srentrogenßöön/
then sasom itthärligtßökwärckz RöökkommervpförGudh. la/
the gifwa fina Lucht vthi Gudz och ITstl Christi stadiga
Nampns bekannelze/ och anore ChristellgaTronesDyg-

der/



OchFörstaCapitel. »53
der. Hwilket Paulus Zifwer tilkänna i thesse Ord: Sa kläder i-
der nu/säsomGudzvthkoradeHclgon och ElMlge/vthihitttans
Barmhertigheet/wänligheet/ödmiukt/sachtmodizheet/langmodiZ-
heet. Jonas war fuller fbrl en harligtz <llllm i Gudz DrteZard;
menblcfftgenom sinolpdna ittiUaluchtandeWillblomstel, loch
förmcselst bedröfwelsenslkarpaHcta/bezynnarhan atceatgiswc»

fins sanna Gudz bekännelse 06) akallande/som
wij aff warTcht wifdare /medGudz tzielphörandes wardom/
wij affhandlom i <tt Stpcke/ beseandes:

conkclNuncm /o»»:, eller:
in för the Hedniste Bätzmän. Betrachtom ehersörc:

I. donKMancln sinFolckzochFadcrneslandzbMnnel-se,- Han sade tilthem: lag ar en Ebreer. Jonas swarar först
til ttzen fidsia Fragan/säpandcs stg icke wara en luda:, tv ta hade
han sagdt osant/emedanhan waraffZebulonsSUcht/vtaffGath
Hepher/sch til luda lande allenasi the twenneSlöchter/ luda och
Benjamin/ cffter Istaels Rijkes söndrande/widRehabeam Sa-
lomons Sons Rijkcs begynnclse; Ey Heller fäger han sigtz wara
en Iseaelite/at han ickematte mijjtanckt hallas til theras Affgude-
rij/somi Dan och Bcthel anrättades / hwarestlsraclsßarnsin
Mgudadyrckan sager sig i gemecn wara en Ebreer.
Alle bade ludar och Israeliter katlas Hebrecr / antingen af
Heber/ som warSems Sona Sons Son / aff hwilken thct

Hebraissa Spmkce hasiver sitt Nampn / cffter Mc-
ning. För Tungo llens vthdelande widh then BabelffeFörbi-
stringen/talade alle Hcb aissa/sa nanibdaffHeber sammaTungo-
mäl allenast/bleffibland hansEfftcrkommändcbehallen. Eller as
Abraham/som kallas cnEbreer/affGrcstaTolckaren
en ftembling/eller en finttiare afflosu»: Hrd.- SasagerHEßren
Istaels Gudh/ idraFäver bodde iFörchl>cnpä Hinsijdon Elswen/
Thara Abrahams och Nahors Fader / och tientc andra Gudar.
Ta togmg ideeFadelÄbratzam^ahinfidonElfwcn/ochläthlonom
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Then Nijonde Predikan»54
dra i helaCanans honom hansSad.Affhwars
Sad Jonasoch sa i then sanna Gudztienfi och Dorkan
at icke allenasitil honom lande thetzärliga Israels Barnas ?rivi-som Paulus vpräknar: Hwilkom Barnssapet tilhörer och«.cm. 9.

Härligheten och-löff-
ten / nembl. om then samma Werldcnnes Mesfia / Saliggöraren
lEsu Ctzristo, Vttzan war och sa högsie Gudz
Ticnare/och marckelig HEreans PropHcte/ som bade fig
Folckalt thetta goda förlunna fkulle / och sedermera trösta. Ochsager Jonastherförerätt/figwara en Ebreet/och lärer alla Men-
nistior beflijta sig omsanning och vpnchtigheet vthi inbördesT-
alande ochswarande/somGudzOrd ochsa annorfiädes larer: Lägs
gerbortLögnen och talarSanmngen/hwarochenmedsin
Nafta / görer aU ting v/han knorr och twekan/pä thet i
magen wara oförtalade och rene/ och Gudz Barn ostraf»

Lpl,. 4:2;.
?1>i1,2 : 14.
»5.

felige/mittiblandthet waanartiga ochwrängaSlächtet/ i-
bland hwilka lyser söiomLiws iwerldenne.

I. ownct lunt Isi2cNr«, qui sunt ex Israel. The ä-
re icke alle Israeliter/som aro afflsrael. Theare icke Heller
alle Gudzßarn/ som areBarn effter Köttet: Vthan thesom are Barn effter Löfftet. Gudhvthförde Israelsßam vhr
Egypten/genom röda Hafwet / men the woro icke alle Andeliga I<
sraelltcr/fastthe woroBarn effter Köttet/ och födde aff Israel/ tp
Paulus säger: Mange aff them woro ickeGudi behagelige: Ty
the woro nidcrstagne i öknenne.la/förtheras spndcr stull/kommo
icke mettaffsooon» Man/som drogovhr Egppten/än twenne/
nembl. losua och Caleb in ithet förlofwadeCanans <land.Som
Gudh sager til Mosen: Huru länge stal thetta Folcket för-
smadamig? Huru lange willia the icke troo pa mig/genom
4lllahanda Teckn/som iagiblandthemgiordt hafwer. Alle
the Man som haswa sedt mma harligheet och minTeckn som
iaggiorot hafwer vthi Egypten/och vthiötnenne/ och nu
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och första Capitel. >sf
Tiio resor förstkt mig/och icke hafwa lydt minä röst/ingen af
them stalsasee thet Landet / lom iagh theras lworit
hafwer/och ingenstalfeethet/then migsörsmaoat haftver/
förvthanCaleb laphune Son/ochlojuaMnSon. Och
ehuruwäl allesom woro vnder to ahr/slefVosehallne/förökadefig
i 40. ätzr iSknen/och insördesiCanans<land /doch woro the ey
Heller alle rättfinmge för Gudh / vthan hwar och en giortze offta/hwad honom rätt tpcktes. AtGudh högeligen klagar öfwcr theras
Spnver: Hörer j Himblar / och tu Joro fattat med
nen/tyHErren talar: lag hafwer vpfödtßarn och vphögt
och theäromig assöllig worden: EnOxe tanner fin Herra/
och en Hsna sins Herras Krubbo: Menljrael kannerchet
intet/och mittFolck förstär thetintet. Achwee tyet syndiga
Folcket/thet Folcketaffstor mi§handel/ then argaSaden/
the stadeliga Barnen/försmädathenyeligei Iftael (Chri-
stum lEjum) och wanda tilbaka- Ehuruwal Jonas spndade
swarliga med sin olydno/athan aldeles bortmiste Troon och then
H.Anda/dochbleffhanlizkwäl behallenen rättlsraelitellerEtzreer/
icke at Gudh behagade Spnden/tphan siraffave henne vtanGudhbesagh hansßattring/at han effter sin omwändclse stulle vthiTro-
ne framhärda in tilEndan. Wij kunnom intet/Vthwalde iHEr-ranom/berömma wij med lonaärom Ebreer/tp waraFött
fäder hafwa warit Heomngar/och gätt til siummaAffgudar. Men
Gudi wari loff/ärsm wij icke Israeliter ellcr Ebreer effterKöttet/sa äromwij effter äöfftet: AtvthiPatriarchernesSädlEsuChri-
fio ssulle alle Slächter pa lordenne wälssgnade warda. Sa at
wij arom Andeliga Israeliter/och Abraham allas trognasFader/som Paulus kraffteliZen bewiisar: Sasom Abraham hafwer
trodt Gudi/och thet är räknat honom til Rattferdighect.
Sa weten jtwnu/ atthejomäroaffTrone/thearoAbra-
hams Barn> Men Skrifften hafwer sedt framföreath/ at
Gudh gör Hedningarua rattserdiga genomTrona/ther-

Vij före
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156 ThmNijondePredlkan
före förkunnade hsn Abrahx: Itig stole atle Hedninqar
wälsignadewarda. Sa warda4'.u the som affTronearo
wälsignade med toentrogna Abraham, lawljdarc:Chri>
sius hafwer förlossat o§ isrä LagstnsFörbannelse/tahan
wardt en Förbannchesör thet ar strifwlt/förban-
natar hwar och en >om hänger paTraö. pä thet Abrahams
walslgllelze komma stuUe öfwerHedmngarna i ChristolE--
ju/och wlj sa vndfä mätte Andans Löffte genom Trona.
Sä athärar ickeegeneUersrii/har är icke Man ellerQwm-
na/alle ären l ittl Christo lEsu. Hren j nu Chrisii/ fb a-
ren j jw Abrahams Eäd och Arswingar effter Löfftet.
TherföreOChristeligaSiäl/om Satan forekastar tig tinOwär-
digheet/at lu äst icke ward attallas Gudzßarn/ effter tu icke ast
affOudz egit Folck/the Ebreer eller Israeliter/sa swar« : Hwad
jomftlar vthi min wärdigheet/thet vpfyller Gudzßarm<
hertlgheet. Paulus sägerjwicke/atGudh tzaswcrgiordtch til si»e
Bam cffterware eller Ty alle the jom med
Laglens gerningatsmgs/the aro vnderfördannelje/ och
thet arvppmbart: At ingenwarder rättserdigför Gudi i-
genom Lagelt: Ty thcn Rätisttdige stal lefwa aff finc Troo.
Therföre tackomwijGudi/ then ost ftälsat haswer/och kallat med
enhclig kallelse/icke effter waraGemingar :V.chan effter
sath och?täd/then chgifwinariCtzristolssuför ewigthZ/men nu
är hon vvvenbar worden genom wärFrclsareslEsu
penbarclse. At wi) ärom i lEsu Christo beqwämegiorde tilGudz
Rijke/ thet ar ijdel affGudzMd/thenhan osi rijkeligabewyst haft
wer. Och han hafwer begpnt sttt Zoda Wärck vthich/han stal thet
och aff nadefullborda in til lEsuChrisiiBagh. la/Oudh hafwer
icke allenast kallat til sincwlgaharligheet i Chrisio lEfu/vtan
han gör ock/affNade beqwamllge at lyda och föllia Hans röfi
ochkallelse/som han stelfflofwathaswer:lagssalg!fwaideritt nptt
Hicrta/ochennp Andavthi ioer/och tagabort vMr idertKött thet

Sten-
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Och första Capitel. »57
Stenhiertat/och gifwa ideritt.hiertaaffKött.lag skalgiswamm
Hnda i idcr / och Zöra itt >adana Folck aff ider/ som i min Bodh
wandra stole/ocb minä Rattcr halla/ och ther effter göra. Ther-
förestamtigSatan/ owardig ariaAkallad/minWaldigheetarv-
tlielycht/ ochtzafwer ingen annot Tiiftpcht/ til Naden maste iagh
falla. Ty Gudhar then som wärckar i ch badewillia ochGarning
«fftcr fttt goda betzag. Bespeglsmojj nu iludarnasoch Isracli-
tcrnas Fall/som are förkasiade/tagom HtllwahrailEsuNamn
för otacksamheet/vthiOtroo/tp therasbortkasielsc ärstrifwin til <O-
«mpel och ch til en warning/pa hwilken werldenesEndakommcn
är. Atwtzickessolemena/atGudh tilost enkannerligcn/ meer ckn

ingalund/v/han om wij
framhärde vthi war päbeZynta Otacksamhcet och GudzH. Ordz
föracht/sagömerlEsusfigvndan och garvthaffwatt Tempcl/
Stöter war vthafffitt rum/ och sandcr i sialle för Gudz

Sanning/enkraFtig willftrclsc til atttoo >lögnen.TpGudh
later intet gäcka siZH.

