
Then Tijonde Predijkanlyo

jätte pä haysHufwud/ochhangdeitt Purpurkläde pä ho,
nom/ bögdeKnä för honom och sade: Heel luda Konung.
OchgofwohonomKmdpustar.OchlEsusglckvkh/schbar
itt Purpurkläde ock Törnekrons- Och sade til them: Sij
Mennistian: Tä ropadethe Prasterna och Tie-
narenar/nar the sägohonom: Korsifäst/korsisast. lEjus
varsittKortz, KrMnechternabytte hansKlader/kaftan-
des Lottpä
Röfware/en pä Hans höqra/thenandrapähanswänstra
sijda.lcke warlEsusantäftijförtheras försmadelje/vtan
the som gingofram omKortzct / häi>de honom/ risie ssnHuf-
wud och sade: Twtj tig/ stönliga stärtuomkuUGudz Tem<
pel/och i treeDagar vpbygger thet. Frija tigZclswan / och
stijg nideraffKorset. SammalundaochtheöswerfiePra-
sterna gwrde spee aft'honom emellan fig/medthe Strifft-
lcirde/och sade: Androm hafwer han hulpit/ jMelswom
kanhanickehielpa. ChristuslsraelsKonung stlgenunider
affKorsiet/atwiimsttethetseeochtroo. Ochtheneneßöft
waren som korWst war med honom/försmädde honom
ock. Sadan och amwrförsmadclse taidehan / intilthesihan ppgaf
stnAnda.la/effter sinßeqraftnngwardt lMnkallad enFör-
förare. War icke thettalEsu Tilsiäildganssaömkcligit och elen-
digt iMen HErren Wille altsä siä honom mcdKranckheet/
nar han sitt Ltjsstil Skuldoffer gaff/hansSM hafwer ar-
betat/tä tzan bar wära synder. lEius klagar: lag ärMatk
och tcke Mennistia V Menntstiors begObbery sch Folckz för-
achtelse. Alle the som mig ste/ bespotta mig/ gapa vp med
Munnen/ och rista Hufwudet. Försmädelse bräkar migh
hlertatsönder/ochkränckermig: lagwanteat nsgor wil<
lewarkunna sig/men ther äringen/och essterHngstvalare/
meniagsinnermgen. PathetathanstullesomhailVisslliZm
gioedt hafwer/ ftalft och sörlossa H isran ttzen Ewiga Hchwttis
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och första Capitel. >ZI
försmadelse och spott. BeZrat tina spntzer/HälsseltgaSl'äl/ty för
theras stuld/arlEuPtjnavtan Taal päkommen! O I^acKr^mx.'

Tärar>Tarar ftpte vhr wara ögon! O tU
trensZwnsMur/lätTärarfiytabädeDagochNatt. lljk
soun'ilßeck t)ält Mtetvp/och tm ögnesten wande intec äter.
Statvp om Nattena och ropa/vthgzuttitt Hiertaisörsta
Wechmme in för HErranoni/ li-ka som Watn/ lyfft vp
nayänder MYonom/la kommer tualdrigpastam.Tackwa<
re tig/O älikeligelEsll/för then stora smälek tuför mig har vthstatt /

pa ttzet tu matte förwarfwa mig en ewig HZrligheet. Sicswulen och
alleHansrebstap ropa: Sttzg md affKochet: MenGudh swarar:
Stig icke nid/ vtan vthratta minWillia. Tu tzafwer icke nedstigit
0 lEsu/pa thct tu alle Trogne matte vpföra tilHMmclen > cftcr
tittOrb:Hmiagwardervphögdifrälsrdene/ stajiagdra-
ga«3atil mig. OlEsu/titthanarminKrona/tm smälek äemina-
ra/tin sörachtelse ärmin aterlöstning/ jaall tin sorg ochswedaar min
ewiga ftögd och gladie. ar iag aterlösi/nu ar lagsrälsi/nu är iag
kommenttiahra. Therförssuckariagoch beder: HERttIEsU/
iag tröstar vppä ttg/löt m,g aldrig pa stam komma. Frels
mig genöm tina rattftrdighet/ ochhielpmiHvth: Bög tin
öron til mig/ och hielp mig/war mig en starck tröst/ tit
ing altijd fty ma tu som, lofwat hafwer at hielpa mig. Ty
tu äst min Nippa och min borg. Tu äst mm tilftychtHEr-
re/HErre/milt hopp alt ift äminom Vngdom.

11, l2cam,Märckiom 2. tzuru lonas affsadestnNom: Han sade/tager ochkaster mig i Hqfwet. M andre
Menniffior döö /are ttzeras Manner omkting theras Säng / somthemtlösta och bcgräta/lonashafwer fina Winner langtöorto/
och ftulle nu blifwa Fiffiomen til sptzs. O hwilken ömkelig Grass.'1 'darna/Prc-pheternchufwud fiender/ssulle tzar fa sior orsak at lastaGudzPropheter/cmevanlonas sör ssn spndkasiadcs iHafwet.Sa-
dant lcker ep Jonas gafig til finnts/tp tzan kändc dels i sitt Sam-
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19^ Then Djonde Predikan
wet; dels affGudz vppenbarelsc sin Dom. Han kllndefulleraff
kötzligswagheet/häraffiförsionnc twifia/ men Hans ängcr päföljer
Tron/hwarmed hanvprattarfig/tpfasihan twistadesnlLijfwet/
doch ingalunda omSalighettlZ. Ty altthctsom är födt af
Gudl/thet öfwerwinner Werlden. Och tyenna arsegren
jom öfwerwinner Werldena/wärTroo/men hoo är thcn /

som öfwerwinner Weribena/vtanthen som tror/atlEjus
ärGudzSon?och thenna lEsus Mrker Hans beängstigadcSam-
wet/at han icke medCain förtwiSr / eller tager sig aff.
Vthan han bekännerfinasonder/och mcdGudzFolck thcm angrar:
Tu HErre gfiratlserdig/men wij mage ssämma otz/ at wij icke lpd-
detinaröst. Fattar Gudz allmenne Nad: OmthenQgudachtiga
wandrar effter sa stal han lefwa och ick-edöö/och alla
Hans Spnder som han giordt hafwcr/ stola sörlatne warda: Tp
han Zör nu thet rätt och godtar/therföreffal han lefwa. Han sat-
tav ochlEsu allmänna förtiensimcdTrone/ochsuckarmedPubli-
canen: Gudhwarmig armeCpndarenadig.lEsushafweralstat
mig/och gifwit fig vth för mig. lagtz weet at min Zörlcssareleft
wer. Och therföre förgater han thet til rpggia är/ och sträckcr sig
til tlietssm frammanär/jagandes effter Malet somföresatt ae/til
thcn <löön somförhalles oswan effter, afGudzkallclse iChristolEsu."

11.
Williogt vlhgifwit fig. Jonas sade: Kaster mig i Haswet. lE-sus sade: Slarthetta Templet neder/ ochi treedagar wiliag thet
vprätta. Ta sadeludarna/ISexochFpratijo
piet vpbpgt/och tuwil thet »prätta iTreeßagar? Men han sade
om sin Kropz Tempel. Thet sr: Döder min ; men eff-
ter 3. Dagarwilmg vpsia igen. En itthärligit
Tempel. Aff begynnelscn äre wij allc Gudz Tempel/ ta wij hade
GudzBeläte: Weten j icke/ at j ären Gudz Tempel / och Gudz
Ande boor i ider. Hwilken Gudz Tempel förderfwar/honom stal
Gudhfördckfwa. Thetta halllgaTempletförda>swadc Mij genom
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ochFörstaCapiteli
Syndafallet/ härär enjämmerligpkmdring. Fensitet al'vthfla-
git/ atwäreförnufftz och wlllios ögon areloroistefinnade/seees,
ter ögonens >lusta/Kötzelis>lufia/ochltthögseldigtwästnde< Kloc-
kan/cller Tungan brukar siem oro och därachtlgEnack/so»> Ctzrifi»
nomicketämes. PreoikantenGudh then Helga Trccsaldighcel/som icke bor ien argSial/arfördriswin. AUePclarne aro Nider,
bNltne/ tp MenmskioncsZöttcrlöpa til chet ondtär/il.
xe hade Gudh rättmatig Mcn lEsu
Tempelär förthenssullniderbnltit/atwart matte ätcrvpbpgt blif-
wa. At wij ärom atcr Gudh thcn H. Trecfaldighetz Bomng / som
Paulus ost trösiae: Weten j icke/atidorKropp är then H An-
desTempel/som är i ider/hwllken j hafwenaffGlldi/ och a-
ren icke idre egne? Ty j ären dyrtköpte. Therföre orenom «te
warKropp mcd spndcn/ vthan prijscrGudh vthiidorKropp/ochi
«drom Anda/hwllkeGuditllhöra. Gudh sager: lag wilboo vthi
them/och iag wilwaratherasGudh/ochthestolawasamittFolck.Hch ttzerföre vprättom vthi Trone/sastwij hafwom sallit medA<
dam/lona och flere/ochtwistom icke: Tythet hafwer sig ickess
med gafwonä/sommcd syndene:Ty om igenom ettsMennl*
stios(Adams)synd aro mange döde.-Säai mykit meerGudzNad ochgafiva
sumChristum/som lhen eneMennistianwar i Nadenne.Päthet atlasom synden hafwer wälligwarittilDöden:Sästul<
le ochNaden wallig wara/genom rattferdighetenatllewin-
nerligltLljs/genomlEftlmChristum. Trösiom här widh.

I 11. Nanoncm lcnrenrin, Märckiom til thet Tridie Skäl til
en sadanDom/hwilket ar twäggehanda:!. Sä stiUas ider Haft
wet/här later han paskijna en härligTronesfrucht/som ae kcirleke,
mot offta later fittMföislnßroder/närGudzähra <a sordrar. Sadan fin YWas älstare warPaulus/ta han sä,
ger: lag hafwer ficlswer önfkat mig bortkastat isra Christo / för'wma Bröder stull/som migkötzligastplle äre. En sadan warMoses i
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i94 Then Tijonde Predijkan
fom sM til HErran /ta Israels Barn hade sallit iAssgudttij.' Ah/
thettaFolckcthafwcrgiordt ensior spnd/och haswagiordtfiggyllcne
Gudar. Nu sörlat them theras spnd: Hwar icke/sa strapa mig vs
thutineßooksomtuffriswithaswer. 2. Bekräfftarhanthettafltt
stäl: Ty iag weet at sädana stor Storm kommer öfwer ider
för Mtna stuld. Haller icke längrc fördrag/Hafwetkan icke siillas
mcd mindre iagkastas omßotd/ty iag arOrdsafcn/föv min olydno/
til ttzenna idcr olpcko. Här ar ater en Trones ären rätt
ödmiukheet/han giorde alle ftij i Skepct/ men figh gaff han vndcr
Gudzbchag/ochbckande sig vppenbarligcn brotzlig.
defigDavid/dcls närProphetenNathan honom förehölt filtHoor

> och Mord/sadehan: laZH haswer jnndatemotHEßranom.
Dels när han raknadc Folcket/och fickseeMordEngelen/sade han
til HErran: lagh haswcr syndät/ iagh haswer giordt thenMiligärningen/hivad hafwer thennaFären giordt?Efftw
fölliom thejseTrognasExempel/sa ffalHErren ja wäl osi/som them
nadeligwara:Tp HErrenbygger Jerusalem/och samman-
hamptar the fördresnai Israel. Han helar them som itt
förkrossat hierta haswa/och förbinder theras fweda.HErre
vprättar the Elenda/och siar the Ogudachtiga tillordena.

lil. karlek ock Qdmiukheet/huru mnc-
kltmeerlEsuChrlstlKarlet/atföränwljstullehlifwabor-
to i theEwlga BöUior/sa haswer han lijditßöd och Pii-
na för ost. TysäälstadeGudh Werlden/ at han vthgaffsin
Enda Son/ pa thet at hwar och en som tror pä honom/
stal icke förgäs/ vtan fä Ewinnerttgit Lijff. Och Gudz kar-
lek är vthgutlniwär Hierta/genom then H. Ande som ost
glfwin är. Tv och Clmstus / then siund wit ännu worom
Nvage/^ffterThden/hafwer llditDödensör ogSyndare.
nu wilnäpliga nagordöö för thet somrätt är/för thet som
godtartorde til aswentyrs nagordöö. Therförebeprijsar
Gudh sinKarlek til o§/ atChrHus är död sörog/ nar wij
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OchFörstsCäpitel. n
ännuwore syndare. Hlfiomtzonomigen/ochsäpomaffalthiee-
tl,:HErre tu weest aU ting/ tu weest HErrelEsuat iagh
älstar tig. Fast lijdande / för lEsu Kärlek
ffull/i thennaWerlden/somlonas sadetilCkepzmännerna: lag
weet at sadant kommer öfwcr idcr för minä skull. Säkommer
ochChristi Lijdandelnyckit öswer lckeatChrisius/vthan
Dicfwulen ochlEsu sampthans >lemmars Hatare tire thertil oe-
saken/tp wij warde jwför tina ffull/HErrclEsu/oageligen drapne/
och äre räknade sasomSlachteMr j dochliMal öswerwinne wij alt
thetta Zenom honom som älssat hafwer. Tp iag är wij; thcr'
vppa/athwarcken Död eller 4ijff/cller Englar/ellcrFursiadöme/
eller wallighetel/ eller the Ting som nu are / eller the somtilkomma
stola/eller högheot/eller diuphcet/eller nagotannatCreatur/kan stile
jaosi ifraGudzKarleek/som ar iChrisiolEsu waromHErra.Thcr-söre warihonom .' Amen HErrelEsu' Amen.

.fok, 117 >7<
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HTHMännema rodde/atthe.mätte äter

mtet: Tytzafwet gtct swärliga vppä them.
Täropade the tll OErran och sade.- Nh

Hkrre/lät ost icke förgäsiförthennaMan-
stns Släl flull / och räkna os; lcke offplllgt



,96 Then Ellosste Predikan^
Blodttl: TytuHEnegör stsom tlg täckes

2.?21. l;20.
1!.

lasom alss. och Vthw. iHErranom ChristolEsuför.HH tsamblade i then 2.Chrön: Bokans2o. Capit. Atnar en
Fiendcrkommo emotKommgen losaphat/

ta hafwcr han ibland annatsilckatthessc Ord tilGudh och sagt.:
thi otz är lngen macht emot thcnna stora hopen/ som emot
o§ tolnmer/wl) wete lckc hwad wij göra stole: Vtan wäre
Ogon sce til tlgHErce. IhwilkeOrdlosaphatgifwertMnnaj

I. Fuam intilmicaccm. eller sm oförmögenhcet / Vthi oj) ar
ingen macht/emot thenna siora Hopcn/som emotch kommer. Jo-
saphat war cnrijk ochhärligKonung/mcn hanbesrpndadesigmed
Ahab/ochhalphonom emot theSprer/thetfölestraffarProphcten
Jehu honom/sapandes.- SkulletusahielpathenOgudachtiga/ochHka them som HERranhata ? Och för then fkull ar öfwer tigh
HErransVrede.lehutröfiarhonom lijkwäl
förmodar han stgicke GudzTimeligawredekunnavndga/ emedan
Fiendens macht hansKrigztzäsr widt öswcrgick/fom han sager:Nu
siz the läta omgalla thet/ och koma til at vthdrizfwa vthur titt
Arff/som tu wil tuickedömathem.
Sa klägat ochDavid: Gudh the Stalta sattia sig emot mig/ och
theTvranncrshoov siar mig effter mine Slal: Och hafwa tig in-
tet för Ogon. Errannom och wijwär oformögnaEwagheetemot
ware Andclige och hwem wisilom wij sotia
hielp s Emot HErrenhaswom wij medlosaphat ftlndat /HErren
weet ware Tanckar /at the äro fasanglige. Wij äre elendige
lordmatkar/saldevnder spnden/och vthiwartKbttbor intet godt.
HäremotärHEnan tmGudh en förtärandeEld/och nijtälstande
Gndh/men alle Ogudachtige och Förachtare (sädane som wij äre
afNaturen)äreHalm/HErransEld stalpptanda themsagerHEr-
renZcbaoth/ och skal hwarcken lefwa them Root cller Qwist. Ty
hafwom wij intet at pscka pao§ sielfwa/ tp warc Gärningar a«
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Och Forssa Cäpitel. 197
Stofft och wcre icke hwad wij göra skolc/sagerlosaphat
Wij äre ttul,6i, galneoch oförsiandige/enOxc tanner finHcrra/
och en Hsna sin Herras men Wij kännomthetlcke/och
förstäm thct icke.
tade til at troo. Vthan hafwom wij mcd losaphat och andre be-
dröfwade Eyndare in at ropa HErr^/thethafwom
wi) igcnomlEsum war HErra /som hafwer mcd sinWärdigheet
tzulpit wcir owardighcet/ och mcd ssne vthgutne Blodzdroppar fiil-
lat och vt.WchtOudzoändeliga wredc/ty i lEju aUena haswomwijFörlötzning genom Hansblod/snndernasförlatelseefterhansNades Rilkedomar.Har pägrundomwarßöön/men icke
pa° ficlswa/tpHErran wänder fiZ til theöfwcrgifnasßöön/och

'^

''

?s2'.,»l:iz.

17.
.försmaricketherasßöön. Somludithftger: TheHögsärdige
haftva icke nägon tijd behagattig/ men altijd hafwer tig be-
hagat theElendas och ödnnukas Böön/O />EI reHimmc<lensGudh/watnensSkapareochallCreatmsHErre/hör
minä fattigaßöön/ som aUenastpä tmaßarmhertigyet dri-
star. Thctta giswer ochlosaptzat tiltänna:

I. Bpcm K Kclucistn in solum Oeum collolänclo.- Athan
grundar sin Böön icke pa stn Ksngl. Hälllghect / vthan pa GudzNad ochlEsuGodheet/sattiandcspahonomallcna
nmg: Vtan ware ögon see tit tig HErre. Töcrföre giorde och
HErran/sommcd honomwar/cnsiorEalighcet. TyGlldh män<
de thet la laga/at hwaraffFienden tog thcn andra affdaga/
ochGudz folcklvar,föl'löst< Ochlosaphatmcd stttFolck vtbptle
Roswet l;.Dagar/tp thttwarganstampGt/ochchcdrogottlle,
rusalem igen ,nkd ftögd/tp HErren hade gisivit thcm en glädie öft
wer theras Ficnder. Hoo wil ta icke si.cka mcd Gamd: Skaffa ostHErretzlWnd i Nödenne/tpMennMorshiclp ärsasangel/gh. IGudi williom wlj bewijsa manl<gwärck:Hat,ssalvndcrträdä alle
wara Fiender. StättomwarTilförficht tillEsum allena i war nöd/
sawardomwij hönhöroe/och suckom: /)Erre/förtigaraltmittw
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Then Ellojste Predikan'9B
gar/ochmin suckanär tig intet fördold. lifiat vpHErrelEsu/
hielp ch och förlös chför tinagodhetikull. Sa sivarar han: Then
til mig kommer/honom kastar mg icke vth. ioswat ware therföre
Gudh/then minaßöönicke förkasiar/eller wänder finaOodheet iftH
mig, TheHednisteSkcpzman hade 06Z förticntHTnans wrede/
thcn the wille mcd fitt arbete och roande men kunde ic-
ke/tyropade the til HErran/goswo fig vnder Hans willia/sayan-
des - HErre tu gör läsom tig täckcs / somwar Tart chlarer /

hwilken wij i twenne-läropunctatöettachtom:
I. Conatum iiritum j theras stora/ doch safangafiljt/ at

söra Skepet med Jona tii Landz.
11. lanzviniz )«n«, thtgö^

ram förGudh/försigöswerlon«ostyldlgaßlodz ochLilfz
förjpiuan.

I. märckiomförsi theras Arbetande:Hmhwilkct
Guvz Ande talar: Och Mcinnernarodde/atthemätte äter
kossia tilLandz lgen.koc!icl?2nr the groswo med H
rarna i Wattnet/och wille med wald föraSkepet the
mättestona thennasremmande olpdigMan/them här til
obckant/ som hadefördt them i sior olpcka/ hade fielff dömtfigh / at
Haswet icke kunde stillas vthan Hans vthkafielse/ clliefi maste the
alle förgqs/ theförgata fin egen olpcka ochlekamliga wälfard/ pa
thet themattefrälsaPropheten/ochföranhelbregda til.landz. 0
lnira ö^incxspsÄataKumanicaz! O hwilken vndcrllg och
modelig mistundsamhcet! lagförvndrar mig öfwerGuozWilshet
somWcircket sasialte/ atbadelonas ochthcsseMän mattekoma
til sinafullkomliga spnders kändzlo. Thenna natmliga Gnistan/
athögt achta sinMstasWalftrd/ sirdämpa mange MenMior/
at the achta fin Näsias an osfclliga Bcsiar. En sa-
danTyrän önstade/at alleßomare siullehafwa
en Haltz/at han matte alle tiUijkadrilpa.NarHannibal sag en Grop
sull med Mennissiobloo/ sade han: O hwilketwackcttSpcltakel.

Hoo



Och första Capltel. l,y

Hoo weet icke theHispaniersTprannij vthilndien/när thenßabp<-
loniskaSkökian Paswe Julius/som sigh kallar cn Heneöfwer hela
Werldcn/tildeelte the Spaniorer Indien/thet han intct rädde om /

tp the hade sin egenKonung Attabalida/ at the stulle twinga them
vndersittwalde/och bredowid/at cmottaga thenPawissa l<el,giaj
ncn. Nar the thetta soni frittFolck förffuto / äre the jammerligen
förd.Kfwade. en DominicanlstMunck striswer:At en da-
geliglungfru eller«dclVngling/ a'rbortbpttfören Kanna Wijn /

Olio elicr Ettikia. Konungens egen Son ärbortsald för en Ost.
,00 Personer bpttes för m Hast. 800 Indianer för en göddßest.
The hafwa omsördt thelndianersasomFarehopar/satttherasKött
faalt vtiKötbodan. Kastat theras Kött för sinä Hundar / huggit i
sipcke. Ia öfwat pa thcmitt omenssligit Tprannij. Thettahar
Pafwcnlulius astadkommit. Vthaff theras Fruchtstolenjkänna
them- GudhvthsändeAposilarna menickeatstöfla/fö-
rdärswa/ochtwlngatilGudzßijke. ThenHögste hafwermacht
öfwer McnniKorsRiite/och gifwer them hweln han wil.
Tu stalt icke hafwa Lust til tinsNasias Hws. Wee them som
saraefter at göra stada/ochhafwa ondt för höndcvoch thet
fulloorda/ty theäroHerrar/therijswaHkrartilsig/ochta-
gaHws hwilke the wilja/altsäbedrifwa the wäld med huars
och ens Arff. Therföre stalen ond Tijdkomma öfwerider/
I stolm klaga: Thetar vthe/wij äromförstörde Are sada-
ne omenstlighetz Excmpcl Tprannerna satte til en ewig <?am,Hu-
ru myckit mcer mage the stamas/som handtera sinä Vndertzaswan-
de/fasi wärre än Trälar/ochpa Tprannistligitwijs/ssinna themHudena aff/ och Kötet isra theras Been. I aten MlNs FolckSKött sägerHErren/och när j haswen dragit them Hudenaaff/sasiätthemßenensönder/och stycken thet ifrä hwart
annat/ lljka som vthien Gryto/ och lljka som Kött vthi en
Kattil. Therföre närjnu til /)Erren ropande warden/sästal han intetwilja höra ider/vtan fkal sördöllia sittAnsichte
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för <d?r/pa then samma onda
wäsende förticnt hafwen. Wachte sig atthe ickcbortsalliaMen-
niillsr/förHundar/ Hästar och andre ostalige Dmr / tp wij ärc alie
Gudzßam/och samange som döpte äre/hafwatkladtsigh lEsum
Christum/och are atcrlösie och dvrt köpte / icke mcd Hundar eller
Hastar/vtan mcd lEsu Chnstißosensargade Blod. Troo the sizHe affandra strassas/ ther fittet-envpiHögden/HErrenGlldh
en Gudh öfwer alla Gudar/ och en HErre öfwer alla HEr<
rar/enstorGudh/machtigoch försärligen/then ingen Per-son anseer/och tager mga mucor. Bctäncker tzuru thet wil ga i-

then somhatar
tc(theFroMma tager iagvndan)Sa säger HErren. Dom v«
tanßarmhertigheetssalhonomöfwergä / somßarmher-
tigheeticke giordt hafwer. HErren stalganstagrusweliga
och snarligakoma öfwer ioer/ochen gansta hard Dom stal
gä öfwer Herrarna/tythemsomringaarewiderfarsNä-
de/men the machtiga stola mächteliga straffadewarda. Ty
then som en HEMe är öfwer alla/ hanfrucktar icke för nä-
gorsPerson/ icke stnr hanHeller för nägon macht/han hasi
wer giordt bäde smä och stora/ och hafwer liika omjorgsör
alla: Men öfwer the machtiga stal en härd Doom hallen
warda. Til ioer j Tyranner talar iagh/ pa thet jma lara
Wijsheet/och icke affwijken. Tv then som heliga laro helgeli-
ga behaUer / han waroer helig hällen/och then som henne
wäl lärer/han blifwer wälwid sig. Sä löter nu mitt Taal
behagaider/ begqrer thet/och laterlara ider. Zngengöre
Heller sin Nasta öfwerwnfo: Ty then som öswerwäld och
orätt gör/han kommer pa sidstone ifra Hws och Hemman.
Ty safnart thenElenderopar/sä hörerGudh thet/ochHem-
dentommer snarliga. Then Elende kan snart försee sigtz/ och
täär thet berömligit öfwersee med ttzem/ somoffta affSwagheet/

Napsi
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)?zpfi förtiena / thet en föesichtigh Mennissia wäl gör: Tp then
Rättferdige kannerthenFattigasSaak/then Ogudnchtige
llchtar intet förnufft. Inbördcs skolom wiz och göragodt / icke
allenastwareWänner ovihan och thcmsomofftakunna ffada chhö,
geligen/somthesseSkepzmanemotlonam:Om tlnOwanhumgrar: Sä giffhonom Maat/törstar han/ sä gifhonom drlc-
ka.När tutdet gör/sä jamkar tu glödandesKohl pä Hans
Hufwud. Lättiglckeöfwerwunnen warda affthetOnda/
Vthan öfwerwin thetonda med thetgoda. lnsumma.gch-
terthetta igemeenbadehsgock lagemothwarantzra: Sä kläder
ider nu sasom Gudz vthkorade Helgon och Elstelige / vthi
hiertansßarmhertightt/wänlighet/ödMlUkt/sachtmodlg-
heet/längmodigheet. Och vndragerhwar annan/och för-
later hwar androm/omnagor haswer nägotKlagomaäl e-
motthenandra: Sasom ochChristus idersörlatithaftver
sägören ochj. MenösweraltthettalkiaderiderKarlcken/
hwilken är fuUkolnligdetenesßand/och warer sullkomlige/sasom ider HimmelsteFaderfullkomlig är.

I. lVlali benefaciunr?i)s. har aff/at the
onde/jastelfwaHedningarnamasieoffta/effterGudzingisiVelse/gö-
ra them Frommom godt. Therförethen som wil haswa gunsi och
befordran asthöga Herrar/hanmasie bediaGudh/athan wille län<
tia theras hicrta tii Barmhcrtigheet. Icke allcnast thet / vthan ock
Om nagor Måns Wagar behaga HErranonl/ sa gör han
och Hans Owänner t<l fredz med honom. Sa have thcsseSkepzmän förspn och wyrdnae förlona/effter han war högsteGudz
Tienare. Goch sirilder icke thet har emot/ efftcr Gudh ingaffthem

och Karligheet/ tv funde the icke kasta honom i
Hafwet/ och fullborda thet Oudh i stnnet hade/tpGudh wil/atwij
stolom alssa war Näsiä/ ochdoch lijkwäl hata Hans synd/och gis-
wa honom sstt förtientaStraff. McnnWan tan och offtagärna
willm thet Gudh icke ml Ia Hconingarne äre offta barmherti-

Cl gare
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gareemotGudzTienare/an the somiblandGudzFolckvpsöddeK

««4».
v«n.e -,.

x«t. 2,: >.

ro. War icke Pharao mpckit gunsiig emot Joseph. Garius en
H<dnlst Konung tänckte at sättiä Daniel öfwer hela Rijket/tp en
högAnoewar vttzi Men ater igen Folcket som tilsörne ro-
päde: Hofianna Tavidz Son / wälfignat wari han somkommer i

i Högdenne/thestrija öfwer ICsum
cruciiiZc, crucitlZe,korslfasi/korffäsi. The fiältc fig efter opetan/sa länge alt wäl gick/ sade the/ alt haswer han wäl bestalt; men när
the sago honom ganffa förachtelig/fullmed wärck ochsweda/strijas
dethe/korffäsi/tagaffWägen. SasomthcsseSkepzmänmedlo,
na /sa beftijta fig Hedningen Pilatus frälsa Hans M. Jonas
warbrotzlig,- menPilatus säger om Christo:lagh finner ingenI.uc. 2, :4^

»4.1j.12. hrottmed honom. Item -laghaswerförhördthonom il,
dra Narwahro/och finner doch ingen affttze ogärningar
med thennaMannen/ther jbeklagehonomföre. Mankan
intet komma pä honom thetDöden wardt är. Och ater sade
Pllatlis til ludarna: lag finner ingaDödzsak med honom/
hwad haswer han Ma giordt: Tyersöre wll iagh näpsän och
gifwan löös. Thetta clr tröfieligit at lEsus ar ostpldig /tp han är
HERren som of) rättserdigar/then rattserdige och aldrahelgasie.
Men wij arestyldige looc>GPund/them wijaldrigi Ewighelkun,
na betala/menlEsus haswer altbetalt mcd fin ostpldighect/ttwilken
han ol) affNade fkanckt haswer. Ty efftcrlEsus är o,?pldlg/sa a-
re wij och igenom honom ossploige. 'Tphanskänckteschtilßatt^

?«.,?. s.
,:,i.

~c01.,:i0

ferdigheet/til Hclgelse Och när wij pa wart ptter-
sia döö/ropar och Oudh Fader öfwer o^: lag finner ingen ssuld
med thennaMennWan/tp allehans synder äro honom förlatna/

~<lc>i>6: >l

»3. '4.

*"s finner ingen Flcckpa honom. Tphan ar asiwagin/hclgad och
rättferdigad igcnom HErranslEsu minConsNampn/ och war
OudzAnde/therföre ssal han ölwmncrligen blifwa vian smittoin
för Gudz Stool. Tacklvaritlgh tu ostpldige lEsu.' Huru stal
iag wedergallatigalle the Walgärningar som tu mig gör ?

lag
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Zag wiltaga thenhälsosammaKalcken/ochpredikaHEr-
rans Nampn. lag wil betala minLösste HErranom /för
alt HansFolck.

11. lucecssum, Märkiom til thet andra hwad the
winna mcd fitt arbete: Men the kunde intet / ty Haswet gick
swärliga vppä them. Thet är swart at svierna emot Vdden.
Sasom Gudh/sa aro Hans Ord oombptelig/ Jonas masie siraffas
med Hwalsistens Buk/ ty kunde the icke komma til <landz / vthan
Hafwetbleffttzemfasiolpdeligare an stn. Therfbre masie man
Vthi allting lpda GudzOrd/ sa framptWalfignelse/CaNghcet och
hielp stal förhoppas. Elliest sa ar alt Arbete faftingt. Theras
mildhel emotlonam war wal berömlig/men hon matteickeskattas
effter Mennissiors Tanckar/ vthan vndcrkasias GudzWillie/som
hade bestutitsiraffalonir olpdno/the willewarabarmhertigarean
Gudh/somwänderFolcksens Tanckar. När honom är WijS-
heet och macht/rödochförständ. Nar han nagoninnelyc-
ter/sä kan ingen vthsiippa.Sij/när han förhaller Watnet/
sä torkas alt/ och han släpper thet löst/ sä omstörter thet
Landet.Hanförer theKlokasslom ittRoff/och gör Donia-
rena galna. Ingen wijsheet/intet förständ/inZen konst hiel-
per emot HErran.

MuMus fclix conacuz s 5 uulis un^nam.
donliliuln li non

OmHERren ickebpZger Huset/ sa arbeta the fafangt som ther pa
byggia.Om HErran icke förwmar Staden/sawakaWächtarenar
fäfängt. Ty nar han brvter nider/ sä hielver intet vvbpggia. Ther-
före maste wij alle ware Gärmngar lampa effter Gudz Befallning
och Hrd/effter Pauli Förmaning: Alt thet j gören medOrd el<
ler Gärning/ thetgörer alt iHErran s IEluNampn/och
tacker Gudi och Fadrenom genom honom.

11. <lärom til thetAndra/sasom thesseSkevzmän emotHafzens
swallande intet kunde vthrätta: Sa kunde cp Heller Pilatus emot

Cl ij ludgr>
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ludarnas HMigaStorm/siora afwund
ratta. Och the laoe äth med stort roop/ och bcgärade at
han kol tzfästas:Och theras/och the Ofwersie Präsiclnas
roop wardt <w mcer och mecr. Och ta Pilatus sag at.han kunde
intct ffaffa/vtan scrlet bleff )w mcer och mecr: Sa willetaPilatus
göraZolckcna fpllesi/ och hade lEsumvth/och satte slg pa Gomsio-
len/ pä thetrumsom kallas HcbraistaGabbatha/
och sade til ludarna/ secidorKonung:Ta ropadethe/tagbort /

tag bort / kochfast honom. Pilatus sade: Ckal iag koreasta idor
Kommg i haswe ingenKonung
vthan Kcpsarcn. Tä öfwcrantwardade han honom thcm/at han
stullc kolWsias. Then Hclige <utherus beskrifwcr lEsu Doom
gifwcn aff Pilato salunda: ()uar>iam
AeAc-rn le
vir, Iclec»
<l«e2 Przescs,
jurcs 5 mciico. Esfter lEsus affNazareth haswer glswit
fig vth förludarnasKonung/och ttachtatefterKeysarens
Kl ona/ ty dömer iag Pilatus/Landzhöffdlng/harvthilu-

RomerskeKeyfarensställe/rattoch blUigt honom til
KortzensStraff. Thetta warenförl?racl-elig/orättftrdiglom/
Pilatus handlade sörst emot sittSamwet/hwilkct dochhonom
isinom ti>d vpwaknade/sa at han affFörtwiflande/faller pa sitt etzit
Swärd. Sedän emot allRätt och biUigheet/ han wisiclEfus
war ossyldig/menßarrabas en Mördare 5 doch gifwcr han Bar-
rabamlöös/ mcnlEsum dömer tilBoden. Gudh bcmarealleVo"
warc försädantgrascligit fall.' men ha°r vthi ar en siorHemlighet.
Caiphas sade: Thet är nyttigt at en döörför Folcket. M
ärom clendigcßarrabX/som giordeUplop ochMordiParadijs/
och thcrföscmasiewijßöden
sto/hau haswer föndersiijtitwaraßoyor/ochwlj arelöse. Wijwore
alle öswerantwaldade Tiefiarnasasiundan til at pijnas för svuden:
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bch första Capitel.
Mcn lEsusaröfwerantwardad the blodtorsiigeludaenashamd/
tilat pinasochkorjifäsiasförwaraspnder/athan themförsonamät-!
te igcnom Blodet/ pafitt lEstls är förd vtzr Radhusct pa
Platzen/äroömd vnder baranHimmel för sittiandeßatt/ och alt
folcks asyn: Wiihaswom fielswc fördt vhr Paradijs/ och wo«
stpldige/ cffter wij hade spndat vnder baranHimmel/vthihelgeEn-
glars aspn offentelig siaUasförChrisiißomsiol/och fä fasom wij
förDnt hade: MenChnstus later sig höraför altFolck/at han är al-
les Saliggörare/och hafweröpnat atwy stolom
aldrig fördömas vthanchi fä matto är blifwit riikeliga gifwin
ingängeni wars HerresochFratsarcslEsuChrlstlEwlga
Ri)ke. lEsus blcff dömd vtan all Nad/Ratt/och medludarnas
siörsia begär/ sa borde wij och fördömas/vthan medrat-
ta: TpGudh hade stapat Menni<kian cffter fittßclatt/och ttle-
wigt at hon skulle wara sadan som han cir. O6) hade giswit
hennewald öswerali spnligCreatur/nzen honfölltherifran/ tpwar
Gieftarnas högsta astundan/at honmatte fördönlas : Mcn istal<
let för Onade/hafwer Näd ochFrijd förökt sig i o§ geno»n
wärsHErras lEsu Christi Död. At G«dh icke handlar meo

och wcdergäller icke effter
waraMGgärningar/atthet icke stullega som Bicfwulcn wil/vtan
som Gudh haswer besiutitaffEVigheet/atvp,rattaoi)iC!)riftolE<su war endaste Saligheet. AtlEsus dömdes/hajwer han fnjat ost
iftan ttzen Ewiga földömelse. VthiParadijsgrcpowtzeffterGudz
May: tt/ och therföre borde wi) fördömas/ mcn wij are frijgior,
deafflEftl/som är en ewigKonung. lEsns-dömdes falffeligen/
som assundade han itt werldzligitKonungarilke ochKcpsarens spijra
therföre honomtil V?esa/satte the Hans saak öswer Hans hufwudva
korsct: lEjus affNazarethludaKonung. Menthet
är them siclff til en ewigssam/at the förnctade then helige och räti-
ferdiga/och drapo : Wij vnnom them Henähran/at Kcpsalen artherasKonung) menwi) ftögdom otz/at lEsus ar

Cc ilj war
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warKonung. Ochffriswom thenna öfwerffrifften i ware hiertan
medZylleneßoksiäfwer.lEsusenFrälsamTy han sralsar sittFolck ifrä theras synder. AffNazareth/ ty hanar hwiitaftstlldifran syndare/och en grönTelning/i hwilken wijgrön-
stas och blomstras ißättserdigheet och myckmFrijd. Juva/the ludareffterKöttet/ til hwilka han enkannerligen fänd
war/förachtade honom/therföre haswer han
derjätare/Andeligeludar/lom inwärtes doldeäre/ at hanar giordtllHedningarnasLiws /och theras Saligheet mtilWcrldenesEnda. Konung. IckeenWerldzllgvthan An-
delig. Sager iblandHedmngarna: AtHErren arKonung
och hafwer sitt Rijke sä widt som Werlden arberedt/ at thet
bllfwa ffal/ och dömer Folcken ratt. Himmeten srögde sig
öfwer honom / och lorden waregladh/ Hafwet fräse/ ochhwad ther vthi ar/och frögdesigh. la/Vthwalde iHErra-
nom/ anammom thensachtmodigeZionsKonunglGörer Pol-tarna wijda och Dörarna i Werldenne höga/ at Hhrones
Konung ma draga ther in. Hwilken arthen l«mme ahro-nesKonungs Thet HERran Ze-oaoth/starckoch strijd/han ör
Ahrones Konung/Sela!