11. donkelNonem cu!ms, Hans Gudzdyrckans Bckannelsc
Och ftuchter HErren Gudh aftHimmclen/som Haswct och thet
Torra giordthafwer. Harmatte man göraenathssillnat emellan
si,^°7<^, verum cie Oco scnluni, ensann kundffap cmOudh och
Hans Hll» / och He«°-i/3l<«„, pjum Ocum cuirlim, en sann
Gutzachtighetenes öffning/mcd en naoig then H.Tlesaldighetz in-
boande. Fastlonaslckc thenna pa siundcn hado/ dochkandehan
lijtwäl ratteligen fin Gudh/annat är enreen then Jonas/
David/Salomon/Petrus och ficre/ta the dadeligen spndade/om
Gudh hade; och annat itt heligt/osimffeligit och Gudftuchtigt lch
wekne/attheingalunda/sä Unge thevthisin onda obotserdighctz
Synd lcffLe/öfwade. Sa ar lonZe försiand thetta: lag ät vplärd
affßarndomen then sannaTresaldighcten-
nes Enigheet/och EnighetenesTrefaldigheet/Fadren/Sonen och
then H.Anda/athlMandes fin Gudh ifta thessc och andre Hed<

V iij nin-

rkii. i: iz.

l.Car.l»:l«>



,5« Then Ottonde Predikan
mngarnas Affgudar.pa tweggiatzanda Sätt:

i. Nomine efterGudzegit högtlofmadeNampn/iagstuchtar
sade han / HErran Gudh 'n!> d< n^n-namner sä Gud bäde
tll fitt eniga walende/säsomtil Personernas Trefaldigheet:
Ty lekovak betyder enenigHErre/ 2d cxilicnria, asshans
sielffstandiga Ewigheet. HwilketNampn betpder: Gudh wara
then Högfia/fullkomligaste och aldeles oombyteligeWarelsen/som
hansielffgifwerMoisetMnna/schandes:lag stalwara then
»ag wara stal. Hch sade/sa skal tu säya til Israclsßarn: lagh
stalwarot/hanharsändt mig tilider. OchGudhsadeptter,
ligare til Mose: Sästalt tu säya til MaelsBarn: HErren
idraFädersGudh/Abrahams Gu.dh/Macz och Jacobs
Gudh/hafwerjandr mlgtilider/thetta??ampnet ar migh
ewinnerliga - Thet stal wara minämmnelje ifrä Barn och
tilßarnabarn: Och ater:lag är HErren /ssmär/jom
war/ochsomkommastal/thenAlzmechtige.Och thetta sr
Gudz egenteliga Nampn/_som intet stapat Creaturkan ellerbör
mcddelas/eller sa nämnas: lagHErrenthet är MittNampn/
och iag stal lckegifwamina ahro enom androm/ eller mitt
LoffAffgUdom. Thetta )?ampnetäritt
ar lijkwäl icke eller är icke sörbudit iGudz
Ord thet at nämna eller widröra/ther thet strifivit eller trycktsiar /

somludamabladdra: Vtan thet ar sörbudit mistbruka thet/
Tp wardt och en Man effrerGudzbefallning sienad/ som nämde
Nampnet och bannades/med Gudz hotelse: Then som
bannar sin Gudh/han bare fin Synd. Hwilken somHEr-
rans Nampn namner (mGbrukar) han stal Döden döö/
hela Menighetenstalstenahonom. SäwmVthlänningen
sä stal och Inlenningen wara/om han namner thet Nam-

stal han döö. Therföre sörtröstade the H.l"'.
darpa thetta Nampnet/Hrade/helgade och thet högtachtade.Sa
giorde Moses: /eln vHN. HErrenar mmStarckheet/och los-sang.»

»s.
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och Första Capitel. 155
säng/ochärmmSallgheet/hanärmlnGudh/lagwllahra
honom/han är minFadersGudi) ilagwilvphöya honom
HERrenarthen rätta Krijgsmanncn/ HEMeärhans
Nampn. HErre/hoo ar rin liike ibland Gudarna? Hoo
ärtig lijk/som är sä härlig och hellg/förfarl>g/pNjss>gochVN-
der görande. OchehurmvalthettaNmnnetar l>l«,mcn l)ci es'
scnriaie. thet Gudomeliga wasendetz/doch äte alle tree Personerna
förmedelst then naturligaFöreningcn/haraffdeelachtige/sasomföl-
jandeSkrifftenesSpläk betpda/ omGudh Fader salunda: lagh
(Ordet) wil om itt sadant sätt peedika / som leKov,K HErren
(Gudh Faber) tilmig sagthafwer. Tu äsiminSon/ i dag (affE-
wigheet) hafweriag födt tig. Hter lalarGudzSon omfinFadcr/
kallandes honom
hafwerhajft mig ifina Wägarsbegpnnelse/för Hans Garningar/
pathen Ttzden war iagh. Ircm, HERren (Fabren) sadetil min
HErra/ sätt tig pa minä högra Hand/til iag läggcr tinaFicn-
der tigtil en Fotapall. :c. Om Oudz Con salunda: Vthi 4.de
Moisis Book sayes Israels Barn haswa
«n/ hwilket Paulus vthtpder/atthe haswa srestat Christum. V"lofwarMoses Israelsßarn:
stulie Za för ttzem/Paulus vthtpdcr thet ater paChristum/och siger:
The drucko aff then Andeliga Klippan som them medsoladc/ hwil-ken Klippa warChristus. puttina
«tssom rättferdigar. Chrifius lEsus är affGudigiord til
RMferdighcet/ lt. Hm then H. Anda salunda:
ren(then H. Ande)säge»ssgwillia warai Mosss Munn/och lära
honom hwad han säpa ffulle. Nu talar then H. Anda igenom sa-
danaGudzTienare. lccm sägtt David.HErransAndehafwer
talat igenommig/och hansOrd arssedd igenom minä Tungo.The
Helige haswa talatrörde affthen H. Anda. EaseermanatthcttaNampnet tilägnas alie tree G»domsPersonerna / emedan the äre
allelijkaEwige och stora/ doch lijkwal icke tree )c novan, vthan

rl»!, 2; 7»
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:6a Then Nljonde Predikan
en vak och HLrre. Men thetlonas sager sigfruchta
Oudh/gifwerhan tilkannaPersonernas Treefaldigheet. Tv
Ki,n arplul-2le>elltt,ittHldsom talar om stera / thet
nogsamligen tzewijsa<Korteligen bewifses thet afffölliandeSkriftc,

««.<:'. nesSM°k:Som aftheförsieOrdißiblen,- d-t-i 2 Ocuz
Gudh ffapade Himmel och lord. är pwrale,

ochmarcker ftere/och sammanfogas mcd LaracK, somar
och marcker ittallena/thetförriga marckerPersonernasTrefaldig-
heet, men thettaWarelsensEnigheet. Ty Skapelsen
lathen H.Trefaldigheet/Fadrcn/Sonen/ochchenH. Ande. Som
Gavidsager: Himmelen är giordZenomHErrans(GudhFaders
Old) GudzSon thet sielffMndiga Ordet/ Tp genomOrbct aro
allting giord/ochty-förvthanarintetgiordt/thctgiordt är(sch all
hansHäar igenom Hans Muns Anda)Zadrcnsoch Sonens An-
de/affhwilke han vthgar. The gamble Fader haswa af Gudz Iw
giswelse/funnitthenna siora hemligheet l thetördetLarÄl,, ihwil,
ket är3. Bokfiäfwer/2 och vthtvdesLen kiliuz Son > och Hr
Kuacn spirirus, Ande. « och ar ?3rcr Fader/och är sa myckil
sagt:Fadren/Sonen och then H. Ande (för Warclscns Enigheet
stul!) hafwer ffapat Himmel och lord. Ellicsi Bavid
thettaNampnet z. ganger:GUdh (Klonim Fadren) war Gudh

?s»l.l3:«'

"'>

NÄ, b/ '.7-'
Sonen/ som ar wär Brodesochlmanuel(wälsigneoH

Gudh)Llc»Kim then H.Anda/ wälsigne ch/ochaUWerldenfruch>
te honom. Slijke Sprak finnes tzär och ther i war H.Bibcl.

ttabicHtwne, AfGiwzßoning/lonaskallarhonomGudtz
af Himrnelen/ icks atGudh är enkannerligeninnessuten iHimme>
len/sasom i nagot wisi eum; Tv han vpfyller Himmcl ochlord.
Tp Himmel och lord hömhonomtil. Sij/ Himmeten och alla

~0.cz.1:27.
Himblars Himmel kunnahonomickebegripK.Men hanbor
Hjmmelen/emedan han ther enkannerligen vppenbamr sinaHar-

ligheet/atGudzHelgon och hansEnglar stada honom mcuccive
Ansichte emot Anfichtc/ i en ewig ähra och harligheet/ affhwilket

härli-



och sorsia Capitel. 'sl

tzärliga astädande then H.Prophetcn Esaias hafwer sedt en lijten
Gnisia/tahansäger: lag säg HERren sittia pä en högh och
härligStool/ och HansKläoefäll vpsylteTemplet. Thctta
kunne wij icke vthgrunda i tbennaVödelighcten/emedanintet
hafwer thetHördt/ochintetOZa sedt/ ey Heller ar vpsiigiti nägon
Mennistios Hierta. Vtan thetheter:Tungan kan ep vthtrpckia
then siora yiacht och Pral/man kan wid stqkt intet lijkna / härfclas
Oed och Maal, Ty masie wij thetspara / alt in til Domcoag/ tä
stolom wij förfara/hwad Gudh är och förma.

3. Opcrc.ElleraffGudzWarck: Som
och thet Torra giordthafwer/wtj bekänna l wärTroo: At wij
troo pä GudhFader/Himmelens ochlordenes Skapare/
Therföre sägerGavid: Min Hielp kommerlsra HElranom/
thenHimmel och lord giordt hafwer. Thcsse lonleOrd ä-
re icke yar emot/ ty först nämnerhanGudhaftHimmelen/somha-
de fin Hätlighetz Säte i then oskapade Himel/men hade och giordt
then synlige och ssapade.Har emot sättcr han lordensbrdclditwa
delar/ «Hafwet/och thet Toera/som Moises stgcr: I Ser Da<
gar hafwer Gudh giordt Himmel och Joro och Hafwet.öch thetta gör Jonas/sörst:För sm egen stull. <latandessee/at
han hadcdarliga giordt/ i thet han fiyddcism Gudh vhr thet Tor?
ra/som skulle han icke och wara en HErre öfwer Hafwet /jo wisier-'
liga/effter han thet giordt hade / latandes sec/ at ingen kan vndflp
Gudz Ansichte/eller Hans straffsom spndar. Som och Gudh hotar
Israels Barn/ja oh til en Waming: lagh ffal lata tomma
Swardet öfwer ider/ockförgöraider/och the siagne stola
liggia ibland ider/atj stolen förnimnia /at iag ar HErren /

och hafwer icke fasangt talat/at iag sadalla olncko stullegö-
raider.Then som langt borto ar/han j?al dööassPestilew
tia/och then hardt nar/ffal falla genom Sward, men thensom öfwerbllfwer/och therföre förwarat ar/han staldööafhunger/altsä M lag vtstra ia mma handösiverthem/ocn

X » göra
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165 Then Nijonde Predijfan
landet tomt och öde. Tpkan ingen Gudz hämd vndflp/ly han at en
HErre badc öswer Watn och är känd i
chädan wljkcr/therfattarttg hanshand.Sedanföißätzmänner-nas stuU/som tiente manga olände Gudar/
ty wijser han themthen endaEwiga Guden/som hade giordtHaf-
wet/och thetTorra/och kunde thet vnderligen regera och sipra i then-
na Werldenne /thet Beläterne ingalunda göra kunde. Ty alle
Folckjens Gudar
Himmeten. Thetstär härliga och kästeliga tilförhonom/
och garwiiUiga och lofiiga til i Hans Helgedom.TheHedlliw

r1»!.,«:j.6

es«l.l,z!>z.
gars Gudar äre Silswer och Guld / med Hander giorde:
Menwar Gudhäri Himmeten/han kangöra hwadhan
Wil. lag sade i then 6. Peedikan /at Hevningarna hafwafuller en
kundssapom Gudh/menpathetta sättkännathehonomintet/som
omtalt är/tp är emilian theras naturliga och war vppenbarade kun«
stap större athfkilnad / än emellan Himmeloch lord / thesse twenne
kundstaperwidlöffteltgale an fö« at omtala/athstilliaspa sprahan-

«>l. 1,5:,.

da satt.-
i. OriZinHlirer, och til fitt vhrsprang/thtN NäturllgN VPNN«

ner aff sielfwanaturen zärdels medfödd dels förwärfwadigcnom
the svnliga Creaturens aMdande; Men then Andeliga tmio,
stap om Gudh/kommer icke affNaturen/ vthan aff Gudz vppenbas
relft/är vptänd affthen H.Andaallena/vthiwarehiertan och för,
siand: Tywij haswe ickefatt thennaWelldenes Anda, vthan then

»z. Andafom är assGudi(thetar then H.Andasom aftFadrenom
och Sonenomvthgayat wijwetakunnom/ hwad assGudi gis,
wit ar. hwilket M och tale/ icke mcd sadaneOrd / som Menstligh
WGdom Urer: Vthan mcd sidanaOrd/fom then H.Ande lärer/
och dömomAndeliga jäker Andeliga:c, Och thersöre kännom wij
HErransSinne/Ingen tan kaUalEsum en HErretthet är/

v. ,«.

». c«. ~-.4.

honom rätt känna och akalla) vthan lgcnomthen H< Anda.
2. Klaterialiccr, ämne/ dels tllsina lubjeäa, tp then

Na-
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Naturllga/äl i alla Mennistior/iajcknwäl iHcdmngarna/so«
KfwavthomGudzFörsamblingzMurar. Tpithem är i.
« samma Tanckaroch meningar omGudh/at the förhallaSa-
ningeniOrattferdigheetj sedän ?« thet somkan försias
om Gudh/ nembl. Hans Macht och ewiga w.lscnde 3. f»

(nembl. Haturens) Gcrningar ffreffne vthi thcras hicr-
tan/som larerthem/atman stal dvrckaGudh/ochMa sinusta:
Men then AndeligaKundl?apen/Hri ingcnHedmng / vthan «the
Christne allena / emedan then naturliga förnimmer
intet affth<tGudzAndattlhöree/och ingen
vthan Sonen/ och hwem Conen wil thet vppenbarazdcls
til fina nbjcHa,then NaturlM fattar allenast iic
At en Gudh är til/ then hon fattar igenom then
senskundstap:At han ar
geßomareochHämnarc: Menthen Andellga fattar icke allenast
<zlio6,atptHan ock) czuici HwadGudh är til sitt wäsendc/ och
Wlllla.Fullkomltgen sa mumt tilSaligheten sordras och nyttigt ae.

3. rormzlircr, til thetz fullkombligheet/then Mturliga är
gansta swag/och ofullkommen/ja galen ithcn Andeliga/beblandad
med förfkrackeliga Twifwclsmal/för thet förmörkade Förstandetz
stull effterFallet: Men then Anoeliga meo then Natnrliga sam-
manlijknad/är i fighfullkomligh/siadlgh och otwlfwclachtigh / tn
hon vppenbarar ch all Gudz Rad öm war Saligheet. Hcdnin-

N.OM,j: il.

4 C117.2i >4

HK.»«:,?
garnakännaGudh aff SkapelsenSWärck/ therhan haswerfigh
the ftamtedt/ pa thet theffola sökiaGud/om the matte kuna ka'nnan
och finnan / affoS/
ty < honom lefwe wij/röroms/ och haswe warelse. Sasom nagre
afstheras?c»cccr sagt hafwa: >«? wij äre och
Hans Slachte/MenaffHterlösimngensochHelgelsenswärck
känna t-tz?honom intet/vthanärether vthinnan aldeles ofölstandi-
ge Ty thcsse TronesArticklar (sasom och CkapelsensafMose be-

ordenteliga och sansetdigaKunstap)lända tilEvan-
Xi, gell-
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gelium och Predikan om khristo lEsu/eftelHemlighetenneS vp-
penbarelsc/then afEwig tijd här til hafwerförtegat warit.> Men nu
oj.'pcnbarat och kunngiordt igenom Propheternas Skriffter/aff
EwigaGudzßesallmng/pa thet Tron stal falydachtighcetibland
alla Hcdningar/och hävansödcr thenAndeligaKundfiap omGudh
en owijkeligochstarck (^^o?^^) Tröst / (tyttzetäromöncligit
atGudh kanli«ga) ochHopp/hwilket wtziMeiasom itt snertoch
fass ware SiM Antare/ttzct och ingar in til ttzct som innan förFör<
latcn är / tijtFörelöparcn sör ingängen är/ lESUS /en Hf,
werste Prastworden til ewig tild / cffter Mclchusedechs satt. Och
hirvthinnan siar war Salighect/ hwarafHedningama ickekunna
bcrömma figh>

4. kinalircr. til thetz anda och wärckande vthgang. Then
Naturligakundssap omGudh/kaningen görasalig/ tp han är o-
fullkommen til Saligheten s men then Andeliga förer tll Calighc-
ten allena:Hy mgen kan komma til Gudh Fader/vtan ge-
nomChrlstum allena/ som ar Wagen/Sanmgen och LO
wet. Then som lcketror pä Christum/han stal wardaför-
dömd. Vthan Tronear omöyeligit täckias Gudi tilthet
Ewiga Lijftvet. Och thet ärEwinnerligitLiiff/at thekanna
tig allena sannan Gudh/och then tu <ändt hafwer lEsum
Christum. Hirligen ett Kabiruruz De-
UM parrem in d<rl>s, nan !i2l?cc IN
tcrriz; Then lomicse hafwer hafftGudz ssörsambling tilsin
Andeliga Moder pa lorden/ then kan icke Heller hafwa
Gudh tll sinFader tHlMmelen M äreHcomngama vthom
Gudz Försambling. Emedan nu Hedningarna icke hafwa Gudz
hemliga kundstap/ ty hafwa the om then sanna Trieniga Oudh/
somaflona omtalas/warit aldeles okunniga/och i siället för then
rättaGudh/dichtat fig athssillige Gudar/ somIon« Stallbröder/
atallade ywar och en ssn Guoh. Hedningarna hafwatilbudit Eld
och Wstn. Vurro hafwer vptiiknat300 /svez clieröslvergudar;

26.
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och förstaCapitel. 165
ttelioclez hafwet vptänckt 320» gemena Gudsl. Alle thessekall
las affPaulo stumma Affgudar. Vcls i-rQptcccllenriam.tilthc,
tas wcisende/ ty Hedmngarnas Oudar ärc mtet annat sn Fafcin-
gligheet/thehugga ittTrai Skogenom/och Mafiaren gör thet tll
meo enVxc/ochprpder thetmcdSllffochGuld/och Mcrthetwidh
Wciggen mcd naglar ochHamrar/at thet icke omkull saliastal, dcls
sroprcr vicx effter the hafwa intet rörandcellcrwe-
derqwecktande-lijff; sädanaOuoarare lntet annat an öfwerdragne
Stodar/thc kunna intet tala. Sa masie man och bära them: Tp
the kunna intet ga. Therföre j?olen t intetftuchtaidcr för them /lv
the kunna hwarckcn hiclpa eller fiicilpa. Nattstclfwor/Swalor och
andraFoglar sattia sigpatheras Huswud/ thel)liikest och Kattor.

här om hela Cap. StummaAffgudar hafwa och thePawisse/som ingen hielp bewljsa kunna. Emedan the icke troo Gudh wara
allestädes nälwarandes/therföechafwe the <l2nomse«t, och ful-
leligencirkandt/ ittstortTaal affthcdödaHclgon/för sineMeola,
re och Förbldiare/hwarsEffterspn ißelczter vprlittesltherasKpr,
kior/affGuld/Silswer/Trä och adlaStenaftilrtdoe. The beprp-
da thrm mcd Guld/lijka som en« Ilmgfru tilOantz/sältia Cronor
pa them (synnerl.pa ochkrancilci, thems Chrifii 'lvpici
Beläte) och PrastevnastiälaaffAffgudarnaSilftet/Vch förtarat
medSkökiov i Horehuset. The taga Affgudar vppa Axlarna/ och
bära honom (i procesz) ochsattlatzonempasittrum/thersiarhan
och kommer intet aff fitt rum / ropar nagor til honom / ta swarar
hanintet/ och hielperhonommtetaffhansnöd. The bvggiavp the-
rasAltare sipggelse. The tända för them -lampor vp/
och myckit fiere förthem/än för fighfielswa/ och the sec doch intet.
The Helga themHögtijder/och lata them vthropa. The kvssa them.
The blotta för them Hufwudet/falla för them paKnaä/böja figh
för them/bediaochsäya: Mlsamig/tytuästmin Gudh. Helgonen'
hafwa the fördeelt lijka som Hedningarna i wissa Ordningar/
säsomSkvdz-Gudar. Somblige äre förordnade öfwer Bostapen/
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166 Then Nijonde Predikan
som 5. Vcncic! öfwerFaren/ 5. LloZius öfwer Hästama/ 8. ?c'
lgZius öfwer Hrarna/ 5. öfwerSwinen/ 5. Knbetc ös,
w« GHen/ säbort attz. SonMge
äre förordnade öfwer <landstapen: SomS. Icuob öfwerCpanft
en/6.oionxllus öfwerFranckrijke/ B.konitacius öfwerTystland/
s.'rkum2s öswerEngeland/ 5. öfwerSwerie/och sa fort.Somblige aro förordnade öfwer Städcena: Som 8 ?«« sch
?2Uluz öfwer Rom/ 5. X4gximilianus öfwer Vcucclig. S. Vl-
«ch öfwer AHburg/ S< Sebald öfwer Nlirnberg / och sa fort.Sombltgeare inwigde HwSguda«/som thetelendiga/fölsördafol-
ket masteakalla i allehandaSiukdom/ochMotgang: B.Cebasijan

för Slag/ 8.
emotförgiff/ 3. för Hpraoch Hufwudwarck/B,otti,

B. förTandewärck/ochsabortat.
AUe Ständ haswa och stne pasronaz och Be;?pdz- Herrar: The
Andelige 5.
new, Ktcäici <lakiale och Apotckare/3. Holman och Oamiam,
?Ki!l>t«pKi 5. d^rkaringm, Studenter och Dieknar. 5: (3reZo,
rium (hädän kowatalleScholcgassarföri intrOcluccredes paS.