öwt.llil.
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Thet Andra «m theras Bso«.
l. guctn äiicKat Achtom försihwem
ropade the til HERran och sade: AchHEßre »Theien storNödh/ antingen matte Jonaskastas i Hafwet/

eller the med honom omkomma/tp ropade the til /ekovan HEr-
ren/vthi theras angesi/ latandessee/atbadeHaffzens siillheet ochlon«iijffwarttzemkärt. MeneffterHErrenickewillestonalo-
n», och han waren HErre öfwer Himelen/ Hafwet och HetTo-
rra/ och tunde altsammanswäldeligen regera/tpförachtathe fina
Affgudar/ fip med en innerlig Tilförficht tillsraelsförffräckellge
Hch machtigc Gudh. Sasckger HErrenlsraelsKonung/och Hans



OchFörstaCapitel. 207
Förlossate / HErranZebaoth: lagh är then förste och iagh ar
then sidste/ochvthan mig aringen Gudh. The solia HErranomßad/hielp och bijstand: TpnärHErranom finnermanhielpcr
ochWWgnelse. Vthihonom/affhonom/ochvppahonom/ma-
sie alle waraßönerhegpnnas/medlas/ochandas. Tp tzan allena
weetwarnödh och kannel wart elende/kanochhielpa/närallhielp
vthe är. Suckom thersöre vthi thesse bedrösweligeWerloenesßöl-
jor:HErre til tigropar iag/tu äst mitt hopp/ mindeelvti
the lefwandesLande/achtavppäminKlagan/ty iagwalder
swärliga plägat. HErre hör minäBöön/förnim minä bön
för tlnaSaninZ stuU/ böönhör mig för tina Rättferdighet
stuU. lEsus swarar.> lag alffar them som Migälfia/och thesom n,ig hittida stkia/che finna migh.

compcnl2t. 4ärom här aff/at Gudh offta wedergäUer Timmelig
stada medAndeligoch Ewigt gagn ochWälsignelse. Skepzmän-
nerna lhdoSkepzbrotttilfitlGodz/hade storFahrligheet vaSiön/
twifiadc om fitt M. MenGudh wälsignar them medftn Nades
kundskap. Tllsörneropadehwartil sinGudh omhielp ochbijsiand/
och twifiadc om Bönhörclsen/tp the kasiade -lott: Men aff G«dz
Timcligasiraftläratheaflonxbekännelse/hwemtherasochalles
Ckapare war/göra en märkeligförkoffring/ at icke en vthan alle cn<
drachteliga ropaoe ochakalie HEMan. Hwilkcn Kundskap är
bättreän helaWcrldcnnesEgodclar. Ty omMennifkiorna atte
helaWerlden/ochworethennakundstap hwadgagnade
thet them?Tp themsSilfwer ochGuld stalintetkunna hiclpa them
pa
komlig en root tilE-
wigtLljff. Ia thcnnaAndcltgaWlishect ar bättre an Parlor /

och alt thet man önssa mä/ kan intct lijknas hcnn''. Aneelig Rijkc-
dom och a? när henne / warachtigt Godz och Rättferdigheet.
Hennesfruchtan arbattre än Guld och fhnt Ould/och hcnnes Til<
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drächt är battre än vthkorat Silswcr. HimmelensSool förbor,
gades affMoln och starckt Wäder/sör therasHgon/menOudh vp-
lnser theras hiettä mcdftn Klarhetz Hoo wil ta icke lijda i
thennaWerldenne/ emcdan thet med EwighNadhbelöntwarder i
Gudz Rijke. Tp om theratte Glldz Hlffare än iMennWors asyn
myckit lijda/sa hafwa the doch ittwisthopp/at thealdrig döö stola.
Thcwarda nagotlijtet plagade/mcnttzemstal mykit godtwevcrfa-
ras. Om wij lijdom med honom/sä stolom wij och säkomma
med honom (lESUS) til Härligheten.

11. Ocpreoarionis summgm. Achtom til thet Andra hwad
the affbedia: Ah HErrelät osstcke förgäs for thennaMan-
lensSiäl lkull/ ochraknaotz ickeolfyldlgtbloo til. The wil<
le icke förhasilgt exlequera GudzDomöswer lonam/ ihugkom-
mandesthenMennWigaSwagheten. Ttzehade tagitlonamom
Bord/Gudh hadebesaltthemsirassa honom/thet the ep effterkume.
Therföre bidia the: Ach HErre wi)bckänna/attuästenrattferdig
och machtigGudh/tigh kaningen emotsia/watt<lijffaritine hand.
WäraAfgudar formaintet/wij hafwom förtientVndergang/effter
wij hafwc statt emot tin befallning. T« hafwer orsak at straffa otz /

med thenna HebraistaMannen. Men wij bidie tina Barmhertig-
hect/ lat ost ickeförgas/ för thet wij hafwom intagitiSkcpet then
Man som tig förtörnat hafwer / wij hafwom ledit honom/sedän
han wardt vttzteknad aff tig för brotzlig / och doch giordt warfiijt
atbewara honom/men nu arom wi) sörwijfade afftitt starcka wäderS

Affbcdiaaltsa
at the togo honom iSkevet / och icke vthkastade honomnär

Gudh befalte. 2. ?cen2m,At the therföre ickematte förgäs. Och
effter the äntcligenstulle nukasta honom i Hafwet/emot finwiliia/
ty bidia the/ at Gudh icke wille tilrsknathcm Hans osspldigablod.

Rätferdigtßlod/hwilket försias pa tweggiahanda satt:
~(.'o«m l)c«laslonc persnnX.ostyldlg för Gudh tilsin egen
Person / Thet btlömniet ingen Menniffia hafwa tan. Tp har

<ir
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sr inge» atlMlnat/ allesammans äre theSyndare/ochhafwa m-
tet berömma figh aff för Oudi. Hch saledcs war Jonas icke offpl-
dig. Stiernsrna aro ickerene förGudz Agon.Huru myM mind«
enMennistiathenMalen/och ensMennistiosßarn thcnMatken.
t. Oco in cerca c2ul3,r2rione lio«ninum.ln fbrGudy
»thi en sardeles saak mcd Mennistioe. Sasom när en bliswcr
ssyldigt sörfoiZt och tzatad afffin Nasta/ then han intetförtöenat
haswer. Then sama haswer en god saat bäde förGudh och Men-
nissior. Sasom David försolgdes affSauloffpldigt/ochandrefi-
na Fiender. Döm Mig Gudh effter minäRattserdighet och
Fromheet. Och i thettasallwar och Jonasoskpldig. Tphanha-
de intetöfwewald ellerorätt brukat pa them/och icke mcd thetrin,
gasie Ordförtörnat/vthan giordt them altgodt/athanförde them
tilGuvz sannaKandzlo. Isamatlo kallas Hans Blod
Naturensager atMennistionesMstallMas i högt wär>e/och
Gudh later icke ostpldigt Blod ohamnad bliswa. Tp bidiatheffeMan: At Gudh icke «Me rökna them offyltzigt Blod til. Ttzen
H.Skrifft bekrafftarthetsamma,- Tu stalt icke orapa. Thenna

angar «lla Menniffior. privatPersoner mage icke hämna
sig siclff: Min är hembden/iag stal wedergaUatsagerHEr-
ren. zbfwerheten haswer porcttatem och macht atvthgiutablod?'
icke2l?soluram,atthe pru wbiru effter fittegittpckio haswer pore-
Kgrcm vir-e L<:ncciB, macht at drapa och mörda hwem thewilja/
ond eller Zodh/tp thet hörcr Tpranner til vthan 0161N2r.3m, or-
dentelig/grundat i Naturcn och Oudz Örd. The Hetavc:,Fövstar mcdGudzNade. TyäretheGudzTicnare/,
them Ondom tilStraff/themOodom tilPrijs, 'lagen arthenne: >
Then som vthgiuter Mennistwblod/hans Blod stal och aff
Mmnistiom vthgutit warda:Förty G«dh hafwergiordt
Mennistiona effter sittßeläte. Gudh hafwer pri mew
nWones<lijff: Thensom ftär enaMennistio/han stalDö
ben döö. Then ftmgör finom Nästa stad<,: Honom stal'
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21» Then Elloffte Predissan
man göra säsom hangiorde. Skada för Skada/Oga försbga/Tand för Tand/lasomhanglordthaswerenoMenlw
stio stada/sa ffal man görahonomigcn. Gudz Son bclvij-
sar/at man drapcr icke alicnast mcd Handcrna / vthan 06) medh
ondaTanckar ochOrd emot sins«af?a. Dläp ickemedTungo
eller KnM/ och gack ey effter cns annars Lhff/ lagg dört
haat cch hass sackta Mod / war och sä tinom Owan godh.

11. Violatur I)ccclloZUs non lolurn commitrcnäo 11.6 ö 5
omittcnäo. at 'lagen öfwerträdes/badeigölandeochlai
tande. Hoo som med grofwe Cpndare seer igenom Finger/ eller
sielff/ ehoo han ar/ icke gör hwad Gudh hgswer besalt/ han syndar
rthi aftlatandc: Men then som dömer then Dstyldige/ ellergör
hwad Gudh hafwcr sötbudit/ehoo han <lr/han syndarigörandet Ty
spndade Batzmannema i the icke strax kasiade lonam i
Hafwet/narGudhbefalte them/therföre the fin snndaffbidia. Mär,
tclige E)cempcl om bagge/och firaff/fins i then H. Bibel.Effter
wi< handle om drapslatande ochgörandc/ saframdragesthesse G
)lempel/närGudh sade tilKonungSsul:Drag öfiao ochfla the
Amalechiter / och giffthem tilspiNo medaltthetthehafwa/
stonathem lntet/ vtandrap badeMan ochQwinna/ Barn
hch Ta siog
Saul the Amalechiter / och greep lhcras Konung Aqaq left
wande/ och stonadeAgag och aU godfctt Lamb/ Faär och
Faa gofwo the icke til spiUo. vtyan allena thet som stcmtwar
och intet dogde. Ta sade Gudh/ mig angrar at mg hafwer
giordtSaultilKonung: Ty han haswtt wandt sig ifta mig/
och icke fuUkomnat min Ord. Ty reessoch Gudh Konunga-
riifetlftahonom. Sa stonade och Ackabthen Förjmäda-
ren Benliadad Konungen iSyrien / ährade sinFicnde/ och
satt.n i sin egen Wagn:Therfvre latHErren säya honolw
Thepköre at tu haftver siaptthen Man vthur tina Hander/soin il! Spillo gifwinwar: Staltin Sial warda för Hans
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Sial / och titt 3olck för Hans Folck. Hswen Usom wij tznm
Gudhhafwcr straffatBlodzvthgiutelse/som lEjushotar ludarna
och Hans hoot Hafwer drabbat them: Ofwer ider ffal komma alt
lattftrdigt Blod/som ar vthgutitpa lordenne. Mr Pilatus sade
sigwilliawara ostpldigtiilEsußlodz vthgiutelse/swarade altsolc-
ket och sade: Hans Blodh komme öswer ost / och öswer war Bam.
S«°som wille the fiva: Om lEsu steer orätt/ sä ware GUdtz en
Tsmare öswer och warcßarn til <IU ochSlal/TiM'
meligen och Ewigligen. Thet är och öswer them kömmit /lp 39.Hhr ther effter/tä Jerusalem sörstördcs/war sa siortMmd/ at alle
Gator/Templet/Watnct och Husen haswa fiödat affsiagne lu-
darsBlod. Ia thetscipes/at alle theras effterkommande/ som haf-
waropat öswer lEsum/födastilwerlden/ ochbchalla itt siortblov-
tekn pa sin Hufwud. dochTimmcligit 7 mcn siörre siraff
<ir theras Blindheet/at theännuwanta Mcsslam
tet. Ahthetroo icke atlEsusarvpsiandenifta theßöda:Tpnar
Wächternakockmoochbebadade/atlEsuSwar vpstandeu/tagaf,
wo the öswerfia Prästerna them en siorSummaPenningar/och sa-
de : Säger Hans iarjungar kommo om Nattena och stulo honom
bort/medan wij safwo/och thetogo Penningnna / och gioroe som
the woro lärde. Och thettaTaletärberpchtat ibland ludarna/ in
til thenna Tagh. O hwilkcnElcndigheetochßlindheet/pa hwilkcn
föllier ewiga Hclfwetis Pijno. HErren hafwersafaritmedthem/
at the aldrig meer vpkomma kunna. Wachtom Blodzvth-giutelse/och sör Drpckenstap som vpwacker Trälor/hwarpafölier
offta Mo?d/som Pr i landet/the ftachtahwar andmsom
warda och siachtade igen vnderßöfwelensHand/somPetrns figer:
The äro säsom the oförnufftiga liwr/som asNaturenther til food
sro/at the skola sangat och ssachtat warda. Och stolavthifittför-
därfwcliga wasindeförgas/och fa orattferdighetennes
renhafweren Stnggelse widh theßlodgiruga och Falsta.Mangcn draper fin?Wa / at han mä komma pa Flpchten: Men
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Then Elloftte Predijkan
HErranS Hand finner tig wäl/ thetta infwet har snart enEnda/
och sedän paföllierewiga HelfwetisPijno: Men Drapares Bcel
stal wara i thcn Siön som brinnermcd Eld och Swafwel.

111. dauläni Vcplcc^ci«niB,Märckiomtil thct TtidicOrsa-
kentiltheras Afböön:Tptu HERre görsasomtigh tackcs.
The siiuta icke stulden pa HErmn,- vthanpa sigsielswa / som the
wille saya: Thetsiar mlet til oj) at bchalla honom eller
vthkasian/vthan wijaskannom HErrc tm Rattserdigheet/Macht
och sioraWrcde emot spndcn; estcrtuHErrewiltbrukach/säsom
InttlUlvcnt til at dödahonom/ saftce HErre tm Willia/ wijäro
förswage och tinga honom cmotsia. Man masie ta icke allenafi gös
ta chet Gudh wil/vian ochhuru/och til then anda/och pa thet satt
sonl wil. Hade the siagit lonam ihiäl/ ta hade the spndat
swarligai Tp GUbh wille han ssulle kastastHaswet /hwar mcd
the icke synoade. Sa stal ta Gudz willia wara alle warcOarnin,
gars Rattesnöre/tp Gudh later ssg intet söressriswa nagon
Goch annorledes handlar han i Wcrldzligh matto/ annorledes i
Andelig. I Werldzlig/som Werldencs vppehallande/stvasz och
<löns vthstiftande/och annat lckamligit emot otz Mennistior/ gör
han huru han wil. I Hans Hand är alles Sicil som leswande
är/och alleMenniffiors Kötz Ande. Meni Andelig mälto/siäl-
ler tzansigefter war WiUia/vpbmderisittOrdthenEwigaCalig»
heten / och förmanar tilßattring: Sa sant som iag lefwer sa-
g?r HErren/HErren:lagl) hafwer ingen lust m then O-
gudachtigas Död/ vthan at thenOgudachtige omwander
sig isrä sitt Ogudachtiga wasende och lesiver:Säomwäw
der ider dochnu/lfräidertondawasende/hwij millien jdöö/
j astlsraelsHws.
kenMennistian kan emotsia: SomGudh wille församblaludarna:
Men the wille icke. Then sorra abld!ura, hwilken mgen kan emot
siä/ vtan Gudh gör eftcr sttt behag/vtan nagorMennissiorsrad/
hwadhanwiliHimmelen/palordcn/lHafwet/och vthiall Giup.

III» Nollra volunlaz in eatti§Hti»nibus Vei voluncari cli
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OchFörstaCapitel. 2^
sudiicirnäa. <lärcm har af/ at vthi Werldzligh motgang/Siuk,
dom/Koch och bekpmbcr masie war willia wara GudzWillia vn-
dcrkasiad. Sa giorde thcsseMän-- Tu HErre gör säsom tigh
täckcs. Wij circ swage Karil/tu afi en mächtig HErre/gör som
tig behagar. Sägiordelavid nar han war flpchtig förAbsalon/b«d han Pasien Zadoch bara GudzArck m i Stadcn/ och sade:
Om iag fimicrNadsörHErranom/ sä läm- han mlg wäl
kcmma igen/ och läter mig fä see sig och sitt Hws. Men
om han säger: lag hafwer intet behag til tigh/ sij/ här är
mgh / han göle med mig säsom honom tackes. Sa giorde
lEsus GUdz Con nar han ssulle gä til fin Pijna/ och sullborda

Warck/gafhansig vndcr fin Fadcrs willia/ sä,
pandes: MmFader/ar thetmöyelig.t/sa gsngethennaKal-
kenifran lnig/do.ch ickesom iagwil/vthcmsom tu. IthennalEsuKalck ar inssänckt och tilhopa meingt en ganska bitter drpck.-
i.We MennissiorsSynder/somlEsus va fig tog/och klagar:
Ach HErre see doch huru bcdröswat iag ar/ at chct gör migh ondt
ialtmitt>li)f. MittHicrtadangeriml'nomKropp:D)iaZ arvp-
fylt med sior Bitlerheet. T. Gudz Faders Wrede som bran öft
wer honom för wara spnderssull/in til thet nidersia Hclfwetit/ at
han jämrar sig:MinSialär full med Icmmer/mitt <li)sarhardt
närHelfwctif. 3. HelfwetisolijdeligaPlägor/atlCsusang-
flas: Dödzens Band hafwa omfattatmig/ochßelialsßec-
karförffräckt Mig. Thcnna sammanblandadeKalcksus vlhdricka/och Mcdes ther iftan sörlossa. Ty sä säger HEr-ren hansFader til warFralsarelEsum- Tu maNe drickathcn-na bittra Kalck/sä diup och sä wijd som han ar/tu staltwa-ra til sä stort spott och haan / at thet stal wara olijdeligit.
Tu maste tig drucknan'oricka aff then starcka Drycken ochlamren /ty thet ar en lemmers och Sorgakalck. Doch
gaf figh lEsus vndcr fin Faders Wlliia; fasi han matte drickan/
ia ftampt wij stulle blifwa frälsie. Nar nu GUdh war Himmclsse
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214 Then Elloffte Preditan'
Fader sägertil 06 .> Sii/minSon som mtet förstutlat hafwer
atdrickaKalcken/han mäste drickan/ och tustulleostraffat
bllfwa/ tu stalt intet osiraffat blifwa: Vcyan tu masteochdrickan- TymgHE/ren hafwer enSkaaliHandena/medsiarckl
Wtzn sult itMnckt/ ochstänckerther vthast. Ah' Sa swarom:
Fader wär somäst i Himblom/stee tinwlll,e/läsom i Him,
melen/sä ochpälordenne. HErrans lEsuKoch och Motgang
i thennaWerlden är fuller bitter/mcn ganfka iMosamme. Thet
ärmigh liufft HErre/attllspäkermlg/atiagdmälaratlna
Ratter.Therföre: Hwao mtnGudhwil altydthet stee/HanS
Willie 6r then baste:Sin nadiga hielp han them beteer/somaro i Trone fäste. Hanhielper affnöd/för fin Sons dödt)/
Werlden ösiver alla matto/then som med ftijt/ther til sat-

ter lijt/WilHErren aldrig förläta. Amen
OIEsu/Amen.

Ihen Jolfftt Pndijkan nff
Vrophettns lonX i, (^ap.

O lEsi, Chnsi sann Gudh och Man/ Som

the togo Jona och tastade honomt
ne Storm.

wil bära HErransWrede/ Tn iag hafiver syn-
ZM dat emot honolii. Ther ost föresiallcs:

I. parienri» lub crucc.TälamohvndetKorret. lag
wil bära HErrans Wrede. Propheten Micha förehölt Vot-
ttena Zion thetßabplonissasangelsetzElendigheet/och huruNe-
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tzucadnezarssuttejämmerligen thtras-landhäria/fötfiöra/och bort-
föraFolcket/nar han sägcr: Zion stal för idra stuU vpplögd
warda säsom en Hkermarck/ och Jerusalem warda t»l en
Steenhoop/och TemplensBerg Nlen Skogzbacka. lagh
wilbegynnaplägatlg/och göratig öde för tmasynderskul!.
Stanka tu Dotter lion lyta som en i Barns Nöd: Ty tu
mäste wisserllga vthu Stadm/och doo pä Markenne/och
kommaMßabel/ tymänga Hedningar ffolaförsamblasig
emot tig /och saya: Hon ar til spiUoglord/wljwiUie seewä-ra Lust vppäZion. Här vppaförklarar ftg thctAndeliga Zionoch sagcr: lag wil bara HErrans Wrede Straff/ Plagor
och Fadechga Aga. Sä sagcr Gavld:lagwil taga thenhäl'sosamma Kalcken / och predika Nampn. Mr
Gudh lätförkunnaElithetStraff/honom stulle öswerga förfinaspndcr/ ta bcroor han <' Gudz Gomar/och stvarar: Hanär HEr-
ren/han göre säsom honomgodttpckes. Giswomochwijwar
Rpgg vnderGudzFaderligaAga/vptagomHErrans Wrede mcd
Talawod. sZar alt gar wal til/ sa° are Mennistiornckate säsom göd-
daKalswar vthi sine synder: Men then som lijder iKöttet / han
wander äter aft synden /pä thethan thenTijd som tilbakaar i Köttet / icke lefwa stal esster Mcnnistio Lusta/ vthan eff->ter Gudz Willia, Gudh hafwer aswägthwar och cn huru mpckit
han bara stal/affGuvz wrcdesßprda: Tp han är rättftrdig/ ochgör ingcn orätt. SomKcpscr lrösiar/tahanwardtsängen aff then blodtorsiige ?wca, och han mcd jmeßärnwardt
lämmerllgen M«terat och dödat: rcHum
iuäicium tuum:.HErre tu äst rattferdigh/och rött ärtitt
Ord. Han äröarmhertiZ/tphansßamchertigtzectar hwarWor,gon ny/och Hans Troheetarsioe/athanftesial mgm öfwcrstn för-mago. laHErren haftvermachtbade ochßöden/ tplan handöoa och gffwa Föra til Hclswktit(i Bedröswclftn)
Vchthervttzigen.
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11, Oaula cruciz, ordsaken til Korpec och HT3lrans Wtede:

Tyiaghafwer syndat eimt hononl.Kdarna syndade grufwe--
, liga emot HErranom/ thersöre Wieoe/HEAren
stal ga vthaffstttrum/ochnederkomma/ och gä vppä Hogoerna i
«landena/saatßargenstola smältavnderhsnom/ochDalarna fko-
la reffna sasom War smälter förEldenom/ slsomWatn ssw nider
äth ftpta: Alt thettaför Jacobs Hfinttnaoelse stull/och förlM
els Hwsspndsr stull. HHrren är en siarckHemnare ösiper spnden.
Thetföreknorrom icke emot HEeran / ty Elo lan icke med Elo vt-
fiäckias/vthan sallomOudh tilföga/bekännom/angrom och affbi-
diomwaraspnder. At han doch icke wille straffa som wtz förtie-
na. Förjkonost HErre/sörlätsynder aUa/ochförtinNäde/
högstaßättenfaUa/.thetl)örer tigd til/waragoohocksä
Mild/ Svndarom arme. Om han ta anteligen saar fort/ och
vthgmter sinaWrede öfwerchför wara spnder stull/ ah!sa°bediom

, ta troligen: At han icke wille lata ost förgasi waraSpnder/och icke
läta siraffetbliswa öfwer vthan hiclpa ostför sinä stora
Md och Barmhertigheetstull/ at wart Timmeliga Straff matte
wändas ien ewig Glaoie. Jonas vptager och >a HErrans sitaff
med Tsscksäyelse/latcr kasta sig i Hafwet/ sirijder intet emot/ tp
han wisie/at han hade syndat emotHErran/menhanaffbever thet
ewiga gar thesie ftijmodigare tilDöoen (som han in-
tet annat säg förHgonen)affhoppet tilGudzßarmhertiZhcet och
thet Ewiga SomwarTärtchwijdare larer/ thcn wybe-
trachtom i itt sipcke - Beseandes:

kjeÄionsm sanX t Eller huru Jonas kastas i Hafwet af
Skepzmännerna:
I. Qonäolcntem sublanonem, Wl'j achtom sorsi huru the aff
siörsta medlijdanoetogo vthi tzonom. Hch the togo Jona. Hie<

ronymus säger:2ltthehafwadoppathonom nu diuoareochdiupa-
reiWattnet/frestandes/om Hafwet stulle sachtafigh / ta han md--
säncktes alt vp til Hufwudet / men fafangt. Tp G«dh witte han

stul-



vch sörsta Capitel. 217
stulle aldcles fördränckias/ochttzetta hafwa the giordt affittmedi
lijdandehierta. Texten sager icke/atthe hafwa med wredt modrusat
pahonom/siagit/dragit eller trachterat honom i«"<l".
The togolonammcdsiörsiawördnat/Heder Fast
annorledes/Gudh bättre/hantera theChristne hwar andra/Ryckia
siöta/fiäen fattig Fange/somthesast täga cUer vthleda. Men tu
fattigeFänge/siappickemodet:Ty HErrenseer thetjw/förty
hanstädar wedermöda ochlämmer/ thet star iHans hän-
der. Wiliiom wij see obarmhertighectemotFangar/sa finnomwij
vthi them ftm grepolEsum: Tp satalaEvangelisterna: Thcba-
ro hcinder va lEsum/och gripo honom / the kommo med -lychtor/
BIH och W^rior/togofattpa lEsum och bundo honom. Tp
sägcr och lEsus/ förbraenves them theras lkamfullhcet: lEsus
sade til the Hfwersia Präsiema ochFörsiandarena i Tcmplet/och
til the älbstasom til honom komne woro: Sasom til en Röfware
arenj vthgangnemedSwärd och medStaftar. Huru jammerligen
han handhafft, ar aff then ogudachtiga Rotan alt in til sin
sinnd pa Koriset/omtaltcsKorteligeni then lo.Predikan. David
hade sedtsadantförvth i Andanom/och trössat sigtheraffihwario,
hcmda anfächtning/mang 122ahrtilförne/ lEsusklagar:Stott
Stutar hafwa bclagtmig/seteOxar hafwaomhwarft mig.
The gapavp med sm Munn emot mig / sasom itt glupande
och rntande Lenon. Hundarhafwakringhwärfftmig/och
the ondasRote hafwer stältsig omtring mig. När en Men-
niskia kommer ibland sadane argc/frätande och bijtandeliwr/ är
hon vthi stort Elende/warder rijfwin och siistin. AffsiijkW och
glupenheetworo lEsuFiendcr.
vnder. Thet gar mig sailla/at iagärenstorFörsmäoelse
worden minom Grannom/ och enstnggelfe minomKän-
dom:The som mig see pä Gotone/the fiy för mig. lag är
sörgätin aff hiertat (Til alla minä Wälgärningar/men icke til
spott)sälom cn Döder/iag är worden Mm ittsöndersiagit
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2iz ThenTolsstePredikan
Karille. ssnr
wid mig/therödftä med hwar annan om mig/ochachtata-
ga Mlg Lljfwec bort. OchifieresadanaPsalmer.

I. Lärom här aff/ at lEsus hafwer/ fast han är en Alzmechtig
HErre/latitläggiaHänderpa sig/ lätit fanga sighsasom enMör-
dare/och Utit binda sigh för wära stuld. lEsus hade kunna lätit
lordcna öpnas/och nederstört sinaFiender lefwandestilHelswetit.
Han lät fuller them see en Gnisia aff fin Alzmechtighett/ ta han sade
til tkem/ som honom fanga stulle : Hwcm sökenji The sade:
lESUM aff Sade lESUS til them: lagh ä-
rct: Ta stijgo the til ryggia / och föllo til lordena. Men lE,
sus sördarfwade icke them/ vthan gaffsighgodwilleliga: TpMen,
nistiones E on är icke ko mmen til at föroarswa
nas Sialar/vthantil at sralsa them.Gudh giorde>Mcnnil?ian
med sinä egna händer men wij togom med wara Händer nidthet
förbudnaHple/och brutom Gudz Budh/therföte ladeDiefwulenfi,
na Hander pa oh/ och tog oh sängna cfftcr ssnWillia / mcdingcn
warMacht kundom wij igenlösas:Tp Bieswulenwar siarckare än

, wij aNe: Ty nar han resersig/förftra sig the siarcka. MenChri-
sius lEsus tog Diefwulens hand affoh/närhan lät laggia Hander

. pa stgh/och sasom enHimmelsHeerderpchteFaren
Munn / at ingcn ffal meer kunna ryckia them vthur Hans Hand-
Och nu siar bad« til 'lijffoch SiälwärTijdilEsu Hand. lEsUS
fangades iasom enMördare: Somhan säger/sasom til cnMor-

> dare ären jvthgangne. lEsus HaninblasteMen,
nissian en lcswandeAnde. Gaffmanga Han <ir ficlswa
<lijfwet/och fherpaärGudz kckrlecktilol)Vspenbarworden/atGudh

"

haswer siwdt sin cndaSon iWerldena/atwii stolomleswagcnom
honom- McnkallascnMötdare/emedan hanmattevpratta hela
Adams Fall. En Mennistia som mördar then andra/förtienar
Stägcl och Hiul Adam mötdade alla sinaeffterkommandesSia-
lar / itp alle maste döö vthi Adam. För Werlden <ire wij rcdeligit

Folck/
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och försia Capitel.' 2lp

Folck/men alle Mördare förGudh/emedan wij alle äee dödei Spn-
den. Hchhwar och en Spnd är sasom itt starpt Swärd /och gör
sadana Saar som ingen hela kan. Mm lESus haswer drapit
Drakan (Biefwulen) iHafwet/sirwärfwat otz thct Ewiga
giordtH leswande: At alle stolai Christo leswandewarda. IE»sus lät binda sinä Hander med starckeßand/som hanktchar:
lagh liggcr sangen och kan icke vthkomma. GUdh lade itt ringa
Band paMenniffians Hander: AssKUNdstapsens Träa pä
godt och ondt stal tu icke äta. Men hon söndcrbröt thetta rin-
ga Ooket/och sönderstcetßanden/och tog affTrädet och aat.Thcr,
före blefwo therassvnderalt förmanga/ och the förhärdadeifin o,
lpdno woro wärde/ med alla finaEffterkommande/bindas til hän<
der och Fötter/ och kasias i thct yttcrsia Mörckrct/ ther
Grät och Tandagnistan. Men lEsus hafwce med stne sinderstij-'
tit alle warcBand. Vplösich bade tilHänder och Fötter/sördt o§
vthpäßpmdena/tog chvhrHelswetit/och haswersus Gudz Son hgfwer löst the Fangna / och stdermera förachtar
han icke fina fägna/vthan Uter igcnom finaPredikanter/sasomoch
iag i Dag ider Vthwalde iHEnanom igenom lEsußandoms
Krafft predika ttzemßundomOpning.
At wara Hander äre icke mera bundne/ vthan wij kunnom them '
lätteligen vplyffta sampt med wara hiertan til Gudh iHimmelen /

och ropa:Abba kare Fader. Skämom osi icke widhChrisii band/
fast ludar/Turckar ocb Hedningar bespottalEsnm/ at han warsa wanmächtig / at han icke förmatte srälsa sigh vthur ludarnas
Händer / försmädandcs at wij tilbedia en sadan ringa Man.
MenlEsuband är wäröhla/och förlEsu stulllatawij chgär-
nabade basta ochbinda/thersa paträngia skulle/mcdPctro som lag
bunden i Fängelset med twa Kädior. Mcd then gamblaPaulo l>
somwarlEsuChristiFange. At wara Boyormage waravppen-
bara iChristo nclr alla/ och i samma Bopor stprckte iHEnanom/
thcsiedristigareat talaOrdet vthanraddhaga in för alla lEsuffi-

E e ij ender/
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»;o Then Tolsste Predikan
euder /om Hans Band och Böpor / hwilkc äro til Prijs. <l>ch
om wij ther öfwer warda försmadde och dräpna / icke wara otalige el-

gcnstörtige/vthansöriamedDavidi Chrisii Person.- lag wil
wara säsom enDöfwer och höra mtet/ och sasomen Dumbe
then sin Mmm intet vpiäter. Och therföre vthi ingen tmg
förUäcken ider för idra Molständare/hwilketthem är itt
Tekntilförtappelle/men ider tllSaligheet/cchthetaffGU'
di: Tn lder ar giswlt sirChristo/icke allenast atjtroon pä
honoln/vthan iamwäl ltiden för Hans ssull. Ocheffter wij
äre löse affTicfwulcns Band/ wij hwarckenmed
IHsu fölnckande/ellergrofwa nyttvthiSa-
tansßand/vthanlötomotzsöndersiijtaDlefwulensßoyor/
och kasta hansßand bort isrön otz. Pa thet wij vthi Trone/
Hoppet ochTalcmod mägom saförknippade wara mcd warFräl-sare lEsu Chrisio/atwareSialar/cfftcrßöden inbundne vthi the

Knippa narHElranom waromGudi/magc och blifwa

rpt,.;: r>
.

rl,i.zz.. .4.

?1,i,.,:18.2,

?5,i..: 3.

».5«m,15-!9

narhonomaltijd.
11. IpsZm ejeÄjoncm,MärkiomtilthetAndra/sielfwelon-r

vthkastclsc »Hafwet Ochthe togolona och kasiade honom i
Hafwet. Fasten Stzndare som Dödensörssylthafwcr/ bätttar
fig/sa bör lijkiyälicke Ofwerheten bäraCwärdct förgafwes/vthan
stillia then onda ifrafigh/ atandre magesee thetoch rädas/ och
icke tagasig sadan galenskap förc. Gudh haswcr icke sa högcligcn
befalt afiijswalllgclrningzmän / för thcras cgen / som för andre
Mennistiorsskull. Tp ther the icke sägosadanaExempel ochftuch-
tade sig/ stulle ingen Mennistia wara itt ögnablecksikerhwarkm

. omGooz eller <l»jff. Ty MennMoncs hiertans Vpsath är ondt
alt ifta Vngdomen. Och blcswe TusendeRcfor warre / ther ingen

Rädzla woro a farde. Tp- nulla cZttiZgric,, idi nuiwz Kos
nor. Ther ingen Agaär/ ther är ingen ähra. Tp fahra the We,
derdöparc wille som vnder en Christelig Karlekz och Missundsam-
tzetz/med the Weigiliankr/som vnder itt Battringzskecn/förneka

öfwer--

e«n. z: -1,
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OchFörstaC<iPitel. 22»

Kswerheten starpa Swardct öfwer OgärninZzmennistiol: Men
then som sttter slgemot öfwerhetcn: Han satter sighemotGUdz
Skickclse:Työswerhcten ar GudzTlenare/enHämnare/honom
til Straff som illa gör. Gudh förlat wäl lon-e synderna / och tog
honom tilNäder/ somhan marckcligen i sitt 2. Cap. sig trösiar;
3ochafwändcickcGudh thet TimmeligaStraffet. Annorlcdes
wil Gudh tilga ssal m foro poli, och l Andelig matto/ ty ther
wil han ingen CpndalcsDödh: .öch annorlcdes in forc» s«!i,
i Werldzlig matto/ tpther wil han/ förspndencsstuN/Kötzens
Fördarff/ at Siälen ma blifwa behalicn pa lEsu Tilkommeifts
Dagh. SahandlarGudh och offta mcd theOudftuchtige somför-see sig/han förlater themsulier spnven:Mcn Timmeligit Straff
masie the doch vthsia/ at the maga lara taga sig til wahra ther cff-
ter ath för spnden/ som Gudh sägcr til sittFolck:lag stal göra
en Enda med alla the Hedningar/tijt iaq tighsörstingrat
hafwer: Men medtlgh wll iagh icke en Enda göra: Men
iagwll napsa tigmed Mättellghcet/ päthet tu icke stal häl'
la tigostyllan. lag hafwer siugit nglijka som iag slogo en
Fienda/ochstupat t«gh för dna stora Mistgerningur stuU /

ochsörtmaftarcka synder stull. Gudh förlatßavidEynderna
at han tzesoffßertseba/och ihiaisiogh Vriam / men Eonen som
honom född wardt aff Barlseba/masie döö. Amon hansSonbc-
soff sin Spsier / Absalon Hans andre Son ihialsiogh 2lmon / och
driswer sedän sinFader vhr Rijket/ 06) sirijder med hansFolck/in til
thest at Bavid matttoch tzeklaga samma Absalons osaligaDödhi
Strijdenne/som i then 1, Sam.Book ifrä u< til thet 18. är at läfa.
War icke thet itt siortTimmeligitStraftpa then Man som war
effterGudz Sinne? S"dane Exempel och Sptäk finnas
fiödigt iwar H.Bibel. Hoothörta sapa/at
rans befallning. Hwad williom wij sclya / om then Trmmcligaßö-
den/ärhan ickeSyndenes<löön^Masie wij icke alle döö/ man wij
therföre blifwa Ewinnerliga sörtappade s Bort thet. Tp lEsus

Eeiij haf.



Then Tolffte Predikan
haswermed finDöd förwandlatwarTöd/at han intet kan wam
stadelig. SomlE-
susGudz Son tröstar iwarAndeligaKyrckiosang.- Sannerlig
sägeriag(lEsus)vthanW/Hoo min Ord tror och yäller
wist/ftan staliDomen aldrigsta/MentsranDödentilLG
wet ga/Fast han an bliswer Timmelig Dödh/Skal han ey
brinnai Helfwetis Glöd/ Förtyiag wil mcd starckaHand/
Honom frija vthurDödzens Band/Och sattlaniminHim-
mels Roo/ Ther hanmed mig stal salig boo/Frögdas ochsa Ewinnerlig/ Ther til hielp otz Gudh nädeligh.

11. Sasom Jonas nidsäncktes i Haffzensßiup/sa nidsäncktes
ochFrälsarcnChrisiuslEsusifinsPtjnosGiup/som han klagcli-

betvgar: Gudh hielp mig/ tyWatn gär alt in til minä
Siäl. lagfiunker Md i diup dyy/ther ingcnßotn vthl är:
lagarkommenvthldmpWatn/ochFloden wil fördrankia
Mig. När lEsus war dömd/ leddes hanvth / bar sitt säsom
IsaacbarWedenpäfinßpgg/tahanstulle offras paMoriaßerg/
hwaresiHierusalembpgdt bleff. Fördes sasom then rödaKoon vth-

v°Km«i«:

ec°.6y:,.3

0«n.2.:«.
llum.>,:

om Staden tp han war ganffa rödh ifin Ptjna / och Hans
Blod siancktes 7. «sor. 1. lOmstärelsen lörlegörden.
3.1 Hudsiängningen. 4.3 Törnekrönandet. 5. I Häm
ders/6. i Föttersgenomborande. 7. ISijdans vpstickan-
de> Hfwen stänckte rödaKoons Blod 7.Resor emot
detzTabemakel. GUdh insatteAdam iParadijs jmen igenom spn-
denbleffhanvthdriswin. Men lEsus ar vthförd/ ochhafwcr
offratalla wara Spnder vthifin -lekamen pa Trädtz/ och saledes
medfinVthgang förwärswat ost en frijlngang/ickeallenastichel-
tafitt Jorvista ochAndeltsa/vthanochithetEwigaParadijs/och
lefwandesGuozStao. lEsuSfördeStilGolgatha/Hufivud-
stalleplatzen/ enallmänßättarePlatz/ somwarfull medDödas
siinckandeBeen: Adam gioroe aff then lefwandcs <lusiegarden en
Mmetligßödeplatz och illaluchtande Benehws: Men CHnM



Och första Capitel. "3
lEsushafwer giordten TpChri-
sius hafwer alffat oj) och vthgiswit figsielfför tilgafwo och offer
Gudi til en stöt -lucht. The Gamb le söregifwa/at Adam ochEva
ärebegrafne pa samma sialle ther lEsus korllfcisies. Sa hafwer tä
lEsußlodzfiödande runnit nider pa Adams torreStofft och för,
wchnadcßeen: Atfasom alle döö i Adam/sa stulle och alleiChrisio
wara lcfwande giordc. Wij masie klaga mcd Adam:Wij äre alle
platt förtorckäde Been: Men lEsu krafftigaßlod hafwer fiödat

dödeßeen/atwhffolom ifinom tijd/ fä
thenna liuftiga röst: Waker vp och berömer ider j som liggen vnder
lorden.lonaskastas alenasi/doch medhiertansmedlijdandeiHas'
wet: Men lEsus warder obarmherteligen handterad:,. ?lär the
kommo tllKorsiplatzen/haswaKrigzknechtcrna lagtKorstet
ken. 2. Hfriifwit lEsu hansKiader/som fasthängde vthi the diupe
lEsu blodiga Saar/ som vthi Hudfiängmngen honom stagne wo<
ro/dels them mcd Hans störsia Swcda vprijfwit. 3. Hafwa the
lagt honom baaklanges nider pa Kochet/at Törnckronan honom
diupare i Hufwudct infallcn ar. 4<Haswathe mcd itt sardcles In-
ttrumcnr vthtäanthans<leder/atman matte talia all hansßcen/'
men stadadc och sago sinä <lust pa honom. s. Igenomstogo the
hwarthera Handen och Fötterna kochkasiademedenSpijk.Som
lEsusklagar: Minä Hander och Fötter hafwa the
borat. 6. Hafwa thevvrestKorhet/thcn ena Endan vthi en
Grop i lorden / men then Andra vp i Wiidret/ med lEsu
nade Kropz häfftiga stakandcoch rifiande. O Adam och alle A-
dams Barn.' Kommcr ftam och seer/hurujammerligcn iderSvnd
hafwer handterat Fr.Nsaren lEsum.' Ah/ hwadfötssräckeligit fall
hafwa wij vthiParadijs: O Spnd/OSpnd. Tu swaraßörda /

tu hafwer kortM Fralsarcn lEsum- Mom ch thcrföre mcd and,
Tarar trädavnder lEsuKorl)/ och vtiu Trone bejee war

EalighctzvprattelseslEsu CtzrissiTilsiand? Christushänger na-
tot paKolstcttAdampaMdde figochol)HarlighetenesKlader/at

l^l».): »5

L5,1.»6: ,y.

?t21.«: >».

?l»I. »l!'7»



"4 Thm Tolffte Prcdikan
wlj magomssäma ost:Tv wtj ärom Elendige/lämmerlige/fattige /
blinde och nakote. Men lEfus hafwcr med fIN Nakenhect iMot
ohSalighetennes Klider ochßitferdighetennesKiortel. Som
lEst,s sörmanar o^,- Iigl) räder tig at tu töper Guld aff
mlgh/thetigmomEloatochbepröfwat ar/ attu mä blis-wa rilk/ och hwijtKläder jomtu mäkläda tig vtt>i: Pä thet
tine Nakenhetz blygd icke zkal synas/och smör tin ögonmed

tu mä ste. Gacktil ITsu Kori) tu högfardiga
Mullsack/lEsushanger nakot/och tuprälar
ne Kläder/ Mm tig vthiHiertat.' Huru thör tu tee tig för tinFräKsare lEsus Aflägg thesse ftämmandcKläder/ gack in vthi Sötie-
Kamma?en/och siitt tig nideriMo/ och besce huru lESUS är
fasistagen med tree Smikar: Om thesseTreelärnspijtar haf,
wcr thesse Gudcliga Tanckar: l.Svyk är
Gudz strangaRattferdigheet / then hafwer lEsus fullgiordt och
affplanat Handstrifften som emot oH war/och näglat henne widh
Kochet. !. VcljcaB,Gudz Sanning:AtQwlNnonesSädl)

Hpoc. l- ,7.

X>c!>. > : »o,

c<,!.,: >?.

stulle jöndertrampa Ormjens Hufwud/ om hwllken/somnu
hanger pä alle Provhcter hafwa burit Witncsbörd. Och
ar nu fullbordat. ;. Wlcricuräia:Gui>z hierteliga Barmhevtig,
hcel/ affhwilken lEsus är vthgiflven: Wij wore stadde i sior G
Icndigheet: Me», tuHErregöe ch tittWarck leswande mitliah-
ren/narbedröfwelse pafarde <ir/ la täncker tupaßarmhertigheet.
lEjus läter sig fastnagla/ latandes see/at han wil aldrig ös-
wergiswacller förgata lEsus hanger högt EmiUan Him-
mel och lord. IHiwmelen waren wrcderGudh/ valorden
ensyndigMenniskla/bagsehaswer lEsus med hwar andra försot
nat. Wil läse i 4. Mostsßookz i6.Cap. At närlsraelsßarn
tnorradeemot HErran/haftverAarontagit cnßökpanna
ochförjonatFolcketmedGudh/ochsiodemlliantheLefwaw
de ochDöda/ochPläganwardtförtagen. Gudh
wiga iijswet/wij are dödeispndm/emtllan bagge hasjper lEjus

hangt/

nsb.4:».
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OchFörstaCapitel. 225
Pngf/tilfredz siällandes igcnomßlodet vppa thet

lordenne och»Himmelen ar / och haswer öpnat oh Himmelen/
somhan ftger:Fadcr iagwil/attheriag ar/sko!a och thewarasom
tu mlggiswit hafwcr/at the ssola soe minä Harligheet then tu migh
gifwit haswer. lEstts hänger iLuftten/ochhafwcr ransat hen-
ne israthe ondaAndar vnder Himmelen/at ware Sialar för them
obehmdrade/mageföras genombussienaffthcgode EnglarvchiA-
brahams Skööt. lEsus hangerpä KortzetTörnekröM:AH
wart Hufwud föll Kronan i Paradijs/ach wee? at wij sa spndat
tzafwom. Tp förbannade Gudh Marcken/och jade: TömeochTil«
stel stalhon bära:Mcn igenomlEjuTömekröningar chwalstg-
nelse wederfarin. Som lEsus wanligen stn H. Andcliga Brudh
tiltalar: >lat vpminK^ra/minSysteeminDufwa/mmlromma:
Ty mitt Hufwud är fult medßagg (Blodh affTömckrömngen)
och minä -lockar fulla mcd Natlcncs Droppar. Och omfijder gis-
wer han otz Härlighctenes Krono. lEsuS hänger pa Kortzet
med vthsträckte Armar och Händer: Ware försie Föraldrar
vthräckte fine Armar och Hander til thet förbudne Trädh. Mm
Wsus arEwiga <ltjffzcns Traä/ vthsiräckiandcs bägge stna wäl-
fignadeHander bade tillndaroch Hedningar. Thesse lEsu At-
mar are Nade Wmgar/vnderhwilka vpgaSaligheet. At wtzkuw
nafriimodigt läya:Hurudyrärt<nGodheetHErrelEsu/at
Mcnistiorsßarn hafwatllftnchtvnder tmaWmgarsssug-
ga. lEsus omsattar ost mcd thesse fine Armar/ somFadren fin
för!oradeSon/närwi» mcdhonomNadbegarom. lEsUs hänger
pä Korstet med mdbögdt Hufwud och cir bercdwillig kpssa of)
medsinsMlmstpssmde. Hch böycrfin Hron til wara Sucknin-
gar: ThefattiZasträngtan hörertuHErre/thcrasHiertaarwlst/
at titt lsra achtar ther vppa.' lEsu Hufwudärvplyögden/
men Fötterna vnder äth lorden: sce/at han haswer
vphaswitwärl Hufwud phr thcn Ewiga HclfwellsKulo / och föe-wärswat en Ewig Himmelst Gladie/trampandes alle ware och

sf sinä
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«6 Then Tolffte Predijkan
«Oi.llo:,. sinä Fiender vnder sinä Fötter til en Fotepall. lEsUS hanger

änteligen pä Kortzet medh Fem öpne blodige Säär. Wil
man hafwa Safften vhr ittTräd/ sa hugger man athstilligeHaht
ther pa: Altsa/ williom wii ösa Watn vthur Hälsobrunnenom
ChristolEsu mcd Glädie/ sa masie -lUzensTrää som an GudzParadijs ppnas/ athansßlodzSafft ösweros) flöda matte. Icke
allenast vhr Hans wälfignade Händer och Fötterzvthan ockvhrHans öpnade Sijda ran halsosam Blod vppa the förtorckade >lcm,
mar som sr Mennistiorna: Tp lEsusär wart Huswud/och wij tl<
ee <lemmarna<. Wy kunnoM stada medwareTroos ögon in ige-
nom Hans öpnade Sijda/ och vthi Hans Hiettä: MlttHierta/sägerhan/ bristermig för tinastuU/O Mennistia/ at iag mäste
förbarmamigh öswertig. Thesse Fem lEsu Saar are the sem
Steenarfom then Himmelffa David hafwer i fin Heerda Taska/
thetärpasin Kropp/mcd hwilkathenHelswetisGoliathDieswulen
mcd all sin macht ar niderssagen. The<sre the FämCicklar/hwllke
man mastegifwa til-löscpennjngar för alt försifödt.lEsus hafwer
giordt frij och löse mcd sin rosenfärgade Blod. Saar nu lE-sus kasiad i Hafwet/thetärKortzfastEttgansta försmädeligt siraff
men oj? halsosampt> crucisxus ctt, lEsus
min Karlek är Korsifäsi. Tp förtwiflar iag icke i mine Spnder/
vttzannidsänckerthemilEsuSaarsasomiHaffzcns Diup. lur^
bZlior sc cl no li pcltull?.ibc>r vulnerum(7tllisti lccorcla.
bor. Il?gen Synd gör mig Skada/ly iagh arfrälsi affWada igc-
nom lEsu Ctzrisil Blod. la/ lEsu Saaräre minAndelige Hwi-
lokammar/hwaresimittspndigaSamwetsigberoor: At iag ligger
och sofwer alztinges iFrijd: TplEsu Saar vppehalla mig: Näe
HErranom finncr man hielp/och tinWalsignelse öftvertittFolck
Scla. Effter lEsils hafwer masi vthsiä sior Swcda för wara spn--
der/si wachlom för spnden/atwl, icke lEfum pa nptt
igen : Vthan wti pa lordenne alleHrättserdighctem
nes >lcmmar. Then som ärkoreasi hafwer ingcn Rörelse: -latom

icke-
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ochförstaCapitel. 22?
zcke häller Cynden wälllg wara i war dödeliga <lekamen. Tp tSe
fom Chrisio stttKött/ samvt ochßegä,
«lse. lagärkorUäst med Christo/men iag lefwer/ doch icke
nu iag/vthanChristus lefwer imig:Ty thet mg nu lefwer i
Köttet/thet lefwer iag i Gudz Sons Troo/thenmig alstat
hafwer/ochgifwit sig vth förmtgh.

Hl, lubsccuram ltran^uilliratem; Wij achtom
til thet Tredie/thet siilla-lugnasomhafwerpasölgt lonZc Vthka-
sielse iHafwet/ sa säger Gudz Ande: Tä wande Hafwet igen af
sinom Storm- Narnagon jagar effter en fipchtiglllgarningz-
man/maste han löpa pa thethafftigaste/men narhan far honomfatt/
siär han siilla och haller honom:Msä jagar Hafwet/effter then
wrede Gudzßefallning/ effter then fipchtige lonam / och kunde
icke wara Ma/in til thesi han kom i HaffzensKäfftar. Jonaswar
napligen nidsänckt / för: än Hafwet wände igen at siorma. Hcir
see wij försi Divin«?arenti3?.GUdzAUmachtzHär-
ligheet. Mennisklorna i Skepetkunde intet vthrätta med alt fitt
Arbete: Men Gudz Alzmechtigheet siilladeStormen /atßölior-
na sachtade stgh. Thet wijsie Gudh Hiob vthur itt Wader / och
ftagar honom: Hoo hafwer tilllutitHafwet med sinaD örar/
ta thet vthbrast säsom vthur Moderlijftve. Ta lag kladde
thet med SWyr / och inwefoe theti Tökno sälomi Linda-
Klade: Tä iag förtog ty thest Flodh med minomDam/och
satte thy Bom och Dörar före/ och sade: Alt här in til stal
tukomma/ochickewijdare/har stola tina staltaßölior sät-
tiä sig. Thenna mächtiga Gudh lefwer än/ han kan och fralsa ost
ifra allahandaFahlligheet:Ty Hafwet och allßedröswelfcnswa'-
der äro honom lydige. lavthisijdstaDödzsiundenarGudhmäch-
tig/atftija oi) vthur -lepones (Diefwulens) Mun /och förlojsa otz
affall ondGärning/och ftälsa of) til ssttHimmelstaßijke.- Hwilkom
Mari atzraifra Ewtgheet tilEwighcet/Amen!

1. K!ori»m Oivinlö, Gudz Mttferdighetz Har^
Fftz lighet/

?51. 107:,^,
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lightt. Hafwet siillades icke före anlonas vthkasiades. Wilisnz
W>j Oudz Wrcdcsßöllior ftolasiMas/savtkasiom/sa mpckltmö-
pcltglt är/Mförargclsc t Haswet/ efftcr somhonärsiortll/ sa bör
Cttaf-et ssärpas. Alle Andel ge vthkasie lonam / straffandcs
thcm onda somcinotsia: OmOubh en gang wilgifwathemßat-
tring t,l at försia Saningen. AUWerldzllgHfwerheetsiande
vpmedPinchas/och hämncsöswcr Spnoaren. MeoDavidsom
sade. OuMäd ochßättwil iag sillnga/ och tig HErre loff»saya: Bittlda fölgör iaghalläOguoachtlga i Landena/ at
mg nia vthrotaallaOgärningzmänvthu oErransStao.
AUeFöraldralVHwhbönder ochMmmödrar stanoc vpmcd
Jacob/som hardeilgcn straftadcsinaSönersßrist. Kaste vth sin
Hws Ondsto/tzandle sörfichtcligaoch redeliga medthen somthcm
tilhöra/och wandre troligaisttt Hws. Ochsalcdes ssola all stand
hielpa tii/at afwändaHErrans Grpmhcct ifra iand och Rijke/at
the ciro nijtiste om HErran/at han i sttt nijt icke förgör them al-
lesammans / then onde mee then sromme- Sa ssal Gudh otz alla
bewara ifran stora : Ty Gudh är icke orättwtjs/ at
han förgater idra Garning/ ochArbete i Kärlekenom/som l bcwijsat
hafwen pa Wii haswomickeallenast vthom/vthan
ock inom alla/ en olpdig lonam iwaregcnßarm/ som är spn»
den/ hwilken är sanckt i Hafwet vthi Göpelscn / nidsänckiom och
honom dageligen igenom trogen Syndabcittring.
Bröder/at til äfwentprSbtyl nägon idro/ ickear ittargtoch otroget
Hicrta/ som träder isra lefwandcGudh. Tp wijarom declachtige
wordne affChrisio: Omwij annarsTrona/somwiibegpnthaswe/
fasibchallcin tilEndan.

3. VivinZe, OUdzstoraßarmher»
tlghetz Harllgheet. Gudh
i Ekcpet nadcligen/ at the icke förtwifia ffulle. Hswcn sa Barm»
hertig är Gudh än iVag/ när wi) seeingenVthwäg/och nödenar
hm högst/ ta <ir Gudz hielp närmast. HErren HNswer lätit «g

».'lim. 2Nj
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waravtfti thet rychtet/at tu asi sasom en öftvergifwinochaf
hicrtatbedröfwadQwmna / ochsäsom envngHustru then
bol tdrlfwmär/sägertln Gudh. lag hafwervthi ttt liztetOgnabl?cköfwelgifwltc!g/menmedstoorßarmhert'gheet
wll iag försambla tig. laghaswervthlWredenesögna<
blecksom snarast gömtbort mittAnsichte för tig/menmed
ewiga Nadwiliagfölbarma mlgöfwerttg/sägcrHErren
tinFörlossare. T») thctta stal wara mig sisom NoachFlod / ta
jag swor at NoachFlod ickemeer ssulle ga öfwerlordena. Altjä
hafwer iagslvottt/atiagickeffalwredgasöfwer tig"eller napsa tig.
Ty Bergen stola wal whkaochHögarna faUa: MenminNäd stal icke wi,ka lfrä tlg/och mmsFredz Förbund stal ie
ke föl-falla/jäger HErren tin Förbalmare. TuElenda/öft
wer hwilkaall ga/och tu Tröstlösa/sij/iagh willäggiatina
Stcnarsasomen Prydning/och
rer/och tin Fönsicr göra affCrisiall/och tinaPottar afßubiner/och
allatina afvthkorada Stcnar.

111. iäromtil thet Tridie/atlon»Vthkasielsei Hafwet ckren
Affmälning ttlthen AndeltgalonleFraisarenslEsuCyttsttßöd
»ppa Kortzct. lEsu war honom itt stormande Haff/ th«
alle Stormwager honom öswerginge/ in til thetz han wpademed
högaßöst:FaderngbefallerminAndeitinäHander. Jonasta-sias in Vcr!r2rc,sanfardrllgen i Hafwet,altsa ärlEsus död icks
lurgtive ellereffter cnblott söre»giswa/vthan vcre ochsanfärdeligen ärlEsusvthi fin anamma-
deMandom/Dödh/<l«ffzcns.HErre ochSalighctcnncsFörsteär
dödheffterSkrifftcma/theten trogcn Sla-lickeemotsclper/vthan
med gladie förvndrar sig/ at Gudhfig sa dmpt förnedrat haswes/AronHssverssePrästenmastcaMä- idassnaMldervppaßelgetoch döö:Chr,ssuslEsusarNaken dödblifwcn pa Korret/ och bortrpcht vthur the lesirandes / ta -tzan för fins solch VWgermnga,pläaat war. Ion« Vthkaficlse

2Ki.)4:5.?.

0oKrin»I« 3,

.e«.l:>.

2«»:l,.

iläi. z; l l»



D«N.K: l4

»z.

«c1,.y'.»l

«5,!.,»:,7

Then Tolffte Predijkan
i Hafwet/war ickefören/ vttzanalle Batzmänneena lalurark och
Nyttig. IEl« Bödh vppä war nyttigh ochftuchtsam för
helaWerlden. När Jonaskastadesi))aswtt/stlUades thet/<if.
wen igenom lEsulödh/ <lr ttzet AndeligaHaswet/vpwälkt ige,
nom Adams Olpdno siillat/Ty:

Säsom otz nu then Gamble Adam/
Medh Syndenne haswer fördarswat;
Sä halwer Christus wär Fralserman
GUdz Wänstap otz sörwärswat /
Och säsom Adammed sitt FaU/
Haswer otz vnder -Döden kömmit /

Sä haswer lEsus Christus otz aU/
Med sm Dödh rher vthnummit.

lag lofwadeithcn s»Prcdikan widEndan/tzärwilliaigenomGudz
hielp och Anda/omtala/hurulEsusalla lurbincs och starkaWa,
derhwirfiar/ som hasiigt oH omsiielpa/ igenom stn blodiga Förtienst/
haswerstillat/msrck therföre och see tilbaka/atlEsus haswer stillat:

I. lurbinem intra NO3, Then häfftiga Storm vthi som
ätSvNden/som alt gndtkomer asial»: Effter igenom lEsußöd
är Kfwerträdelsen förtagen/Synden betäckt/ MiMrningen för-
sonat/och en EwigRättferdigheet framhaffd. Wij läse i4.Mosis
Bokz 3s.Cap. När nagor begickMandrap medWada/stullehan
fip til Fttjstaden/ochblifwa therintilöswersiePrasiensßöd/och
effteeöfwersiePräsiensßöd atcr komma til sinsArfwegodz<land
igen. Igenom lEsuBöd hafwomwij en härligFrijheet/ochärom
komne tilwärtförlorade Godz igen/badei thetAndeliga och Ewiga
Christus war Andeliga öfwerste Prast är enareso offrat/
til at borttaga mängs MansSynde- Therföre kunna wij
trösta medh Konung Hissiä emot Cpnden Munda: Sij/om
Tröstwar mig stor angslan:Mentulästtigwärdaomml-
naSiäl gansta hierteliga/at hon icke sördarfwas stulle: TY
tukastadeaUaminaSynder baat om tigh. Igenom lEsum
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tzafwom wij genom hansßlod/ Spndernas Förla-
Mse/ effter Hans Moes Rhkedomar.

2.7-ulbincm supra

öfiver synden/hwilken ärförtagen/ithetlEsuDödgicktheremellan.
behageligit hafwer warit Fadrenom / at aU fuUheet stulle
boo vthi Ehristo lEsu/och at han igenom honom all ting
sörsonastullemed sig sielff/ tilfreoz stallandesigenomßlodet
pa Hans Korsi/bäde thet pä Zordenne och i Himmeten ar.
Och ider somsordomworenfrämmande ochFiender medh
sinnet i onda Gärningar. Men nu hafwer han försonat
lder medsinKötzLekamcn genom löden:Pa thet h«,n stul-
le ställa ider heliga/ ostrafieliga och obelmlttaoe isin asyyn.
Thersöre warde wij mpckit meer behäldne för wredenelge-
nom lElum/ effter wijarerättferdigegiordeihansßlod.
Ty effter wij wordomförlijktemedh Gudi / genom Hans
SonsDödh/thenstundwijannuworeOwänner/mysklt

LIK. i;?,,

col.,:l).2»

meer effter wij äre förlijkte/bliswewWu behäldne igenom
Hans Lijff. Icke allenasithet/vthan wij berömme otzoch aj
Gudi/genom wär HErra ZEjumChristum/genom hwil-
ken wij förlijkningen fatt haswe. Nu hcter thet: Säsom en
Fader förbarmar stg öfwer Barnen/ sä förbarmar sigh
HErrenöfwerthem som fruchta honom.

3. 'lurbinem jux« NOS, lEsus hafwer siillat then HMga
effter wtj igenom

lEsu Död ärom försonade med Gudh/sa arom wij icke meer för-
bannade/vchan HErren tancker vppä o§/ochwalfignar otz.
Han walsignarljraelSHws/hanwalstgnarAaronsHws/
han walsignarthem somfruchta honom bäde jmä och sto-
ra. HErren wälsigne ider jwmeer och meer/ider och ider
Barnwalsignat ware/ therföre/Gudh ochwarsHErrcslEju Christi Fader/then otz wälsignat hafwer lned allAn-

delig
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!32 Then Tolsste Predikan
deZlg Wälsigmlje/ ithe Himmeistä Ting genomChristum.

4. I'ull?incm circ2nc,z, en hifftlg «iorm
omkring at han hafwcr öswerwunmtSatan then ledige Dles«
wulen / och haswer fördt Fängelset fanget / och Fliozens GUdhhasiver snarliga sörtrampat Satanam vnder wqra Aötter.

5. I'urdinem m512 nox, lEsus haslveesiiUat then sörlkräcke-!
ligaStorm vnder otz/ som är Helswetit / then Ewiga Göden och
Fördömelsen. itt sticker swGadd emot en Klippa/tä sta,
dar ttzet sig stclff/och bortmister finGadd, Nöden haswet
siuckitfin Vdd emot <l<iMcnsKlippalEsum Christum/ och stadade
thcr med figficlff/och bortmiste sinKrafft.lEsuS haswer genom
sin Död niderlagt honom som DödeniWalohade/thetär
Diefwulen/ochgiprdt then frij/ som i alt Ml Lefwerne ge<
nomDöozens ßäodhogamsste Trälarwara. Dödenär
vpswulgen vthiSegren/ mDödhwar är tinVdd? TuHelft

3p1,.4.: 8.
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wete hwar ar tm Seget? Gudi ware Tack som otz Segren
giswilhafwer/genom wärHErralEsumChristum. Then
TimmeligaDödcn/som alla mäsievnoesga/hafwerlEsussörwan'
dlatvthifinDödh/athanintet ffadarthemTrognom.
sus fielffost lofwar/sayandes: lag äl Upsiändelsen ochLiifwet/
hwilkenjomtrorpämigh/han stallefwa omhan an dödh

101,.,, 1,5.
'6-

bleswo/och hwm och ensomleswerochtrorpa mig han stal
jcke döö Ewinnerllga/theTrognega ifräDöden nlLilftvet.

g. 'lulbincm m s<: exrranoz. lEsus hafwer ftillatthenstora
siorm inomochvtom otz nembl. allehandaKropsensSiukdomar
och Siälenes Ansiichtningar; at fasi wij masie wäl sadant lljda

affcnwm
dan/vthanennadtganGudh/som njsarosisasomstna karaßam /

chem han dochaffHiertat alt godtvnnar: Tn them som haswa
Gudhkar / tienä alting M ther basta. lEsus hafwer Helgat
alt wart och gör H fnjmodige mitt i Bedröfwclsen / at
M tMellgensäva kunnomt Loswat ware HErran dagliga:

Gudh

i«l,. ,»,4.
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vch förslä Capitel.' 235
Gudh lagger o§ enaßördo vpps/men han hielper otz och/
Sela. Wij hafwom en Gudh thenther hielper/ochHEr-
ran/HErran/then ifränDöden srälsar. Warom warFral-sare lEsu Tacksammeför en sadanWalgärning / hwilket stecr för-
nämbligasi: 1.. wij genom Trona och en ratt Kärl«k emot
lEsum/ dödom spnden och lefwom Rattferdighctene/ genom war
HErralEsumCiMum: Ty hanärförthen stull död för al<
la: At the somleswa/stola icke nulefwasigsielswom/ vthan
honom som för them som död och vpständen är. 2. Atwii
affhiertansgrundprijsomhonommedwarTungo/wljstolomsipa:
Tucker HErranom/predikerhansNampn/görer hansan-
fiag kunnog iblandFolcken/förkunner at hansNampn högt
i»r. Loffsiunger HErranom - Tv han haswer harliga be-
lbijst sig/ thetla ware kunnogt iaU Land. Frögda tig och
war glad tu inbyggersta i Zion (GuvzH. Försambling) ly

IjraelS Helige (HErran lEftls) är stor när tig! A-
men HErre ZEsu Amen.

?läi - «,-

"' "-

«5

MnMtwndeWedifkan aff
Vrophetens JoMi.

OHErre Gudh Isr NädmedmW/fsr « c, 1.

MchMnnema fmchtadeHErmn siorliga
och giordeAErranom Offer och löffte-

lasomällkelige ochVthw.iHErranomChtifiolEsu
tförsamblade 2.Reg<s.AtNaeman KsnungensHarhöf-

witzman iSprien war en härlig Man/ mcn Spetelst / ncke
Elisa hadesändtßod tilhonoM/ ochlätitsäpahonom.-

G g Gack
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234 ThenTrettondePredikan
Gacko>rt och twa tig stwreesor i Jordan/och tittKött ssal
komma tll sig igen/och warareent.TawardtNaemanwred
och drogstnafarde/ förachtandes thetta ringa lnedlet. Ta
glngo Hans Tienare til honom och sade: Min Fader /om
Propheten hade sagt tignagotdrapeligikföre/stulletu icke
hafwa giordt thet? Huru myckit meer/ medan han sciger:
Twa tlg sa warder tu reen. Ta steeg han äff och doppade
sig siw resor/sasom GudzMannensagt hade/.och HansKött
kom tilfig igen/sssom en vngDrangzKött/ock wardt reen.
Hwarföre hantomtilGudzMannen igcn medTacksäpelse och sade:
Tm Tienare wil icke meerandromGudomoffraochBrew
offer göra: Vthan HErranom IsraelsGudh/atHErran
ther vthinnan »ville tinom Tienare nadelig. TtzennaHistoria
paminner off:

l. lpilimalem I_epram,. war Andeliga Spetell?o
Svnden/ somhelaMennistionesNaturhaswer lammerligenför-
dckrswat/atwii mastebekänna ochftparThetär inter helbregda
pa minKrspp för titt ho ot slull/ och ingenFrijd är iminom
Benoln för m»na synder stull/ ty minä synder gä öftver mitt
Huftvud/fäsom en tungßördaare themig förlwarawordi
ne / min Saar luchta och rottna för min Galenstap stull.
Intet helbregda är pä minom Kropp. HelaHufwudet är
franckt, helahiertat är sörsmachtat. Ifrä Fotabiellet alt
vp nl Hufwuder/är intetheeltvppa: vthan Ssär/Swul<
nat och Etterbold the ther intetplastrat/ eller förbundin /
eller med Olio mökt äro
h?nl?aptitthen Andeliga Spetelstans Helbregdo. Naeman hölt
lhet aldcles omöyeligt/atlordlMsWatn stullekunna rcna honom/
efterthctwar ringareänljmana ochPharpharsWatni.Damasloj
äfwcn synas Salighetennesmedel /i vthwärtes matto/för wart
NnoaFölnufft/ganstq ringa tilsadane krafftigewärckan/ tpthm

kor^
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3orMc Chrissi Krafft är Werldena/Kött och Blod en galenstap
och förargelse. Emtdan then 3?aturliga Mennistian förnimmer
intet aff thetGudz Anda tilhörer. Ty thet är honom en galenstap
ochkan ickebegripat: Tp thet masicandellgadömas.

111. 32lucÄlc«n lepiX lanationem, hwarvthinnan thenAw
deliga Spctälstans <lakedom bestar. dogcr icke lordans
eller nagot annat Watn / vthan Gudh gör otz rena ifra Spnden:

i. Hqna liuminis. igenom thet H. DöpelstnsSacramentz
Watn. lag wil sager HErren / gillta rcent Watn vppa ider/ at j
stolenreenewardaisraalliderOreenligheet. En kan harögat
annat see an Watn/ som Kroppen renar/Doch wärckar v-
thi Sialene Andan/ som Ttoon thet menar / thet ör för
S<alen en salig Flod/ Som helar Ktanckheter aUa/Then
fargat är med Christl Blod/Som smakadeDöozcnsGal-
la/jonoin stee Pri,s och Ähra.

!< lläminiz. Gudh renar o§ igenon: then H.Anda/
Hwilken «Äe aUenasi strax wärckar/ igenom Böpelscn Twon vttzi
the sma inlifwade Plantor i ChrisiolEsuz vthan renar of) dageli-
gen igenom GudzOrdzkrafftigawarckande/ och helgar igenom
Gudz Hrdz heliga och rena Sanning.

3. Hczua sgntzvinig, Gudh renar otzigenomlEsuChristi
dyla Blod/hwilket ärmächtigtatrena ost ifra allawara Spnder/
ty Issu obesmittaoeßlooransar ware Samweteniftaalladöda
Gärningar/til at tienä lcfwandesGudi.

Tacksäyelse otz börhembara Gudhsören sadannödig M-
Ning. Naeman loswade stg wlllia ticnaGuoh i alla ssna
wachtom ochwij chsörenAndelig syndenes Hrccnlighcet/ och wa-
rom Gudi hicrtellgen Tacksammeför säoane Himmelsse Walgar-
ningar/och fiungom medGavid: -loswaHErran
loswa HErran sL länge iag lcswcr/och loffstunga minom Gudh sa
Unge iag har <ir. Sasom Naeman /sa giorde och ttzeffe Hcbniffe

Ggij Batz,
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»5s ThenTrettonde Predikan
Baymän/the woro tzekajade medthen Andcliga Spetälssan syn,
dcn/ttzeras Rening spnttsttzem onmllg i forsiolis/och wille

kassa Prophetcn/ mcn kommc tilen sann Battring/och worc Gudi
affhicltat tacksamme/soMwar Text oj) wydare larer / then wij bc-
trachtomvthi en beseendcs:

sulcepcum l>2ut3rum, Bätznmnnernas förehafwande/
sedän Jonas war vthkastad.'

Olswom thcrsöre fötst acht vppa/ at thcms förehafwande och
Gcidztiensi bcstod vthi:

I. limore» Zn fior Raddhoga:Och Männerng
ftuchtade HErran storliga. Thcrföre latcr och Guoh sce fitt

och Alzmcchtighcet/ataltKött stal lära ftuchta
honsm/och ickc nagot förgangcligit; som thcsse Hcdningar tilför-
ne ftuchtade ssna fäfängellga Affgudar / som hwarken Haffzens
Stormvpwackiaeller siillakunde. Ty rader )osua alfwarligen
sävandcs: Sa fruchter nu HErran/och tiener honomtro-
liga och rattstnneliga: Ochlacer fara theGudarsom idr<i
Fäder tient haswa och tiener HErranom. Mennuftuchta,
dc the jcKovaK, HErran/themttzeförlon«vthkasselsehögeltgcn
akallade om nadig förssoning
siandcs sig aldeles GudzWlllia. Thennaßadzlan ingaffGudh
i thcras Hierta/ at the matte lära/meo Naeman/ at Macls Gudh
ärthcn cndastc och cna och machtiga HE>len/ thcn the
aldng lihörnewidhsin Skepzfatt/hwarken imco-cller
tallathadc. Tp ftuchta the honom mcd dcste störrc Alfw.ir.

Oci6liPlex : lcrvilis ö<: iilializ.Gudzftuchtan ar tw
handa: Traldoms och Barnzlig Traldoius Fruchtan
tommeraff-lagen/somwijserSpndarcnGxdzAlzlnechtiqa/stränga
Rätfcrdighcet/ och cfftetthcnncär vthi the Qtrogne warckat
detz och H. Andcs allmänna tnglfwalwe/ tp förerhan snw
daren vthldlupastcFörtwiflan/saftamptGudh icke mcd fin cnkan-

. nechga)UdchandMennMauvprätter< Som Cams/ludX och
ftcres
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fieresExempcl vthwijsa. Samma Fruchtan hafwa Hedningarna
affNaturscns -lag allena/hwilke
wit i theras hicrta/ theras Samwet bar them Witne/och theras
Tanckar/ ftm sig indözdcs bcklaga/cller och vrsäka. Tp sruchta the
hardeligen/ nar the förnimma Gudz Wrede öfwer theras ondagar,
ningar. Och offta at theras ftuchtan(cffter som the mena)mafa
en Enda taga ssg <li)fwet bort. Som Hedningarnas Hlsioner
vthwi)sa. Men the som leswa inpmpadc igenom Döpelsen ochO-
rdet l Guvz Försambling/ och ant,ngcnframgeentspnda/ellerallde<!
les affalla och förfmada ttzcn Heltgc l Israel/ hafwa en sadan för-
strackcligFruchtan ,- dels aff NatursensochSamwetzens <lagh:
dels aff then Moralistc «lagen/ som whsarthem theras fötsträckeli-
ga syndersStraff/ochewigaFöebannelser/hwar öfwer ttzehögcli,
gen förffläckias/anastas och bafwa/in lil thcstthe aldetes sörtwls"
la/ttzct theras egen Ondffa asiadkommer/ som them öswettpgar
ock fördömer. Ia the förskrackias offta thcrmtet förskräckiandear
a fardc/om nagot wäderhörcsbläsa/eUerFoZlasäng ißuskanom/
etlcr nagonDöönaff löpandcWatmeller aff fallande ochbullran-
deStcnar/eller at kaatßiur löpa/hwllkatheickescc/clleratgruswe-
ligWilldiurtiuta/ellermootskallhöresaff hool Berg/ taförskrac-
kias the/ at the platt öfwer. Sa sörssräcktes then ogud-
acktlge Mas/ taßcsin Konungen i Spricn och Pekah Remalia
Son Israels Konung/ lade ssg förlcrusalcm at örligather emot:
Ta bafwade honom hicrtat och Hans Folckz hicrta/ lijkasom Tra
i Skogcnom bafwa for Wädret. Som Gudh hotar alle Ogud-
acktiqe: lag stal säger HErren/ gifwa them itt bafwande
hierm vthi theras Fienders Lande/ itt rustande Löffssal
jaga them / och stola siy thersöre/ lijka som ittSward ja-
gade them/ochfalla ther soni ingen jagar them. HErren
stal gifwa Witt bänvandeHierta/lvanmachtugögon och
sörwl§nadS<äl' sä at tittLiiffstal wara hängiandesöl' tig/
Dag och Natt stalt tu rädas/och stal icke warawitzpätttt
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HZB Then Trettonde Predikan'
LM. OmMorgonen stal tujäna.- )lch thet iag mättelefws
tll Afftonen/ och om Afftonen: Ai) tyet mg luätreleswa til
Morgonen/sör tins hiermnsstoraßaodhoga som tig för-
skrackiastal/ thersöre at tu HErranstins Guoz Röst icke
lydlg ast. Men en Barnsiig fruchtan begpnnes affthet H.
Evangelio/affChrisiiKarlck ochßarmhertigheet vthi them npföd-
dom/igcnomTronefattad/ochsörer til cnewtgSaligheet, Hwil-
kcnChrisius lEsus ojj sörwärswat hafwer igenomfin sörskrackelse
Pijna och Böd/ atwij ftuchtt Gudh sasom Ipdigeßarn/och trösta
ojj/ bewijsandes
warder/at wij ickebeyöswomsörtwifiavthi wara spnder/ tp lEsus

kasiaralte wära synder i sittblodiga Haftz diup.AtHErrans Md
warar ifra Ewlgheettil Ewighcet/öswer them somfruchta honom:

?: «>

?5,i,.0,<>7.

Och Hans Rattserdighcct tilBarnabarn. Man förmodar at thes»
seSkepzman hafwa dels afflon«Predijkan/delsaffOudzbcspn,
nerligaomwändelseswarckande /fattat en til
Gudh. Tytherföre beteddcGudh sig vnderligeniblandthem/med
sinTicnare Jona/athan themsmwanda matte/ hwar affthe medhDawld hade orsak fighögeligen at frögda/ och säya hwarsör fig:

?5,,7.:'z..<l Min MllnnHErre/stalförkunnatina Ilättferdigheet/ da-
>?2,. gliga dagz tina Saltghcet/theniag <cke allarakna kan. lag

gar i DErrans Zebaoths Krasst:lagpr«saraUena Rat-
ftrdigheet. Gudh tm Rättferdighect ar högh/tu som stor
tmg gör/Gudh hoo ar tig W? MinaLäppar och minSiälsom tu förlöst haswer äro glaoe och loffsiunga tlgh.