Dagh/ i hwijta Kläder/ttzctnu ffäligen är aftagt)Spe,
lemän 8. Malarcs.l.uclMj Smeder/s.l.cc)nKap
6um ; Schomakare SkräddareMickare s.7<ZlcpK; Rpttare 5. Ceorgium. Ock sa fort. PaPbanttänckerdoch (j Päwiffe) ochwarerfafie/ I Ofwerttädare/
gartil idart Hierta. Tänckervppa/thetiFöttijden affalderwarit
hafwer- Tv iag/sager HErren/är Gudh och ingen meer/m
Gudh/hwllkenslljke ingenstädesär.
vppa/attackaGudh iunctligM/ som haswet fördt osibädevchur then
Hednilka ochPawiffaAssudadylckan/atwij nu icke som fött tiene
sadanaokändeDudar/som Hlntethiclpakunna/vtan Wij tienom
thenlefwande Gudh/hwtlkengör all hielp som pslordenue

Mr/
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och första Capitel.
steer. Han hafwer en liuftig Munn/ med tzwilken han trösie-
ligen i povenne tiltalar: Fruchta tig intet tu marker Jacob /

Z fattige doop Israel/lag hielpkrtlg/sägel-HErren/ochtin
Förlossare then Helige» Israel. Hanhafwer Na dige öron/
Hörer the Gudfruchtigas begar / och hielpcr them. Han hafwerstarpsinte ögon/athanseer vppa wcktlammerochElcnde.Han
hafwer starcka Händer/ tp then högfiashösraHandtanallting
förwandla. Han hafwer snare hanssiraffkaningcnvnd-
fip/och Hans hiclpz tilkomst kan ingen hmdra/ tp Hielpen kommcr
hafiigt/när han wilförbarmafig: Thet st»l ssee/fagerHErrcn/sött
äo rheropa/wlliagswara/meoan theannutala/wtl
före/Ach mmGudh.' Tig OHErrearingenllik/tuäststor/
octittNamnärstort och tukant thet bewisamedgarningar
na. HErre/tu asten rättGudh/en lcfwandeGudh/enewig
Konung/sör tin Wrede bafwar lorden/ ochHedningama
tunna icke fördraga tittTrug.Hoo stulle ickeftuchta tig/m
HedningarnasKonung? tig stal nianjulnda-Ty ibland alla

wissa/och l all Konungarijke sr ingen tinliike.
s,z, lzu2cn lccunci». Wlj tteom li.AtGudh börährasmedTrones betannelsebadei mot-ochmedgang/säwäl närfäfotdras/ in förSanmgenesFiender/ ochthe oförständige>som för ware Wänner och GudZOrdz ällkm e. Sagiorde
louas/sagiorde the?. Männer/Sadrach/Mcsach 06) Abednego
för tahan befaltethemfallaneder för thet Gyllene
Affgudaßelätet/ Ellicst skuUe the kasiasi en brinnandeVgn-
swarade the : Sij/ wär GUDH then wjj dyrcke / kan
wal hielpa o§ vthur then brinnande Vgnen / och frällaotzvthur tmaHandOKonung. Och omhan än icke thet g>
ra will:Sä ffal tuäntäwetaOKonung atwnslnaGudar
intet wnrda/ey hcUer thet gyllene Belätct / som tu hafwer
Vpiattla latlt/tilbldia Wllliom. Sahaswc och fic:e Gudz 'iel-

>«.
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,68 Then Nijonde Predikan
gongiordt. Thet ar ingcn konsi at belckma lEsum
gen / när alt siär wäl til/ vthan och mitt vthiHaffzens stormande
Böllior/vnderElo och Swärd/Ia ifielfwa Böden/ giswa Oudi
ätzrona. pricnaKominis/21u5 ett veroe Kciei confcl.
110. En ostrpmtad Troncsßekannclseär Mennistioneensiarck
begynnelse tilSaligheten. FörswaraSamngen in tilDöden/
jästalHErrenGudhstriidaförttg. Wareraltljd redcbogne/

sagcr Petrus/ til at swara hwariom och <nom sombegärar R6ken>
stax ttlthethoppsomiidcrär.Ochsasom ensadanTronesbekänelse
Mlltkcligen tzaswer siärkttheHeligashicrta/afffinGudh ochlEsu/
thenthe bekäna/närwarelsc/somPauluswittnar/tahan betande sin

in förKeys.Nerone/säpandes: Vti minförsta förswarelse siod
ingenär mig/vtan alleöswergofwo mig:menHErren siod mcd mig/
och siprkte mig/pa thetgenom miZ stullePledikancn siadfästwarda/
och alle Hedmngar höra stulle/ at iag är fchat vhr <lcponcs Mun:',
Sa stärckcrhon ännu alle Gudz och bekannare/
attheickevpgifwasaffhwariohanda motgäng/i thennaWerlden.
Trösiadeicke Jonas sig här: At han sruchtade och btkändeHEe-
renGudh affHimmelen/somHafwctochthetTotra giordt hafwer.
Bekan min älffeliga Siäl samma HErran /sa ffalltu weta: At
Hans Hand tig alt godt giswer/mm alt ondt (som ssadar tinCa-
ligheet) affwandakan.. Ia kärc Siäl/gr tu swag/HErren tm
fiale kan hela tine obotelige saar Hr tufattig/ bekan med itt ftitt
mod tin Gudh/hafwer han giordt Hafwetoch thet Torra/saäre
i Hans hand alleSkattar: Ty mitt är baoe Eilfwer och Guld / sä>
ger HErren Zebaoth. Hafwer tu en nadigGudh/sa masie
dennesstattar ther Gudh sa behagar/tienä tig. Hsiul Fah/an/saförma HErren alltinaz Skapare / taga tig vth tadan. Ar tu i
Fängelfe och Träldom/ sa förma HErren söratig/med Ijraels
Barn/vthurTräloomsensHwse. Hrtuförlaten affalla Menni-
stior pa lorden/sa bekän och tanck med Jona/at Gudh ar en HEr-
re i Himmelen/som icke öfwergiswer tig /qt tu kan srögda tig med

Da-
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och Forssa Capitel. 16Y
David: lag arensam och elende/mcnHEercn sörierför mig.HEr'
renbögdcHimmclen/ochsor nider / och Mörckcr war vnderhans
Fötter/han ftinde vtaffHögdenne/och hamptade mig/och drog mig
vttzurst«Watn/han halp mig isra minä siarckaFicndee/isra mim»
Hatare/fommigförmächtige»ore. The migöswcrföllo imin mot-
gangz tijd: Och HErtan wardt minTröfi. Hr tu l Landzfiych-
tighect/sabetänck mcd Jona: A< lordencirHErrans/och nwad
thcrpacwlordennesKretz/ochhwad ttzer pa boor. Förbmdcs
tig helalorden / sä hafwer GuZH sch giordt Hafwer t<l titt be-
häld/och kan tig thee vnderligen vppehalla. Fördiu-
des tig bädeWamoch 3and/fa<irdochGudhcnH3rrciHim,
melen /tp hafwer tu intet rum här i Werldcn / sa hafwer tu rum i
Himmelen/afGudiöeredt/thet ingen tig beröswak«n. SomCtzri,
sius sager: Idart Hierta wari icke bedröswat/ /sa
tror pa mig/tp i mm FadersHws äre mangeßoningar. Ia /är
tu sä Elendig/at tu hafwer hwarcken HwseUerHemman palor-
denne/somOudhbättre/mangemate med döö som Hundar
päGatonc/Achgifftig doch cp öswer/vthanbetanck: Attu ast ic-
ke hemma har i Werldena/vthan maste sapa : lag cir enGäst pa
lorden/men HErrcn ar en Gudh/och tiu Faber i Himmeten / och
ther ärtittEwiga Hcman/ttzerlEsus hafwer beredt tigr»m/ige-
nom sinDöd och Ptzno/thcrförc wil hankomma til tig/ och taga tig
i flnom tijd ttWg/at hwar hanar/tncr ssal lu och wara. Och nör
titt vppcnbarat wardcr/ ta warder tu ock vppenba.-
rad med honom i Harlighetcnne,Thct grlftyälllgitFäbernesland
euwt thettavsk Hstu l Dödzfahraharpalor,
dcn/ftcka lona tilGudh i Himmelen «fflapidzOrd:Min
htertansangesiar stor/förwlgvchur minenöd. HErre.tinGodhet
äl Ewlg/föM doch lcketma H.inLersWälck. SassalHErren!sanoa tig hielv affsin höga Hlmmel/affsstt Härlighctz säte / at icke
siclfwaßöden ffal rpckia tigvhrlEsu Chrisii Hand. Ttpckia tigh
tmaSynder/satröfigtismcdlona: At HErrcn äriFnmmclen/

Y och
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Then Nijonde Predikanl/»
ochwredgas icke sasom en Menniskiapalorden: TvBarmher-
tig och nädelig är HErren: Tölig och aff fiora mildheet.
Han tratel icke tilewlglild/ och wredgas lcke Ewinnel liga.
laemotFörtwlfiaN siari-ktigaffthcffe ProphctensOrd/atHEr-
ren ar iHunmelen/och silcka: VthurmittSamweft spndz Biup ro-

?s,i >«.; «9

,3»:5.

par iag til tigHErre, Om tu HERre wilt tilräkna Synderna/
HErrc/hookan ta bliswabcstandandes. TherföreHErre/HEr--
re/vppa tig see mm ögon / mg tröstar vppa tigh /bort?asta
icke minä Sm!, ln summa: Nar mg är i ängest/jä äkaUar
mg HErren/ochropartil minGudh:Sä hörer han minä
röstaffsittTempel/(sin höga Himmel) och mtttroop konu
mer för honom/til Hans Aron.

lii. märckiomwijChri-
fii affmalnilW sullfölliande lgenom lonam. Jonas säger sigh
W"" Hebreer/löDsusCtzrisius ar och aff the Hebreer födder pa
Kötzens wägnar. Han ar fuller södd aff Ewigheet aff Fadren /

och ärGUDZ Faders Härligheetz Skcen / och Hans Wä-

,4,:,.

»521. i« - 7,

Aom. :5.

rätta Belate/ osynliga Gudz Belätc/försifödd för allCre-
atur. Mcn tzan hafwer «ch aff theHebreersEfftcrkommande och
David; HwMcht tagit en sann Mandom i lungfru Mari»
we/effter Esai« Prophetia, Sij/en lungfru cir haswande/
och stal föda enSon/ then stalyolikalla Emanuel (thet är.4.-23'.
Gudh Mtd otz) Itt Rljs sial vpgä affZsai Clachte / och en
Teelnmg «ffHans Root frucht bara / Thctta warför: Pro^
phetefat,mcntaTijdenwmdtfuNkommenMnde GudhfmSoN
söddan affQwltmo/giordan vnder iagen.Sa ar tÄlEsusChri»
stusGudh ochMennWa ienPerson/och vtan twifwel
achtlghetenneshemugheetftor/atGudh är vppenbarwor-
dcn l Köttet. Hch sasom Jonas haswer giordt en srij bckännelse/sahaswer ochCheifiuslEsus icke allenastför thcöfwcrsie Prasier<
"" ZaglEsus/haftvervppenbarllgatalatförWerldenne;
lag tzafweraltijd lärdt l Synagogan och«Templet/ ther

alle
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Och första Capitel.
tilsamman/och hemliga hafwer iaZ intet

talat/ hwii lpörtu mig? Sade han tilOfwerste Prasten/
spör them tll som hafwa hördt/hwad iag hafwer talat til
them/sij / the weta hwad iag hafiver sagt. Vthan och förPon,
tioPilsto/görlEsue
Evangclisier betpga och witna'Pilatus kalladc lEsum och sade:
Mu enKonungilEsusswaradelMittRljkear ickeaffthen-
na Werldenne/om mittßljkewoire aff thenna Werldcnne/
sä fachtadejw minaTienare therom/atiag<ckewore Im
domen öswerantwardat: Men ar icke hädän.
Ta sadcPilatus tilhcnom: Saastu doch enKonungslEsus
swarade: Tu jäger thet/at iag ör en Konung/lher til ar iag
född/och ar ther tll kommen iWerlbena / at iag stalwiltna
med Sanmgenne. Hwar och en som ar aff Saningenne/
han hörer minä Rost. Här bewi/sar lESUSkrafftcligen /
at han icke stämvladeeffttrKevsarens iRom / ey Heller Herodis /

Wcrldzltgaßegenters Crona/ efftersomhanbestyltcsafiludar-
na/som the siiya tilPilatum: Gifwer tu honomlös/ la astu icke
KeyjarensWän/ty then sig görtilKonung/ hanär emolKey,
saren: Vthan han förve itt Andeligitßijke pa DOvioz Säte
och hansMke/athan thetbereda och siärckia ffal/med dom
ockrättferdighett/ifra nu altmtilEwighcet. HansStol
bllsweraltijdoch iEwigheet. HansWäldeärEwigt/thet
icke förgss/och Hans Mke hafwer ingen ända.

lli. <lärom här aff,- EmedanChristus arwordenen san
Mennissia/sä ar han ost i all tmg M/ Svnden vndanta-
gandes/han ärKött aff wsl e K ote och Been affwareße-
ne i)an hafwer icke pä fig tagit Englarna/vtan Abrahams '
Sd/therföre maste han, aU tmg wara Blödromenllck.- '
Da tdet han ssnll? waraßarmdertig/och en trogenöfwer -

ste Prast för GndvatfönonaFolcksrns lynder. tyrr af
at hanwar pmtt och frestal/tan han och yielpa them som fre-

Pij ftas/

I'im. s?u.

c»l> >,.».

lki.,: 7.

?5«1.4,:7.
VH». .- ,<

v«H,i»»!c:



172 Then Tijonde Predikan
stas. Therförehonom stadze päkallom i allwär nödh ochsorghan nienar goormedost alla/och ar wärfastaßorg.
Hr chet o§ icke t«l en stor mon/2öar Broder ar Gudz een-

kan o§ nu sörbärswa. lEfus warßrcder haftwer bettntvppenbaraSalmingen/beklafftandesther mcd/ athan
är GUDZ Ewiga Sanning / och Helvar i siz,c Sannmg /

. som ar Hans Ewiga Ord/ omwar Ewiga Saligheet / vppenba-
rad ithen H. Sklljft/ aff ewiga Glldzßesallning. lEsuslas en Fölsmadare aff ludarna/och the Qfwersia Pmster/thersöre athankalladefigOudz Son/ ther mediftathenEwigaFörsmädclstn/och förwandlase förbannaoeßelialsBarn/vthiGudz vptagneßarn igenomGudzSonsEwisaßarn-'
skap/ igenom hwilketwlj Barnstapet och zörloffningenfätt
hafwom. Och säsom lEsus war Fralsarear en ewig Konungsom ban säger: laZ är then förste och then fidste/och then lesi
til Ewigheet/och hafwerNycklarnatilHelfwetitochDöden.
Ca jkole »ij hans Barn och VndttsatclefwaTwinnerliga. Ty
Ctmstus ar ther pä bade död och vpständen/ochöter les-
wandeworden/ at han stal waraHErre bade öftrer Left
Wandes ochDöda. Ia ttzetos) trösieligare är: At CHristilSlEsus yafwer alffat o§/ och twaglt o§ affwära Spnder
med sitt Blod/ock Ziordt otz til(Ewiga)Konungar ochPra-sierförGudi och sinomFadcr: Honom wariahra och wäl-

Ewlgheet til Ewigheet/Attvn!

l7.

«->!,4ii.

'9,

l4: ?

Mn Monde PMMnaff
Vrophetens i. d^p.

«»6u»le: Hwad min Gudh wll altljd thetsteer/,c.
' V. 10. 11, 12.



och sorsia Capttel. '/z

ftuchtade Männema siorltga/och sade
honom: Hwlj hafwcr tuta thetta

gtordt.Tp the wisteat han fipdde lfta HEna-
nom: Ty han hade sagdt them thet-

Ta sade the. Hwadfiolewlltagömmkd
tlg/ pä thet Daftvet mätte 08 stilla
Tp tzafwet gttk fast vppä them.

Han sade: Tager och kafier mig t Haf-
wet/st Mas lder Hafwet: Tp lag weet /

at sädana stor Etorm öswer lder kommer
för mma flull.

Förmanar Paulus Gudz Hel.
I Glundsp.siar i^>«e<°>^,.,thetär:Man

köpa Ttjdcn/ som manköpeeenadelParlaochkasieligh
Wij skickom thetföre: I. effter 'lcmpus Zrali»

then behagellgaNadenesTijd/ i hwilkcn wij lefwom/ pathenna
Ttjdwalbettacht«ndcs: Hwadwör Frijdh tilhörer. At wij
sökom HErranom/ medan mankan finna honom / äkallom honem
mesan tzan är när. Ia wij(GudzOldzTienarc) sasom Medhiels
päre förmsne ider/Vthw. i HErranom/ atj icke vndfangenGudz
NadMängt. Ty HElrensäM:lagtzafwerbönhördttig i beha-
gelig tijd/och iag haswer hulpit tig pä Salighetennesßag. Hnnu
siam wij alle vthiOudzNab. BettachtomtherförcMdennesTijd/
at Gudh icke tager finNad ifta Märckerdock) thet/ j som Oudh
fölgätcn/ at hanicke en Zang bottrpcker/ och är sii ingen Förlösare
mctzr. Ia Mrckiom thetföre 2. 'lewpuz obeliisnriX, Lydno^

V iij nes
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'?4 Then Tijonde Predffan
nesTijd- Och effterwtz nusadant wete/nembl.atnu ärThdenochStunden/atvpstalsraCömpnen (effterwarSaligheetcir nunärs

. mare/äntawtjtroddet. MärEvangelifsaligatijd/tplätchwan,
dm sasomChrifiiEvangelio wardtär. Pä lhet Wlj med all Ly<
dno/mägompryda Gudz wär Frälsares Lärdom l all styc<
ke. EUiest kan thet tzafiigt Heta: Evangvliu» ärborto/iiusefiai«m
omkullstöt/och wij
denne/mangaiOoo Nfennifkior/med
faramatte. Betanckiom ttzeHCHnfilOrd: medider
en kort Ti<d/wandren medan jhafwen <liwset/at Möeckretbegrijp«
ider icke. HwilkcnsomwandkariMörckrtt/hanweetickehwatthan
gar: Medan j haswenHusct/trorpa<lmset/ atj magenbliswa 4,m
sensßarn thersöre pastijna 3.
BättringenesTiid/GudhsHger: Sij/iaqvthstracker minä
Händer hela Dagen: GsrerBattring / görer Bättrmg i
lEsu Mmpn/ty Hlmmelt «M är kömmit hardtnar. Ach
<lät dochen sadan Gudz Godtzeet/ O MmmKa/ locka tigh til Bäö
tring. Bijda icke med tine BättrinZ/til thetz tu kranck warder/vtan
bättra tig/emedantuänzpndakant, Fördrög icke fromwarda/och
töswa ickemed tine >lefwernetzBätttmg alt in til Döden. Fördrög
<cke at omw<inda tigh tilHEßren/ och ffiut thet icke isra then ene
Tagen til thenAndra. Tilden gar snaltförbij/sa siaringenmehra
Bättrmg förCvnden ater/ vtan tinSaligheethafwer ta en ända,-
Thet ar jä znärt med Mennistian giordt/ Som med lhet
Gräs foni wisinal bort/ lhet gär öfwerFattiZa och' Mka.
Thersöre i Dag(stlckerld«efflerßättringenesTijd) omj hören
Hans röst/sa förhärdarickttdortziertan/vthan sörmanae iderficlfwa
alla Vagar/ sa länge thet nHmnes/ i Dagh / at ingen ibland ider
blifiverförhärdgenom synvenes bedragelse. Tywtzäromdeelach-
tige »ordneasCtzrifistOmwi, annarsTrona/ssmwiibegynthaft
we/fast behalle alt in til Endan. Här wilPaulns/at wi)
M»are Spndtt/ochfatta lEsmn/ the» enbaste Spndabotaren /

med
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och forstaCapitel. ,75

med Trona/ ftamhärdandes vchi itt sadant Vpjach/alttn tilEn^
dan.Och har pa ffickom ssteffter 4. Lcne6e«nlis,Kä-
rlek<ensochWalgärnmgarnes tijd. Medan wijnutijdhaf-
we/läl otzgöragodtemot hwarMan/menaldramästemot
thcm / jom wäre Medbröder (och Medspfwr) äreiTrone.
Bcwijsom wäla Troo mcd zparcGärningar/nudan tijdar/ och wij
lefwom/ at wij magom lata see o^waraftuchtsamme/ochickeförrot-
nade Trää/fom bara mgenfrucht.Här mafie wij göragodt/ther sto,
lom wil faMdc»lönen. Hoo har thettaickegöra wil/ han haswer
ingcn Troo/vthanfaristnom tijd höraafflEsu Mun: lagksn-
ner ider icke/gär isrä nngj OgärmnZznmn / therföreseerider
wäl före/ j weten Hans rattatijd.
Och rcittom ost ater effter 5. 'lcmpuz ?arienciX, TttlamodzenSTildh/ effter Tijdcn alleuawararithennaWerlden/tpwararoch

i thennaWerldcn/ja at ingcn Weka/ ingenDagh/
ellerStund gar förbij/med mindreGudz Barn jw icke wederfars
Elendc ochnöd/somDavid klagarz Itigwarderplägat dagliga/
och min näpst ar hwarMorgonför hanoenne. Men som M
Tijd haswer en Endaz sa hnswa och ware Eorgedagar en Enda.Wär bedröfwelse ärTimmelig och latt/ochTijden ärkort/
saäroch Bedröswelsen kort/men then pcisölliande Gladien ewigh.
Ty thennaTiidzensWedermöda äricke liika emot then hör-l«gheet/lompäo§vppenbarasstal. Thersöre/nsrtiZgarwcil/sa tanck/attig kanaterga illa/och Niirtig gar illa/ satänck at tig
kan atergawal.Wij mafie lijda / n«n then högstas högra handtan aU tlNg förwandla. 3a stickar fig och Jonas/hanförach^
tade Tijd/ tp orabbade honom Gudz Wrede; Men hansötte slad hoosGudh igenomchdnones och Bättringenes eijdh e-
mot Gudh/och Wälgarningars ttzd emot fin Nasta: at han hel-
ler w'llekastas i Hafwet/änalle medSkepp och Mskulleförgäsi
Han stickar fig effter Talamodzens tijd / ta han mcd Talamod/för
Honom/Gudz vppenbaradeStraff) at han stullekasias i Hafwet/
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»76 Then Tijonde Predikan
emot tog; wäl wetandes / effter tzan giorde Bättring /at Hans
Sorg stullewändas iGlädie. Som ch war Tärt lärer/ then wij
betrachtom i thcsse twenne sipcke/ öfwerwäa.anoes:

I. ellerßötzmannernasfö-
rbräelse emot lonam.

11. Bentenriam,7heN DvM och scncens som loN<is ös-wer sig fä^er.
I. (Hua animo, wijglswom fötst acht vppä /medhwad modh

theförbvalonx stnSpnd: TssruchtadeMännernastorliga.
Wredgazes Gudtz sa högeligen öfwerstn ezen Tlenarelonam/hu-
ruhögre sirafftzade ta theförtlent/somalbrighadekändteUerrätte,
ligen ftuchtat HErren Oudtz/ somHafwet och thetTorra giordt
hade/somickelatgackassg/säsom therasAffgudar/vthan ar enstarck
Hämnare, la/ the försträckias och ttzer öswer/ at en sadan sioor.
HTrransTienare ssulle Ma i en sidanßarachtighcel/somstulle
tzan kdnna fiylfraHimmelcns/HafVetz ochthetTorrasSkapare.
Salomon si^Zer,- Konungens Wrede ar DödMs Sanniw
gebod - Hueu sast mecr muste man siuchta för Gudz Wrede /ty
Gudh tirförsträckellg ; dcls «KeHu: David säger: Tu äst för-sträckelig HErre/hoo kanför tlg ftä/tä tu wred äst i När
tulater höra Donien affHimmelen/lä försträckesloroen
ochwarderstlUa;Dcls csscÄu, IZnisOcj viNliiitÄ lcni!»