I. »lärom
kelse/ räbdhoga och wrcoe/och kan ickegöia oljsullkomliga/ochstil-v.l>m. » >i.
la wäre Samwelen tilfrcdz/för war
<lagen är alt fölsirang/pä thet akhwar och enMun ssal tilsioppas/
och all Werlden ffalför Gudi brotzligenwara. intet

Noin. Z: '?,

Kött kan wara lättseldigtför honom. Ty
kännermanEpndcm. Mcn thet som icke kunbe a,

siaZ
A«m.z:3'4>



och Första Capitel.

siw komma/i thethon wardtförfwagat afKöttet/thetgiordcGudh
sin Son i spndelig Köy Wnelse/ och fördömde spndcne i

Met gcnom jpnd/ pa thet then Rattscroighcet som <lagen äskadc/
fiulle wardaichsullbordat. ThcrsöreftuchtomGudh/ochmchtröj
siom paware egne Kraffter/och trösiom Fullkomlig,
heet aNena/ hwilken/somhan allenatzafwertrampatGudzwredes

sa hafwcr han borttagit ali Traldoms Fruchtan och Lag-
stns Förbannelse ifra the Gudftuchtiga/ Tp:Chrisius är<tagh-
sens Ende til Rattferdigtzeet/hwariom och enom som tror.Ther-
före äre wijvthi lEsu Nampnftitmodtge < alleolpckor: lag/ iagh
fäger lEsus/ ar ldcr Tröstare/ hooasiu la at tu fruchtar tig för
Mennistior the doch döö / och för Mennijkiobam hwilke sasom
Höö förtarde wardaiFruchta tigickctuklcnaHiord (förMenni-
stiors trug)ty iders Faders godaWillie ärsä/at hanwilbesialla
och gifwa idcrRijket. Fruchta tig ickeförDieswulen/lEsuS haft
werborttagit synden/siillat Gudz wrede/ fullgiordt Lagen/
tvhafwerthennaWerldenesFursie intct vthrH. Fruchta tig inter
för motgäng och bedröswelse: Tp wij hafwe icke en öfwersie
Präsi/sonnckekanwarkunnafigöftrerwarSwagheet. Tp läg-
gerhan ost cnaßördovppa/fahielpcrhan ch ock. la/Fruchta
tigintet/O älfkeligaSial/förfieifwa Döden:Tp then Rätt- '
ftrdigear iVödenomftijmodig/tplEsusar ttzcnfom säger:lag
wil förlojsathcm vthur Helswete/och hielpathcm ifra°Gödcn:Böd
iag stal waratig en stal wara ttzh en Plaga.
The Rättserdige ga ifra löden ti! <l«ifwet. Ia / thcm Saligom
stalßättferdighetennesFruchtwalaFrijd/ och Rattferdigheten-
ncs nytta stal wara ewig stillhcet atmittFolcksa'-
gerHErren stal boo
t stön Roligheet. Och thcsse me en Barnzlig Tilförsichtz Fruch-
ttt/som Chrisius förwärfwat hafwer.

Gisivom äter achtvppa/at theras Gudzticnsi bcstod til thetN. In K«i6ci,s, vthiOAande:The giorde HErranomOsi
fer

iki. 5> : >,.
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ftr. När Menniskian hadc sallit iSynd / vprättade Gudh henne
igenom Qwinnones Säd stulle söndcrtrampa Orm,
stns Huswud. Hlvllket alt effter Gudzßesallning och 4öffte aff-
malades igenom athstillige Öffer för the Hclige. Och fick ther-
förc Adam tillijkamed-löfftet besallning / genom Offer/ affmala
lEsuCtzrisilDödh och SlachtandepaKor^ensOalga/somman
seeraffbaggchansSönersOffee/CamOffmoe pa fin egen För-
ticnsi/menHabeloffrade genom Trona/ in pa then tilkommande
Mesfiam/ Gudi fiörre Hfferan Cain/ med hwilko han fick Wit-
nesböed/ at han war Rattscroigh/ta Gudh gaft om Hans Oafwor
Witncsbörd/ och genom henne talar han s«nu/ ändoch han död
äv. Therföre sagh HErren tackeligare til Abel och Hans Ojfer/
an til Cains. Tp fördarswadeGudh igenomFloden helathen för,
raWerlden/som efficrsölgde Cains Oftrandc: Men Noachfann
NadeförHErranom/ochHErren sagh honom rättserdig igenom
lEsu Ratlferdighect. Thersöre bpZde Noach när han gick vhr
Arcken/ HErranom ittAltare/och tog affallehandareen Fänat/
och vthaffallahandareena Fogla/och offradeßrenoffee paAlta<
rct/ochHErren luchtadeensööt-lucht/ickeaffthe oreena Fänad/
vthan at han trodde pa honom/somhafweriTildzensFullboröan
vthgifivit fig fielsstil ittHffer och Gafwo för ch/ Gudi til en sööt

Och effterNoachs effterkommande masiedels förgato thensamma Gudzlienst/hastba the vpdichtat sig mangaGudar / them the
(som the trodde) effter Förfadernas wijs med Offrande wilttblid-
ka och hedra. Therföre ock sathesse Skepzman/ woro wane sine
Affgudar rökia och OffmzTp göra the HERranom och nu/ til
Tacksayelse/Offer/som man hoppasvthiTrone. Intetärsä godt
meö mindrethetkanjwicke aff'Mennistiorna falsta Inbillnrngar
miMrukas. Gudh befalte Mosen och Fäderna offra/ befastandes
sin Troo in vppa Mesfiam Frelsaren lE»um/thet sammaGudz
<lamb/som borttagerWerldenesSynd. MenHednmgamamist-
bmkade thetta til sine widssepelser/ochludarna til fin egenförtienst/som
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ssm funde the cx opsre ypcraro, aNenasi förblottaOffrandetssull
sörtiena GudzMd och then Ewiga Saligheten. Men HERren
fölkastar sadan falstlnbillnmg: Hwad M iag med ider myckla
Offer? Sager HErren/ iagh är mattaffWädrarsBren,
offer/och aff the göddas Talg / och haftver ingen Lust til
Oxars/Lambars och Bockars Blod. Idor Brenoffer ä<
ro mig intet tacknämblig/ochiderOffer behaga mig intet.
Myckit vhrsinnigare äre the Pawessa/som l sinä dagcligaAffgudi-
fia /Vlillls,vpoffra Chrisiumvttzan Blod /bade
Döda/ igenomNattwardzensßröd och Wijn pa sinä Altaren/
ftamförandes medludarna en tilkomm«ndeChrisium/ochfafi
wärre /tp hijne offrade medßlod/men the vthanßlod. Och säsom
ttze/med Henna fin fördömeliga sörtienaMdh
och Salighetenbade sig sielswom/som them sofwandoMi
Elden/ sa affdragathe ochförringa lEsuChrisii blodiga förtiensi/
hwilken arena reso offrat mangMåns Synd.Och
hafwer med itt Offer fulltomnat Ewinnerliga them som
heligewarda. Och behöftver icke dagliga säsom andre Ösi
werste Präster/först för sinä egna synder ofira/ och sedän
förFolcksenssynder - Ty han giorde thetena reso/ tä han
fig sielff offrade. Och vthan Blodzvthgiutelse steer ingen
Förlätelse. OchlEsus hafwer en gäng för aUagiswit sigh
til Hterlöstning. Och then som medthetta ena och eenda Skuld-
offret icke benbgd <lr/ honom siat intet Offer igen för Syndena:
Vthan en försträckeligDomsensförbiidelse/ och EldzensNijt/
somMotstandarenaförtara lkal. Thcrföre <lrthePa'fweffasVHesi
sg/sasom then ther ingen grund hafwer iGudzOrd/Befallning el-
ler Mte/ sasom Aarons allatheras Stadgar och
lögnachtiga Dicht«/en sielfftagen Gudzticnst. Sadant vttzwälia
the vthi theras Wägar/ och theras Siäl hafwerlnfi til theras sipg,
gelse. Then som offrarGudom (then prpddeMaosim)vtanHEr-1
ranom allena/Han wsre förbannat. Wee idcr jSkrpmtme/som til-

Hh siuten
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242 Then Trettonde Predikan
M1t.«3:»3. stuten Himmclrijket (mcd lEsu blodiga Förtiensi förwärfwat) Igäan ickether sulfwe in/och themsominwillia/ tlWdicnjickein»

ga.' Mm wij latsm ttzemfara medsinFasängligheet/och ihugkom-
mom mcd glädie tweggiahanda Offer the Ewinnerligen wara.

l. itt FörsonlngzVffer/hwilket <lr allcna
och endalEsuChristiwärsHErrcs ochFralsaresallmänna lydno
vthihelatzans Pijno och Dödh/bewUadh.Och vthan thetta hafwer alvrig nagonfin warit/ hwarcken ar / ep
Heller wara stal nagotannat Försoningz Offer. TpsagerlEsus
pa Korret: ett> Thetarfullkomnat.
ste sig wara en fulkomlig och betalning för hela Werldenesspnoer. Och hafwer sunnit igenom fin cgen Blod en ewig För-
lohmng. Om thetta sanna Offret talar Johannes märckeligen:
Sil GudzLamb/somborttagerWerldenes Synd. Kallar
lEsum försi ar/ itt Skuldoffer för hela Werlden.
Sedän: M thetta Offret borttagerWerlder>n,s Synd. bä,
ra och borttaga. Försthafwer han bmit wara syndcr: TyHErrcn
kasiade alles wara synverpa hsnom. ScLanbprttager och vthsirp-
kcr han alla wara spnder: lag/ iag vthstrpcker tin Oft
wttträdclfe för minä stull/ och kommer tina spndtl intet ihug. Wij
wardarattferdige vthan förstyllan/ aff Gudz Nadh/genomthen
Förlostning/ somiChristolEsu stedd ar: Hwilkcn Gudh hafwer

Och thetta Os<
ret kunnom wij icke srambära medh the Paweste in til för-
soning; vthan til en tacksam aminnclse/wHrdeligcn för,
kunna HErrans Aödh/tilthest han kommer. Och har pa föllierwartegit Offer/ fom hcter:

i.
wij äre Tacksamme för en W Nad. Och begriper i sig hela wär
stMga Gudztienfi. Som ar: l. EvangeluPl edlkan ochMcnni-
stwnes Omwandclse. Mig ar v?ad glfwcn aff Gudi/sager Pau,
lus / at lag stal MralEsuCtztisiiTienareiblandHcdningarna/

offran-
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och Första CapiteK 243
Offrandes Gudz Evangclium: At Hedningarna stola wara itt
Osftl/Oudi anammeligit/Helgat gcnom then H. Anda.!. En
trogen Böön: HErreiag ropar til tig/stpnda tig tilmig»Fsr-
nim minä Röst nar iag akallar tig. Minßöön Me inför tig sasom
ittRökoffer/ minä Händers vphäfwande sasom itt AfftonOffer.
3. sn ödmiuk Tacksayelse til Gudh: OffraGudiTackoffer/
tp then ther Tack offrar/ prijsar mig: Hch ther är WaZen/at iagh
wi)sar honom Gudz Saligheet. The stsla tacka HErranom Dr
Hans Godheet: Och för Hans Vnder som han mcd Mennissiors
Barngör/ochoffraTacksayelse/ochförtaliahansWärckmedglä-
die. lag wil göra tigh itt Gladie-Öffer/och tacka HERre tino k
Nampne/ at ttzet sä trösieligit är. 4. Wälgerning emot thefat,
tiga.Förgäter icke göra wäl och meddela: Tp sadanaLffcrtäckiaS '
Gudi. Hl»t hörerthctÄhörare meddela vthiTrone/aff en rattsin-
nig Kärleet/ sinä <lärare.- Thetifraider sändtwar/sägce Paulus/ 1
warmiqensööt lucht ittOffer/Guditacktochanameligit. 5.När
wij affrättförtröstningpä Gudh vpoffra otz sielfwom/bä-
de til Kropp och Siäl/ Til itt lefwandesHffer. I ssolen för- l

kunna minä Harligheetibland Hedningarna/och stolendeaZa ther
til alla idraßröder/HErranomtil ittSpijsoffer. lärenthctH. '
Präsierstapet: Til at offraVlndeligOffer/somGudiäroTacknäm,
bliggenomlEsumChrisinm. Saförmanar iag idernu/wid Gudz e
Barmhertigtzeet/ at)vthgiswen tilittOffer/somär
lefwande/heligtochGuoibehageligit. 6. NärtheTrogncvthi
strföllielsens tijd/vnoerga sielfwa för Gudz ah-
ra och lEsu NampnsBekännelse stull:Om iag offras (lijder r
Marter och Dödh) sager Paulus/ ösweridra Troos Offer och
Gudztiensi: Sa gladieriag mig/ ochfrögdar mig med ider alta.
HchncirPaulus stulteißom latafittHufwudspringa/vnderKep-sar Vierone/hafwer hansagtoch
lag offras nu/ och Tijden tilstundar / at iagh skal fkillias hädän.,-.
lag haswer kampat en godKamp/iag hafwer fullbordat «loppet/

Htzij «gh
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iag hafwe, Hällit Trona. Hareffter är mig sörwaratßattfttdig,
hetennesKrona/hwilkaHCeren mig gifwa lkal pa thenßagen thmRättftrdlgc Bomaren: Mcnicke migallenast/ vthanallomthemsom älsta yans Vppenöarelse. Och thessc cire the Offer som Gudi
behaga: Itt bcdröfwat och forkrossat Hierta wmder icke Hel-
ler sörachtandes.

11. <lnom här aff/emedanlEsus ar thet enda Spndaoffret
schwärAndcliga HsmerstePräst (somwijfam höra wilGudl) aff
thet t. Cap. 5-Prcd.) >?olom wii offrathesse Hffer honom at-
lena/och icke i eller nagor annor. Tp thet cir godtföttrö,
fiu Vppa HErren / och ickefötlata figh pa Mennistior. lagh swar
wid N!«sfielff/säg«HEnenlEsus/och ittRättferdighctz Ord gar
»ty^ffmm Munn/therstal thet blifwa widh: Nembl. mig skola all

och s<spa: VthiHErranom
hafwcr iagh Rättfcrdiahcct och siarckheet< Thesse stolaksmmatil
honom: 2)ten alle the som honom emotsta/ masie til stam warda
Ty vthi HErranom warder alllsraelsSadrättscldigat/ochssal
berömma stgh affhonom. Thersöre suckom wij: OCHrisiesomäsi allena/ M»tt HoppochaU minTröst/Tu ästGudzOrd
thet rena/Som borttager Syndzens Brift/ Thetär och
wist/Tu kan mig thet förwärfwa/At iaq mäHimmelrijket
äl fwa/Min Glädie och all minLust. Och i anseande til thet,
ta / MdKMwilgälna för Christi stull hwad han täckes oh palag-
giaithennaWerlden/tyomwij lijdommed tzonom/stolomwijoch
n cd honom komma til Harlighetcn.

I I, ln vc,t!s,gifwomachtvppa/attherasGudztienstbestod til
thet Ttidie vthiKsste: ThegiordeLösfte. SasomHedningarna
ossrade och rötte finom Asgudom / ia hafwa the ock giordl thcm
«löffte vttzi theras sasclnga wivffcpelse. Man hoppas at
manShelaGudztienss/ ochaltsa Ziord vthiTro-ne til then <lefwande Israets Oudh. Hwad the hafwa loswat/vth-
itpckct icke chcn H. Ände. -tijtmätigast sr/ at the mcd Naeman

hch
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hafwavthlofwat sig willia tienä /cKovx och then sanne H<Tre,
faldigheet/ och thctförevpoffrat sigGudibade tilKropp ochSial.
Hwilkctaritthärligit <löfttc. 1 GamblaTesiamcntet hadeludar-
na befallnmg at göra<löffte/meninyja ickesa/docheffter thePä-
»este hafwa vpgrafwit the gamblc <lcvltlstc<lclcmonlcl, och them
förfal<?at/ are the och fasangia i sine »iösten/ vthspyendes ol) / sasom
the ther all sadant fölkasia.la/ wij ogillom alt thetsomingengrund
haswer i Gudz Ord/ och sasom Bitfwulens insatte <larfwor förka,
fiom. Och salunda laromwi) korteligcn om -löffte:

i. <)uis, hwcmsom haswer macht at göra-löffte. Nembl. ti«.
mine, libei-i ö<: lui ju«s,srijeMennlstlor/somäresine egne/och
rada om fig fielfwe. Här vthcsiutes alle Ompndige/ lafom Giffte
ManS Hussrur/ Barn ochTlensiefolck. Twcrt emot läres af the
Päweste. Af Trolofwade och Giffte fordra the Klöstcrlössten/
emot Christi Ord,- tlMudh haswer sammanfögat ssalMennistian
icke athskillia. Af Fliclor och Poikar i thcras ompndigeatzr/ja
asßarnen vnder Föraldrarnas wald siaddc Ma the / thet Bar-
nen intet rada om : At the ffola vthlofwa figaldng willia inträda
iE6)tenskapet/vthanförwara sin kvlfhet.Mcnhwarman tager icke
thetta Ordet/vthan the hwilkom thet blifwer giswitjßarncn masie
hedra ochlydassnaFöraldrar/ochintetsöretaga vthantherassam--
tpcke. Hörer nu HEreansOrd/ och dön«r sedän Pr om: Om
en Qwinna gör HErranom »tt Löffte/och förplichtar
sigt, madan honarisins Faders Huuseoch i sin Pi-godomb och hennes Löffte / och förpllckttlfe som hongör öfwer fina Sial/fommer för hennes lfader / och
han tijger ther ttl: Sä gäller alt liennens Löjste och För-pl chtelse, nmi om hennesFadersäged ther ney lil/sä gäl-
ler thetintet / och HErren stalwara henne nädeligh / effterFadren haftver thtt nekat henne. Halwer hon Man/ ochhaswer itt Löffte pä sig/ eller aff hennes Mun vthgär enforpllchtelse öfwer hennes Sial/och Mannen hörcr thet och

KKtt. IZls?.
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tiiger ther til/sä gäUer thet, men sager hanther ney til /ija
är hennes Löffre löst/ och HErren stal wara henne nädelig
Om nägor Måns Tlenstehion fina Sial förplichtar / och
Hans Hwtzbonde tijger ther til / ta han thet hörer/ sägäl-
ler Hans Löffte/men sag.'rhan ther ney til/sä är thet löst.Ene Enkios gälde i Gamble Testamcnee/men nu are wij
frije Zenom Christum/ tpwil »cke Paulus nagorHnckla stalvthwä-
lias vnder 6o.Hhr: McnttzevngaHnckior/at the gifftastg/föoa
Barn/ staHws söre/lntettllsälle giswa Motsiandarcn at talail-
la/ som i Paweffe Klostren steer.

2. Cui, Achtom hwem man stalgörafin 4öfftt. 3?embl. Gudi
allena/sombör affH akallas/ochwördeligen vthiall ting dyrkas/
och gifwerickc sinaähroenom androm. FasängeäreHedningarna
som sörplichta sigför sinä Assgudar. Opi giorde itt <löffte /om en
god Htzrswaxt/i>vlvHnoförßoffap/l'2ni förFaar/ ?«lluci och
ostari tilSiös/l-lcrculi tilWandring.Ochaltsabort ath.Gal»
ne are the som med Trulipackgöra <löffte athDiefwulen. Faftnge
äre thePaweste somberöswaGudh sinahra/ochgöra<löffte / medtzHedningarna/athHelgonen. Föresiällandes som ware
MidlareförGud. Men en är Midlaren emilian Gud och Menni-
fkior/ then MennMan Chrisius lEsus. Therföre then <löffte
göra wil/han göre thet Gudi» -lofwer ochhallerthet HErranom
idcr Gudh.lag wilbetala min HErranom för altHans folck.

3. ()uiä vovcnäum, sielswa hlpad en ssalvthlof-
wa. Och thet är thetbästa/at en Mennistia loswar sig / igenom
Gudz nadiga BMnd halla/ alt hwad hon i Döpelsen vthloswat
hafwer/siällandes sitt effterGudzOrdzßattesnöre. Hch
aUo the som effterthesso Regla wandra/ öswer them wari
Frid ochßarmhertigheet.ThePaweske hallaförbasivtlofwa:

I. Vurum p2upc«2til, Sielfftagen Fattigdoms Höffte/sasom
ochTiggiareMunckar stola kunna förtienasigoch

androm thetewiga iizfwet. Then Gudh Zifwer Rijkedom/ kan sa-
bant

i. lim.;:9
,4.

«s«i, 4»: «.
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dant/brede wid/sin Gudfruchlighect wal behalla/ sasomAbraham/
<lottz och fiere. To Gudz Bcfallning siräcker stgh til alle Adams
Barn: Tu staltatatittßröditinsAnletesSwett. Paulus
befaller man stal halla stg ifranhwar och en som ostickcligen/pa siijkt
satt wandra/ wij hafwom icke (sager han)tagit Brödförgafwes aff
nagrom. Vthan medatbete och möda s?attoch Dagh/hafwe wij
brukat thet wij mgen stullewaratllTunga. Thersöreste.
fiatheGudhmedjlnsiclfftagnesattigdom/emedanSalomonsßön
siräcker fig til alla: Affguderij och <lögn lät waea längt ifran mig/
Fattigdomochßijkedomgiffmigicke. Men lät mig min affstilda
deel(genomarbcteförwärfwad) til Spizs fa.

2. Vocum ulieäienciX, Enblind
biudes en sadan <lvt>no/ sombesallesmed Mteoch Hotelser iTifo
GudzBudh/ och sardcles i thet Fierde: Vthan at en Menniskm
Himmelrtzket at förtiena/sasom hon hade hwarckcn wett ellcrför»siänd/ vnderkasiar fiZ en annot Willie vthi bespnnerligeährender/
lijka somen siodh/ thcn man wänderhwart manwil/ och hon stras,
wal ther intet emot/sasom: mangesörplichtasigwilliahafwabespw
nerlige Kläder/afForm/<lcngdochFarg;Mänge atbrukabespn-
nerligSpijsjMänge at willia halla itt wistsattvthiTijgande/Tai
lande/soswande/wakande/gaende/stacndeochandrcGalenstaper/
med hwilke Gudh safangt ticnes.En Munck Johan Abbasbeeöm-
mes/at han cfter bcfallning och -löfce/ dageligcn hade wältat en siorSteen/then ingenannorraddemcd / in til thetz Swettenhonomlackade af Skallen. En annor Munck berömcs at han dageligcn/
itt heltAhr igenorn/ hade burjt Watn twa mijla wags/tilat wat-
näentorl
wa. Hr icke thctta Fafingeliqheet och Menniskio Teäldom,- Ochsirijder emot thcn ChnstcligaF' yhctcn/ söm säger: lärcn dprt töp^'
te/bllfwerickeMcnnistiorLDaläs. Vthan blifwer standande vthithcn Frijheet/med hwilko Christus ftijat haswcr / ochlater ider«ne pa nptt fangas vnder Traldomsens Ook.,

'-'?-

''

''"> '<» -'.

,

- c-"- ?'

''

3 Vo«t



z.c«5.?: >7
V. 7 l?'

llc!,. >;: 4

«ci,, n- e

7»c.4: '5

248 ThenTrettondePrednkan
3. Vocum

Kpssheet är en ätzelDpgd / then Gudgtzafwer gifwit ttzen Gafwan:
Goch sasom Gudh hafwer hwariom och enom vthdelat/hwaroch en
sasom Hiireen tzonom kallat hafwer/ wandre han Hwar och en
tzafwer finaegnaGajwo asGudi:Kunnathe icke sig/sa gis-
te fig / thet ärbclttre gista sig an brlnna/ vthi vthi oiofiige Lustar
som vthbrW offtavthiKlostren/ja lbland the heligeMune-
tar/vthi siore Hoordoms Synder/ Sodomitiste och onati-
ste StYggelser. Hafwer ta Gudh igenom lEsu föttiensi Helgat
och reent giordt Echtenffapet: Tp stalMennissian thet icke ohe<
ligt och orccnt kalla: Vthan med ährasigthervthi begifwa/ medh
Tacksamheet emot Gudh/ som säledcs hafwer försedt Mcnnistio,
nes Kroppar/then H. Andes Tempel/at the icke «edSkörlefnad
fördärfwas matte: At twa ssole boo tilsammans vthi itt Kött.
Och saheter thet: Echtenikapet stal hallas ährligitihlandalla
(Stand ochOrder) och Echtenstapz Sang obesmittat (af
srämmadßeblandelse)Mnßolare och Honkarlar fialGudl)
döma. Tp wachtefig hwar och en at lciggia Snarorpa sittSam-
wet/ igenom sadana/ at lieswulen icke ssal fresia ider för ider
kpstheet. Korteligen:

4, Hurulunda ssal man göra s Salundal
~ Af ett tijdigt Rädh/at en wäl öswerlägger medfig/ on, han kan
thet hälla. 1. Afen lefwandeTroo/vthan hwilken ar omöpeligit
täckiasGudi. 3. Af alt hierta/atTanckarna/hiertatochTungans
Taal komma öswerecns. 4 Om thet är sa Gudh behageligit/om
HErren wil/ och wij leswom/ sa williom wij göra thet eller thet.
Har emot förbiudes l. all Hasiigheet i At- en lätteligen gör
och sirar angrar sig/eller wardertwungen at vthlofwa /thet en
icke vthan siörsta beswär och ledosamheet/hallakan: Thet ma en
wäl rpggia. In malis prumilli» relcintic iiäcm. Vthi sta-
deligit <löfte ryggia tin <loswen med godt Samwet. Sa giorde
Bavid: l.Sam. 25. male juracur servarur. Thet

illa
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illalofwas/thet warrehsllcsoch fullgörs/tv spndade lephtch
swärligcn/somfullgiordefitt Meomthet som wötte honom itzans
HVSdöör / och offrade sin Botter. Therföre:War icke förha-
stigmcd tinom Mun/ och lac titt hierta ickenagot hasta til
at talain för Gudh. 2. Förhiudes Twekande/omtitt^öffte
stal tzehagaGudi. 3. Skrpmtcrij/atTungan icke lofwarthethier-
tat aldrig fattat haswer. 4. Öfwerdadigheet/at tu icke lofwarthet
tu intet mder om. 5. kiniz: <töfftelsens anda Orsak: l. (;loriH
Oei. Gudzahra: Görer alt til Gudz ährs. Hwar om meeri
thet 2. Cap. n. Vers. samma Gudz ähro skal ssattas effter Gudz
Ord. 1. Utilirang proximi, War Rastas befordran: At han
afwäre Troos Gärningar ma winnas ath Ctzrisio. 3. propri»
nolirg saius. WareZenSalighctzbefordran. Dch thetta cir korte^
ligen om,!öffte.

111.
kasielse i Hafwet en Örsak til theras Hmwclndelfe: Sa war och

manZomaffadarom mcd sin dödeliga Asgang pa Kochet.
Theförsiockade ludar lasta och sörsmäda HErran lEsum/men
en Hednist Höfwitzman/ och the mcd honom woro/ när the sago

the ting som sseode/och atlEsus med ett sadant
Roop gaffvpAndan/prijsade the Gudh/stogstsig sorsin Bröstoch
sade: Sannerliga war thenne en rättferdigMan ochGndz
Son. Hrsaken til theras Omwändelse war 1. ThesiwlEsukraft
tiga Ord pH Korhet/hwilkc woro EwiZa Ord/och sasom
allannorGudz OrdenMachtoch trafft allomthemtilSaligtzeetsom troo/och äre mächtige göra affDöozensEViga<lijffzensßarn.
2. War lEsu Froncheet och Talamod/ tp ta han ledh/hotades
han icke/vthan tegh stilla sasom itt meenlöst Therföre gör
HöswitzmannenenhärligparcntniÄnoch pVlsonaliÄöfwerFrelosaren lEsum/ författandes tzans Hsga Person och Ostvldigheet.
Kallar honom en MMitpelliesthade han icke kunnat lijda z Se,
dan Gudz Son/ at Hans Wande och Dbb mättewara en gyltig

Ii «.Bttal-

,«,-,,.
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c°i. 2: ,9. Betalning för hela Werlden. Thet är som Paulus säger: At i

Chrifto lEsu boot ali Gudomsens fullheet lekamliga. Höfwitz-
mannenkallarlEsumen r.lttferdighMan/ som mtetondt giordt
haoe/thetßöfwarcnwitnadc/ochinlctswekwarfunnctihansMun/
thetPilatus wittnade/ochPctllls mcd insiämmer och säger til lu,
darna: I förnckaden then hellga och rättferdiga/och Liiftzens Förste drapen j. Ther alle läta see/sombligc
des/som lEsu Ficnde Pilatus sombligewilliandes affGudzAn-
des Rörelsc/lEsu Ostpldighcet/hafwa fullkomligen betaltför al-
le wareSpndcr/ hwllkelEjus pä sig tagit hafwer. Och therföle
wmde wij thefie mehr behalone för wreoenc/ effterwij ärerättfer'
dige giorde igenom lEsu Ostpldigheet. <lagom therföre ock/ at
wy effter war Död mage fa thetta Beröm / at wit hafwom älskat
Gudz Ord och lE<u??attward/och sälcdes rättserdlgagiordege-
«om lEsu Förtienst / och twagit ware Kladcr och giordt them
hwijta i <lambfensßlod/ therföre bara the aterleffde om oh thettaWitnesbörd / at w<) are vthan Cmitto inför Guoz Stol/ och H-

rom komneÄtthe fullkomlige Rätferdigas Andar' Amen.

,:>4.

R°m, 5:9.

/s«e. 7:..

c->p. ,4:,.
'"'"'

MnMortondePrediMn affVrophetens FonX i. c^p.
6«<lu,i«z w»l ldm lefwe pä rvcrlden här/ etc.

(Äp.i v^.i.

M3H GCrren förffaffade en sior ffiff/ til
vpflukalona/ ochlonawart Flstms

Bwt tree Dagar och tree Nätter
srHErren tm Gudh/som talar tilPropheter-3°"s-?.°.



«g/ och iagh ar then som sä mänga Pophetier gifwer,
vch förkunnar genom Propheterna hoo iagh är/sa-
gcr Oudh hoos Proph. Hoseamittzet n. ElffeligeochVthwal<
de iHEreanomChristolEsu sörsamblade/HErren Gudh sätter
emotludarnassioreSpndcr sine mangfaldigeWälgerningar/ «

bland hwilke thet är icke then ringasie/ at Gudh gaff them sitt H.
Örd/igenom sinä Propheter/ hwar effter the wisie huru the sitt <lcf<
werne sialla stulle/och lära affKarlek til HErren och then tilkom-
mande Messiam vndftp «llSpnd ochStpggelse. Och
före för therasKgon vppenbara:

I. (kaulain «tkicienlcm sHcr»: scriprurZe, esleraffhwem then
H. Skrifft hade sitt Vhrsprung: lag är HErren tm Gudh/som talar til Propheterna/ ochsä mänga Prophetiergift
wer. GudzOrd är en savan hemligheet/somhafwcr fin Vpnnnel--
se affGudh al?ena,menPropheterna och Apösilarna hafwa warit
Oudz lnttrumemcr och Wärcktpger/ genom hwilka Gudh talat
hafwer/och vnderwijsi sitt Folck til Caligheten. Som Christus sä-
ger: Thet ären icke j som talen/vthan min FadersAndetalar ige-
nsm wer. Och ingen Prophetia är annu framkommen af
Mennistio wiUia: Mhan the helige GudzMennistior haf-
wa talat/rörde assthen H. Ande. Och therföre kallas Gndz
Ord leswande och krafftigt/ tp thet kommer aff then leswande ock
krafftige Gudh/och görMennistiorne/som thet höraoch med alfwar
anamma/lefwande och krafftige vtiGudi/som genom thetta ssttOrd
gifwer the TröttaKrafft/och thcmMachtlösomStarckheet nog/
the Pnglingar (somiOudzOrv intctvnderwijstearo)wardatröt-
te ochvpgifwas/ochthe KarsseMan falla (som förlata sig pa sin
falsta grund/och öfwcrgiswa thetkrafftlga GudzOrd/eUer thet för,
falsta) men the som wanta efftcr HErran/fa en ny Krafft/ sa at
the ffola vpfara med Wingar sasomömar/the Ikola löpa och icke
vpgifwas/the skola wandra och icke ttötte warda. Och therföre kal-

lweekvthi är/
liij ty

öl«tt.,o:l»,
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tp Oudh hasiver ther igenom/all warSalighey full,
komllghcct/mcdsiörstn Trohcct/och vtan nagot swcet cllerArghet.
la/kallar thet oförgängelighetennesStidh/ty thet arkottMitaffthen oförgangeliga Gudi/och gör thest rattealffarc oförgcingclige
icke allenasi til Stälcnsom osörgängcligär/vthan ochtilKroppcn/
somwardersaddförgänselig/ochstaligenomGudzOrdzKrafftvp-
fia oförZängelig. Sa ar ta thet lefwande Gudz Ord thet Ewin-
nerliga bliswer/ affGudiVthgifwitiZenom Hans Ticnare/och thet
ar thet Ewiga Ordet/som dageligen ibland warTros föröke!-
le/ förbattring/ och EwtgaSaligheet/äroch warder
dikat/och altsaat thctta mahaswa fin sortgang/theetil thet vthsänt
äl/tpvppenbararGudhwijdare:

HI. (lenrrum sc nuclcum sacize ThtN H Skrifftz
Käma/medelpuncht och mnehald: Och förkunnar genomPro-
pheterna hoo iag ar siiger GudzMde ytterligare. Oudz Old
är sasom enllNdaellerittSchlljn/therGudhmtdallestnaWälger-
ningarärinwecklad/hwilke befiavthi all Hans wclsendes och willies
vppcnbarelse. lEsusChristus war Frälsare haswer kungiordt
Gudz WiNia/ och thctta ar Gudz willia / at hwar och en fom sccr
Sonen och tror pa honöm/ han
thcrföee förstas thesse Ord enkannerligen om war Frelsarc lEsu
Chrisio/ som hafwcr lätit förkunna igenom Proxhettrna hoo han«v / sa wäl iklara Wittnesbötd/ som vthi athffilliqe Affmalningar.

VcrKiz och mcd klara Ord : At han ssullcwaraGudh och
Man ie« Person / betpgar Propheten Mlcha: Aff Bethlchem
stal komma then Furstcn som öfwer Israel en HErrewmassal/
hwilkcnsVthgang haswer warif affBegynnclsen och affEwighet.
At hcm stullefödas affen reen lungftu/ förkunnar han igenom E-
ftliam: Sij/en lungfruarhafwandes/och ssal föda enSon. Om
sitt Hjdande haswer han märckeligenlantförknnna: Wrtegarden
om klaqarhan i Bödzensßand hafwa olw
fattatmig/ochßelialsßeckar försträckt mig>öfwer ludx görrä-
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derij: iag mitlßröd ath/tram-
padc mig mcd fina Fbtter. öfwer fipcht: Minä
Wanner hafwer tu lätit komma langtifran mig/ tu hafwer giordt
thcm tilensipggclse. Ithet Andeliga donlllwlio giswer han til-
länna,- PräsicusTicnaresMunftag samt theras spott
och hansomhöllchonsm: lag Holt min Kinbeen tilthcm som mig
lpchte/ mittAnsichte wande iag icke bortförFörsmadelse och spott.
ThefalskeWitnens beliugande; Ther träda wrang Witne ftam
och klaga öfwer migh ttzet iag intet stpldig är. I then Werldzliga

: SkadaHEr-
« pahögrg Handcnaochsee /ther wil ingen känna kan
icke vndfiy/ingen latcrfigwätdaom minaSiäl. sin blodiga
Hudsilvkning: The plöparetzaswa plögt pa minRpgg/ och dra-
git sinaFarar langa. Hans Tom: HOnamaradfta
rans Smorda. SittKorMrande: Hans Herradöme arvppä
Hans Skuldror. <täs h«r om wijdare then 22/ 69 och andrePsa-
lmer. Efal's;. 4? och annorsiädes. lEsus hafwer lätit förkunnel
hwemhanär^ypolum!nvuluciis,vttzlAjfmalningar. Ällchans
Stand affmales l Joseph och fiere / men til sin Pijna är salbsasom Joseph. Bundcn som burlt Korret som Isaac j

siekt affGudz wreoesEld som Pasta
vphängdcmillan Rösware,- som Aaron siod enullan the

Sargatifin Cijda/sasom Adam/ochaltsa
bortath/ hafwer GudhföresaZtigelHmfina H. ProphetersMunn
at Christus ssuUe lijda. HErrcn lEsus hafwer och klarligen lätit
fölkutma lgenom thenna H Proph.lonam hoohanär/tahansielff
indrager honom sasom en Aimalning til sin Pima/Död/Begras-
ning och Vpstandelsc: therföre wtj halle vthi desie siörre
Warde/ och achtom/ för thenna gang/en af thesse vp?
lasne Hrd/ ncmbl.

dul,lc>«,vcnt«m sun» ovcnrum, flltl'hwadvtgängthet tog medlvna sedän wardt kastad iHafwet.
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254 Then Fiortonde Predssan
Achtom therföee i thetta Vthwalde i HErranom

I. ()uoä äcverarur 2 pilce.- at han vpstukes affen Fisk: Och
HErren förstaffadeenstorFifftllatvpDkalona. Thetta
war sanneeligenenvnderlig Händel/i.ianseendetilGudh/hwilken
hafwer manga medel/ hwar med han Menmlfioncs Spnder siraffa
kan. Therföre ropar hanöfwer ludarna ochsigcr: lagh är E-
phraim säsom enMaal/och ludaHuse en Plaga/ «aghär
Ephraim lijka som itt Leyon / och luda Huse lijka som itt
vngt Leyon/ iag/iag/rlsswer och gar minWagh/lagsörer
them bort / och ingen kan vndsättia them. Och sadant gör
HErren alt til then Enda/at han skal späkiawart syndachtiga wä-
sende/och föra osi til waraSpndersKäntzlo/som han talari föllian-
de Ord:lag wilgäater til mitt rum igen/til the§ the kan-
na sinä stuld och MamittAnsichte. Sa are ta alle Plagori
Gudz Hand/Gudtz cirwarFader/ochwijäro tzansßam/ om nu
Gudh straffarch för war Olpdno/satnonom icke/vtan betänckiovl
wtz hafwom Tusende ganger mehrsörticnt /pa ttzet han mitt vthi
Straffet ma tanckiavppa oh/efftee
sitt nadiga <löffte:Hm min Barn (som Jonas/fiere och wij offta
giordt haswa) min öfwergifwa/ och i minom rättom icke wan -

dra/ omthe minä Stadgar ohelga/och min Bud icke halla. Sa
wiliaghemstkiatherasSynd medßijS/och ttzeras
med Plagor. Men minä Nad wil iag icke wanda isran them/och ic«-
ke lata minä Sanning fela. Therföre nar Gudh tuchtar oi) mcdtz
Jonaför war Olpdno stull/ sa bediom med David: lag wil tija
och icke vpläta min Mun/ty tu hafwer thet giordt/ wandt
HErre/tina Plägo isrän mig: Ty iagh ar sörsmächtat för
tme Handz Straff.

2..F3nderlig är thenna Handel/ianseende til fielfwa Straffet/
hwiltetwaren HwalM/beredd aff HErranom/at vpsiukaJona.
Sa masie the oskälige Diwr bade sinä och sior/ ja alle Creatur lpda
fin Stavare/ochvthrätta hansßefallning. Hwar om then gun-
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Me Hsaren wil see tilbaka ithen 5. Previtan och sorsia Omsiän-
lighcet/hwarest bcwi)ses/ atallcGudz Harar äro bercdde Menni-
stionc tilHälnd öswer Spnden/som henne per le och i sts stelswe
ärotilgodostapade. Och fölliandeExempelläggerman til:Vp-
stuchte icke en siorFist En HERrans Engel siog i Sena,
chircbs <lägre i en Natt 185000'Mn. 2. Biörnar Wleefwo 4:
Piltar/som bcspottadeProphetcn Elija. Itt >lepon drap then o-
tzdigaProphetcn. Brcnnande Ormar ihialbeto Ifraels Barn i
Oknennesomknorrade emotHErran. Hooweetlckeschaaffthelo.EsyPttskePlagor. Om hwllkeSalomon laledestalar:Straffkom öfwer Spndarena mcd Tekn/ som med mächtigt
ssedde / tp thcc warratt/ at the sMant lcdo för therasArgheet stull.
kopeluB 2 Konungen i Polen drap lned förgift Pomerste För-
siar/ fina Fadcrbröder/ ochkastadetherasKropparvthtthenln-.
SlönCroplojmmaffsamme döda Kroppar warte Mattarsom
vpatoKonungen medDrottning ochßarn leswandcs. Möi) gno-
go /sargade och lemmerligen vpato thenMoguntiffe Biffopcn«arronem vppa itt Slott mitt vthi Rhensirömen / therföreathansörsamblaoe en ttzet steenoch lofwen/ at the ther skullesaKorn och Uppehalle, mcn han lät

pa alle Knutar/ochnarthetfattiga
Folcket grato och<ämradestg/ftdehan:Hör/huru minaKornmöstpijpa. Thettanmr bade til Spnden och Straffet.Therföre: Store och osayclige aro tina Domar HERre/tn sela och theFäwisteMenniftior: Ta the mcna at theras
Svnder stola wara förgätna / och med itt blinot Tackelsefördolda/warda the grufivebgen förströdde/ och genom
Spökelse ochannor Straff försträckte.

3. Vnderlig warthenna^Yandlliansccndetillonam/thendp,
reHEßrans Prophetcn, som Gudz chra tllförne ilsraelsmärckellgen vthspridt,- mcn rffter han syndade/ sa halp honomchttamtet: Ty uär en Nättferdig gör nsgot ondt/ sä stal'

lthet
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256 ThenAortonde Predikan
thet intet hietpä honom/at han from warit hafwer. Hwad
gagnar nu Ion« allHans nwda/fiycht/Etepzlöön och stora fahra?
Han vpswälies här aff en Hwalfick. Saledes gar alle Spnbare.
Ta the synda/ sa bereder Gudh them tn Hwalfij? til itt rattmätigt
syndenes straff/ som Propheten Daniel bckänncr / sayandts,- Tin
HErre wärGudh ärbarmhertigheet och förlstelse: Men
wijäre affälligewordne/ochlydde ickeHErranswärGudz
Röst/ atwij hadom matt wandrat l HansLagh/ som han

genom sinä Tienare Propheterna sörelade: Man he-
la Israel öfwertradde tmLagh och wi,ko aff/ sä at the icke
lydve tina röst:Therföre hafwer och then förbannelse och
Eed kömmit öfwer ost/ somiMoifis Gudz Tienares Lagh
strefwil stär/ Tywij haswe syndatemothonom. Och ther-
söre laecr HErren gastoreOlpckor öfwer Spndaren:Mcn medh
en sadan athskilnat: Emedan Christus lEsus/thsn starcka Gudz
Ami/hafwer ftagit then högmodigaievlathanDiefVulen/och sargat

Andeliga Hwalfijken; tilstader han allom obot,
färdigom ochotrognom/badetil <ll<ffochSläl/ewigligenvpsiukas
aff samma Andeliga HwaW Dieswulen : Men the Vthwalde
Gudzßarn/ som synda ochaterbättrassg/vpsiukas och offta med
lona/doch allenafi i Timmelig matto/
lehandamolgäng/Korst och Elendigheet/«ch offta far Eatan loff
förSyndenes Skull taga them bädt Godz och -ltjff bort/ at ingen
mä warasäker vthi Spndene/vihangörasin ythkorelsefasimeditt
bootferdigt : Tp Gudh hafwer vthValt änlorde»nes grund lagder war/icke til thenEnda/ at wij siole iefwa vthi
Ondssones och Arghetmnes Swrdeg/vthan vthlßmhe-
tennes ochSaningenes osvrade Degh la/pä thetwlj lkole
wara hel«ge och ostrftsschge för honom vtyi Karieken. Sa
finnathe OgudachtigaingenMd effter thetta Wwe»/emedan the
hgswa förstutit/ medsinframhäroadeOtroos ObotferdiZtzeet all
Gudz Nädtz/lgensm lEsum Christum förwarfVild/ i tuetta Na,

dcnes



ochförstaCapitel. 257^
denesRijke: Vian thetHnda the intetförmodadeifinWalmacht
ssal öfwer them komma: Tp thens Hgudachtigas Hopp l?a< sa-som Stosst affWädret försirött warda / och en tun Fradga aff e-
nom Storm sördrifwin/och sasom en Röök aff Wädret bortblast.
Men the som jokiaNad iMdenes Tijd/battra sig/ och fa fina spn-
ders Förlatelse/ ftttandesemotSyndenlEsu blodiga Förtien/i/
the stola och sa finnaMd efftee ttzetta : Ty När en
gudachtig warder from/ sa stal thet intet stada honom/at
han Ogudachtig warit haswer.

I, -lärom affthetta vei curam.Gudz bespnnerli,
gaOmwärdnat omMenniffiorna/besynnerliFen om sinärätteFör-samblingz -lemmar ithenna Werlden. Jonaskasiädes iHaswet/
och wistefigingenVthwägh/vthan Göden siod honom anteligen
söre/ effter MennWowijs: Men affblotta sörgerGudh för
honom/och bereoer honom Heröerge vthi HwaMen. Sa sörgde
Gudh för Israelsßaen vthi Egppten/ och wisie medel them at
vnderligen vppehalla i therasTräldom/ til kom/som han säger til Abraham: Tin Sädh stal wara feämmande bttzi
itt<land thet them intettilhörer/och man stal göea them ther tilTrä-
lar/ och sara illa med them i 400Hhr/ men öswer thet Folck som
the tienande warda/staliagDomarewaea. Ta hela Werlden
förgicks igenomFloden/bereddeGudh Noach/medthefina/rumv-
thiArcken.
sakerheet för Elden/och Hans Sialbleff wid -lijffi then litte Staden
Zoar. Thenne sammeGudH lefwer an. Hfftapakommer chsiör-
sia fahrligheet/at för warlögon synes thet waraomöpeligit
got sätt tädan vndkomma,- men HErren GudhvppehaAer ostvn-
derligen/och soeger för ch/ och then tig bewarar/ han sofwer
icke/ fij then som Israel bewarar/han ar icke somnog eUer
sofwer. HErren bewarar tig/ HErren artin stygd öfirer
tina högra Hand. HErrenbewarar tig för alt ondt/ hanbewarar tinaSiäl.Gudh sörger förost vti waetModers.lU/och

Kk sedän

s«p. ;:15.

Rsccl,.,,:».'

OoHrinllc^

«en.,5:1».'
'4.

<len. lyilaj

4 5.<.



Then Fiortonde Predikcm
scdan wif äre födde tilWerlden/som David säger: Tu äst Mtn
Tilfiycht HErre/ HErre mitt Hopp alt ifrän minom vng-
dom< Vppä tig hafwer iag förlätit mtg alt ifrän Moder-
lijfwet: Tu hafwer dragit Mig vthur mine Moders L«iff/
minberömmelse är attijd aff tig. Gudh ftrger vnderligen för
Hi ja sa noga/ at icke itt HaarfaUer affwart
Hufwud/ vthan warHimmelsteFaderswiltia/sVM allewareHaar
taidt hafwer. Hwi) stullehan ta icke weta medel/ther ingen a färde

vthi Nöden at vvvehalla effter sttt nadiga .löffte: Hörer
mig / säger HErren/ < affZacobsHws/ ockalleaterleffde
afflsraelsHws/isom tLijftvebärens ochiQwede liggien:
la/ iagh stal baraider in tit Hlderen/ och intil thetz»grää
warden/iag skal gorat/ iag stalvplyffta ochbära och hielpa.
Hr thett<» icke en hiertans wederqweckiande Tröst /at Gudh drager
en sadanFaderlig omwardnad för ost fattige lordmatkae/ therföre
förlatom ost stadeligen härvvpa tallan tijd.la frögdatigmin Siäl
vthi lEsu tinomMlsare/ somsorgerför tig änteligen vthiDödz<
fiunden / ta Satanthen Helsivetis Hwalen ansätterMennistian
hardast/och hon mafie klaga/hon weetsiZingaVthwägar sch fäpa:

. Min ögon williamig brista: HErre iag lijder nöd/lnsa mig.
Ta sorger Gudh för otzförmedetfi stal
sönderkri ssa Huswuden aff Hwalfistarna/ Spnden/ Döden/ Gieft

- wulen och Helfwetit/och trampa them vndet waraFötter/'at ingen
stal raga H vthur Hans Hand. Tpttösta tig H alstetiga Sial /at
ta stal tu sullkomligen stijat HErren stal

7 förlossa tig aff all ond Gärning/ och fralfttigh til sitt Himmelsta
7. Rizke. Ta the Rilttferdige stola sedän lefwa E»innerliga/och

HErren stal w«a theras Mn /ochthen Högste hafwer omsoeg
förthem : Therföre stola the fä itt harligit Rijke/och en stön kro-
na affHErrans Hand/ty hanstal bestärmattzemmed sinahögra
Hand/ och förswara themmedfinomArm. AchTrösi.'AHNadel

11. äetinerur triöuo in vemro tilthet
Andra
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OchFörstaCspitel. 259
Andra i thetta wart at Jonasbehattes 3. Dagar aff
Fisten: Och Jonas war iMens Bwk Tree Dagar och
tree Natter. HwaMen vpstukte lonam sasom en Hämnare/
Men betzölt sasom enßewamre. Thetta är Vnder öswer
all Vnder: At Jonas jcke sönoerreftzaffMenshwassaTänder/
förqwafdes ihansStrupa/ep Heller scdanförwandlades af Fistens
förstrMeliga Heta vthi Hans lubäanz och warelse/ ochwordeföe,
tärd/at han kunde vthi Fiftens Inelfwer andas och lefwa / at han
icke haswer siarcknat asFistens förffräckeliga siora qwalm och siar-
ka <lucht/ja/ thet som mäst sr: At han war sa widh sitt För-
fiand / och kunde sammansättiaen sadan Böön < ochTacksayelses
Form/ som i Andra Capitlet omtales. En Galen troor thetta
intet / och en Gara achtar thetta intet. Therfore haswer >lu-
«anus kallat the Christne som fadane omövelige Sa-
ker sa lätteligen troo/ och therföre sammanstreftvit en heel Book
them til Wanheder (som han meente) men en Rältfinnig Chrisien
förvndrar sig vthi Trone öswer Gudz storaVnderwarck, Förnuff-
tet masie hcirtija;menTronallena tala/somhär och annorfiädes
Betrachta i. vivinam, GUDZ Mtserdiga Bomar.
Jonas wille icke lpdathen leswandes Gudz Röfi/ medan han war
pa lorden/ tpmäste han lvda then ostäliga Fist. Thetta hafwee
tu HErre/ honom och oh giordt til Tuchtan / at wij stole med fiijt
achta vvpatina Godheet/omwtjwordodömde/atwij dochlijkwÄ
stole trösta pa tinaßarmhertigheet. 2. porenriam vivinam,
Gudz GudomeligaAlzmechtigheet. StorärHErransmacht/och
fiort ar Hans Wärck/ at Petrus kunde gapa Watnet sasom pa
itt Golff. Jernet kunde stmmapaWatnet. AtBaniel bewara-
Ves helbregda ibland Reponen. TheTree Män ithenßabplonb
steVgnen/ Watnet delar fig i Haswet/ atlsraelsßarn kundei,
genomga To«<?odde. Atitt Foster ifitt tranga
siundomnagotvndcrsiundomöfwerlcswa s.Manader/tilwära/ til
thest thet men icke mindre Vnder / at Jonas kunde vthan
Maat/Dricka och annat nödtorfftigt lefwai Fisten. Thetta är

Kk ij stref-

32?. l,:««^

b1«t.14:»5

«.«,<tz.«--«,



3Zp. l,:iH

?6>l. 77:11.
~.l;.i4.ij.

«!0b.14:,z

4.5.6,7.».

2<50 ThenFioriondePredijkan
strefwit icke sampckit för lon-r som war stull/atwij affGudz Alz,
mechtigheet förmanoms «. til Gudzftuchtan: TlttFolckHErrelärer tu med sädana Garningar /at man stal wara fromochgodh/och tinßarngifwertuther med t<lsörstä/at the
stolawara wid itt gogt hopp/at tu wiltanammaBiitring
förSvndena. /3 TilTronesstyrckwvt.MkaMd:HErrans
högra Hand kan M ting förwandla. lagtäncker/sägerßa,
vid ijm siöd/ vppa HErrans Gärningar: la/iag tanckee vppa tmsorra Vnder. Och talar om all tm Wllrck/ och sclger om tin An-
fiag. GudhtinWägärhelig/hwaroransa mächtigGudhsom tu ast? Tu är thenGudhfomVndergör/tu haswer
bewijsattinamachtlblandFolcken/tuhafwer och förlossat
tltt Folckwäldeliga. Sagörhanoch bemanomstherf-
öre/? tilHopp och Förtrosining vthi all Noo afGudzAlzmechtig-
tzeet: War Stäl wäntar essttrHErranom / han är wärHielp och stöld,tywärtHiertagläoer sigh affhonom/ ochwij hoppaspä HansHNampn. TinGovheetHErrewa-ri öfwer o§/ säsom wii pä tig sörtrösie.

3. lvllscNQOrcllamDivmam. GudzMd ochßarmhettighet.
Hiob sadeifitt Elende: Ach/attuförholde Mig i Grafwena/och fördolde mig sä länge tm Wrede affgär/och satte miOitt Määl/at tu Wille tänckiapä mig. Thttta Matte ock Jonas
rätteligen vthi thttta site langa och fioraElende scha. Men Gudhhaswer ingcn <lust til en elendig Mennistios Sweda och Warck
vthan at hon med Jona ma rcitteligen lara känna/angra och afbe-
dia Synden/firaffzens Orsak. Gudh vppehallerlonamiTree
Dagar iFissensßwk/athansärallena Barmhertig-
heet/ och kan hielpa när han wil. Och saledes komma och locka ige-
nom fin Godheetoch Ctrclffzens Offning / MenmMn til cn san-
ssyNig Boot och Battring/ at hon ma begpnna bedia: HErre
tu som sordom war tino Folcke nädellg / och förlossade the
Fängar afflacob. Tusom tilförne tinssolcksM^gerning

för^



Och Första Capltel.
förlätit haswer/ och alla theras Synder öfwertöckt/Sela.
Tu som tilförena atta tina Wrede borttagit haswer / och
wandt tigh ifrö tine Wredes Grymheet. Tröst otz GudhwärFralsare/ ochlätafftineOgunst tll otz. Wilt tu tä til
ewig tljd vppä os wred wara/ och läta tina Wrede gä E<
winnerllga?Wlltutäickeaterwederqwecklao§/attittFolck
mä glädia sig öftver tigh s HErre betee otz tins Näde ochhielp otz.!

11. isrom til thetAndmithetta wart Hrsstpcke: At Jonas
är attl en Affmalning til Frälsaren lEsum:At sasom Jonas wat
Tree Dagar och Tree i HwalWens/ sawar och lEsusilordenesßwk. Och asmales har enkannerligen
ning. Evangelisierna förMla/ när döbliwar/ haswer Jo-seph affAnmathialEsu 'larjunge/enährlighßadzherre/ttzen och
wante effter Gudz RAe/en god ochßättserdigtz Man/ och hadeicke samtyckt ttzeras(ludarnas)Rad och Gärning/ han log figh
dristlgtzeettil/ochsickiniilPllalum/ochbathhonom/attzanmätte
fa nidtaga och begraswa lEsu <lekameu. Och Pilatus tilsiaddethet. Kom och theMjkestMcsdemus/som tilförne hade kömmit til
lEsum om Nattena/och bar en Blänning affMirrham och Alcelpidtz Hundmoe Pund. Ca togo the
ten i <ltznkläder med walluchtandeKrpdder/sasom ludarna pläga

Ochp/thct Rummet therlEsus war KorWst/warenOttegard/sch i OrteZarden ennyOmss/ther annumgen hadewa-m vthilagd: I hwilka the lade lEsum/sörlutarnas Tilredelse-Gag stull/ effterGraswen war när. Och är thet samma wtz bekan-na i warChristeliga Teoo: lag tror pa lEsum Chrisium/ hwilkenär KorMsi/ döder ochbegrafiven/somPaulusstger. haswer'ifötsionne idcr föregifwtt/thet iag och vndfatt tzafwer/atChrisiusar döder sör waraSyndereffterSkrifftema: Ockatlianälbegraftwen effter Skrifftema. i. lklara Ord/TherlEsus giswer tiikaw
Mlgknom Prophctelna hoo han är: Han är begraswen sasom the'
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»62 Thm Fiortonde Predikan
Ogudachtiga/ ochdöder sasomenßijk. lEsus siger fielfwtttTustallckelätamina Siäl vthiHelfwete/ey Heller tilstädia at
tm Helige förrottnar. Hwilte Ord Petrus lämpar til lEsu
Begrafmng. Item:Tuläggermigh vthiDödzensStofft.Och fiere sadane hcirlige Prophetier i GamblaTestamentet Se,
danvthiAsmälniNgar- Adamsoff/tavtmhansSijdaenQwin,
na bpgdes. MSus hafwer sofwit vthi Grafwen/ sasom iHwhlo,
tammaren/tp Hans Hwijlaaeähra/och hafwer vpbpgtenQwinna
fin H. Förfambling/hwilken hanisinom Tijdwil gifwa en Ewigtz
Roo ochHwijla/ i fitt ewiga Rijke. Joseph lag innesiuten i3.ahriMngelset. IgnielUgh mssutent lepona Kulan. Simsomwar
mfluten i Gaza.Och sadäne fteee harlige Afmalningar. Hela lE-
su/alt är stedtför wamlfuld/äswen och hansßegrafning. Sa lcin-
geJonas warpa Hafwet/ brusadethetsomhäfftigasi/men närhanvthkafiades och vvstuktes affHwaMen/ wardt alt stilla: Sa länge
ILsus war här i Werlden / brusade Satan som häfftigasiz men
när han oödh war och begrafwen/woro och alle waraSpnder med
lEsu döde och begmsne. lEsus tog pa figh allawara Spnder /

och offrade them vtZi fin ilekamen pa Tra. Och förde them med
sig til Grafwen/ och tzefiglade them alle/ och nidsanckte them iHaff,zens Dmp / at pa them stal aldeig mehra iEwigheettänckt warda/sä är all ting tilfredz siält. Ach.' <lpcksalige äro wij i allaEwigheet.
HErren hafwer giort storting med otz/thetzaro wij glade:
Tv wijäreförsonademedGudhigenom Hans SonsDöd.Hwilkenwlltä beklaga themsomGudh hafwer vthkorat?
Gudh är then rattserdigar. Hwilken ar then som wil sör<

Christus är then som hafwer liidit Döden/la/hanär och then som vpwäckt är/thenoch sitter pa Gudz högra
Hand/ och manar godt för otz Fruchtom otz therföre icke sä
högeligenför then TimmeligaDöden ochGrafwene. Thetärfullersant:För Fallet war Mennistian en Herre öfwer lordenj mm
essterhon spndade/och alla hafwa spndat/sa hafwa och alla en W-
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och sörsta Capttel. »^3
TextaffGudhföroronat: Asslord astu/ och tillord stalt tu.
wara igen. Mennissian lat fig förföra aff Ormen: Tp blifwer'
hon ockförtärd nar hon död är/affOrmar ochMatkar. Menthet
stadar alzintet/lEsus hafwer borttagit then Ewiga Bodeni
At en Christtrogen Siälkan suckaisttt pttersia med siörfia
digheet: Vthi tinLekamen en Lem iag ar/ therwidtröstar
fig min Anda/läg stils ey fran tlg min Gudh s» tär!/V-
-thi Dödzens Piina och Wanda/ När iag an döör/sä dör
iag tig/Itt EwigtLljffhafwertumig/Med tinomDödför-
werfwat.Hiob sager ochallaMenniffior masieklagamedhonom;
Omiagsnfafilänge bidde/sa är doch Helswete (Grafwen)mitt
Hws/ochmin Sang ari Mörkrenavpgiord/Förgängelsenkalla-
de iag minFaber/och Matkarna minä Modee och minä Spsier.
Mcn lEsus hafwer legat i Grafwen/ och vpwärmthenneförost,sasom en liufiigSäng/han haswer Helgat och inwigt waraGnffter/atpahwadßumwijbegrafwoms/saarthetch en säkerHamn/hwa-»esi wij inledsagoms/ när wij länge hafwom wallat iöland thennaelendigaWerldcnesßmsandeßöllior. TawijlMijlom os)ifran
alt wart Arbete. Och kommom til stker Roo/ som David säger:
lag ligger och soswer altinges iFrhd: Ty allena tuHErrehielper mig/ at iag mä saker boo. lEsus haswer giordt wa^
ra Griffter til itt äomus lccreriorem, nt)i prx-,
eiosllLm, Hcllervanmr, thet <ir ilt afiägse och innerstRum vthi Huset/ hwarvthinnan the öasie Skattar wmda förwa-rade.lGrafwen förgömer Gudh waraKroovar / sasom ädlasteCle-nodier / igenlövte med lEsu dpraBlod. Ware Griffter äro GudzAker/ hwarest Keovpama sasom Hwetekornct maste förrottna:MenvMäxa omWaren/pa YttersiaOagen/narßattferdishete-
nesSoolChrissus lEsus / med fitt krafftiga ord/ sasom Himmel-sta Stralarwarder lordenftuchtgörandesochwederqweckiandes.
AtAiattar och Förrottnelsen ffal intet ssada >Ty thettaFör-g<ing<ljga masteittsda fis Oförgängeltgheet/ ockthettaDödeliga
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264 Then Fiortonde Predikan
masteiklada stg Odödeligheet /och ta warder thctOrdetsullkom-
nat:Döden arvpswulgen vthi Segren Thet wardersädt för-
gangeligit/ sch stal vpsta oförgangellgit. Thet warder
sädtiSnöpligheet/dch stal vvstäi HärMeet/thet warder
sädti Skröpligheet/ och stal vpstäjKrasst. Thet warder
sädt itt Naturligit Lekamen/ och stal vpsta itt Andeligit
Lekamen in summa: lEsus wardt begrafwenienArtegard/
ochther mcd betalt hwad Adam och Ewahaswabrutit Lust^
gärden Eden/ och hafwer öpnat a «yo then tilstutnaPara-
oijs Lustgard/tijtwij/isinomTijdstolom medPaulowardavpL
tagne och höra ovthsäpeligaOrd/hwilka ingenMennistia säpakan.
lEsus war lagd i en fremmad Grass/ aff sior Armod.- I weten
wälHErrans lEsu Chrisii Godwilliogheet/ at ändoch han war
rijk/wardthan lijkwal fattig för wara stull:Pa thetwij genom Hans
Fattigdom stole rijke warda/ och at tzansßegrasning icke honom/
vthan ti! godo wara stulle/sasom och lata steat wij armaHed,

> ningar/ som pa then Tijd worom vthan Christum/ srämmande och
vttzom Israels Borgerstap/ och främmande ifra
siamente/ och sierran fra Gudh/ stullom blifwa föreenade vthi
lEsu Chrifio / och komma gansta nar til Gudh igenom Chrisii
Blod. lEsus ladesien ny Grass/ ther ingen vthi legat hade/

. latandes see / at han är Förstlingen ibland them som sofwa/och wil
vpratta itt nytt Förbund med ost/ ta thet sörfia Gambla är för-
gangit/ at Gmfwen icke stal behalla ost til Ewig Tijd/ vthan gis,

« waifta fig the löda/ ochsastolomwij blifwa nar HErranom al-
tijd! Satröfler ider nu inbördes med thennaHrden.Hchianjeew
de til thetta/sa besinnom Tweggietzanda.vt. Chrisius hafwer w
grafwit alla wara Synder i Grafwena/vpgmfwomicke them pä
nytt igen. Mr onda Begärelser vpsiijga i ware Hiertan/ sa be>

~ grafwom them igenomAndan/ochlatom ickeSvnden wara waldig
i war dödeliga hafwer tzwijlat i Grafwen: Hwy
lom och wij iftan SvNden. viram li vi« nabcrc vjtam.
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ochFörstaCapiteK 165
Wil tu haswa iijswet/ sa bättra titt WareSpndera-
«begrafne och förgätne vthiChrisio/icke tillhen
lom sramgeentspndaj vtan pa thetwij stulle wara dödespndene och
lefwa Rättserdighetenne: Therförearewy helbregda wordne ige-
nom lEsu Säar. Me wij som äre döpte tilChrisium lEsum/wij
äre döpte i Hans Dödh. Sa äre wij jw begrafne med honom
nomDopet iDöden/ at sasom Ctzrisius <ir vpwackt ifra the Döda i«
genom FadrensHarligheet/sa stolomochwljwandraltttnptt<left
werne/ döda syndena/ och lefwa igenom lEsum Chrisium War
HErra. 2. At wij lärom dageligen med Joseph och Modemobe-zraswa IHsum vthi wara Hiertan. Tagom honom nider aff kor<
M/at wl< honom pa nptt med wara Svnder/ och
läggiom honom vthi war hiertans sieenhardaOraff/ doch wältil-
förne vthuggen med Hammar/inswepandes honom i ree,
<ia<liinkläder/en lefwandeTroo/somfattarlEsuFöttienst/atChri-
sius maboo medTrone vthi ware Hiertan/ läggiom omkring Mtrr-
ham och Aloe/ thet bittraKorret/ thet wij taleligen lijda maste/tp
then Rattferdige mäste myckit lijda/men HErren hielper
honom Vthu thy allo. lag hafwer sunnit then minSiäl kclrhaft
wer/iagwil icke öfwergifwa honom/vthan förieglaGrafwena mitt
Hiettä: Med Bönenes och Gudz Ordz sampi MarensSacra-
mentzkraftigalnsegel/atChrisius mablisua imia/och iag vti honom.
Nar iagh nu hafwertig/HErrelEsu/sZsrsgariag effter
Himmeloch Aord intet/ om migh iin Kropp ocb Siä! för-
smachtade/saastu doch/Gudh/ attijd mm hlertans Tröst
och min Deel.
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6)!ICH HErre lEsu Christe/ som Hafwetoch thet Torm
2Hstapat h<lfwer/wii haswom fiydt ift ätittAnsichte/och

begifwir otz vth pä thetstormande Haff/ hwa: est wij
arom betungade med en swär Sakerhetcnnes Söinn/mhäOig Storm omhwerswer o§ pa alla fijdor/ Lottdeyösi

l l wom
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i6s Then Forsia PredlfM'
wsm wii icke kasta/wij/wii hafwe syndat och vpwäckt
wrede til wart Förderff/ hwilken icke göras tilsyllest medhwart Godz och Liiffz vthkastande/ wy are wardlgeat md-

tthen ewigaHelfwetisFördömetsen/och vpftukasaf
Dieswulen: Men O nädigelEsuEhriste/tu äst nidsänctt
för wara stuU: Mtherföre tin Dödh och Piina wara en
gyltig Betalning/ sdm hon wisserligen ar/för alla wöra
Synder/ ty haswer tu och betalt spndenes Straff/ Ah lat
off thetkomma til goda/ wij ärejwßeenafttinoßene/och
Kött afftino Kötte/ nidsanck then olydige Zonam wartarga
Kött ochßlod vthiofiigenomAndan/ atwijmsge tienä tig
istiUheet/behallandesTrona och ittgodt Samweet/ in til
thetz wij kommom til en sakerHamn med Kroppenat l)wij-
las i Zorden/ och Sialen mföras i tmEwigaHarligheet/
at wij sedän mögom städa tittAnstchte iRättftrdigheet/och
matte warda närwijvpwaknomefftertitt Ansichte/pä tin
storaTilkommelsesDagh/tatuos alle en nsdigDomare
för tm egen stuU/wardigas warawille/ pächet wij sedäniällä Ewigheetmed tlienHimmelsteHarstaranmägeloff-
fiunga och prisa tig medFadren octhen H.Ande medEngla<
ftammo e Helig/ Helig/ Helig är HErren Zebaoth/Heelalorden ar sull medh hansahro.' HErre lEsu hörotz nädeligen' Amen/HErre ZEsu Amen.

WttUndraPwphetens U«-
n«: Capltel och försie PreWan

AffDlupsens Nod ropar iag tlltlg/etc>
Oap.2 v.2.z°

M3H Jona badh ttt Ksrran fin Gudh t
Assens Bwt och sade: Jag



och Andrö Capltel. Hs?
JagropadettlGErranimine Hngefi/och

tzanswarademtg/lag ropade vtttr Helswe-
tesBwk, och tu tzdrde mlna röst.

Diupenropariag til tig HErre:HEßrehör
Röst/ lat tm Oron achta vppä mins Böns
Bederthen H.Oavid/affdeni3c>.Psalm/ällfe<

ligeoch Vthwalde i HEemnom lEstlChristoförsamblade.TberlavidföreMerpsi:
I. lllam,MeefinNödh:Vthu Diupenropar

iag. Härsörstarbespnnelligen syndenesßiup : Tp G«dh boori
Högden Men alle Spndarellggtanidre vthiGiupen /affsöndlade
iftanGudh. Sedän ttze försträckeligaspndenessiraff.Vti endiup
Hola seer man ingen begpnnelseeller sigthadan ey hiel-
pa/vtan försträckies/ängfiasochbäfwar. SaärmedSpndaren.
han spndar lil theh han dlupare nidkommervthiTiupen/ och kan
ftgepvphielpa/vthanängslasassGudz odrägeligaWrede/som
brinner tilthet
«else/ affHelswetisRadzla och then Ewiga Fördömelsen/ som Da-
vid klagar:Helfwetisßand hafwa omfattat mig/ochDöd-
zens SnaroröfwerfaUttmig. Sedängifwer hantilkänna:

11. ObicHum ?crsonaie eller tilhwemhanstältefin Böön:
VthuDmpenropar iag til tigHErre. Sa akallar hanHEr-
ren attena/athan för lEsustullwillefrälsa honomvlhurfinesyn-
dersochwalföttiente StvaffzDiup. Nar iag är i ängest / sä ä>
kallariag HErran/och ropar tilmin Gudh: Sä hörerhan mig affsitt Tempel/ och mitt roop kommer til honom
för Hans Oron.

?1,1.,^0:i.».

Zs,i. z,U2.

Vem.z?:l6
rl-»l. ~:6.

Ll»l'. ~ H 7

II l. objeÄum reille, föreställes ch hwad David beder om,
nembl. om Böönhöretse. HErre hörminaßöst/lättmö-eonnchta vppä mins Böns röst. SomDavidsäger/säwm-



26, Then Första Predijkan
der hanocksa bönhörd/och bekomennadigSyndlnes
Eom han trösiar sig och säger: Ta iag sötteHErran/swara»
de han Mig: Och fralste mig vtur aU min sruchtan. Tä the
Rättferdigeropa/sä hörerHErren/och hielperthem vtur
alla therasnöd.HErmi är Hart nar them somittfölbrakat
hiertahafva/och hielperthem somittbedröfwat modhafua
HErrenforlöser sinaTienareeSlalar/och alle the somtrö-
fia vppähonom/stolaickewardabrotzlige. Vthistoreangsiz,
och Spndenes-medthestsioreCtraffz-Biup war och Jonas siad,
der/ vthi HwalfistensBwk / som han klageliZen ropar l thctta fitt
Andra Cap. hwilket är enhärligßönessriffttil Gudtz/ ochbegriper
isiqFyraSlycker/somar:

Itt kort Innehäld pa hela Hans 'loffsang eller Böön/ hwarest
han ansMler en fköön sättiandes Gudz machtiga hielp e-
mot stn siora angest/siyandes: lag ropadetilHErranimine
öngest/och hanswarade mig/laghropadevthur-helswetis
Bwk/ och tu hörde minä Röst. HwilkcOrdäretagne ajsnz
Psalm/eher sasiar: Vtimineängestäkallade iagHErran/och
HE«en bönhördemig och tröste mig.ltem: Vmr diupen/«.

li. i. gbcOci,
cnte elleraffsiclfwaEttaffarenoch straffzenssatt: Tu
HErrekastade mig vlhi Diupet/ mitt i Hafwet/ sö at Flo-
derna kommo omkrmg migh/ alle tina Wägaroch Böllior
gingo öfwer mig. Psal. ther
vid satlaqar:TinaFloderfrä>gfast/sä at Diup brusar har/
och itt Diup ther/ alla tinaWattuwägar ochßöllwr gä
vthöswer Mig. 2. 2 NuHuÄtionc, («.) animi, aff fins Sials
föltwiftande och sahrligaTanckar: lag tanckte at iagbottta-
stat war ifrä tin ögon: Men iagh stal annu fö see tltt H.
Tempel. Affttzen xi.Psal. lag sade/ klagar Gavid/i mino för-
twifiande: lag är bortkafim ifrä tinögon. Men iag sial
Käda then stöna HErrans Gudztienst/ och besökft Hans

Tem-

?i«I. 34!: 5

l^o^ollcio;

v.z. «ks,l,

ltem e» ?s»?

42-»-
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OchAndraCapllel. 265
Tempel. (S) (lorporiz luHg, fin Krovz Fahrlighetz langwatig-
heet: Wattnen omhwärfoe mig alt in til mitt Lijjf/Dmpet
omgrepmig/Siöhwassen öfwertactte mitt Hufwud/iagh
sanck nider til Bergzgrunden/ lorden hade bcfiutit nugh
medsina Bomar Ewinnerliga. ThesseOrdarotagneaffthcn
69. Psalm. ther David i Chtisti Pelson sa beder: Gudh hielp
migh/ ty Watn gär alt m til minä Sial/ iag siunker nid i
diup dyy/ther ingenßotnvthi ar: lag är komen vtidiup
Watn/och Floden wil sördranckia migl). tt«c si«.

111.

mechtigheet: Tuhaswer fördt mitt LijffvthurFörderfwet/
HErre min Gudh. Sasager ochDavio: TuHErre hafwer
vthtagit minä Sial vthuDödmom/minögön lftönTarar
Min Footiftä FaU. 2. »l, mi!,, Afflonxmotgangznpttigheet.
TäminSial öswergafffig:Tanckte lag vppä HErran. Ass
then 77.Psalm: När iag bedröswatär sä tancker iag vppä
Gudh / när mitt hierta i ängest ar/ jä talar iagh/ Sela.

Konctto, affthetsom wäl bewmmer Gubz Con / nar han
en Spndare hörer.' Och min Boon kom tll tig vthi tltt Helga
Tempel. Sa säger och David.- lag wiltilbedia emot titt Heli'
ga Tempel i tine Fruchtan.

Iv. doncluiio, bcstutet är och en härlig
nas satterthe Ogudachtigas Hopp emot the Gudfruchtigasi och
bagges achfkiiliZehielpaff.tzerasFörttöstate/then the hoppaspa.
~ »cl imcirkclin, Men the som förlata fig vppä sinaGärnln-gar (hwilka doch mttt aro) the achta intet om Nadma.
EffterDavidz Old: The som esster en annan löpa/stola ftorBedröswelst halwa. 2. aärkclin: Men iag wtt offra med
Tacksäyctse minLöffee wil iag bctala HEI-ranom/at han'mig hulpit hafwer. Sa säaer och David :laq wll taga thenhcljosMlna Kalcken/ och predita HErrans Nampn. lag

Nm wil

V, e.?.«x?f>

V. 7. ex Nzl.

v.z. «x?s«l.
7? i 4.

V. l. ex ?l»l.
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270 I!hm Fbrsta Predijkan
wil betalamin LöffteHErranom för althansfolck. Iteny
Zag tackar tighHEßre/attunäpstemlgh/ och halp mig.

här afffinnom wij ifielfwaPredijkningen/affhandlandeS
thenförstaßelenaffthenna
nerllga Böön M Gudh vth, Fistens Bwk.

Betrachtom thersöre i thetta Hrostpcke:
?«sonam?cecanrcm: Eller hwem som beder: Jonasbad:

Sager GudzAnde.lonas hade högeligen förtörnat fin Gudh/ doch
lijkwäl/när all medel vthe war/tager han til then karaßönen/och
förödmiukar fig innerligen in för Gudh/at han dochmattebeweka
honoM tilßarmhertigheet. Ficur rkymiam, dene «onfeÄum
cleleÄat KominemQäorantem; öicorauo juKi lvavi» clr 2U>

ie Oeum. Sasom ittwcil tilredtApothekare Rökwärck/förlusiar
Böön en liufiig -luchtförGudi. Men huru kunne Jonas luchta
wäl/ty han war en t 10/tzanbegpntemehrochmehr
tilwäxa/ Trone och en san Bätfting.
Ty war Hans Böön 6äeliB »cl Deum nuncius, itt Bodstap.til
Gudh. Hon war caecnaaurea lirm», HU3 6e c«lo
ia, subäuxir animHmluam aä Deum. Ensiarck gplleneKädta/
fasiknjppatiHimmelen/pa hwilken han vpförde
häfftiga Suckmngar/ ja itt Napn emot alle Hans/ och wares /

Andeliga Fiender. ThensElendesßööntränger sig igenom
Skyyn/och wander icke igen til thetz honframkommer/och
wijter lcke afftil thetzthen Högste seer therckil.

I. <!ärom här afftil thetsörsta i thetta MostpcketiM ingen
Spndare/ sa stor han warakan/ockförSpndenesffuUHafwer än
lljdit siore Straff/ stal latn sig affstrackia mcd Bönen/omen nä-
dtgSynbenes Förlatelse och Straffzens affhediande iftan Gudh/

hade icke Jonas spndat/ wardt och siraffat j men doch läter han
Fgtz icke aMrsckil, isrä GUDH / vthan nalkas honom medtz

M



Sch Mdra Capitel. 17^
M ttogen Böön. Tavld hade tzedtljswit siooea Spnder/
Loch framträder han lijkwäl medh en inncrligh Böön/
»risiandes pa GudzNadh och siger:Moot tigh allena haswer
tag syndat och llla glordt för tig. Wändt bort titt Ansichte
ifrsn minä synder/och assplana al/a minaMGgärmngar.
Manassesbedreffsiora Spnder/ och giorde wärre än Hcdningar<
na/ somHErrcn för Israels Bartt förgtordt hade. HERren lät
tala til Manasse och Hans Folck/men the achtade thetintet/therfö-
ttlat HErrcn fomma öswer honom
gcnsHaäriAssur/ the togo Manaffe sangen iFiättlar/och buw
do honom medKsdior/ och fördehonom til Babel. Och som han
war i sngesi: Bad han HErrcn finGudh/och ödmiukade ssgsior-
liga för finaFädersOudh/och bad honom innerliga.Ta hördeHE"
«n hansßöön/ och lät honom iHierusalem igen/ til fitt Rijke.
Ah .' Wij spndomdageligen/ men latom synden icke affssräckia ch
ifra en trogen Böön om waraSpndersFörlatelse til Gudh,- vtan
med Tarar bedia inför honom/ at han effker fitt behag »ville bcwi-sa Barmhertigheet. AHHErre/wijäresioreSyndare/men

rs»!. jl:t.6>

»«.11.11.11.

luciit!,. »'! >/.