A,).7s - li9

Niclonvmul.

Gubz Eld och Wrcocs Hamd brcinna altijd spnd«rena / och st?! öl-
ja them til thet nidcrsta Helswetit. Theställe mästebedröfwa-
de wardc, och affsomna: OchalleKrigare mäste läiaHäw
derna Ma. För tttt näpsandelacobs Gudh/saller: söm«
bäde Häst och Wagn. När tu en Mennistia straffal' /jamäste manbekänna tig/at turedo äst til at siraffa andra fie-
reßärer sram SWncker then förstrackchga/thentherFör-
stomen borttagel' modet/ och försträckellgen a°r Mnd Ko-
nungarna pä lordenne. Tp ftuchtade Skepzmännemalcke

alle-



OchFörstaC<Mel. 57
MnasiförthenneHErrans försträckeligamacht/vthan ömkade sig
och öfwer lonam/then HErren sa antraffattzade/ hwartvth ihet
mcd honom lända wiUe. Icke annorledcs än Pharacs Dotlcr/
ia hon twädde sig iElswena/blefwarse en lljtcnßörtijla i Hwapen
och tahon vplpchte henne/fickhonseeßarnet(Mostnvthkaftad afsine FöräldrarförPharaosTyrannij stull) ochfij/Barnetgrcet:
ia ömkade hon siH ther öfwer och sade.- THettaärittaffthcHe-breeste Barnen. Hmkom och wyost öfwer stora Cpndare/son, afföfwerheten dömde äre atsia fitt Stmff/atSatan sa sior macht
far öfwer Mennissian/attzan sörmasiöeta hcnnc i dödelige >pn-
der; doch icke bredewld förgata ware egneEpnder/vthan bctankia
wärEwaghect/atttzct som thenne wederfors/ kan och wcdcrsa-las. Gudh nade then som bltfwcrandrom tii Exenipel/doch en ma,
sie thct wara/ tp för MennMoncs ondsso stull/ masie jwförargclse
komma. Therföre:Then somlatersig tycklaat han stär/hansee til at han icke saller.

I. här aff/atGudzDomaräre förstrackelige: Tp
han kan fördtirftra bade Kropp ochSialiHelfwetit. Therföre sto-
lomwhftuchta HErran/ochrädasför hansförsträckcligaNamn
medßavid: lag sruchtar migför tig/saat mittKöttstalflver/och
försträckermig för tina Rättce. När HErransgrpmma Wrede
fiog Vsa for Hans öfwerdadigheet ffull/at han hölt HErrans Alck
emot GudzßefaNning/och wardt sönderrijfwin / sruchtade

päthenDagen/ ochsade:Huru stalHErrans Arck
komina til Mig. Fruchtomöch wij HErrrn/och Hansrättserdi'
gaDomar. murccicspcran!lum,ickcsasomthesört«ifiadc/
fomingcn Nad fötwänta/sasom cnTmssförßödclen/hooshwilkenhan weetsig ingen Md ellerförstonmg. Nch,- rnore
uw, ftuchtom icke sasom Skrytare/ hwilka icke asslcenKarlck e-
mot Gudh vthan anttngcnaffßäddhoga förCttaffet / eller för
WerldzligÄhra stull/ äreGudilpdige. <laba!-stonte Jacob effter <
Oudzßesallning/

3 The
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Tdesa.naeiter fruchtadcOudh/pa thetthe icke stuAejonderrysiras
aft
och b^s,imi.,saff T^tförc: See til/al tiu Gudz.
ft uchtun lckc ar itt Skrymterij/och tlcna honom lcke medh
sal:tti)ierta.Sok lcke pl ysnar Mennistlom genomstrym»
tan/atlckeHErrenvppmvarartlnargheet:.Vtanftuchtonl
Gndh mure Kcl<:!lum,f<>m trogncGudzßarnvthaffKärlckwach,
tandcs pa thet högsin/atwij tzonom meospndenickesörtörnom/

affhonom hcmsukiasmcdstore straff. 3?ärA-
namas medstn HusiroSaphira/för fin Spnd stull/ blefwo döde
förPttr» Fötter/atffade och ftuchtade Guvz Försambling/affsam,
ma warning/ fin Oudh theste högre,- Tp en sioor täddhoga tom
öfwer hela Församblingen / och öfwer atla them som thetta hörde.Thetta betänckerVavid säpandes: lag behaller/HErre/tin Ord
i mittHierta/at iag lcke stal spnda emot tig. Fruchtom icke alle,
nasi för Mennistiom vppenbarliga; vthan hemliga hoos fielf»
wa. Sa giordc Susanna/när the gamblc Domare och Horkarlarsadetil henne: SilTrägardenär tilstuten/och ingen
äre brinnande i tin tärlek/theeföregör war willia/elliesi williom wij
bekänna/at wft sagom en vng Man närtigallena.TawardtSu,
sanna suckande och sade.'AH ! i tzuru sior angest ariagh nu/ty om
iag thetta gör/sä hörer iag Bödenom til / men om iag icke göl thct/sakommcr iag icke vthu idra händer/doch wil iag Heller ostyldig kom-
ma i Mennistiors Hander/än spnda emot HErranom. Man stal
meev ftachtaGudh an the ondas hotanve. Thet ärbattre Tusende
finomlQOOganger sörtörnaWcrlden/anGudhengang
denoch alle Mennissior stoleföraldras sasom ittKlade/ Maal stal
vpata them,- men Oudz Saligheet blisiverEwinnerliga/ och Hans
Rättserdigheet stal icke aterwända : Betanck alstelige Siäl: At
HErmns Fruchtan sörtagevSpnderna/fiprthetarga/ochfaar eft
tcr thet goda.

11. verbis, Til thetAndragifwom wijachtvppaFör-
witel
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och första Capttel. »7?
witelsens Ord: Och jadetil honom: Hwii haswer tll tä thet-
ta giordt ? Ejfter Jonas icke willelpda
tp mäste han the/se och Ctraff-o?d vnder-
ga. Thehandladesullerwänligennoghmed honom >men thet war
honom en storNesa/athan som stulle straffa them/för thcrasAffgu-
delij och Hcdniske Spnder/sampt andra/fans flelffstrasselia. Sa
gar thet/then som icke wil lpdaGudh/ han maste lpda i slnom iyd/
then han icke wil/sasomFolckz Försmädelsc/Bcspotteise och föracht.
Som Ordspraketlydcr: Then som icke wil lpda Gudh ochFöml-
drarna/han masie lpda ftammande/then thetickelpdawil/masiclp,
daTrumban/hoo Trumban icke lpda wll/masse lpda Bödclen/som
blifwerhanshögste <lärare/ta Han sörcs til Galga och Orln. Sa
hotarOudhludarna:Sa HErren /Efttcr j tallan Hrdct
en HErransTunge/och iag tll idersandtHafwcr/och sayalätit:At
j icke skolen kallatHErrans Tunge< Sij sa ssal iag taga idcrbort/
och bortkasiaider/samptmed Stadenom(Hierusaleni) som iag ider
och idre Fäder gifwit haswer/ isra mittAnsichte/ ochffal föga ider
en ewig stam til/ och en ewig försmädclse/thcnaldrig <kal sörgäten

Emottig haswer HErren budit/ at ingens tinsNamns
Säd meer blifwa stal: Vthi tinsGudz Huse stal iag förgöra tig/
och tu masie til ssam warda. Icke allenast MerGudh saMenni,
stian tilblpgd/ithennaWcrldcn/at alle the olydige wardetthöo-
de/thcrashicrta masie förtwisia/Knään osiadig wara/ alle iandee
darra/och alleKinder blekna/lijka som en servotta; vthan om hon
wil icke lara stamas/ sa föllier cn hardare Eramen och förwitelse.
dels mtcrnum och inwärtksvthiGödzstunden/affEamweHens
bitande Matk,- Tp MemMomen clr sörclagt en gang döö/ och
sedänDomen/somhenneswäfcnoepafölliandeswarder:Attheras
Siäl masie klaga : lag pijnas jämmerliga i thenna

cxrerne, och vthwartes/ ta then Donien an.
gangandes warder/ at the bade til Kropp ochCialfötdömes til
Helfwetis ewigaPijna/och vpwakna til ewig fölsmädclseoch blpgd.
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lzo Then Djonde Predikan
Dotttingic: f;l thet Andra i thettafötsia Stycket/the som fittia aff

Gl.'di förordnadc öswcr andra/at granncligcn cfftersraga affsme
fynd bcdnswin är: Hwij hafwer tu

thctta giordt At icke thcssc Hedningars alswarsamheet matte
fördömawarFörsumelse. Predikanter och «lärare siraffe Hhörar-
nasspnder/ bade igemecn och spnnerheet/med allSachtmodigheet

: HErrans Ticnare M icke wara tratosam / vthan
lluftig wid hwarman/larachtig/thentheonda lijdalanmed Sacht»
modigheet. Ickehafwa anstendetilPcrsonen/vthan tala sritt/doch
sachtmodigt mcd lohanne BaptisiatilPharaonem.- Tlg är icke
loftigit at jädant göra. öfwerhetz Personer ransaka noga:

hafwer tu thetta giordt? Ock bare icke Swärdetför-
gäfwes. tilsiädie ickeCiälffz-
wald iblandßarnen/och Tiensiefolck/nar the försee fig/ vtan gran--
neligen fraga:Hwij haswertusäochsägiordti Pä thee spn-
den mä pa thet högsiahemat bliswa. Pa thet the icke stolapa na-
gongalenfiap kommazvttzan iwart-iand ma ahra boo. The som
napfie bliswa/mäsie fadantmedTalamod/som Jonas giorde/vp-
taga/ sasom aff HErrans Hand och Munn: lagh älHErlen
tin Gudl)/ som lärer W(nembl. saledes/ther tu icke cUieswil)
hwad npttigt är / och ledcr tigpäWagen/som tu gassal. Swa-
romtheremot :HErre/lörmig göracffttrtittbehag/tptuastmin
Gudh/iin gode Hnde jöremigpäen )amnWäg (at iagickemagö-
ra sa mcer)och sähombrede wid: Bög icke mitt hiettä til at göra
thet ondt a°r/ til at sora itt ogudachtigt Wäscnde mcd the Ogär-
ningzmän/ at iag icke gör thet som thcm lösier. ThenRattftrw
ge sia mig wanliga/ochstraffamig/thetstal göra migsagodt/som
Balsam pa mitt Hufwuo. VppenbaraStraffarbattrcanhcmlig
kärlek. Elffarens Slag aro trofasi/men Hatarens Kyssandcbe,
dragcligit. ThensomTuchtan later sara/ hankommcrpässam:
Men then stg garna straffa later/ han kommer til «jhro. Hwickcnsom emot straffgcnsiörtigar/ han skalmtdhast fördarswatwarra/
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Och Forssa Capitet.
vthan allhselp/men thet öra som hörer -lijsszens siraff/thet stalboo
ibland the WW/och nar wij ta ftdan taga thctta til Warnagel /

och wachta otz förspnden/sastolom wij vndgathctEwigaStraffct
och förbraelsen,- Ty sa sclger HErren: Pä then Tilden (Pttcrsia
Dagen ochGödzstunden) stalt tu mtetlnehrlkcimmas/öftver
alt tittwäsende/thermedtu emot migh syndat hafwer. T»>
HErrentin GudhärtigenstarckFräljare: Han stalfrög-
da fig öswer ttg/och wara tig wänligen/ochförläta tig thet/
och stal gladias öswer tigmed höga röst.