7c1.i5>»5.
tom S»
stalHErren wanda fig til the öfwergisnas Böön/ och icke försmatheras Böön/ effter fitt <löffie: Om tu häller tig in tll Mig /

stt Wiliagoch haUaMigiNtil tig. Hwilketärenhiertanströsi!
rrccarioniz objclum, achtom til thetAndra/tilhwem Jonas

siäller fin Böön«. Hanbad titHErran fin Gudh/sägerGudz
Ilnde. ThetbefallerochGudh. FrägerefftcrHErranomoch
effter Hans macht/ söker Hans Anfichte altijd. Thetta säger
HErrcn: HEIre är mitt Nampn: Ropa til Mig/sö wil iag

rkl. iv» - lz.
Icr. »f. »,»

?s«I. !«5:4<

1». z; :).

swaratig. Ttzet wiste Jonas wäl/ tyMerhan fin Böön til
Gudhallena/somsäger:HErrantinOudhstal tusruchta/ho- °"" "'-'«

nom allena ssaltu tienä, tll honom allena ssal tuhälla tig.
Thettapaminner han fig i sinä siora nöd/ kallandcs finAfiaHielz,are/ HErre Gudh/som allena fölcrthennaTitulen.°



ThenFörstaPredikan272
Tu med tittNampnHE.-re allena/och then högste i
allo Werldena. lag haswer säger HErren / lätit tigh höra och

förkunna tig thet: Hr nagon Gudh vthan Mig? Ingen an-
nor Tröst ar / iag weet jwingen Tänck thervppa Jacob ochIsrael/tp tu asi mm Tienare. Tyhasiverlonasdestefiörletilförs
sicht/ kallar honom stn Gudh/ som raddehan omhonom allena/
betrachtandes vttzi Trone: At Gudh ar Alzmechtig / som kan
ochförmä hielpa honomvthur hansNöd; alwetande/som
bättre säg Hans Nöd an han klagakunde: SomDavid säger:
Tu HERre seer thetjw/ förty tustädarWedermöda och
lemmer/ thet stär i tina Händer/ tu as! theElendas hielpa-
re, god ochnadlg/ som regerarmedh myckinFörstoning.
Tv blder Jonasat HErren Gudh/thettasitt stoora V?ampn vthi
fielswa wärckct honom atfrälsa/bewizsawille. Han hade tilförne
bortwandt stg isran,- men nu wänder han sigater til fin Gudh igen.
Effter intet wittne kunde honom hielpa/ lp suckar han : lagh
hoppasvppä tigh HERre/ och jäger tu ast min GUdh/
hielp nligh/ lät titt Ansichte lnsa öswer tin Tienare/ hielp
migh gmom tina Godheet .Huru stoor ar tin Godheet/
then tu them som tigh fruchta bcwarat haswer/ och bewij-
jar them jom trösta vppätigh.

11, «lsrom til thet Ändra ithetta wart>lärosspcke: At HEtttl,
Gudhär allena then/hwilkenbör ochwilafoh tilbedin warda.Tree
Personer äro i thet Ouddomeliga Wäsendet/Fadren / Sonen
ock then H. Ande/och the Tree äro itt. Thersöre then som til-
beder endera Pelsoncn /han tilbcderalla T«e/och then som »the-
siutcr endera / han vtheslutcr alla. bch saledeskan ingen bcdia /v,

than then som ärfödd afGudi.Hwar ochen som troratlEius
ar Christus/hanarföddassGudi/och hwaroch ensomal-
star honom som södde/hml älstar och then som födder ör af
honom. Och ater: Ther pä kännom wil' at wiiblifwomi
Gudi och Gudh iotz/ at han haswer gifwit otz sinom Anda/

och
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och Andra Capitel. 273
och wij sagom och betpgom atFadren hafwersändtSonen/
Werldenne til en Frälsare/ hwar och en som bekänner/ at
lEsus är Gudz Son/han blifweri Gudi och Gudh i ho-
nom/ och thetta är then förtröstnmg som wij hafwetilho-
nom: At om wij bidie nagot effter Hans WiUia/ sä hörer
han o§. Och thetta är Fadrens willia/ som Sonen sändt
hafwer/at hwar och en som seerSonen och tror vppä ho-
nom/ han stal hafwa Ewinnerligit Lijff. Och hwar och en
som äklillar HErrans Nampn/ han stalwarasalig. Thensom nu en rattTroo affGudz Old fattat hafwer/ pa Gudhthen
H. Treefaldigheet/han kan och rätteliZen bedia /och wcet til hwem
han fin Böön sända stal/ tp GudzAnde som i honom boor/ wijsar
honom thet samma. Och pa thetta scittet affsondras wij ifran l. al,
leludar ochTurckar/som sapa fig tilbediaAbrahamsGudh/Isacs
Gudh och Jacobs Gudh/ som ffapat hafwer Himmel och lord,-
men Gudz och Maria: Son Fralsarrn lEsum Chrisium behiotta
the / lasta och sövsmäda > Turkarne beprijsa wcil Gudz Son för en
sior Proptzete och <laggifwarej men aldrig ehrkanna the honom för
GuvzSonjtv bedia theicke ratt:Emedanthen som icke hedrar
Sonen/ hanhedrar icke Fadren som honom sändt hafwer.
t. Ifran alle Hedningar/ som icke Saligligen weta hwem the akal»
lastola: Tp hurufiola the akalla/then the hafwa intet trodt'
vppa?Ock huru stola the troo honom/som the intet afhördt
hafwa / och huru stola the höra vthan Predikare? Om the-eas Widsteppelse behagar thenCHristelige <lasaren/ hizt lampa thetsom starförl omtalt i then 6. PredjkansAndraOmstsndigheet och
l. sipcke. Item/ thet som här om talas i then 9. Predijkan och 2..
Omständigheet. lawijathffillioms: 3. ifran alle Kättare ochfal-som i thenna Grund fela ochfahra willfe: The llalvi-
nianar som tilbedia wäl/effter sin Mening Treefaldigheten; men
lEsum til fin Mandom willia the icke akalla/ emot the Hcligas
Erempel och Skrifftenes Witncsbörd ochßefallningar. Wij til,

c«l». j: »4.'
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274 Then Första Predikan
bidia lEsum icke som en blott Mennistia/ vthan Gudh och Man
i en Person/wWgnat til ewigThd. TpGudh haswer vphögt

och gifwit honom tttNampnthetöfweraNNamn
vthi lESUNampn stola sig böyaallKnää/theras

som i Hinnnelen/pä lordenne ochvnder lordenne are/och
alleTungor stolabekanna/atlESUSChristus örHEr-ren Gudh Fader til ähro. Och thersöre sipa wij medThoma
tilFrelsaren lEsum:Min HErre och min Gudh. Ochthensom hatar migh/ sager Christus/han hatar och min Fader.
Sadant ar ochTilbcluandet. TheArrianer/Photimaner/medthe-
rasförderfweligaAnhang/som försmädalEsu Ewiga Guddom.
Then som är vthanChristo/hanärockvthan Gndh/ty then
sanncGudh är lEsu Christi Fader: Ttzerföre: Hwar och
en som nekarSonen/han hafwer icke Heller FadrenHwar
och en som öswerträder och icke blisweri Christi Lärdom/
han hafwer ingen Gudh. Then som blifwer i Christi
han haswer bade Fadren och Sonen/ och weet themrättcligen til-
bedia. Och the Papister och lesuviter som akalla Helgonen fasom

- slna Medlare/ föregiswandesstg icke drisiastgframti! Gudh/vtan
Medlare,- tp schathc: Hooworo sa oföMmd/athan siraxluvo
framför en KonungsAnsichte/vthan ickehclicrförsi Mc
entz igenomhansTienare ochWänncr:Huru sast mehr hoosthen
EwigaKonungen igenomEnglarna ochHelgonen -» Swar: Am
nat är torum poli eller hoosOudh/ annat m soruw loli eller
Mennistior. At en Vndersattze icke far strar ftamtrade sar On
saken; dels thetz höga ochattzstilligeEmbetes
ber; t>cls at )bfirerheten ma hallasi wprdnat,dels ftemangen
Vndersckes Blödigheet och Ringhcct fkull i delsför Fatzlttghcet
Ml/at icke nagot ondt
werheten tilbrmgas aff otrogne Vndersathare/ och fiere Ordsaker:
men thetta är intet thera befruchtandes hoosGudh som hafwer itt

~ annat Sinne och sager: MineTanckar ärs icke idraTanckar

?1»i!.t:,.1«^
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Och Andra Capitel. 275
och mineWagaräroicke
melen <ir högre an lorden/jä aro och mmaWagar högre
ön idra Wagar/ och mine Tanckar än idra Tanckar-Ochthen samme Gudtz beder icke ga til nagon annor/vthan lionom
allena/ sayandes: Söker HERran medan man kan finnahonom/akallarhonom medan han är när/then Oguoach-
tige öfwergifwe sin Wägh/och Syndarensinä Tanckar/ochomwande stg til HErran/saförbarmarhansigöswer
honom/ och til warGuoh/ ty nar honom ör
lätelse. Therföteigenom thenH.Andesßijstand/somvthichär/
ftamttädom wijvttzi lEsu Nampn/ochropom Abbakate Himmel,
ste Fader/ hielp o§/ böönhör war o^nadelig.' asiun<
domwij nagonFörebidiare/saärlEsusthcn samme/ochvtan ho-
no» thöroms wij icke framtrada til war Himmelste Fader: Men
igenom honom somarwärFri/dh/ ochhafwerniderbrutit
Medelbalcken/hafivc wii tilgang vthl enomAnda tilFadren.
la/ igenom lEsuln aUena hafwomwij tilgängi Trone til
thennaNadsomwijvthistääm/och berömmomotz affhop-
pet som wij haswe/til thenHärligheet somGudh gifwa stal.
Sa sökiomtaingaandre Medlare til EyndernasFörlatelse/hielp
och Tröst vthiMden/eller til then Ewiga Salighelen/änlEsum
allena.
rarenarFadrenomlEsum Christum then rattserdlgar.
Och hanar FörsoningenförwaraSynder/icke allenast förwara/vthan för KelaWerldenes. Ärewijinödochfahrlighet,-
safitterlEjus pä Gudz högraHand ochmanargodtför
otz. wij effter thenEwigaSalighctcn; sökiom medh en
ttogen Böön tillEsum/sispandes: HErrelEju/tänck vppa
Mig til thet bästa? Sä ssal han swara i war Bödzsiund: Ean-
nerliga jäger iagtig/ iDag staltuwara mcd nng iPara-dijs. TY effter lEsus blifwer Ewinnerliga/ hafwer hanltt oförgängeligit Prasterstap/ hwarsöre han ochfan E-
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l? 6 Then Första Predikau
wllmerligcn saligagöra thcmjom igenom honom komma
til Gudh/ och leftva altijd/ och beder altijd för them. Tit»Kl. >«:>,.

Fadren ffotom wtz ga igenom lEsum/ somar Wagen til Wwet;
men til lEsum och strar vthan Medlare / tp lEsus ärMe-
dtareallenasom trösteligatalar:Alt thet Fadren mighgifwit?«!>.«:, 7»
hafwer/thetkommertil mig/ochthen til nng kommer/ho,
non, kastar iag icke Vth. Och thetta ärbedia essterGudzWilia/som wij rättnuffolomfahöra/ochthensignagor annor Tröst
i Nödenne föresatter/ an lEjum jomotz haftver löst/ ho>
nomDieswulen snart sörstracker. Men wq hafwe larot Gu-

«.i°i>.jr2o.
'"°

z>i stee <loff/gattlhonom allena, Ochwij wete at Gudz Son
ärkommen/och haftver gifwit o§ sinne/at wij kannom then
smma/ochärom ithenlanna/i Hans SonlEsu Chnsto.
Thmne är jänner Gudh och thet Ewiga Lijfwet. T^en
före K Barn/wachter ider för Affguoarna/Amen l

I I. Locum ellttVtht
hwad Rumhan haswergiordt stnßöön» Hwilkethafwer waritFi-
stensßwk/invisccliliulilliuzpiscis,vthiHwalfiskenslnelfwer>
HielpHErrcGudh.' Hwad för itt
git och beklageligitßönehws mattethetta wara. Hoo kan thetta
mcd sitt Förnufft vttzransakai Hedningen <luctanus/ om hwilken
iag vthisammaFisthafwerwaritßerg/
Skogar och Stader/ hwarest Skepp kunde tilläggia / affhwilke
Jonas stn störsia hade. Men hwilkm Mennistia weet hwad
vthi en annor Menmstio är/vthan Mennistiones Ande som är i
hennesTpkundeingen/ ev Heller kan nagon vthransqka Ion» Til-
Mnd/ ibtand MennWors Han war innessuteniFistcns
Inelfwervthistanck ochsiörsta olägligheet/sasom vthi itt sörsträco
keligit och ohyggeligitmörcktFangelse/therhan seerhwarckenSool
ellet Ma°ne/ <liwseller Gagh/weet icke affnagon Tijd eNersiund/
om thet warNatt eller Bagh/ wardt ther öfwer siagm affFiffcns
Inelfwer/och masie sadant taga tilgoda/och ther oswan vppa sucka

och

».<:«, -».



ochAndraCapitel. 277
ech bcdia. Sa gar thet/then som icke wil sadant förtätta och siälla
fig til Gudh/nar wal gar / han maste thet anteligen göra rMot,
gangln/ när Elcndigheten ar honom öswerDronen. Casom lu,
damasoch fieresExcmpel vthwijsa/ Gudh hotade them med alla,
handa Straffz men the sade/ therwaederintetvthaff/ saat Gudh
med rätta öswer them klagae: MittFolck «r galet/ och twor
migintet/galneäretheochachtatintet. Wijse nog äre the
tilatgörathetondtär/menatgöra thetgodtär/ wiUiatheickelära. Thersöremastethethestebittrare fin siorqlämmer be-
Ma i thet Babplonisse Fängelset/ oct scha: HERren hafwer
giordt thet han i Sinnet hade / han hafwerfuUtomnat sm
Ord somhanlängttilförnebudit hade/hanhafverfördarsi
wat vthan Barmhei tzgheet/ han hafwer frögdat Fiendenöswer otz och vphöqt wära Owanners Macht. Therföregröter iag sä/och dada minKgon flyta medWatn, tyoug-
stvalaren som min Siä! wederqweckia stulle/ar längt borto
isrän mig/min Barn aro borto: TyFienden hafwer öfwer-
handena sstt. HErren ar rättserdiq / men,aghaftver wa-
rit hansMunnohörsam/ therföreär mittSuckandestort/
och mittHierta bedröfwat/ ss at iag hafwer här nästgrä-
tit nng ögonen vth/sa ac thetgörmigondt i mittLizff/ min
Lefwer arvthgutin pa lordena/ Men tönck vppa HErrehuru otz gar/ stada och seevppä warSmäleek. iätom thet.
ta wara til Warning.

lii. til thet Tredie<iuoä Dcus inomni loco vulc in-
vo«ii. AtGudhwilochkan vtht all rum akallatwarda/och ial-
lanTijd:TylEsushafwermedhsin Böön pa Korj)et Helgat ochinwijgt allRum och Orler / at ehwar wij äro/borto eller hemma / til
Wfttn eller >land/ elier helsi pa hwad sialle / och bidie troendcs/
thet stolom wij sa/ och warda böönhörde. Tp then jom ölatplanterat haftrcr/ stulle han icke höra / och tZ)..n thelLgat
gtordt hafwer/ stulle han icke leetil wärßöön/chwar w>,

Mmiiz stad"
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"' '
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2?3 ThenFörstaPreditan
stadde äle i la wisserliga. I G.TestamentetmasteWaelsßam
afiäggia fina Böner pawissa Tiider om ahret / och w.ino« sig/ ta
the woro iTemplet/ ath Näoestolen;men ta the woro vth pa Marc-
ken ath sielfwa Templet Sagioroe Daniel ißabel. TherGudh
i. lät see: At lNgenMennistia färföracht<i/ ftst <

Manmäbidiavthiall rum/HENransHws och Tempel i ty
Gudz Hws är ittßönehwS/ ther wi) stola vphöyaHErran
war Gudh/ sch tilbedia pä Hans H.Berg/ tp HErren wärGudh
är helig. lag wil tacka HErranom mpckit mcd minMunn/och
lofwa honom ibland manga. Och thersöre ärKvrckian bpgd/at
man ther stalkommatilsamman/til at predika Israels Gudh/ til
at tacka HErransNampne. OchhooGudzHwssörsmar/hankan
icke rätteligen vhrsächta stgh /at hanbcder hemma. Men wäl ar
the Mennistio som thetta gör/och Mennistios Barn/som thet fast
lMer/sa athon hallerSaöbathen <"nembl. medGudztienst i Kprc<
kian) och icke ohelgar honom/ och haller sinä Hand at hon intet
argt gör: Them stal iagh gifiva ittRum i mjtt HwS och i minä
Murar/och itt bättreV?ampnän Sönomoch Döttrom/ittewigt

stal iag gifwa them / thet icke förgaS stal / säger HEreen.
2. At allerätte Tilbidiare/ ehwarest the cire wistande/ stola wäm

. da sinä Troos ögo« ocb hiertansTanckar/til thetAndeligaTem-
plet och Himmeistä Mdestolen / Frälsaren lEsumChristum/som

' allestcides omkring är/ och seer wara Wägar. Gaam thersöre
i wärehiertansKamrar/ickeachtaneeshwar,vthan huruledes wij

« bidiom och suckom med David. HErre iag ropartiltig/stpnda tig
til mig/ förnim minä Röst var iag akallar tig. MinBöön Me in
för tig sasom ittRöökoffer/ minä Händers vphafwande sasom itt
Asstonoffer.

IV, ?.rcc2tioni§ tllluciam. achtomtil thet Fierdevthi hwad
Tilförsicht Jonas gör sinßöön. Satalarhan: lagh ropade
til HERran i niine ängest/ och han lwarademigh/iag ro-
padevthurHelswetis Bwk/ochtuhördemlna Nösi. lo^nas

4. ,1.
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och Andrä Capitel.
«asfövesiäller ol)/,fin sioraNöd / vthwärtestilKroppen/affA,
sscn och inwartes til Samwetet/ ther han sörsträcktesför
Oudz Wrede/ och Helfwctis ewiga qwal. HansKött have ingen
Roo/ vthan war allesiadesi bedröfwclse affvthwärtes Strijd och
inwärtes Räddhoga. Themhan kallar en hiertansangefi / at han
wisie fig ingen radh/ vthan lijknar sin slöd widh Hclfwetis Bwk
och Plagor/ och suckar: lag ar tpsinat och Ma worden/ och tij-
ger omGladicna/ ochmaste frätaminaSorgimig/mitt Hiertää»
bnnnande i mig/ och när iag täncker ther pa/warder iag vvtänd/
iaghtalar med mine Tungo.

i.FöreMes cl) huru hansiällersigithcttafittElende:??embl.
han ropar til HErran. HanvaminnerGudhförbundzensOrd:
lag wil wara tinGudh och tineSädzGudh effter tig. Hanhar
ingen annan Trösi/ fipr therföre vthi en fiadig Troo tMudh med
David: V?n HErre/widhwad stal iag trssta mig;vppatigh Hope?
pas iagh /frälsa mig ifra alla minaSpndcr. Wandt tina Plago i--
fra mig.- To iag är försmcichtat för tine Handz Straff.

3. Förtstcilles / huru Gudh hafwer lämpat figh effter Hans
Böön: han swarade honom och hörde hansröst.Gudh
hörer ingaCyndare / vthan thcn som arGudfmchtigh och föllier
Hans Willie effter/ honom hörer han. Men här man athstil-
ja emillän Obortfeedige och Bootftrdide Syl'dare l. The O-

Zootferdige sörkastar han/tp the hafwafö« öswergifwit honom/som,
HErren sägcr: Effter il-g later idcr allesiades Prcdika / och jwil-
jen icke hörat / iag ropar/ och jwiliicn icke swara! Therföre ffal iag

kasia ider bortiftanmfttAlisichte.Och thctta sigerHErreniThet
än Most och Samuel för mig fiode, sa hafwer iag doch intet
ta til thetta Folck. VrU them bort ifran mig/ och lät them fatzra.Ty iag wishemsökiathem med fyra Plagor säger HERren/ medh
Swärd at the stolesiagnewarva/med Hundar som them borlstava
stola/med HimmelensFoglar och medh Biuren pa lordcnne/atthe ssote vpätne warda och förgas/ Hch iagh stal lata driswathem

». 7: j»
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ThenFörstaPredijkan
hijtoch tiit iallßijke palordenne. Tu hafwer öfwergifwit migh/
säger HErren /och äst affälligh woeden:Thersörehafwer iagh vth,
räckt minä Hand emot tig / at iagh ssal fördarfwa tig/ migh ledes
wid at förbarma migh. Men T.THeßootserdigehörer hannade<
ligen effter sitt <löffte: Han begarar migh / säger HERren /tp wil
iag vthielpa honom/hankänner wiliag be-
stpdda honom. Han akallar mig /tp wil iag höra honom: lagh
är med honom vthi Nödenne/iag skaltaga honom thervth/och
ta honom tilHhrokomma/iag stal matta honom med itt langtMff/ochstalbetec honom minaSaligheetjja/lEsuskallar them til fig:
Kommer til mig alie somarbeten ochären betungade/iag wil we-
derqweckia ider/tager paidermittOok/ och lärer aff mig/ tp iagh
ar mild ochödmiuk affHiertat/och j l?olen finnaßoo til idraSiä,
lar/ tp mitt Hok ar lusiigt/ ochminßörda är lätt.

?l»!. yi -14,

bl«n. ii: il

IV. <tälom til ttzet Fierde/atater är Jonasen Affmalning til
FrälsarenlEsumChn'sium.lonas lijknarsinstora angesiwid fielft
waHelfwetis qwal. Hwilket hafwer TreeßemärkelseriGudzÖrd/
alle tree hafwer lEsuswäldeligen igenomgadt. ThctOrdetscnc,
oi, Helfwete betpder i en hiertans förstrackelse/ jaHelswetisan-gest tzär iWerZden/ them och lEsussansäedeligen vthi sin Pijna
och Blodzkamp vthstatt hafwer/ som han klagar öswer fitt lange
FredagzQwaal: IderaUomsager iagh/som gaan harframom: Skäder doch och seer til/ omnagor Wärck kan wara
sädana somminwarck/thenmig la vpater j HErren haf-wer giordtmigsullmedZämmer päsine grymma wredes
D agh. Han hafwer sändt en Eld aff Högdenne vthi min
Been/och lätit honomther machtig wara/ han hafwer vt-
satt itt Näät för mtnaFötter / och stöttmig tilbaka/han haf-wer giordt mig til itt Ode / jaattaa, jöria mästegen. Hwar medh lESUS hafwer förlossatlonam och ch alle
isran wareSvnder ochSamwetzangest/päthetwarsHEßraS
Nad stulle thetz meer öfwerftöda /genom Trona och Kär-

leken
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OchAndraCäpitel. -z,
lekeniChristolEsu. Atwykunnomtrösia chiallwarangest:
Omiag an lvandradelenommörckomDaal/fruchtadeiag
intet ondt/ty tuast med mig/tinKäpp ochStafftrösta mig.
Jonas ropade och wardt bönhörd: Thcftlijkcsi och lEsus : lag
haswer ropat mig tröttan / min Halzcsr hees/ Spnen förgas mig/
at iagh sa lange mafie bijda effrer min Gudh. Wcn iagh beder
HEne til tig/effter tuast nadelig : Gudh effter tijna stora God-
heet/hör migh med tina trosasta hielp. Tp HErren hörer theFat-tiga/och förachkar icke sinäFangna. HäromtalarPaulus:lE-

Mi.,;:,.

4.15

''?'

sus haswerpa sinKötzDagar offrat Böön och aMnnmed
siarckt Roop och Tärar / til honom som honom fralsa
deif, ä Döden / och wardt Boonhörd: Therföre at hanhölt Gudh i WördNiNg. Förmedelsi lEsu Förböön/sa warde
wij och sa böönhörde och tzulpne vthur war Nöd/ när wij i lEsuNampn troligenbidiom. Ty/HErrenstallckesäaltingeSför-
gatathenFattigaz/ochtheElendas hoppstal icke sörkastatwardaEwinnerllga. HafftinaLustiHErranom/hanstal

15.1.5:.,.

M'7^4.
gifwa tig hwad titt Hierta önstar.

2. Betyder scKec)i Grafwen / somPatnarchen Jacob säger:
lagwardermed Sorg nedelfarandesi Grafwena/<Helftvetit)
til min Son. Sa° talar David: Hwilken.lr thcn therlefwer/ och rkl. ly-,,.
intet seer Then sinä Sial frijar vthur HelfwetiS (Graft
wens)Hand/Sela. Thetta HelfwctehaswerochlESuschtiltrösi ochgoda igenom gadt. Somwij hörde afthenförraPrcdikan.

3. Bctpder sielfwa Helfwetit/med thes) E-wiga Plagor/ som Diefiarna och alle Fördömda/ som icke hafwa
ttodt pa Chrisium/maste ewigligenvthsta. Thetta Hclswetithchwer ochMsus igenomgadt/som wijbekänne iwarChrisicligaTroo
Iag troorpalEsumChrisium/ niderstigm til Hclswetit. Har
emot sättes:Vpstiigen til Himbla. Hwilke bägge Orter sitties e-
mothwarandra/ pol>B muncii,ianseende
silWttldenesHöm/vthan raric)ne2bicnti«a ccnnoZlori«H:
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2l- ThenFörstaPredikan
csclcftig anseende/atvthlHelfwetitär ingenHim-
mclftFrögd/ som iGudzßyke. ThcssctwenneathstMlZc tzöge/ och
til Salighetcn nödige Atticklar artzstillier och Paulus: Han/
lESusärvpstijgenlHögden/ och hafwer sördtFängelset
sangct/ och hafwer gifwit Menmstwm Gäfwor /men thet
hanvpfahrenar: Hwad är thet annat/ än han foorförft
har nld/i the Then thernederfor
(til Helfwetit) hanär ock thcn ther vpfoor öfwer aUaHim-
blar/ pä thcthan stuUeall tillg vpfyUa. Tp/troow<> och bc-
kanne / emot alleHelfwetls Portar/atlEsus sanferdeligen hafwer
farit nider til the Fördömdas Waningar/ hwar the ta are/ som
Petrus sckger - Christus ledena resoförSyndernastuU/rätt'
serdHför orättferdiga: Pä thet han stuUeoffra ostGudi.
Och ar dsdat effterKöttet/ men lefwandes giord effter An,
dan. I samma NNtt (märckeligit) gick han bort och predi-
kade för AndarnaiFangelset (laeraro Helfwetet) som for-
dvm icketrodde. Ickeathanttzcrssulle lijda,vthanathanffulle
lata sce sig wara enHegerförsie öswerSpnden/Böden/Biefwulen/
Hclfwetit och then Ewiga Fördön.elsen. Och thet är war höZfia
Tröst/ at thesse äre öswerwundnc/ och lEsus warßroder hafwer
'liii.impiiergt: lagh wil förlossathem vthll Helfwete/ och
HApa them ifranDöden: Död/ iag ssal wara tigh en för-
gifft/ Helfwete iag stal waratig enPläga. Tp rnumpKere
wij ock 'mcd war Fralsare lEsu: Döden ar Vpswulgen vthiSe-
gren- Tu Död/ hwar ar tm Vdd? Tu Helfwete hwar ar
tin Seger? DodzensVddyrSnnden/SyndenesKrafftör
Lagm. Men Gudiwaritacksomost Segren gifwit haf-wer / genom wär HErra lEsum Chrisium/Amen.

Nen"Undra PrediMn ajf
proptzctms Join Andm Capltel



Hch Mdra Capitel.
Frän Gudhwll mg fktllas /t? han/ etc. <«^ll«Ie:

Mu kastade mtg vthl Dlupct/ mltti Haf-
/ st at Flodarna tomms omknng

mlg/alle tineWagar ochßölllorgmgoöf-
werckigh.

Jag tancktei at <ag bortkastat war ifrä
ttn öglon: iGen mgh fial ännu ft see tltt
H. Tempel.

läsom/ Elsselige och Vthwalde iHErranom lESUHH tCtzristo / vthi 2. Mosis Boot n. Cap. At när Gudtz ha-
vthfördt Iftaels Bam vthurthen EgpptisseTräldo,

men/ sörordnade han ibland them Paskalambet/thetthe ibland
andre Ccrcmonicr stulle äta medy Brödh och bitter Salso.
Isracls Barn äro enAffmalmng til Gudz H.Försambling/och hus
ruGudhemsthenneärfinnad. i. .- När Gudh hafwer
fördt vthur then Andeliga Egppten och Satans3iijke/in vthi
fin H.Fölsambling / tasätter han före at äta/
hwilket arChnsius lEsus offrader för op/ ochAndelig?n ätesaf
alle rättfinnige Christne/ thet är thet lefwandes Gudz Brödsom
niderkommer aff Himmelen/ och gifwerWerldenne och a,
nammes icke allenast aff the aldre / vthan ock aff the sma Barn /

hwilkasßöpelses Watn är färgat medlEsu rosenfärgade Blod/som renar och them ifran waraCpnder/tädan och / ttzetta Him- ,
melssa Pastalambet boor med Trone ythi theras och ware i
tan. Htes thejMest aff them/ som äre komne til fine Pröffningz,
ahr/ vthi then Hel. Nattwarden/ at alle som ther til ga/onde och
gode/ warda med thetta Pastalambsens lEsu ietamen och Blod/

7ol>. 6:z«.
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284 Then Andra Predijkan
sanfckrdeligen bespijsade: Tp thet Brödet som Wij bryte/ ar
lEsu Lekamms Deelachtigheet/ ochWalsignclsensKalck/
then wij walfigne/ ar och Christi Blodz Deelachtigheet.
Scdan vpdragcsosi Bröd i GudzH. Försambling/som ar Gudz
Ord.lsraelsßaw lunde ukeataPastalambet vtanßröd/sa kunom
wij icke rättcligen och wärdeligen äta och dricka Frälsarcn lEsum/
vthan Gudz Ord/hwilketärEwigaMzensOrd/thttEwinner-
liga blifwev/ och tan wara S<älar salige göra/ och thet samma ar

TpMennistianlefwe»
icke allenasi wid Bröd/ vthan aff hwart ochittHrd som
gar aff Gudz Munn. 3. Matte the ätaPastaiambet medh
bitter Salso/ther mcd the pannntesom EgyptibittraTräldom.
Sasnart wijhafwe sworit off/vthißöpclsen/ vnderlEsußlodz-
fahna / och ätitlEsum försii Trone och scdan i / war<
da wij och bespijsade mcdbitter Saltzo/Kortz/ Motgang och Ciuk,
dom/alt iftan spädaßarndomen/ in til GrafwensBradd. At

. Gudh han mättar ohmedßitterheet ochgiswer ost Mal,
ört dricka. SaltförwararKöttemotförrattnelse/säförwarar

'Koch ochTNotgangwara Siälar/ och gör themgansta helbredga/
at theicke förrottna/ och n:edh Werlden fördömde warda.

11. Pl,xscö, At Gudh och sinä Barn vppehaller ilekamligh
matto/med<lijffzens Ncirning/ affKött/Fist/Bröd ochannat/som

''Davidsäger: Allas ögon wäntaeffier tig/och tu gifwer themsm Spijs i sinom tijd. Tu vplater tina Hand / och vpfyller
alt thet som leswer med behag. Men ttzetta icke alt i och

. Frögd»vthanharinmanges offtaen bitter Calso/ at HERren
spijsarotzmedTararsßröd/ochstancker otz ittstortMatt
fult medTarar/ atwaraTarar aro wär Spijs Dag ochNatt.Atwlj matteropa tHErrewändttigtllMlgochwar

' mig nädelig/ ty <ag ar ecnsam och elendigh. Sa haswer och
Gudh handlat med Jona/athan tilförne hade warit deelachtigh
bade affthet Andeliga och <lckalnligaPal?alambzens Npttigheler

och
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och Anora Capitel< 235
schbruka thet/effter thetzlnsiichtelse/ tilalla
han wardt och hardeligen besptjsat affthcn Andcliga bittra Salso/
Kropsens och Siälenes angest / somhan wi)dare förmäler i theffe
vplasne Ord/themwij betrachtom vthi en

tt cr!?2s 3MHr3s,Huibliz .> Ellet! Thenbittra
Salso med hwilken Jonas l thesse Ordklagar sigh warda
OffGudi bespiisad.

I. «ulä
bespijsade Jonain medh thenna Thet tilstrifwer
Gudifielff/och förgäterßatzmänncrna/ tpthegiorde effter Gudz
Befallning / och säger: Tu HErre kastade mig iDiupet. Sa
giorde Hios. The Araber och Caldccr borttöswade Hans Ggen,
dom/lijkw^ltilstriswerhanthetGudi/effter hwarsTilfiadielse thet
ssedde:HErrengaffochHErren tog/walsignatwari HEr,
rans Mmpn/ sajom HERranomtacktes la är thet stedt.
Simei/affSauls Slacht/kastade Stecnar pa Gavid/ närhan
war fipchtig för stn Son Absalon/ bannades och sade -° Härvth/
har vth/ tuBlodhunv/tu Belials Man/ HErren hafwerweVergul-
lit tig altSaulsHwsßlod/attuäsiwordenKonung ihansStad/
nu hafwer HErren giswitRijketitins SonsAbsalonsHand/och
N / nu tränger tig tin blpcka / tp tu äsi en Blodhund. Men A-
bisai Zerufa Sonsadetil Konungcn :Skal thenna döda Hunden
tzanna minHerraKonungen ilag wil gabort ochhugga Hufwu-
dek Mckrcknu Bavidz Swar:Konungen sade: Lät
honom banna/ tyHEßren hafwer budlt honom banna
David- Hoo kan nu säya/ hwij gör tu sa i S<t min Sonsom aff mltt Lijffkommen ar/garmig effter mitt Lilff/hwij lckeleminiSon?Lät honom betäma at hanbannar /
ty HErren hafwer fa budit honom/ma hiinda at HErrenseer tilminßedröswelse/ och lönar migh med godothenna
Bannor/som iag lijder i Dag. Then?o6ccn «elioclus fg-
buicrar hafwer ssickatpanäolam.med, litin-
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tB6 Thm Andra Predlkan
nelpcht K.M fultmcdh lemmer/ och Elende - när rpim-tneul
borttog hafwer sadantElsnde splidt fiZ öswer helaW.'llden. Mc'n wil Ctzristne wcta /at för Synoenesjkull/ kom-
mer alt Elenpe i Werlden/ affGudi som itt rättserdigt Straff/som omtalt är för: i then 8. Predikans i. Hinsiändig. i. <lardom.
David sager: Gudh läqger otz enaßyrdo vppä. enfior
Herre en fattig Man en Gepck at vthdricka/ hallerhan thet icke allenast för en ähra,- vthan och honomtil behag / ther sa
sordras/dricker öfwer sinNödtorffl: HErrenwarGudtz aren sior
HErre/ han hafwer en Skaal i Handena/ ochmedh siarckt (Be-
dröfwelsens) Wifn/ fultinstänckt/ och stäncker ther vthaff. Hal-
len för en ahra at vthdricka Korhbagaren/ickeaffliefwulens eller
ondaMennWorS/vthanaffGudzochlTsu Ctzristiegen Hand/som Paulus oh trösteligen tärer: Eder ar gifwit för Christo/icke allenast atjtroonpa honom/ vthan ,amwäl at < li,oen
ftr Hans stull. Drickom therföre med högsta<lusttil yttersta sö»
magan/suckandes vthi Talamod: Om Hirren an Wille döda
mig/ja sta! iag lijkwal hoppas vppa honom.

I. <larom här affthen stora npttigheet Vi) hafwom/at wtz til-
strifwom Gudh siraffet/fast andre oh för oförrätta. Tp saledcs
bekräfftom wij waee Hiertan;

1. Emot Förtwifian/hafwer Gudh nidsänckt oh i Bedröfwel-sen / sa weet han jw medel at taga oh tädan/ han är barmhertig
och trofast/ som icke later otzfrestas öfwer wara förmägo:
Vthan gör med Frestelsen en Vthgäng/jaat wij kunnom
dragat.

2. Emot Knorrande/emot war Gudh. Hafwer Gudh ohibe-dröfwelsen nidsänckt/ sa hafwer hangiordt thet affstnßättferdighel/
ty besspllom ickeGudh/vtan wareSpnder/förhwars stutlGudh
oh hemsikt hafwer. Som Hiob säger: Han är wiiS och rätt-
ferdig/om iaghsager:At lag ärrättserdig/sä fördömerhanmigdoch.

3. Cmot
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och Andra Capiiel. 287
z. Emot Sakttheet/hafwer Gudh nivsänckt Bedtöfwel-

sen/ sä masteM itijdh stpnda til honom/ock)affbcdia Spnoe,
nes wälförtientaStraff/ickeförhärdandeswareHicrtan vthimot-gangenmcoPharao/vthan hcllcrbcdias före sasom frommeßarn
atcrmeo then TalamMme Hiob: Iagl) wil siraffa MinaWä-
gar för honom/ han))liswer lw min Hölsa. Hwij fördöl-
jer tu HErre titt Ansichte/ och häller nng för tin Fienda?
Wil tu sä härd wara emot itt ftngandc Löff/och försöUia
itt tort Halmsträä slag ar Elende och fattig/Gudhwar
snartil mig/ ty tu ast mm Hielpare och Förlossare/min
HErre fördrögh icke.

4. Emot Obootserdigheet. Betanck kara Stal / nidfäncker
Gudh lonam och fiere sinaHelige Vthwalde Barn/ < jastor nöd:
Huru siörre masie the Obootferdige vthsiai lhenEwiga
Heiswetis Pjlna 5Tn Gudhar wijs och mächtigh: Hwemhafwer thet doch gadt wal aff/ som figh hafwer satt emot
honom ? Thcrföre battra tigh emcdan tu hafwer tijdh / at titt
Straff i Bödzsiunden ma hafwa en ända. Och pa tm Affard ma-
geföllm thesscOrd: Thest lemnierSorgochElende/ Hrml
kommen til en godEnde/ Han hafwer dragit Christi Ook/ar bleswin Dödh och lefwer doch?

11. exrerua, ost föresiällestllthetAn-
dra/ hwarvthinnan thenna lon-c Bitterhectbcsiodh/ i vttzwartcs
matto pa hansKropzWagnar/Nembl. vchisiorHaffznödh:Tukastademigh/sager han/vth>Diupet/Mltt iFlodarna kommo omkring m«g/alle tinaWagar ochßöl-
lorgingo öswer migh. Be<?rifw«ndcs fin siora Nödh. ~

elgbcncii impoMbilirarc, affHmöpelighctcn at vndsiippa: Tukastade mig i Dmpel/mitt l Hafwet. Then som mdsänckcsnttßiup/seer ingaVthwaga/tädankunna lomma/som thet för-mäles om Jeremia/ at the siäpte honom nider mcdh ittßeep vthi'«naKulo/ ther mtet Watn vthi war / vthanTrack/ och Jeremia
sanck

es»!. 7« ! 7'
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288 Then Andra Predizkan
sanck nideeiTräcken/Zoch hade anteligen dödtthcrvthi/om ickehm
hade wordit vphulpen aff mildaMcnniffior. Hfwen räkarMenni<
stian/förSyndenesDiup stull/ mittvthißitterhetenesliup/och
siuncker aldeles nidh/ athon scer fig ingen Vttzgang /vttzan mäsie
änteligcn blifwa borto i Fahran/sa srampt Gudz Godhetz Hand
icke vppetzollehenne/ somDavid siger l Om HErrenickemcdhost wore/sä säye Israel / om HErren icke med o§ wore vthiwar Elendes Diup/ sä sördränckte o§ Watn/Strömar
ginge öfwer wsraSialar/Watn ginge alt förhögt öfwerwaraStälar.

!. suHlium periculolirarc, Cedan beskrifwer han sinE-
lendes bittraSalso/affWagarnas ochßölliornas Fahrlighcet:
Flodernakommo omkringmig/alla tinaWagarochßölior
gingo öfwer Mig. Gansta elendigt war thetta. En Flod/ Wäg
eller Böllia/kommer ganfla hastigt och osörseendesj äfwen kom-
mer och Olyckan /V?öd och Elendigheet/ganstasnartoch «llandes/
när en Mennistia menar sig waravthi bästa Tilsiand/ sa ärFah-
ran öfwer Hufwudet. SomGudhhotarludarnaschandes: Mr
en Flodhgar fram/ ssalhan förtrampa ider/sa jnart hon
framgär/ stal hon taga ider bort- En Böllia eller Flodh
kommer offta mcd stort och häfftigt brusande: Olyckan/bespnnett
lig Krijg och Blodzvthgiutelse/kommer och offta med siorFörsträc-
kelse/ som Gudh hotarßabel l Man hörer ena Röstißabel/
ochensiorlemmer vthitheCaldeersLand/tnOErren för-
derfwarßabel/ han förderfwarhonom med ftort Skrij
och Rumor/ at Hans Böllior fräja liika som stor Watn.
Mr Stormwäder afärde är/sammanfiaßölliornaochWagarna

'iäshelaHlst.
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hopetals/ then ena tager then andra emot: Altsa kommer offta
pa Mennistian / then ena Qlpcka öfwer then andra. Una

aiecriuzett parasccve. then enaßedröswelsenräcker
dra Handen/ theromHiobsi. och 2. Cap. At
tigmasieropaoch säpa:Ach' HErre/ sajom ittvpreest Leyon

jagar
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bchAndraCapltel. 23,
jagar tu Mig / och handlar äter grufweliga med migh. Tu
förnyjar tm Mittne emot nng/ och gör tinaWrede mpckin
öfwer mig/ migh pläger thetena Onda effter thet andra.
Then fom sanckesntdhiblandßölliorna/kan cherickelllngeandas/
vthan lijder fiorMhh och Sweda: Hswen then som nidsänckesi
Bedtöfwclsens,- somEsaiaslijknaewat Sweda/ widQwinnones
Födzlopijna / hwilken doch swarare är än söt.iwaffning l Hafzens
Bölior: Lijka som en hafwandesQwmna/ta thet lijderstd
Födzlostunden/sä ar henneängcst/ropar i hennes warck:
Altsagäroch o§ HErrefKrtittAnsichte. Wi, arom och lä
hafwande och hafwom angest/ atwlj som nogast kunne an-
das- Emot thetta stole alle Helige bedia tig HErre/ irsttom tijd:
pathct när fioraWatufiodelkoma/lkola the inteträckia intilthcm.

11. <lärom til thet Andra/ at thesse bittra Haffzens Böllior/
Biup och Wagar/masie alle Chrisine/somGudettgenwlllialefwa
iChrisio lEsu / fig dageligen til bereda. HErren Gudh siijger vp
och kasiar en Mennistia i thettaBitterhetenncsHaff:

I. In vitX ingrcssl», stra)s nar wtz ingaam i thenna Werlden.
Israels Barn kunde ickedricka Watnet i Mara/ tp thetwar bit-
tert. Här igenom affmales MennistionesTilfiand i thennaWerl,
den. En vseU ochjemmerlig ting ar med alla Mennistiors
Lefwerne/altisräModerlljswet/lNtilthetztheiZordena/
then aUes har Hr sorg
sruchtan/wanta och pasidstoneDöden:Sä wal nar thensom i stor ahro sitter/ssm nar thenringastepä lordenne/
lawälnar then som Silke och Krono bar/ fom nar then
igrofftßlaggarn tlädd är< Sa snart the smäßam födde äro/
sä maste thefött smata thenna Nerldenes Bitterhect/än sinMo,
ders Miölck/somWlHheten sager: Minförsta röst haftver wa-:
rit Grat / jasom alla andras / och är vpfostrat i Linda med
omsorg.

t.lu vu-e^rogrellu.Sedän i wart fortganZ. Strar
> Ho iVng»
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29a Then Andra P«dlkan
iVngdomen mäste ittßarn vtstastcrt bekpmber/lijda hugg och siag/
och förlora sin susiiga tijd/ sön, thet til lekande hafwa wille / och emot
sin willia twingas tilßoken.Sedan i mcdler tijd mcdresande/möda
ochArbete/och omsi)der/ta thet til sin mognaalderkommer/föda sig3 - >?.

vthisins Anletes Swettoch mödosammaArbete. Thct fortgar:
1. Indnoio, och i thet AndeligaStandet/som icke qllcnasihcift

weren swarsenrcnl. at HErren wil krafia then swarnade Cpn,
darens Blod vthur theras Händer: Vthan the warda och medh
then trogna HErrans PropheteMichalemeaSon/ spijsade med
Bedröswelsens Bröd och Watn. Och nu bespnnerliga i themia
fidsta WerldenesGrundsoppa/thcrGudelige och eenfaldigePM
män hallesaffhögfärdigeSnnshaner/som tacka Gudh at the icke
ävo sasom andileMcnnilkiör/cffterHieronymi Proptzetia/söritt at,

««ci,.;;-»

2°.- 7.
löpe ochApespeel.At themattektagamtdleremia:lagärkomen
aff them til spott dagliga/och hwar man gör Gäckaff migh.

z. In koro, thet WerldzligaSta»det. Gemene Man inbillat
sig offta/ at en Regent ochAswerhctzPerson hafwer godaDagar/
för sitt störa warde stull» Menncsrandra liggia och sofwa, sama<

iKrcs. e:'. sie the offta/aff stortbekymber och omsorg/wakamedKonung A<
K°m. l-:,. hasvero Och lyda Pauli Regerar nägon/sä rege-

rer med Omsorg. 3ngen kan vthgrunda thct sura och swaraEm-
bete/ somen rättsinnig OfwerheH Person haswer/ til at ga ratta
Medelwägen/vthi alle Eaker/ at halla thet Elenda FolcketwidAätt / hielpa theFattiga ochförtryckia theFörsmadare.

5. In I'nr thet gemena ieswernet inssanckcrGudhcsom-
offtastthetsaltaHaftzensWatn. ~ Medh Förfölliclscifranthen
ene Orten til then andra/<lärareisran fineombetroddcFaar/at
Fi-ijdzens Englar grata bitterliga tillijka med Folcket och sapa!
Ssigesnaaro öde/ ingen gär paWägomenmehr. Landet
siär icmmerliga och ömkeliga / och Gudz Hws star stam-
liga förlagd. 2. Mcdßlodzvthgiutelse.Thetgemeenligastpä
ZörföluclsesöUiaplägar-ThehafwaglswittinaTienaiesLe<

kamm
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Och Andra Capitel. »29,

fanien Foglomen vnder himmeten tilat ata/och tina
ligas Kött/ HErre/Diuromen pä Marckenne/the hafwa
vthgutitßlod omkrlngtinFörsambllngsäsomWatn/ och
thet war ingensom begroff. HielpHErreOudh/hurumange
helige Martprer/ost til effterdömelse/hafwa lätit fittHierteblodh
linna/ och erfaritWagarnas häfftiga anfall/ at andra Chrisine
mättc ropa: Huru lange wilt tu örliga/O tu HEerans Swärd
(tp sadantvptaga the Helige sasom affOudz Hand) näe wiltu doch
halla vp / faar doch vthi tina Skijdo och hwijla tig och war siilla.
Men huru kan tu vahalla/emedanHEnenhaswergiswittighßc-'
fallning emot i

3. MedFattigdom til fineNäringzmedel /at theklaga och sclpa
mcd then Fattige Enckian iZarepta: Sä santsomHErren les-
wer / iag hafwer intet Bröd/pthan en Hand full Miöl v-
thi Skeppona/ och lijtet Olia vthi Krukone/thct iag wiltil-
reda för mig och min Son /at wii mägeäta och döö. la/
mangen masie sa diupt smaka Werldenesßittertzeet/athan mcd
4azaro masie tiggia sitt Bröd / och dochfa MM ellersaa/ som thet
wil vthstiffta.

4. Hoo k«n eller förma nsgonfin Dthtala aUa theSiukdomae/
hwilkeäre brusande Wagar/ som enMenniftiai thennaWerlden/
vthsta masie/thenenaGudzWännen metzr thenandramindre.Som
Christus säger til alla sinä Wänner: MinKalck skolen j Wift
dricka/och döpas med thet Doop iag döpes med. 3Bagh
masie tu duka vnder Watuwagens Hafftigheet / iMorgon tin
Nasta/ Afwermorgon en annor/ och sa sort/ som lEsus ost
lärer: Hwilken mig söllia wil / han tage sitt Korsi vppä fig
ochföllie Mig. lEsus är war <lättare: Tp wccthan bättre war
complexion, än nagon som emot en starck Siukdom
tre Btyckar giswer/ doch öftver ingensFörmags/vthan han tilde-
lar hwariomoch enom effter Matt. Achtom nu Syrachs Ord:
Mm Son wil tu wara en GUdz Tienare/ sä bered tigh til

O o ii Fre>
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'l.y Then Andra Predikan
Fresselse/ hslt tig tilGudhochwijk icke aff/ pä thettumä
starckare wara/ altthet tig päkommer thetli)d/och war
täligiaU Bedröfwelse- Trösi vppä Gudh/ sä warder han
tig vthielpande/rätta tinawagar/ochhoppas päHErram

3. w Vtt» Bedröswclscs Böllior Menni-
stian vthi tzennes »lijffz Endalpcht. Ty när the sathe Wanner/
Kropp och Siäl stolahwar annan sä kan thet icke
affga vthan sior sweda/ ttzer ICsuswarFralsare icke ssulle enkan>
ncrligen stprckia ochvppehalla ch/ och göra warßödzkamv lättare
och lindra war Sweda: Tn themfromma gärLiwSvpimör-
kret /affthen nädeliga/ barmhertlga och rättferdiga Gu-
oen Ach.' Ttösta tig min Siäl: DErren lefwer / och lofwat
ware minTröst/och minsSalighetz Gudh waroevphögd.

111. lvlarcria TilthetTridie/förestäl-
les saqwidar
lagtänckteatiagbortkastatwarffrä tin Hgon: Meniagh
stal ännu sä see titt H. Tempel- Förvthan lonx stora Elew
digheet pa Kropsens wägnar/ wardt han ochrakad vttzien sior swar-
modigheet pa Siälen/ öfwer fina synder och Gudz föri?räckeliga
Wrede. The Tanckar företomma han aldclee
förkasiat iftan Gudz ögon/ och ärnad ath then EwigaFördömel-

- sen/ ochklagade vthan twifwel mcd Bavid t HErre hum länge
wilt m sä platt förgäta mig/ huru länge sördöllier tu titt
Ansichte för mig/ huru länge stal mg jöria imin Sial/och
öngfias i mittElende dagellgas Skäda doch och hörmig/
HErre min Gudh. Thetcir fullkomligencn Föymak aff Hclft
wetis cwiga Pyna/nar en fattig Mennistia anteligen/ sa diupt
siuncker vthi Förtwifian/athon menar sigh aldeles waraförMin
och öfwergifwen affGudh /ochat Gudh aldrig meyr stulle hafwa
nagotbekpncher om hcnne. Ochföetwifiadewijserligen thcr vthin«
nan/sa frampt Gudh icke rackte henne Handena/ och sändestn
Trosis Anda vthi bkängsiigadeSiäl/som Jonas vprättar

figtz



och Andrei Cavitel.
figh mitt i sitt förtwiflande och säger: lag stal ännu fä see titt
H. Tempel. Thesse aro ickc Förtwiflans / vthan en kampande
Troos Hrd. Mcd thetHcligaTemplet sörsiar han HierusolemsTempel. Hwarest hau tilförne hade offta lofwat fin Gudh medh
sin stäliga Gudztienst / och srögdat sigmedDavid: Zag gladeS
i thetmig sagt ar/at lvlistslomgäinvthlHErransHws/
och at wära Fötter stolestä l tinom Porton, Hierusalem.Mcn enkannerligensötstäs här thctEwiga / at fast Jonas
sagh sig ingen Vthwag/ dochwantar han igenom Gudz stadh / at
kommatilOudzH. Tempel/ och icke tzliswabortoi Böden/vthansedän bega i Gudz Rijke then ena Sabbathcn effter then andra.
Thcr han icke mehr ffullekommaihog thet fötra/cNer UZgia thetpaHiertat/ vthan frögda fisEwinnerliga/ och glad wara öfwcrthetHErren ffapar/ som wil stapa Jerusalem til frögd /och thestFolck til Gladie. Sa atGratoröst ellcrKlagorösi/stal ickemchrther innc hörd »vara. Thctta war en siarctTroo/som GudzAnde
i Jona wärckade.

ll l. <lärom här afftil thet Tridie: At sadan Samwctz angcfi /som lonn anträffade /klagar fig och FealsarcnlEsuswara siadd
vthi pa Korstet. Om hwilict nagorlunda är talat/-i then 9.10. n.
,2.13.1. Cap. Preditningar. Men grciftligit ärthetatGudz kare
Son/ Gudz egen Son/^««"^"^«cGudhjochMan i en Person/
ömkeligen ropar: MlnGudh/mmGlldl)/ l)wl) haswer tu
öfwelgjswitmigh. Whlcisomis>omare Borenesn. Cap. at
nätlcphtah stulle sirijda emot the Amoniter/ loswadc han hwadsom hälsi mötte honom i Hans Hwsdöör/om hankon.memedgrizd
at thet stuliehöra HE«anomtil/och wille offra ihet til ittßrcn-
offer. Men Gudh gaffAmonsßam i Hans Hand/ och när hanhemkom /mötte, honomhans eenda Botter/ thcn han giorde sasomhan lofwat hade.lcphtah hade walkunnat rpggia tlictta sitt 'löss-tt: Tp Moch ieke Mennistwr hade Gudh Men
Gudh hade lofw«tfin Elstelige Son/ til it/Offer och Bctalning
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2Y4 Then AndraPredijkan
för hela Werlden. Thetkunde han ickerpggn: TpGlldh äric<
ke en Mennlfkia at hon kan liuga/ellerMennl?iodarn/ai
honom nagot kan ängra. Skulle han Hya nsgot/och icke
görat?Eku!le han nägot tala och icke hallat? TheHelige
<iro bööntzörtze:MenlEsus klagar sig aldeleswara öfwergifwin
sayandes: WareFäder hoppadespä t!gh: Och tä the hop-
pades/ halp tu them vth. Til ngh ropade the ochwordo
hulpne: Men mg är vthgutin säst»m Watn/all mm Been
hafwa stildz äth: MittHierta i mittLljffar sasom itt jmält
Wax. Tp emedanlEsus hadepafig alle Werldenes försträcke-
liga synder/och maste för them betala;tp vthsiodhanen hardSiä-
lenesKämp / ta han war ansatt affalle Bicfiar / och kände sullkom-
ligen Helfwetis Ewiga Pijno: Men Hans Guddom vppehölt ho-
nom. Ach.' betrachta lEsu diupasicsörnedring/athan winzlassom en elendig Vlatk vppa Korret,- DödzensSnaror hafwa
omfattatmigh/ och Helfwetis Ängest hafwer rakat vppa
mig/iag är komenilemmer ochNöd.lonasropadetilGudh
och fickTröst i ILsusakallar Faber/kallar honom
Eli/Min starcka Gudh/ochsätter sinTrösttil honom/och Hans
Pijno wart therföre ändrat/ta han ropar/thet clr fullkomnat. Som
lEsussielffslgtrösianlag äkallade HErransNampn / O
HErreftalsmmaSiäl/HErrenar nädelig ochrattferdig
och war Gudvär barnchertig/ hanförlöjar minä Siä! l-
srathem jom wiUia tilwärckamed migh (alle BiefiariHels-
wetit) ochstaffarhenneroo: Ty the aro mange emotmig.
Betrachta i H förstockadeSpndare/som icke bättrar tigafflEsu
bittra Pijna: Hafwer Gudh tilstadt at then OstyldigelEsussa
plagades/ somfinFader aldrig förtörnat hade: Vtanwarhonom
lpdig in til Döo : Men war pijnter för fremmande spn-

huruhardt ochförsträckeligitQwal/menartutigtilsiunoa/ba,
de til Kropp och Sial i thet EwigaHclfwetis Pijnorum: Ther

.tin Samweg Matk stal aldrig döö/ochtm Eld stal aldrig vthsioc-
kna^



OchAndraCäpitel. 295
lna. Therföre rader iaghtigh / bättra titt spndiga -leswerne/ och
2. Fatta Trösi ass lEsu Anfcchtning/han haswer smakat Hclft
wetts PlaZor/pa thetwii stole aldrig fördömas. Therföreom wij
rake vthi sioreCamwetz Plagor/sa förtwifiom icke mcd Cain och
luda/ vthantrösiomost at lEsus haswer waritförlatin/ pa thetwij stole aldrig öswergiffnewarba/ fasiwij offtamaste qwijda vthi
wartElcnde/atwij icke weta ost nagonßoo mcdhDavid: Mitt
Hiertaangsiasimitt Lijss/ochDödzensFruchtanär faUcnvppä mig. Fruchtande och Bäswande ar vppä kömmit /

och gruswelje haswer öswersallit mig. lag jade:O hade,'agWmgar jälomDufwor/atiag mätte fiyga och nögor-
stadzbllfwo/ sii/ jäwiUeiag draga mig längtbort och bilftwa l Oknenne/ Sela. lag wllle stpnda mig / at iag mätte
vndkomma för Storm ochOwäder. Sa lMom lijtwal
fast til Gudh mcd Jona och warFrälsare lEsu/hanstal ch vpve-
halla effter sitt nadiga-löffte: Zion sager: HErrcn haswer öfwer-giswitmigh/ HErren haswer sörgatit miA Mon ock enQwiw
na kunna förgata sitt Barn /la at hon icke förbarmar slgl)
öswer sins LtjffzSon? Och om hon an förgöten/sawil iag
lijkwäl icke förgata tigh/ sij / vppä Handcrna haswer iogh
Vptecknat tigh. Thet fom GUDH bar pa Händerna/ tan
han icke förgäta Hmu stulle han ta förgäta osi / effter'
ware Namvn äre för hondm en Tänckicffrcht / then han da-
geligen seer. Jonas tänckte pa HERRans Tempel vthi fin

och wijvthiwarElcndesTijd paHErransTcm-
pel/besökiomthetmedfiift/ at wijmägefinna Trösi ther sammc-
siadesaffGUDzOrd/emotwartbeangsiigade Cawwet.
Watn aff GudzOrdz chkaKallor/ochwatnomwartorsiigaSläl
afflEsu Ordzlefwande Strömar/och suckom mcdKorah Barn:
Huru lustiga aro tina,Boningar//)ERre
Sial langtar och trangtar effter HErrans Gardar/ minKropp och Sial srögdar sigh vthi Leswandcs Gudt.

7.85'
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the» brede widh/fattom thet Ewiga och RoligZetencs M
heet/ ther ali Wedermödahaswtten anda/och siiyom nl warSial:
Hwad bedröfwar Nl tig min Sial /ock ar sa orol:gimigtz/
Hoppasvppa Gudh:Ty iaqh ftalannu tackahsnom: At
han hielper mig med sittAnsicdte/ och at han mm Gudh ar
ochvttzbnsierithesse Old- JagtackarttssHEßreminGudl)ass alt Hierta/ ochährar titt Nampn Ewlnnerliga: Tv tin
Godheet ar stor öswer tu hafwer fralst minaSial
vthuthetdiupaHelfwetit. Wändttigtllmighochwar mig
nadelig/starck tm Tienare medh tin Macht/ och hielp tine
Tienarinnos Son'Amen HErre

W!. 421'l

I?5I. k 6 : Il

Mn JM WediMn F
pwphctens Ion« Andra Capltel

Ql,äl«!c widh the Elftver i etc.

MAttnen omhwerffde mtg alt in til mltt
omgrep mlg/ Gtöhwas,sen öfwertäckte mttt Hufwud.

Jag ftnck nlder tllßergzgrunden/ Jor-
den tzade beslutlt mtgh medh fina Bomar
Ewlnnerltga.

the Elswer i Babel säte wij och gräto / ta wij

HH lpälion tanckte/wäreHarpor hsngde wij päPijl-
ther aro. KlagarGudzFolckvttzi thet Ba-

byloniaa Fängelsct/ Elstelige och Vthwalde i HErranom lEsu
Ctzrisio. Hwarestbeffrifwes:
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I. l.«cu« Nummet/-hwaresi ludarna thenna sin Gtätanstatt

tzade: Wid lhe Elfwer i Babel savande. Ibland andreFloder
hafwa Euphrat och Tpgris warit förnämlige vttziChald»:a/hwa-
restlsraelsßarn hafwa med Möda vnder bar Himmcl/för
decrs omildheet stull /mäst sigh vvpchalla. Mange sörsia och sä
har medh theras harda FanZelse/ ja thet som lijkasi tpckes wara /

theras swaraTraldom/tp/vthanalltwifwel/bleff them ev effter-
lätit at lefwa i fafangia/mehr an theras Försader vnder Egypti
Traldom. Tp effter the hölio wara förswart at sittia vnder sin.
Mijnträa och Fijkonatraä/ hafwer Gudh bortfordt them igenom
Konung Nebucadnezar til Babcl/för theras store äthstillige svn-
der stull / som wore;

i. FöMrackeligit Affguderij/ty tog Gudh themvhr sitt rena
<laros-och satte them vthiHedningarnas-Affgudista <land/ som hansager til them: Liika joM j hafwen öswergifwlt migh och lie-
nen sremmande Gudarvthi idert egit Land: Altsä stolen j
och tienä Fremmandom vthi ittLandthet icke idert ar.

2. GudzOrdzFöracht/som Jeremiasthem förbrar: lag haft
wer nu i Hhr med fiijt predikat ider/men jhafwen icke
wllllahörat/therföre staliagh/sager HErren/taga ifrän
them aU Gladiesang/Brudgummors och Brudz Rbst/
Owernas Röst och Lychtos Liws-

3. Sabbathens ohclgande/the wiNe icke hwijla pa siundeDai
gen/ tv masie the hwijla 7c,. Hhr i Babel.

4. The förstockade therasHierta vthiOtroo/gingoisränthen
cnaHndstone til then andra/och achtade intct HErran / kasiade
leremiamiFangelsct/tpmasie och the fangne bliswa^

5. Girigheet/ 'lögn och Oratt r TheraS Hws woro flllllMd
Bedrageri»/ Ma som en FogelbwrfullmedLockofoglar.

6. Horech och Otucht/ja mgen spnd war/then the icke öesölade
ssgvthi/at sasomen Kalla vpwäUerfittWatn/savpwallade 1
OerasOndstaförGudi/och ropadebp i Himmelen.

-Pp N. I^.o-
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117 conliiric, iRumsensTilsiand / the sato och gvato/ncsr

the täncktc pa Zion/och hängdc vp sinaHarporpa therasPqltra.
'lum 6cmuln noKr2 bona nQvimus, cum Kabuimuz,
amilimuz. Ingen weet sig hafwa godt/sörlan thet godabortmisi
är. Hwad för en härligh <lust hade the isttt egit <land i Hwad förFtögdvthi Zion? Thcr theras Gudzticnsi med Spclande och Har-
pande/ förrättades: Men sadantsörgato och förachtadethe/ty ma,
sie the medKlagan hängia fina Harpor pa ofruchtsamme Pijltraa/
ta theras hiertansGladie hade enEnda/och therasDantzwarwandiKlagograt. .Theras Högtijdes Dagar bleff
förwänd i Sorg/och theras WiisoriKlagograt/at theras
Ogonrunno medTärar/ochtherasögnahwarffftutomed
Watn. Thcnna Werlden ltzknasicke med oratta wid the ElfwariBabel. i. Wore thenwckit lustige: Sa ätWerldcnför sinäBarn/
affmalanves för theras ögon/ KötzensLusta/tbZonensLusta/
och itt högsärdlgt Wäsende. 2. Uthi thcsse Flodar war mpckit
Watn/sa inskancker ochWerldenßedröfwelscnsWaln tilspNcsi/at
wij masie komma vthi Eld och Watn. 3. Istaeliterna hafwa här
falt blttra Tarar/ och tänckt vppa Zion / sa är thcmia Wcrldcn/ bn,
cKim.cn Tarcdaal/som twingarost attancklapalion /thet ewiga
FrögdelandiHlmmelen/therwartOmgängelse ar. 4. Hafwathe vphängtsinaSpeel aff Fiendens Försmadelft: Sä mäste wii
och offtaförgatawarFrögdaff allehanda Mootgang / fom ch
drabbar affWertdenesßasande/ln til thcstnchhinnom tllthctHim,
melssa Canans <land. SomChrisius spadthaswcr: Ccmner,
liga/sannerligasageriogider. Issolen grätaochjämral-
der/ men Werden stal glädias: Isiolenwardahedl öswtp
de/ meniderSorgfkalwandasl Glädie. Ickcmmdre kiagar
Jonas öfwer sitt Elcnde/an ludarna i BaZel/ som warTart
larer/ then wijVettachtomi thcnna <iäropuncht/bescendcs

sonarical eller: Then stora lo^
M Watnsnödh vthi Hafwet,

?l!len.j:»s,

7c1.91>8.
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Gifwom therföre acht vppa/ atlsnas bestrifwer ptterligare
fin siora Fahrligheet:

I. >VI? idylli norricliratc. Vthaff Haffz <- Diupzens
grufweltgheet. Wattnen/ftiger han/omhwerssoe mig alt in
tll mittLlMDiupet omgreep mig. Jonas war sa hardt sör-
qwaffd affWatnet / at han mehr war oöd an lcfwanve / och kunde
ep annat tanckiaanatthetwar aldelesvthcmedhans <ltzff/at han
stulle vpgiswa fin Anda. Thet som hänoe vthi Haffzcns
Watn/kan ochhanda mangen annorvthi Bedröfwelstns Watn
ochliup/at en Gudsruchtig offtarakar sa diupt i sahran/ at han
anteligcn tpcker sig skolaomkomma/inter mehrHopp hafwandcs
om maste ropa med Hiob: Förbar-mar ider öfwer mig/förbarmar ider öftvermig/ju/jnii-
ne Manner: Tn Gudz Hand hafwer kömmit wwh nngl).
Vthi flijkeFahrltgheter hafwaoch fiereHellgewarit/vttzi thennaWetldenes diupaWatn/som hon för them instanckthafwet.Hwar-
förehonochmedlon-r siora Siönöo lijknas mä: Ol) calami-
«cis abunäannam, för fahrlighetenneS öfwerfiöd ssull. Alla
der löpa i Hafwct/ och all ting äro mödosam/ sa at ingen
kan vlhtalat. Sa at Bedröhvelsens Bölior löpa Gudz Barn
högt öfwerHufwudet, tp/3/„ »?«s» Tbetta-les,
wernetär icke nagot lefwande<lijff>vtanalleElendighetenessam-
mankomsier. Hwilke äro Nipcnclia pcccari, spndenes
6romi morrjz.VödzensSanningebod. Och thesse ärodels: u>
Nivers«lcs,allmenne/sa°som siora tandzplagor /Kriig/Pesiilentia
och dyr Tild cller EffterOudz egeu Hotelse: lag
stal siä ider för idra Svnderskull/och ffal läta komma öf-wer ider itt Hämdeswärd/thct mittFörbund hämnastal.OmlänförsambleidervthiidraStäder: Sa stal iagdoch
landa Pestiientia ibland ider/ och stalgifwa ider vthi idra
Fienders Hander. Sa skal iag och lata förderfwa idars
Brödz Tilrad / sa atTijo Qwmnor stola baka sttt Bröd i

Ppij enom

Niol>. 19:2!

5«1.,:7't

luripiäcl;
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enoin Vgn. Dels och farssille/at thennaWcrl?

arsafomitt ellerttoh>ital
rcsiathstillige Elendige Mennisfior/ hwar lncd sine Smkdemar
bckaiade/äreinhpsade. Then enebjind; then andradöffoch dumb/
ThcnTridie lijder nöd tilandre stna <lcmmar,- Hufwud; Brösi
Maga 5 <lefwcr> <lungor och alt >a bort ath. Mangen ligger pH
finSotesäng ochhafwcrsiorWedermöda. lagtror ingen kan sapa
sig wara ftij ifranKoch och Motgang/vthan hwar och en hafwcr
thet honom klcimmer/ nupa itt jatt/nu pa annat. Mangen lijder
Hungcrs nöd och Fattigdom,- mangen ar rijk/ men haswer aldrigh
nagon Halsodag. Och Man är itt Kochallena/ vtan när then e«-
na -lemmen ängftas thenandra mcd. la/paFattigdom
föllier Eiukdom och Och har mcd maste mangenprejsa
ke en Dag/ Manad/ r. Hhr/ icke 5. icke ic>. vthan alla sinä Hjffz-
dagar in til stnßödzstund:Och therföre siadigt sucka:HErre Hu-ru länge staliagh ropa / och tu wilttcke höra?- HErre tu
wredgas swarliga öswer o§. Hwijwarar tä wär Weder-
möda sä lönge/ och wär Saararosaganssa ond /at them
ingen heela kan i Tu ar otzworden li/ka som enKälla then

~, tNtet mehr rinna wil. Hr /het ta icke sant somChristus säger: I,
Werldenne hafwen Twäng Werlden lijknas wid Ion»
diupa Watn:

2. Ob äuxibil'rarem,För theji osiadigheet
dret blas drifwaochßöliorna/nuärethesiltla/nu bmsa och storma
the: Saär mcdthctta WerldenesTilssand. kormua voludUie
errar, walter snartomsom enßölia eller ittKloot. Vitrca

Ugl». ,:2.

3«. ,5:1»,

InK.,s: 35

cum lplcnckcr,fr3NAitur: Honar som stijnandeGlas/som v-
thi fitt basia Glantzande offta sonderbrytes. I Dagl) är maw
glad och nmr fullwal/IMorgon är borto baöeWttt och
Skäl. Icem z I Dag lag brastar och häller MlttPräl/ t
Morgon iag faller och witznar som Strää/ som slagit är
nid / sg swlMlltar werwzens Leswerne. MangenariDagh
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JM/M och helbregda i meniMorgonßelelarm/siukochwaaw
«chtlg. Som Hiobs Historia nogsampt vthwijsar. Therföre ar
thet enDare/somförlater sig pa Werldcn / hennesgodaeller figh
sielff. Sag icke iag hafwer nog (nembl.affKropsens/Siälenes
och goda) Hnru stal mig nägot sattas, vthan när
tigwölgär/sä tanckattig kan am-gäiUa. EffterLöyekom-
merSorg/ändanpaGlädloneärängest. Therföre röder
iag aldramast/ Hwad thetar Man ellcrQwinna/At man
tror GUdh allena bäst/sä kau snart Sorgen förswinna l
Werldcn lijknas mcd Watn.

3. Ol? inkHdiiirzcem, för thch obeqwamliga Waning stull.
Sasom ingen paHafwet nagotWarachtigtHws bpggia kan: Sa
hafwcepwij HellerharnagonwarachtigStad. Förtp/iagweeticke
ommin SkapareinnankortTtid Mlghborttagandcswar-
der. Wyboofullerhäri Werldcn
tigare/thenandrairingareHws: MenickeannorledesanenGast/
Hwswerlden/GudhwarK. Himmclste Fadcr/wil vthdrijfiva
och genom Toden kalla/ sa mastc rpma Hwsct ochware baste
Wänner saasa widh stpandcs medtz siörsta hast wartOmgan-
ge. Ta heterthet: Döden ar igenomwar Fönster insallen/
och vthi wär PaUatz kommen. Then Göde sörcr fin 'ltjktext
med fig: The sörelagde Hhr arokommen/ och iag gär then
Wagen bort/then iag atdrig igcnkonnlur. Nar wii wör
Eiendigheet tänckie vppä/GenomDödenn ii t!l Lijfwctgä/
In tilEwlgTild/Gndh gifwe og Näder sinä'

4. Ob?cliculolic2rcm,wetlden lyknas sioraWalns
uöd för thchFahrligheet stull / som Epkach säZcr: The som pä
Hafwet fthra/ the säpaaffthch Fahrligheet/ och wi) som höre thet/förundre la«Werldenes,Fatzrllgheetärfastsiörre. Jonasger at Hans lekamliga <tijfflcdnödh:Watnen omhwelffde mig alt
in finSialwarhanwalförsäkrat/igcnom en
inncrligTroo pa lESumChristum allcs warcs Zralsare allena.

Pf» iil Meni
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1.uc,!l z i z.
I.uc 16:24.

Men ithenna Werldenes Tmp bortmisier mangen medßaltasar/
then rijke Kornbondcn/ och ftcre/bade Kropp och Siäl/som stöttcS
i thet Ewigaßiupet/ ther then rijke Mannen icke fick en Wattn,
drovpa/ at swalka sinä Tunga med. Hielp HErre Gudtz/ mange
iooo fahra ostadde öswer Hafwet tl! sin Kropp; men saa ther aff
offta Skepzbrott til stn Cial. Sa swijksull är Werldzens wa-
sende! Mange 1002fördärfwadesiSodom/ men 4ott med sinäDöttrarvndsatte sinaCialar paßerget. Mange wOOfördränck,
tes vthi Spndaftoden/ affhelaWerldenbleffNoach/med F.Siä-
lar i Arcken/ behällen allena. I anseende tilthetta/ saälstom icke
Werlden/icke Heller the Ting i Werldenne äro: Tn altthet
jom är iWerldenne (nembl. Kötzens Begarelse / ögonens
Begärelseoch dögfärdigtLeftverne) thet är icke affFadre-
nom/vtanassWerldenne. Werlden förgäs och hennesLw
sia: Men then som görGudz Willia/ hanbltfwerEwinner-
ligci. Thetar nog/atwijliidom i thenna Werlden/lagom atwart

ma clndas med wartTimmeliga.lijff. Ur«rc n«
BrukasaWerlden/at Werlden icke tager tig

sangen. Hwij ffalWerlden sanga wii icke höraWerlden
til?Ty wii äre icke affßlod/icke Heller assKötzlig
wij äre födde assGudi.ochwij wete at wij äre förde ifränDöden tilLijftvet<Hwilket<li<sarföldolt medChrisio vtiGudi/vti
Himmelen/hwarest wartHeman och omgängelse är/tijt wij/sasom
til en trpggHamn/länckom wareHiertan/vthur thenna Werldenes
Haff/ pa thet när Christus wart <lijff warder vppenbar / wn ock
magom vppentzarade warda med honom vthi Harligheten. Ther<-
före warom ickebedröfwade när warlödzstund kommer; vtansrög-
dom mehr öswer war Fötlol)ningzßag ifra alla Olyckor. Och
betänckiom SalomonsOrd/ omwartTimmeligaTilfiand l Om
enMennistia i langTijd lefwer/och ar glad iall ting / sa tancker hon
loch atlenast pa the ondaßagar/at the sa mange <iro: Ty altthet
honom wcderfals/ är 3äsängeligheet. Ach! Sucka O älffelige

Liäll

16.'7.
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Siäl! Hwad Timmeligit är iag förachta ms/ Allenast tu
wiUe läta mig fä/EnEwig Saltghcet/TKen Chrisius haf-
wer mig bereot/ Genom jm Pijna och ödmlukheet!

I. -lärom har affförsi/ hwad atiMnat thct är emilian the Gud-
fruchtigas och Hgudachtigas Kor^:

voK>m»ie

~ dk3lit2tc til sielswaKärlcken.ThemGudftuchtigom tuchtar
Gudh /icke annorledes an en Fader sittBarn/fom honom emotbru-
tit haswer. Wij äre jwGudzßamigenomlEsumChrisium. A-'
gar icke en Fader fittßarn och menardochthetganffawäl/javN'
dersielfwa Agan,- huru mpckitmeerGudh wär K, HimmelsteFa-
ber/ hwarsBarn wij äromt Fsttom thersörcMod affGudz Fa-
dcrliga Hiertelag emotoh/ochförgätom ickc then Tröst/ at Gudh
icke HErrans Aga/och gifftig icke vthöswer ta tu napsts
affhonom. TyhwemHErrenalstar/thenagar han/men
han giftar hwar och en Son/han anammar- Hwar jnu l<j-
denaga/sabmdersigGudh tilider sasomtilßarn: Tyhwil-
ket ör thetBarn som thetz Fader icke Agar? Hren jvtan a-
ga/ i hwilkom alledeelachtigewordnearo/ sa aren j oach-
ta och icke Barn. Hafwewi) nu köDga Föräldrar som otz
aga/och fruchtethem: Skolewilta tckemyckltmkhrvndcr-
danige wara then Andeliga Fadrenom/ at wij lnä lefii'asOch hiine hafwer agat otz i nägre faäDagar effter som themsyntes: Men thenne til thct lom nyttigh ar: At wij mage
fa hans Helgelst. MenttzemOgudachtigomsiraffatGudhsasom
Arfflöse Barn/och fineFiender/vthi sinagrpmma Wrede. Som
han hotar them sayandes: Om i icke hören Mig/ vthan Wcm-
drenemot migh: S« staliagock i Grymhetwandra emot
eder/och flal siwsaltmehr näpsä ider för idra Synder stuU.
TyHErrenhafvercn Skal vthiHandena/ ock med starcktWiin fult instanckk/och stäncrer tbcr vtwff: Men the O'
gudachligestoleaUesamansvth^paGudzWlkceeDregg.

6-l. zlls
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2. sivaffer Gi.'dh/mcd

herligheet/ hwilken han oem rijkeligcn bcwijs.r/"'lr de b.ittmsigh
och sökiH-Md. Ty HErren driswer icke tfra sig Ewinnerli,
ga: Uthan han bedröfwarwal: mm han söi darmar sig
igen effter sinä stoora Mildtzeet. Ty han plagar och be-
dröfwar icke MenmKona af Hiertat. Som han sielswer lof-
war.Hwad sta! iag^öraafftigEphraim? Huru staliag
doch pläga tig Israel? Skal iag med ratto icke göra tigh
säsom Adama/och tilpynta tig lijka som Zeboim?(hwilke
med Swafwel ochEld förbrande blefwo) menmittoierta
hafwer itt annat Sinne/ min Barmhettigheet är jabrim
nande/at iag icke göra wileffter minä gryma Wrede/ eller
wända mig til at iag platt förderswarEpyraim:Ty iagär
Gudh och ickeMennMa/och är thenHelige ibland tig.Men
öfwer themOZudachtigom/somsörachtaGudz Godhetz Tälsam-
hetzoch -langmodighetz Rijkedomar/och effter sinä härdheet och för-
fiockade Hierta/ samcka sig sielfwomwrede pa Wredenes Dagh/
latcr hanäntcligen när therasondlka mogen ar/straffet thcstehaff-
tigare och odrageligare komma. Effter sine sinlnga HotMr:
Effter iag nu kallar och i neken thet/ iagh racker vth minä
Hand/ och ingenachtarther til/ochj laten fara aU minrad
och willien Sa wiliag och lee ath idra
fard/och begadba ider nar thet kommer som j fruchttn.
Naröfwer ider kommer sazom enStorm thet jfruchten/och
idor ofärd säsom «tt wader/ när öfwer iderkommer angest
och nöd. Ta ssola the akalla mig / men iag stal intetswara/
thessola bittida sökia mig och intet finna. Therföre at the
hatadeLardom / och Wille icke haftva HErrans Fruchtan.
Wille icke minrad och laftade all mm Straff. Sa stola the
ätaaftsinswäsendesFrucht/och aff sin rao matte warda/
atthe fakunnogasluste draper them/ochtheGalnas Lycka
förgör them.