Hl. 6e caul», Til thet Tridie achtom hwarföre the söt-wijtahonom: Ty the wiste at han ftydde ifräHErranom: Ty
han hadefagt them thet. The döma icke/för: an the wisieMH
gärmngen/som Spwch ost lciser: Fördömmgen sörläntuaff
Sakena weest. Hafwa thcsseHcdningar sa högeligen fdrskräcktz
ther öswer/ at Jonas flpdde ifta HErranom / hmu sasi mehra ma-
gomwij Chrifinesölffrackias/ tawq warde öswettpgade /at wij ige-
nom spnden och itt ogudachtigtwasende hafwom fipdt ifta HEr-
ranom. Mennistian fipr ifraGudh/närhon fallerifta thenmelstaSanmgen/tii en falst <lara/iftaGudftuchtig-
hect til Ogubachtigheet/narhan öswergif-
«eren emottagenKaUelse/cllerfittEmbete sörsummar/FörhMkesipcker stull/Gudzwrede kommer öswer Otronesßarn. Ty:lcke
McnasithcOgudachtigas/vthan ockofftare theTrognasFlpcht/
ftel och spnder/görGudhoffta vppenbar/och strassartheVthwaldehärdcligcn för the Otroqnas ögon/ somGudzFolck klagar:Tu
gor o§ til Smaleet'värom Grannom / nl spältoch höän.them som omkrinq otzaro.Tugörotztilittordjpräkibiand
Hednmgama: Och at Folckcn rista Hufwudet öswer ost.Wi) me warom E: "nnom tilenFölfmädflsewordne:Tlt'spott ock han them iomomkl i!n; otz are/ /'»E'.»e hnru länge
wlll tu a uiztlllg-nswreoual-a/cch titt N- t safom en EWdrijlnaläia?G.ohswgrizr:Zag ha^erDgtllgh, lijka som -
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«11. Then Tijonde Predikan
iag sloge en Fienda/ochsäsomen obarmhertig stupattigh
för tina stora mitzgerningarstuU/ochför tinastarcka Svn-
der stuU. Och nälGudh vppenbarar och siraffar the Heligas feel
sörWerlden/bespnnerligenthemhan immecilÄre kallat til
Werldenes hwad grundGudzFörsambling vpbpgd är/sasom lon-e och andre Propheters och Apofilars/tamaste man
göraen athskllnat inter inärniirgrez rllrolez OoHrinZc,
seu peccHt2persc)N3li3 öc olklcialia, emellan LefwerNttz brät-
tlige swagheter ochLäroneSTViUfarelse/emillanPersonens
och EmbeteS synder. Fast Jonas/Petrusoch fie« icke leffde/och
lättcligawandradeeffter EvangelijEaning/dochliikwäl förde the
Ewiga Old. Intet ffadar thetgodt Wijn/ antingen thet
drickes vhrieel-ellerGuldkäril,- sa clr GUdz Ord lijkakrafftigt/ aw
tingen thetPredikas affPaulo ellcrluda,- ty sasi mi) icke troo ho-
nom/sa blifwer han lrjkwal trosast/hankan icke nekafig fielff.Hswen
leswer mangen i GudzFörsambling illa/Christusgör fine Kraffter
mange nog / men the bättra fig intet. Ther til är Ordet icke Örd-
saken/vthaN Mennilkian som icke lcfwer effter Ordet. Ty fastMen-
nistiomaäreogudachtige/saärdochGudhhelig. OÄ)thetta säger
HErren/HEreen: lag görthet ickeför idrafkull/I afflsra,
elsHws/vtan för mittH.NampnstuU/ thetj ohelgat haf-wen ibland Hednmgarna/ til hwilke jkomne ären. Ty iagh
lvi! Helga och stort göra mitt Nampn / thet genom iderför
Hedningomen ohelgatär/och Hedningarna stolaförnima/
at iag är HErrm/sager HErren/HEeren-Nar iag bewij-
ser m»g för themvppä ider/ at iag är helig. Jonas sade fis
fruc! ta HErran Gudh aff Himmeten/ som Hastvct och thet Tor-
ra glotdt tzade/thet vptogoßatzmännerna förenganskaosiraffelig
ting/men M han sade fighafwafipdtlsraHErranom/tpchte thcm
thet aarista illa wara/ochtilstrefwe ickc thcn Gudeliga<läran Hans
förargeliga<lesw«ne. Thetwijoch noga masiom iachttaga/atwij
icke tilägnom MennWom/ thet Gudi och Hans krafftigePrcdiko,

Embe-



och Första Capitel. »n
Embete tilfommer. TvGudzOrd stola om intetwarda/
OchGudz gafworochKallelzeäro sädana/ athankanthem
imet angl-a/vtan han giftver öfwer therasOtro Barmher<
tighcet. Och tä GudhwitlerljkeligabewysaArfwlNgomen
til Lösstetsills Vplatz fastheet/ladehanthermEedvppä:Ar

ll,c>m, y: 6.

, !1c1,.6: l^.ll

wii genom twowilkliga ting (ihwilkom omöyelMar/ at
Gudh liuga jwlle)
ther til fii>t hafwe/ atwil fa thethopp som tilbudit ar.
TherföreärGudzOro lijkakraftigt/ehwad thet predikasaffenGlld-
sruchtigellerOKudachtigPrcdikant.Ty lNtetär then somplaw
tar(antingen han ar ondellersronyicke Heller then som wattnar
VtanGudh som Wäxtcnglfwer. Men önffeligast wore för he»
laChrisienhctcn/ochallePrastmanberömligasi: Attheworeosiraf-
ftlige bade i ttra ittgodtWitlnesböld af
thcm som vtan til aro :Pa thtt the icke salla mage vthisörsmädelse och snaro. Tilbägge förmanarPaul. I. til reen 4ära:
Winläggtig/at bewijsa tig Gudi enHepröftvat och ostrasse-
lig Arbetare/som rättdelarSaningenesOrd: 2» Tilrcnt
-leswerne:Fly Vngdomsens Lustar: Men faar effterßatt-ferdigheten/Tron/Karleken/Frid/ medallomthem som aff
rent hiettä akalla Thetochalle rättfinnigePredikanter
igenomGudzAndas bijstand/befiilte sig at halla..l 11. >lärom til thet Tridie/ pcc«ti confellln, inli-

evHclcnä'. At syndenesbekännelseärenhärligkonst/och wisi sätt
til at bcsrijas lsra straffet och hwariotzanda Plagor. MrGudh
wredgas paMennisfian/tatwingashon afftwegge onda/nrmp«

Straffsens onda/then som wil fiippa siraffet/och förg<iter spndcn
siraffzens orsak/han fiunkerdeste diuparenid i men then somfölgäterStraffetnagorlunba/och tlnckerpaOrdsaken/ Spndcn /

huru han fra then entledigaskan/bcftilasofta isra Straffet/äfwcn
lonaA
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«84 Then Tijonde Predikan
lonas/hanlijka som föegäler fahran/afthet bekymberhan fattar
emot siraffet/
wille Heller blifwa vthiStrafftt vtan jynd/an somvthisyndenvtan
siraff. TphantzadesagtSkepzmannerna/athan fipdt ifra HER-
ranom/och vppenbarligabekanot sin synd/ pa thtthon matte blifwa
honomföMtin/wäl wetandes/thelspnden förlatcnär/ttzertirsiraft
set borttagit/fast ofta icke Dmmeliqen/doch wisserligen Ewigligen.
Tv,: Sallar then hwilkom öswertradelsen sörlätenar/
them jynden öswerffyld ar- Säll ar then Mennistia som
HErren icke tilräknar Mi§germngarne/i hwilkes Anoa in-
gen falstheetar. Tv ta iag wiUeförtiga min spnd/för<mäch'
tade minßeen genommin dagliga Grät. Tn tin Hand war
Dag ochNattlwarpä mig: Sa at minWätstoborttorc-
tades/söjom thct omSomnM en tort warder/Sela.Ther-
söre bekanner mg minä jynd/ och förstyler imet minä
garnmg: lagfade:lag wil bekännaförHErranom min
Ofwerträdelse/ta sörläjim mig mineSnndzMltzgerning/
Sela. FölliomsadanaExcmpel/atwi)badei<lyckaochOipcka/al«
tijd lagom/at wij hafwom spndernas sörlatclsc/ sa hafwomwi) then
bäsiadelen/ som oA icke staliftätagin warda/nar warSiäl arwäl
sörforgd. Bejpnnerligen i thcsse fahrligeTijder. Hungeröftvcr-
fallcr landet/ at Folckctseerströpllsavth i Siukdomar intrangia
fig och Swcrdethwettas öswer wart Huswud/sast thet icke see/sa ar thct Gudibasibckant > som sitleroch bereder osi ena olpcko / ty
wijhafwespndat emot HErran warGudh/och Hans grymheet och
wredc alt m til thcnna Bag / Therföre är
minAnde bedröfwat i mig/lNlttHierta ar mig imittLijff för-
tärdt. HErre wederqwcck mig för titt Nampn stuU/ föör
minä Sialvt.hu Nödenne/sor tinaßättftrdighel stuU/tyitt
bedröfwat och söM-ossat hiertc,/ öfwer synden/ warder tu
Gudh icke föracktandes. Therföre stonaHErre tittbedröft
waoeFolct/ochvthgiut tin wrede öswer Hedninganm/ the

tig



och försia Capltel.' ,85
tig intet tittNämpn
intet akalla/tanck icke vppä wära förre MHgerningar/fbt'-
barlna tigöswer ost jnariiga/ ty wij at e sast sattige wotd-
ne. Hielp tu op Gudh war Hielparc/sör tms Nampns ähroMl:
Fräls sch förlat ost wara Spnder/förtitt Nampn stull. Tp wij
äromtitt Folckoch Fosterfaar/ochtackom tig Ewinnerliga/och för-
kunnom titt <lof j-örvthan anda. Vppa en sadan trogenßöön
swarar war Fralsare lEsus ganska trösieligen: The arc jwmitt
Folck/Barn som icke salff are/thcrföre arGudh theras Fralsare.
Then them bcdröfwtV/hanbedröswar honom/han Hielpee och för-
lossar them / thcrföre at han skonar och älssar them. Han tager
them vpoch bar them/ altijd afHldcr.

sfola wara tie jou-r scnrcniia, Om lon-r Doom«
i thetta Andra Stpcket:

I. senrcniiam?ct,t2m, ellerhuru Batzmanncrna fragalo-
nam / huru the fkullc bara fig a°th med honom / hwilken besiar i treg-
gehanda:

I. Sielswa Fragan: Ta jadethe: Hwad ffole wil ta gö<
ra med tig ? Jonas war vthteknadgenom-loten/han haoe bekant
sig wara orsaken tilHaszens Buttrande/ och theras storaFahrlig-
heet ztp fraga the medrätta HErransHögsieGudzTienare: E<
medan tzan hafwer sagtskuloen til Säret och Swedan; tp rnatte
han och ther til weta icikedom. Icke saförstaendes/ at enßomare
aff en braHlig rad / huru han honom döma stal / begära maste: tp ta
sunnien sallanTräd/ thet vthihan hängia wiue/
Thetta «Grempel är exlla«r6lnglium - vthan at man i allting
mäsie fraga Gudz Munn med Gavidvthi HansBömande/som sä-
ger:lag hafwerlust tiltlnaWitnesbörd/the ärominßäd-
gifware/Prophetia i Konungens Muns/ Hans Mun felar
intet i Domen. Tag Wiisheettil tigh/ ty hon är battre än
Guld/och hafwaförständ (affGuvz Hrd) ar adlare änSilft '

Aa wer-
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186 ThsnTijondePredikan
LuzuÄin Wep. si»t caK« mc» «lclieile ru«,' ncc fzllar in ci«,

nec fzNätn ex ciz. En Bsmare säpe med Tin H. Skrifft
HErre/ware min MekraseliZheet/cher vttzinnan wKrdenag hwar-kenbedrggen/eyhellcrbedrageriaghanl>ra. lagh sadei mitt föna
Stycks/fastJonas foorwill i fitt / dochingalundaisin
<lara. Tp knnde thejse Skepzmän/ somreda en sioorkundssapom
then tätta Oudh affyamptat hadeafflsnXbekannelse/ttpZZeli«-
gen ftaga:Om icke Gudh hade vppenbarat lon-e Hans olpdnss
st?aff/ effter tzan war högsieGudz Tienare. Om hwilkePetrus D
gersuller: Gudz wiUie är/atjmedgoda Gärningarstolen
igenstoppa Munnen ast the galnaoch oförständigaMenni-
stior / säsom the frije / och icke jsjom j hafwen then srljhcet
til at stylaOndstone med/Vthan jäsomGudzTienare: doch
liilwäKTHcr ey andrebespnnerligen äro tllfinnandes/ som i thetta
Skepct) jälange Prästens Liippar bewara Lärona / mäste

1.?ct.1: >j.
16.

man beftägaLagen affhans Mun: Ty hanär enHErrans
Zcbsoths Engel.
masie wij/ssmGudzOld lpda. z. Fragans enda ersak tPäthet
Haswet mstte otz ftilla wara i Mr Isn-r MWärmng war
försongd hoos Gudh/ förhopM ttze-lindn'ng päSttaffet. Ty'vti
allting mäsie man besee thet gemena tzafias sakerheet. saiul
blica summa lex clio. li rcuäÄr »ä Oci gloriam. Thet gemena
bäsiasWÄfard mafie pa ttzet tzögssa efftelfiräfwas/ när thet länder
tilGudz ähra.Tp msge delsthe stämas/ som sökia meer fin walfard/
än allasl gemeen; dels the ssm astundaMa fin förwinfi aff andras
vndergang.- Säsom mangenaboewidh Hafwet önstsr Skcpz och
Farkosiers vndergang/ at han affthen elmdigasßofffigrichta ma.
Sadanaborde högeligen firaffas/ja/ttzefseSkepzman stola pattzen
yttersta Dagen vpfta/och döma ttzem/vth.mGudzßom/sä lpdande:
Weetig tuförftörare/ tuffaltochförstördwarda. Hwad

Ncb. 13:17
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galler? Thesse Me(ssmmröfwat hafwer)stola göra ittsrd-
jpräkomtlg/ochenasstgo ochGäto/ ych saya- Wee thenfitt

Godtz
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Och första Capitel. iz?
Godz förmerär med «nnars Mansgodz / huru länge wil
thet wara k Och loder nwckin TräckWpa sig.O huru hasiigt
stolZthe vvstä sdm tig bijta/ och Vpwaka the jom tig bort-
drifwa/ och tu mäfte warda them til bnte. Ty tu hafwermänga beröfwat: Sä skola alleigenleffoe affsolckenbkröf-
wattghlgen/ förthenorätt»?ull / somiLandena/ iStade-
nom/och Vppäauajomthervthiboo/bedrifwmär. Titt
Radstag stal tomma tlno Huse til stam/ ty tu hafwer lpndat
öswerdadeliga.

3. Hwad th<mbeVekte sadant ftaga: TyHafwet gick fastvp,ps them.Med thesseOrd lckerProphetenlonas see/atGudh Hans
olpdno anteligen firaffa wille/ och befrijar Skepzmanncrnaiftan
all inKumanicct och hämd emot lonam. Haswaßatzmännerna
sä högeligcn astundatHafzens silllhect/huru mpckitme» alleCtzrifineKprkioncs siiNH?et/thcrthenhafwaskan:Men i medler tijd/förban-
natwati thenFrijd/som försiörerGudzahra/ochMcnnistiones Sa-
l>Zheet< Doch om möyeligit ar/ sä myckit som til ider stär/sä hafwerfriid med alla MenmKor. Winläggiandes ider
(som ären affCtzrisil rättaFärahiord)at hallaAndanoEnighet/
genomFrijdzenZband. Thet gemenabästas Mdeet:Sö-
ker StadzellSbasta/bcder för Konungcu tilHErrail/tytä
honom wal gar ider och wal. Athw.n och en ma simavnoer och Mouaträd/och nyttiaHErmlls Zoda nicd
WWgnclfe ichcn cra lcmmen/ ien Stad/<land/By/ 11. >lcswei
sitllhectmedthcn Andra. Ty Glldh är icke ojklckeliqhctenncs
vthanFriidzcnsGudh. Tn ssoiatheft'össda fig Med hwar
andra/wara fullkoume/trösta sig indördes/ wara ms sin-
nade / wara fridsamme: ia bllfwer Körlekzens ochFndzcnsGudhnärotzaUa. In summa, nu nä^'
gor förmaning när ider i Chrzsto/ar nägsr Tröst i Kärleke-uom/ärnagorAndans deelacht«gheet/är naqorhierteljgh
tärlek och barmhertigheet/fa vpftller minä gladie/at j ären

Aa ij
. ens

L,VM,I>: Il

i.(!ol,l4: z,

2.c0r.i4:11.

?I>iI,l:ll.;,4



188 Thcn Tijonde Predikan
ens til sinnes/lijka kärlek hafwandcs/endrachtige/samhallii
ge/at intel stcer lned kiifeller fäfätZg ahro/vtanmed ödnnutt
ratlle hwar then andra yppare an sig.Scer icke hwar pä sitt
egit basta/vtan hwar ocl) en pä ens annors basta. Och nar
wij thenna fiiUtzcet älssom/sa boor wisscrligenChrisiuslEsue/then
ewiga Flljdsursien/lbland och vthi med cn Andcligh Samwctz
Fnjd/och talar oji liufligen til: Frijden lätcr iag lder/minfrijd
giswer lag ider: Icke gifwer iag lder säjdmWerlden gifwer/
idor hierta ware icke bedröfwat/eyheUerradens. TvlE-sus är warFrijd/genom hwilkomwij hafwom dristigheet
och tilgang med aU förtröstninggenomTronapä honom.
Härom warder mera ratt nu/wilGlidh/talat.

I. 'larom affthcsseSkcpzmäns wänligheet ochftomhctt emot
lonam/a.t lvi/ themßedröfwadom icke mccrbedröfwa/tySteen pä
börda är ganska tUNg. MM finnerMennistior/somftögdasig
öfwer fmNnstas l?ada/ochnär nägon är fallenienstor synd/och mä--
siethcrförerätmäteligcn/efftcrGudz.lag/lildaTilncligitsiraff/haft
wa thc ssn störsialusi/lijkasomthcaldclcsrcne och hcligcworo. H"

Ekrpmtare bctänck:

Tszi. 9:6.

.7111,.141i7.

z; il.

Do^iinZle:

clamnare cavc, nam labimur omncx;

EnSpndare döm cp hasiigt/tp ingen ärvtan spnd; ty antingcn haft
wom lvi) want/cller arom/eller kunnoblifwa/hwad thcnne ar.lcke
fägcr mg thctta/at siprckia nägon i spnden/eller söma Hpende vndcr
SylldarensArmar, vthan thetsagcriaa: NärnagonSpndarcar
antlagad/öswertygad/och tilstraffet dömd/at wij /
som 6re privarPersoner/ ickesadanabcspotta/ eller förlufiaost öft
wer wärNastasßödh. VianHeller taga sadanttilWarnagcl/be-
diandesoMudhbewara för sii,ke store fall och brister. Glad tlgh
icke öfwer tms Owans(Nästas)FaU/ och titt hierta frögde
sig icke öfwer Hans olycko. HErren mätte thet jee/ och ho<nom thet illabehaga/ochwända smawredeifrähonom/och

ofwel
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och förstaCapitel. 'l^
öfwer tiF. Förkasta icke honomsinä syndcr/somsig bättrar/
vtan kom ihog/atwij a«e annu stuld vppä o§ hafwe. Thesse
Skcpzmän plaÄicc-athctta wäl/fastttzewisic honom waraFpl-
dig/doch ömlathe sig öswcr honom/tala honomwanligen til/sägl)
og hwad wij med tlg göm stolomiFastomenstligit Exempcl
sins vthi lEsuChnsil Pljnos Historia/til hwilken Jonas en aff-
malning ar. lEsusChristus have ingen spnd giordt/vthanGudh
lade alla wara ft>ndcr vppa honom. Hch wij haswom giordt ho-
nom arbete i warom spndom-/ och möda i wärom
at han matte för alla waraEpndergöra tilspllesi/ tphan matte be-
tala/ thet han intetröswat hade. Thcrförc narhansPijnos siund
ochmörcbftns macht nalkades/ antraffadchoNOM/förwara spnder
stuL/enmachta sior angest/hansSwett war schomßlodzdroppar/
löpandes nio pälordcn/cnHngel/itt ssapatCrcatur/maste sinrkig
honom/sinSkapare. Han tog Petrum til fig / och the 2. ZebcdciSöncr(sasomWittne)/begpnletil at förskräckias/bcdröswas och
angstas/ och sade: Min Sial är bedröfwatalt m tilDöden,
sior sorgtzaoehan afludX M/at hanspinos krafftafhonom fwachtades. Stor forg attzan wardt sangen ochbunden s.ffomgärningzman. Stor sorg/ at Pctrushonom3. Resor nckade ochförswor- Stor sorg Stor sorg as therasfalskaWitnesbörd. StorsorgathansördömdcslilKoHcnsGöd,
och Barrabas bles löös giswin/sior sorg ässin H.Moders/och theandra Gudsiuchtigii Qwinnors Tarar/ somhonom solgde,- men
doch förökte the försiockadeludar hm?s Sorg annu mcra: Thespottade ihansAnsichte/ochstogo hononimed Näfwarna /jomblige bundo för hansÖgon / och kmpustade honom lä-
vandes: Spä o§Chl lste/hwilkm ör then iom tig stog. He-rbdesniedtztt Foicksörachtade honom/ ocft beqabbadeho>
nom/ochkladdehonomvtilttdwittKlado/ochsandehonolnM Pllatum. Pilatus donomoffnldiot/och"rijgZknechterna wrcd) samnmn enCrono affTörne/ocha l!l- satte
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