3. 5a-
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5. Balme, them Frommom siraffar Gudh til theras bäsia och

Ewiga Wälfärd/at themage bliswa thesie starckare vthi Trone/
fiitigäre vthi Bönen/tslamodigare vthi Nöden / frijmodigarevttzi
Döden/och wachta sig thesie mehr/sa the lefwa sörSpnden.
Ty clr theras non PNN2, en hälsosam <llikedom
och icke nagot Straff. Tp iag weet/sigerPaulus/at sädantLii-
dandekommer mig tllSaligheetigenom lEsu Chrisii An-
das tilhielp. Men them Ogudachtigom / effter the icke battra sig
vthi?ladenes Tijd och SalighctenesDag/ vthan förharda fig the<
sie mehr/ vnder thetTimmeligaStraffet/tp sre the icke Gudz/ v-
thanßieswulens Fangar/och stola och Ewinnerllgenmed ho-
nom piMs/och stamliga falla och wara til en försmadelse i'
bland theDöda Ewinnerliga/och GUDH stal niderstörta
them oförsedt/ochriifwathenl bort affGrundenom/ sä at
theplatt förlaggias. Och the stola wara l ängest/ ochthe-
ras äminnelse stal sörgas / men the stolakomma fönwifiade
med theras Svnders Samwet/ och theras Synder stola
straffa them vnder öZonen.

4. lemooic, the Fronlmeltjda ithenna Werldenj men sedän
föllier altgodt:TywärßedröftVelsethendochTimmellgoch
lZttär/föderiotzenewlgHchöfweraUamattonwlchtig har,
ligheet:Wij somicke see effter theting som synas /vthan the
somzickespnas: Tythe ting somfi)nasaroTimmelig/men
the som icke synasaroEwig. Therföre: SaligarthenMan
som taleliga liider Frestelse: Tn ta han bepröfwat är / stal
hansä LUzens Crono / thenGUDHlofwat haswerthemsom honom alsta. Men the Ogudachtigas Plagor begpnnas
har och sullbordas vthi thetEwigaHelfwetisPijnorum/som aldng
nagon ända tager/ thertheliggia vthtHelfwetit sasom Faar?k
then Ewiga Döden gnager them/och the fa aldrigsee Liu-

niclluminc öcoaice ibi. TherförebränmmOudhhär och stona ther. OMeligeSiäl/ alt thet tigh päkommer
Qq thet
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306 ThmTridie Predikan
SKI. >451'7 thct lijd/och war täligi aUßedröfwelse/tpHErrenar rstt-

ftrdigl alla smaWagar/och heligl) ialla sinä Gärningar.
TNckar therföreHErranom/ty hanör miw/ochhansgod-
heet warar Elvinnerliga.

I!. alZe 'lcnacirare. Jonas bestrifwtt fin siora
nöd yttcrligare affSiöhwaffcns fasih.lllande: Slöhwassen öftwertäckte mitt Hufwud/ siigcr han. Wld Haffzsirandcn och v-
thi siora ochßöör wäxa/then som druncknar
iHaftvet/han ligger antingen öfwcttacktmedHwas)/ ellerallenast
mcd Watl,/ ther vthinnan waxer. Hafwer altsa/hwad
vthi och omknng öswcrtackt och omgift
wit. Athan mcd fitt Mennisteliga Förnufft icke kunde see nagon
cinde pafin nöd / eller hielp isran sin Fahra. Siöhwaffen är mpckit
hwch/ sönderstär ochthensHand somhonom handterar/atßlodcn
ther effter vthgarjfasthwassareärthennaWerlden/somtheGuds
fruchtlgas Hierta blödande och blödige fitt harvaffärande/
lijka som söndcrffär. Gange hwar och en til fitt/och ftagesitt egit
Hierta / om theticke nog aff thenna Werldenes Bitterheet inhäm-
tat hafwer. Masie icke then Rattferdigemyckitlijda/ hookan vth-
talat s Och igenom mpckin Bcdröswelse maste wij ingä i
Gudz rijke. Wil äromGudz Arfwingaroch ChristiMed-
arfwingm/omwij annars lijdom med honom/at wij ockmed
honom komma mägom tilHarlWeten. SiukdomensHeta
vthtrpcker förmangen Blod och Swctt vttzur Kroppen/ in til thest
han matte klaga: MinaKraffter aro borttorckade läjom itt
stycke affen Potto / ochmin Tunga lader wio mim Gom/
mitt Hiertai mitt Lyffar läsom smältWax. lagh mätte
talla all nunßeen. Hwad sören starp sargade then
H. Hiobs Hi?rta/ nar Satan fiog honom/esster Gudz Tilsiadielse
mcdondEaär/ ifranhansFotabladvptilhansHieffa. MrHiob
tog ittsipcke affen Potto/och stmpade aff sig eher med/och sätti
AstoiThelföuciblandandtesine Klagorösier suckarhanhardeltt

?!,!. lIl: !.
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och Andrä Capitel. 3a?
gen: Nu lee the Zth mig somringare äro än iagh/ lMlkas
Fäderiag icke wiUewyrdtsättiä iblandminHiordzHundar.
The styggias wid mig/och draga sig längt ifrä migoch jpa»
ra icke at spotta för mitt Ansichte. Minä Inelfwer siuda /

och hälla intetvp/ Sorgatydarmighvppäkommen/lagh
gär bedröswat/ andochiagpä ingenwredgas. MinHudh
öfwer mig ar swart worden/ochmmßeen aro förtorckat.
Min Harpaärwordcn en Klaga / och min Plipa en Grät.
Hwadför en härd M ännu dageligenmitt/
trogne Mennistiors Hierta/sa lange the swaswa ithcnneWcrldc-
nes Haff/ som allestädz mcd hwast Törne och Hwch wal bewärt
ar? At wijmagom i sanningsapa: M«tt Hierta bafwar/ min
Krafft hafwer mig förlatit/och mins ögonsLiws ar icke när
mig: Tp lag är giord til at l,jda / och min Wärck ar atle-
städes för migh.

11. tilthetAndra/ atthennaWerlden
gelse/hwarestwij arom Ma som sangne och bundne. Jonas kla-
gar /atSiöhwassenöfwertacktetzans Hufwud/ elendigt war thet/
at Hans Hufwud sattfasi/ och war lijka som bunditvthaffoch vthi
Hwassen. Elendigt är för oH at ware Hufwud/ ja alle<lemmar ä-
re aff Bedröswelsens fasibundnc / sasom en Fange medKä,
dior/vthi sitt elendigftFängelse. Vica noltra c2rces ctt. Watt
<lefwerne är ittFängclse. Vthi itt Fangelle are ssadelige Ku-
miclirzles och wätachtigefuchtigheet/ sa äre ithennaWerlden
bedröswelsens ssarcka Watn / thetwij dagcligen dricka mäsie / in til
thesi wij mcdDavid wardavpswällande aff Watn/och sncka medh
"ngsian: lagarjä trött affjuckande/ iagh görmma
fiytande i hela Natene / och wäter mittLagre med mmaTa-
rar. Mitt Ansichte ar förfaUit affSorg/ och ar ganmialt
ivordet/tn iag waroer trängd paallaStjdor. TinaFloder
HErrefrasa fast/sä at ittDmp brujarther/ochitt hör/al-
la tina Wattuwagar och Böllwr gä vthöfwer mig. Vth<
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503 Then Tridie Predijkan
ittFangclsearo förgifftigeOrmar/Tagoroch Grodor:Sa
omga medarga allcnasigamblcOrmcn/thcn sioreßrakan
the» ther hetcr Satanas och Dieswulcn/hwilkcn med finaEnglar
ar bortkasiadiftänGlldh/hijtnid palorden/atbedragahclaWerl-
den vtanoch the som pa Hans sijda äro/thenneWcrldenesßam/
Giefwulens 'lijffcgne Tralar/the hiclpaoch thcrtil. The jättiä

SnarorpäWagen ther iag gar- Skäda/HEr-
re/pa högraHandenaoch see/ther wil ingen kännamigh:
lag kan icke vndfiy/ingen latersig ward<,om minä Siat.
HElretiltigropariag ochsager: Tn ast mitt Hopp/min
Deel vthi the Lefwandes Lande/achtavppäminKlagan/ty
iag warder jwarliga plägat: Hielp mig iftänminaFörföl-
jare/tn the ä: o mig förmacktige. Föör minä Sial vthurFängahujet/attag mä tackatittNampn: Theßättserdi-
gestolasambla sigtiltig närtuwälemotmighgör. VthilttFangelsc giffs thcm Fangnom n«pp!igen Watn och Bröd tll
Spijs. IWerldenjpijsartu Gudh ossmedTärars Bröd/

/Ipc-c^l: 9.

z,p. 2:
rs«,. >4«:4°
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?l«i. z° .6.1
och stancker ostitt stortMättsult medTärar. Sannerliga/
är thennaWerlden itt trangt Fängelse/cn Ta°redaal/en lemmcr-
daal/sull med Möda/Sorgoch qwal. En lemmeldaal/hwarcst
warElcndts Tljd är lytenoch ond/ och räcker icke til wareFaders
Elendes Tijd. En lemmetdaal/hwaresi wärt ii<ffwarax7O.äth
HögsiaBo Hhr: Och ta chetbäst worit hafwcr/ sa hafwee ttzet mö-
da och Arbete warit/tp thet gar snartstn koos/ lijkc» som wij fluge

En Icmmerdaal/ hwarest Mcnniskian är sull med lemer
och iijdande/som ar swararean Sandcn i Hafwet. Enlemmer<

talar: Ta iagh
lagväall min Warck jommin giordt hade/ och then
V-ö a jomiag hafft hade/sii/täwar thetaltFafanglighet
cch Icmmel/ och intet annat vnder Solene. En lemmer-

Qcn. 47»'y.
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daal/ ywarest altKött mHöö/och all sasomlitt
Blomster i Marckene. En lemmerdaalfull medh Grat och Be-



Och Andra Capitel. 3^
Uöfwelst. Hwarcst wij masie ga igenom lemnmdalen/med en
Siälfull medlemmer. En lemmerdaal hwaresiwij äro Främ-
lingar förGudi och Gäsier sasom alle ware Fädcr. Tp sa länge

HErranom. Therföre säger HEnen en gang til ch/stöär vp/
I mäsien ederWäg/I stolen här intet blifwa.

'«'"'

"' ''

, :io

In (i«Iil p2triam,czui l?ene rranl!rnabes»,
Wij mäste sölliawareFaders gäng

Wäl til wärt Fädernesland/ vthan Twang.
Til hwilket Hielten/Chrisius lEsus/hafwer siagitfig igenom / wij
stole och ssa ost igenom / och ga vth och in genomPorten/warKo--
nung stalga för ost/ och HEnen främst. Vthl itt Fängelse är
mörckt/ at manseer hwarckenSooleUerMäne z Sa ärthew
ne Werlden suli medBedröswelsens Mörcker / Rättserdighetcncs
Sool ChrissuslEsus/öswerstpleroffta sttt Ansichte medh tiockt
Moln/och vpstiuter offta sin nadiga hielp för gansta länge /at
wij med angsian masieropa: Tuhofwersörmörckat osimedh
Wrede/tu hasiver betäckt tigh medh en Sky/at ingenßön
ther igenom komma kan. Hoo är ta ibland som icke/mevh
Paulo/ästundar stillias hädän och wara med sin Frälser-
manChristolElu/ hwilket myckit bättre är. Huru gladh
lpar Joseph närPharao lät taganvthu Fängelset/han lätraka sigh/
och förwandlade sin Kläder. WijärcbundneithcnnaWcrldcncs
Fängelse med Svndcnes Boyor ochßcdröfwcistnsßand:Men
huru sior Glädie stal wara förosi/när wij affthcsse Band vplöste
wardom/igenom ensaligDödh/och siälte förKonungarsKonung
och alla HErrarsHErre Christo lEsu/vlhi en Ewig Härlightt
och harligEwigheet.' ett velurobäetlix uraci vieam me-
liorcm eciucamur. Boden är sasom en Amma/somostvpfosimr
til itt bättre <li,ff. Ther chenßattferdige stal icke döö vtdan
lefwa/ och förtunna HERrans Wärck / och Garmngar.
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3" Then Tridie Predikan
Ochwij wete/at om thenna Ynddone/ wZrtlordessä Yws
(Kropp) nederstaget warder/sä hafwe wij ena Bnggnmg aff.
Gudi bygd/ ittHws ickc med Handergiordt/thet ewigtär
i Himmeten/ och effter thet samma suckom wij/effterwart
Hemman som iHimmeten ar / och o§ längmr /at my cher
meo mäge ösiverkladde wara. Och Mj haswomTröst/och
haswom mnckit mehr Lust ttlatvthewandra ifrä Lekame-
nen/och hema wara när HErranom. Ther wi< ssole icke

«7. mehr hungraeUer törsta/icke Heller stalSolenfallapä otz/
icke HMer nagon hete t Ty Lamött som nntti Stolen är/
stal regera o§/ och leeda otz til lefwande Wattukallor/ och
Gudh ssal afftorcka alla Tärar aff wäre ögon. Wälost
i alla Ewigheet'.

i li, AKinopinara submcr6c>nc,lonas besklifwel tilthetTri,
die fin stora Siönödaff fitt hasiiga oförmodeliga nidfiunckande:
Zag sanckneder til Bergzgrunden. ThetstoraMcdelhaswet/
vthitzwilket Jonaskastades/war omkring mcd Berg ochFörberg/
hade och vtht ssg stora och blindaKlippor/pahwilken nagonthera
Jonas trciffade / ta han vthkastat blcffz men kunde ther ep/ för thet)
Branthcet stull vthansanck nidh tilGrunden ochnidersta
Bergzrötterna / hwaresi Hafivel och plägar wara diupast. Sn
Mennijkiakastad i diupabrusandeHafwet/stunker/för fin Tpngd
stull til Botnen. Salomon sager.- Stenenärswar/ och Sanden
ar tung/nu äre ware Spnder swarare an Sanden iHafwet. Minä
Spnder gaöfwermittHuswud/säsom en tungßörda aro themig
förswarawordne. MinSaarluchta och ruttnaförminGalenstap
stull/ iag gar krokot och luta/ hela Dagen gar iagh sorgft. Thesse

»KI. ,l: 5.6
7»

äre sto« swäre Stenar/ som sinckia Mcnnissian vthiSakerhetenes
Haff/ och sedänvthiEwigaHelfwetis Eiö/som brinnermedEld
och SVafwel. Men sadant tilatförekomma/at Mennistian icke
ma fahratilSiöbottnen medPharao och Hans Häär sasomSte-
nar/Ty UggerGudh en annorßörda vppa i ttzennaWerlben/

'4:>«-
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som är thct swaraKors)et. Hwilket stararMennistian igenomlE-
suPijnosKrafft och affwalter then siore Spndencs Steen ifran
ware Samweet i tp Spnden är then förnamsteHrsak til alle ware
Elendigheter/ i thcnnaWerlden. Korret vpwäckerch/atwil läng-
ta vthur Säkcrhetenes dpp/tilHimmclens trpggeHampn /hwa-rest alle fgdane siore Trvcttcsicnar «o aldclcs bortwaltade. Ther-
förcroparen Mcnnistia/ta hon kännerGudz siarcka Straff/öswct
sinä Spnder: Thctär intet helbregda pa min Kropp för titt Hoot
stull/ och ingen Frijd iminom Benom sör mma Epnder stull:Tp
minaianderborttorckasmed allo/och intcthelbrcgdaärpaminom
Kropp/ iag är altsörmpckit förkrossat och söndcrsiagen/iag rpter
för minshiertans Oeo stull. Tm Gtpmheet/HErre/trpckermig /

och trangermig mcd allomtinomßöliom. Mma swaraSpnder
hafwa vpwaknat genom HErrans Straff/ochallesammanskom,
«it mig vppa Halsen/ sa at min Krafft migsörgas/HErrenhas,
wer sa farit med mig at iag icke mehr vpkomma kan.

111. til thet Tridie/ som vplatta stal/när tsem
na swara Korstensßörda/ oi) sa hardeligen trycker för wara spn-
der stull. Nembl. i. Wärs HErresochFrclsarcslEsuChrp
stiblodigaFörtienst/ hwilken öswerträdelsen förtagit haswer /
Spnden betächt/Mchgerningen försonat/och thcnEwiga Rattfer-digheten sramhaffd: lEjus haswer sörlatit o§ alla Synder /

och affplänat then Handflrifft som otzemot war/ hwilkenaffStadgarnakom/lhen haswer han tagttaftWagen/och
naglat widhKortzet. Mrßahcl stnlle wattna sinsFadcrsFaarta kom Jacob henne til Hielp/ och affwaltcStcnen sörßrunsha-Kt. Gudzßarmhertigheet är en ovthöseligßrun/och hansNadcsKalia haswer Watn tilfpllefi. Wijäre arme förachtade Faar.Gudz sirängaßättserdigheet/' spndenesFiendc/ öswertäckte sammaBrun /at wij icke kundc igenom siclswa komma til Wattnet:Men thenAndeliga
ma swara Steen/ och giordt Gudz Rättserdigheet tilspliest. Ty

then.
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Then Tridie PredUan
then som aff ingen Spnd wisie/ honom hafwer Gudh giordtsöt

til Spnd: PF thet wii sfulle wara Gudzßattserdigheet genom
honom.zens Watn/ vhr Gudz Mdesßrunn/ochoandeligaKällor som <i<
re: 2. Gudz wij li)dom icke assnagon Händelse/vthan
effter Gudz Willia/somwal seer warMdh/Ropande/Gratande
och at wart Arbete är icke sörgäfwes för

' HErranom. Tp then Gudi ticnar mcd susihan är tacknämbligh/
och Hans Böön räcker alt vv iSkpyn. ;. Gudz Kärleek: Somnsvser ost til Förbättring och icke förwarring:TyallAgesyncsnu
icke wara til Frögd vthan til angest: Men sedän wedergäller han
enfridsam Rättferdigtzetenes Frucht/thcm som ther vthi öswadeä-

. ro. 4. GudzßefaUning : HErran och want effter ho,
nom/ effter hansWillia
lpcksamliga sramga. Oudh stalftambära tinßattferdigheet sasom
itt <liws/och tinRätt sasom en Middagh. 5 Itt godtSamwet/

. Tywar Berömmelse Zr thetta: Nembliga/ wart SamwetzWitb
nesbörd/atwij vthi Eenfaldigheet och Gudz Reenheet / icke vthi
e. En nädig SyndenesFörlatel satt emovt Spnden: Tp

» ther Spnden öswerfiödar/ther öswerfiödar Mden mpckitmehr.
7. ZElunödigaNär.varelse som hielper o§ bära Korret»

. Tp altsa sägcr HErren/then högeochhögtbestttnc/then Ewinner-
ligaboor/hwilkensNampnärheligt! laghsombooriyözdenne
och iHelgedomenom/och när them somen fölkrossatoch
lNiuk Anda haswa/ pa thetiagskal wederqweckia the ödmiukas
Anda/och heela the förkrossades Hierta. lagwilicketrätaEwin<
nerliga/och icke wred warai EwigTijd: Vthan enAnda stalblasa
isran mitt
motthenEwlgaGUdleniGudzNike: laghalleethetsasöre
at thenna Tijdzens wedermöda ar icke liika emot then Harligheet/
/om pa vovenharasffal. z>. GudzWttserdighetz emot the

> On-



HchMdraCapitel. 313
Onda/ och Godheetz emoot tht Bootferdiga/ jemförelse.-
Thet ärrattwttfiför Gudh gifwa ttzem bedröfwelse somiderbedrös-
wa; Men ider som bedröflvensßoligheet med oMHErren lE,
susvppenbar warderaffHimmelen/ sampt meo sineKrajHEnglar.
,O. At Gudh sinä alMg HErren som sielswer
gar för ider <?al wara med tigh/ och icke draga Handcna.tfra tigh/
icke hellerförlata tigh /sruchta tighintct ock förskrack tig intet. n.
GuozAlzmechtlgheet: All ting förmar iagh genom Chnstum /

som mtg mächtigan gör. MmFader/sclger lEsus/sommin Faar
miggifwit hafwer/ är större än ase / och ingen kan ryckia theni vtnr
mmsFadersHand. lEsuochtheHeligasExempel:See
pälElum/somTrona begyntoch fullkomnat hafiver.Hwll-
ten ta han lnatte hafft Gladie/ledKortzet/ och achtade intet
Smaleken/ och ärsittiandes pä högra HandenpäGudz
Stol Tänckerpä
sayelse led emot sig/ at j icke tröttens/i iderSinne gifwandes
ider vthöfwer. Weter at samma Wedermöda wedersars
idra Bröder i Werldenne ThettaärethehärligeKallor/aff
hwilka wij stolom ö>a Hclsowatn med Glädie/ vplattandes otzothm
spndcnes dyy.För hwilken Tröst tig/OlEsu/wan äheaEwinnerli-
ga:lag tackartigHErre/attu hafwer wred pä migwarit/'
och tm Wrede hafwer fig wändt/ och tu tröstar migh /sij /

Gudh är min Halsa/ iag är säker/ ochfruchtar migh intet:
Ty HErren Gudh ar minStarckheet/ochminPsalm/ochär min Hälsa:

IV. omnimocia 'lcrrH sui circumlcptieme, Jonas btt
strifwer sin siora Siönöd: At lorhen hade omgiswit honom pH
alla Sydor/ at honom war omöyeligit simma
sttt<lijff:lorden/säger han/hade beWtitmighmed fina Bo-
mar Ewinnerliga. Icke twifiar Jonas tzär om sinKroppz Vp>
siandelse ifran the Döoa: Vthan Elvinnerliga / betvder
här en lang tijd/vthiSiöbotnen st«lleHans dödaKropp hoos stg
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Then Tridie Predikars3'4
bchMa. Tpför Hans Fömufftspntessuller icke/at tängre blis<
wa wid 'lijff. Sttanderna omwng Hafwet <3ro sasom Bomar ochDörar/at Wattncnicke ssal fördranckia lorden. Mangefiädz secr
man at Watnet är nwckit högre än -landet/som nid wid Åland/
thet iag i Saning ehrfarit haswcr i menGlldzAlzmcchtighcethaft
wcr föltagit thp thch Flod/mcd och satt thp Böhm
ochGörarföre ochsagt: Alt yär m til skal tu fomma och icke
wijdare/ l?6r stola tina sialta Bölior sättiä sigh. Villien i
intet fruchta mig / sagcr HErl en/och intet sörsträckias för
migh / lom sätter Hafwena fina Strand/ther innethetal-
tijd bllftra mäste/ och ther intet öfwergs? Och om thet än
swallar/sa förmä thet oochmtet/ och om thchßölior änfast
bulra /sä mäste the doch icke ther öswergä. Then famcGudhsom hafwer satt lorden sasom Bomar til Hafwet,- han hafwer och
sasatt Bomar för ware Bedröfwelses Bölior/huru längtthe figtz
firackia ffola/och thcrförekunna the oi) icke fördränckia. TyGudh
ar wär Tilfiycht och Starckheet / en hielp vthi the siora Be-
dröfwellcrsomosivppäkomneäro/thersöre fruchte wij otz
intet/ om an Werloen förginges ochBergen mitt i Hafwet
smncko/ om än Hafwet rasade och swallade/<ä at för the§
BuUer stullßergen omkull föllo/Sela. LijkwälstalGudz
Smd lustig bliswa med fina Brunnar / therthch högstas
Helga Boningar aro.HErren Zebaothär med otz/lacobs
Gudh ar wart Bestydd/Sela- Och om warKropp anteligen
ftal forrottna i lorden /sa wcte wij/at hennesßomar stal icke
la EVinnerliga/ vthan/ HErrenGudh somläter oi) förfara mpc-
kin och stor angest/ han skal ater göra ol) lefwande/och hämpta oi)
tervp vthurlordennes Biup.

IV. <tarom til thet Fierde och ytterfia/atwiivthi asswarang-
stanoch nödhsattiom lEMjdande sasom ittMM/tilhwilkctwij
war Nöd ssolom lämpa. lEsitS mäste i all stycke waraßrö-
derna pä thet han KuUe wara barmhertig. Tn wij hasi

I«l. j:2l
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OchAndraCäpltel. l?^
we ickeen KfwerstaPräst/som icke kanwarkunna fighöf-
wcrwärSwagheet: Mhan then som srestatar ia» ring/
lijka som wij/ochvtanSylld. Hunger/lEsus hafwer
och fasiat 4O.Bpgn iKkncn/och sedän hungrat/asiufattig och elen-
dlg:See pa°lEsum som klagar: Räswarna hafwaKuloroch
Foglarnavnder Himelen Näste: Men Mennissioncs Son
hafwer intet ther hsn lan lutasm HuDud ttl. Äsiu bcdrös-
wad;tanck palEsum som klagadc i Attegarden: MinSial ar
bedröfwat alt M tilDöden.Äsiuförachtat häriWerlden j lE-sus war then aldraförachladasteochwanwyrdastesullmed
Warck ochKranckheet. Hanwarjäsörachtad/atmangöm,
de bortAnsichtet för honom / thersöre achtadcwij honom
Mtet. -liider tu wald och oratt > see palEsum somsager.> ThesvlN
Mig vthan ffuld hata/äro fiere an lag Hären pa Hufwudet
hafwer. The som migmed ostaal sörsöllia och fördjirftva
aro machtige:lag"mafiebetala thet intet röswat hade< <ln>
dertu Samweyangestj then hafwer ochlESuskämvatzmcd pa
Korret/ ta han ropade: Min Gudh/mmGudh/hwi< hafwer
tu öfwergiswitmigh: lagryter/men minHielpar sierran.
Mu fiuk och kranck; lEsus war full med Kranckheet. Be-
siada lEsu iekamen/ jabestaoa honom wäl som han hangde pa
Korret/ sawarder tu intetfinnandes vthanBlodzsirimmor/Saar/
Etterbuloroch SmerHa. Warder tu belackat och falsseligen an-

pci lEsufelades intet/han warkallad en Samarijt/vvrs-
ristKättare/ Wijndrinckare / Biefwulens som med then
Ofwersse Diefwulensßerlzebubz tilhielpgiordeWirakelochVn!>!
dttwärck. Skalt tudöö-Sa betrachta lEsuMd j hwllken ess<
ter GudzBehag jmakade Döden för alla. Effter nu lEsus
weet huru Bedröfwclscns Kalck smakar/sa förbarmar han sigh jw
hltttcligen öswer vthi wartElcnde. förbarmar sig jw
annu/och esstcr sittStraffNadebewijsar. Ma som Re»'
gnetwal kömmit är/ta torcka är/altsakommer octßarm-
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>

pKI. s?! j.s.

?Kl. «:,.

Lki. 5, :,.

1.uc.l i; >l,

R r ij her-



ThenFierdePredifan
i.?«s>. ,0 hertighetcn i Nödenne / til rätta tijd. Gudh jom M

Nadkonilner aff/then ost kallat hafwer tll
ligheet iEhristoZEsu/suUbordeostsomen lljten tlidliidom/
styrckle stödie och stadfäste/ honom warl ähra och Macht

Ewlnnerliga: Amen/HErre lEsu Amen.'

Nen Merde PrediMn aff
Prophetens Andm ssapltel
Then lom vnder Hans Bessärm bHHr/ete.Ei!»^u»le:

MEn tu hafwer fordt mttt N<ff vthur
HErre mln Gudh.

Tä miu Stäl bfwergaff stgh: Tänckte
tag vppä HErmni och mln Bddn kom tll
tlg vthl tltt Helga Tempel.

ERren ör mild/ och itt Faste vthMödenes Tijd/och
theni som trosta vppä honsm/när Floden lö^

'VO per öfwer/ ja gör hon en ända medy henne. Säger
then H.Nahum/ElstcllZe och Vthwalde i HERranom Chrisio
lEsu försaniblade.TherthenH.Ntlhum högeligen tzerömelGudh:

I. bonicare, afffin Godheet: HErrmärmild: GUBZ
barmtzertiga Mildheetkan ingen med stnTunga nagonstn vttztala.
Ty alt ttzetwij haswom badeAndeliga och <lekamliga/ thetar aff
nadig Milbheet. BarmhertGoch nsdigär HErren/ täligh
ochaffstor Mildheet/ är och waldig öfwer osi i Ewigheet.

11. Ocfcnsionc. affGudz Beikpdd: HErren är itt Fäste
vthiNödenesTijd. En wumnoQochFäsinmgsomFicnden stal
emotfia/masithafwa: l. E»l^

3iÄ1i.1i,7,z»
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och Andra Capitel. 317
1. En godfast grund / vnder hwilken man icke kan mijna/

zrafwa och sprängia : Eäärwar HErreChristuslEsusEnAn-
deligKlippa. GUDH är wär Hiilsa och starckhetzKUppo/
hwilken ingen ösivel winna kan. Thersöre förläter ider vp-
pä HErran EwinnerliFa. Hwilken ftal wara sino Folcke
en Dlftycht / och Israels Barnom itt Fäste.

2. En Faftning tienar wal goda WaUar och Murar.
Ca hade Ninive/Babylon och fiere. Sa är ocklEsus en fastWall
och Mur/ omkring sin H. Församblmg. lagwil/sagerHErren
wara enEldzmur ther omkring/och stalwara thermne/och
bewijsa mig härliZather inne. Hmkringletusalem «Koßerg/
och HErren är omkting fitt Folck isrä nu och iEwigheet.

3. En Fastning behöfwer starcka stangel och Portar l
lEsus är en starckßöör/ochhan allena görßomarnafasta för
wara Portar/ och staffar wärom GrangomFrijdh.

4- En Fästning behöfwer godeWächtare/lEsussomse-
warar Israel/han äricke sömmgelleksoswer. HErren bewarar
tig/HErren ärtin Skygd öfwer tina högraHand. HEr-
ren bewarar tig för altondt/ han bewarar tmaSiäl.Om
HErren icke förwararStaden/sä waka Wachtarenarfä-
ftngt. Han hafwer brede wid fina H.Englar/the siarcke Hicl«
tar/ som Hans Befallning vthratta / at waka öfwer Hans H. För-

H. Predikanter/hwilkehan hafwer satt til
WächtarevthifittHws.

5. En ffäsiningbetarfwaroch mförstandlgCubcrnÄtol
och klok SkydzHerre: HErren Zebaoth/HärstararnasGudh/
är wartßestydd. HErrenGudhäriblandost/thenstoreoch
sörfarlige Guden.

Ili cnBnit>onc.affGudzKänsso:Hankännerthemsom
trösta vppä honom. Thetär t HErren hafwer Behag allenast
til them som sruchta honom/ til them fom vppa Hans Godheethop-
pas. Och vthi och Död/<lusi ochNöd/med en stadigDoo och
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Then Fierd? Predijkan.3l«
innerlig TWrsicht halla figh til ttzenna Andeliga Klippan assena/
sch ftöZva slg mcdÄavid: Hiccteliga kär hafwer iag tlg «)Er<
re/MlnStarckheet/HErremlnKlippa/lninßorg'minFör-
lossare/min Gudh/min Tröst/then iag migwid häller/min
Sköld/och mitt Salighetz Horn/ och mittBefkydd.

IV. Kb in.inäacioniz libcrarianc. affFörlojsande ifran alt
ondt: NärFloden löper öfwer/sä görhan en anda med hew
ne. MedFlod förstas icke allenast Kchgh ochßlodzvttzgiutelse jv-
than atlehandaSpndenesStraff. SasomGudhärmHchtigthem
atsända/säärhanochmächtigthemibehageligTlidh atafwända /

Lofwer jFolckwärGudh/läterhansLoffwidt hördtwar-
da; then wära Siäl widhLilff behäUeri Tn Gudh hafwer
förjött ost/och pröftvatost säsomSilfwer pröfwatwarder:
Tn hafwer fördt otz hafwer lagtentunga
päwära Landar. Wij ärekomne i Eld ochWatn: Men tu
hafwervthfördt otz och wederqweckt otz. Thetta starcka Fä>
fiet sölte och Jonasifin Nöd / ty wardt och han affßadcßonhörd.
Gudh sagh Hans Nöd/ och giorheen ända med Hans Flod/somlo-
nas HERrans mildheet högeligen beprijsar/ithessevpläsneOrd.
Them wij betrachtom i thenna bescendes:

ki6ueiam in Oeum Defenlorium llium,loNlr3l^
försicht och Tröst päGudh fitt starcka Fäste.

Oiswom therföre acht vppa at han tröstar fig:
i. K j?olUbillt»rc Dei, at för Gudh <sr ingen Ting omöycligh.

Men/sagerhan/tu hafwer fördt MlttLljffvthur förderswet/
HErreminGudh/har tilhafwomwtzhördt/Vthwaldei HErra-
nom/ omIon» stora nöd; nu talas wildareomHans vnderligaför-

sa mpckithärligare äv/som Fahran
siörre warit hafwer. Jonas kallar Hwalfijstensßwk itt Förderff
och Förruttnelst: Ty icke allenast syntes han för Mennistio För-
nufft/ ttzer ssola döö och hafwa stnOraff/vthan ochförrottna.Men
vthan tz<,nsFörtienst/hafwer Gudh affblottaMde/förlEsuChri-



ochAndraCapitel. 3^
siissull/ genom then H. som hölthonom rxpevthi
Trona/ sörlossathonomvthurßöden cchfönuttnelscn. Thetlo-
nasallaredasasom fuliwlst satlarvthiHwalMelibßwk/kallgndcS
thcnAlzmechtigcGudhsin egenGlldh. OchthcttahaswerenCaD
Uggörande/.leswandc Troo Liordt/ hwllken är en wist förläteb
se pa thet jom manhoppas/ och mtcttwtfiar om ther man
icke seer. Trocn anammarGudzHiclp och nadigczßijsiänd othi
Nöden/ sa wist som hon hade then allareda/siödiandcssigpäFtele
sarens lEsu Förticnsi/ som ftalsie wara Kroppar cchSiälar vtur
fördclffcchförrottnelsen. TuhaswerfördtminSiälvtursör-
derswet/HErreminGudh. lEsushafwer mcdsinDödh och
Pijna förlöst ch i. : IfraKroppsens
Förderff. Hwilketärtweggiahandazdclsin vit2,vthihelawärt
Lefwerne. HwilketallahandaKochcns swarheter förderflra och
tilinletgörawil. Mäsie ickemangen klagai laghörsäjomen
Man then ingcn hiclp Haswer/Niitt Ansichtcör jcmmerligit
förWedermöda stuU. Masieickemangen afcn längwarigCiuk-
domsuckamcdHiob? Mitt Kött är sult mcd Matk cch MuU
altomkring/mmHud är sammanstrynckt
den- Men iftan thetta Förderswethaswer lESus stalst isä
matto: At han haswer igenom sittKoch Helgat wart.Kor,§/ at thct
icke ffal lända vihan cnEwlghWalfätd/ochlEsn
sielff til ahra. SomPaulus mälckcligcn talar: Hwad Wij haft
weßedröfwelseetlcrHwgswalclse/ sasteerthet o§ til Hug-
swalelse och Saligheet. Hwilken Sallghctt är krcisstlg oln
Wij lijdom tälcllga (i then matto som andraHtlige lljdit haswa)
ärthetHugjwalelse/sä steerthet ostcchtil Hugswalelsecch
Saligheet. Tv wij wete: At sajom w«, ärc deelachtigei Lij-
dandet/jäwardewlioch deelachtigeiHugswalelscn.Wtiwilie
icke dölia för ider Kare Brödcrwarßcdröswcisc som
iAsia:Tywijworomförtungade östrermotton och öftvelMachtensa at tpij och twiflade om Wwet/ och satte o<) sa föte at wij stulle wis-
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Then Fierde Predijkan?:«,

<«liga döö. Thet ssedde för then stull /at wij ingen Trösi ffole
sittia pL VtanpaGudh somvMlcker
ken o§ affiliik dödh frijar haswer/ och ä.nm dageligen frijar
och förhopvas at hau stalossäunu här effterfrim. la/Wil
Metil Gudz ähra/ at wil stole säSaligheet i ChristolE-
jumed Ewiga Harligheet Thet ac jw ttt fast Ord:Dii
wij med/ sä »?ole wii lenva med: LOewij/sa.stole wu med
rcgnera. Om wij försake honom/lä sörsakar hanoch otz.
Vels poll: effter chctta 3y j hwllken är then ther
lefwer och intet seer Döden ? En Mennistia haswer icke

nm.^-.,°.
" ">

?!->!,,, - 4?.
L«les.,:«.

macht tDödzens Djd. VthannärMennistian dödh ar/
sä äta henne Ormaroch Mattar. Och Stofftetmästeäter
koin.na til Joro iaen läjom thet warit haswer. Alt Kött
mäste tilhopa sörgas/och Mennilkian warder äter til 2lsto
igen. Mennistian stalförtärasaffMatk. Förgängelstn
kalladeiag min Fader/och Matkarna minaModer och nu-
naSvster Cgristus lEsus haswer ifra thetta Förderff och
sörrottnelse sawijda mcd fin Begraffningoch Vpstandelft/ förlos»
sat.- At fast wara Kroppar wardavpätne affMaal/ somsagtär/
och förmulstnaoc; Sä wete wij doch genom Gudz Ord /at
Mennistianfomkommer til lord/ Skal vthi Harligheet
vpstö / Och med Frögd < Lijfwet ingä. Tp EpnvaKroppen
mafiewarda til intet vthi lorden/ty ärßöden ost enWinningoch
Chrisius Och omhansAndeboorilder/somlEsum
vpwackte ifra the döoa/sa stal ockthen somChristumvpwiickte iftan
the Böda/göra ider dödeliga <lekamen lefwande/ för stn Anda stull
somiiderboor.

2. <l!cillrrpliono spiricu2li,lEsus haswer VthfördtwarSiäl
vhr thet Andeliga förderfwet/ fom är: Synden. Wil äre aff
Naturen döde vtht Synden/wij äre leswandes(til thet N«-
turliga) dide til thet Andeliga lijfwet. En död Mennistia luch<

och förluttnar. Sä äre wij för Syndenes MU en
siem

s)>l. »o: ,l.
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Och Andra Capitel. 3TI
fiem Träck/thetrstundwi) ännu leswe/ saat wäre synders
Säär luchta och ruttna för wör Galenstap siuU. Ochman-
genmasteklaga öswer eu sadanSyndaangest mcd Hiob: lagför-
gäs somitt ruttit Aas/ och lomitt Kläde chet ätit warder
affMaal. Min lEsus Christus hafwcr helat warSials Andeli-
ga Saar. Han hafwer förseglat wär vthi
ittKnippe / och sammanfattatwareMGgerningar/och lagt
them pä finßygg/och burit them medsig/som itt sannstyl'
ligt SkuldofferpäKortzensTräa/hwarest han hafwcr be-
talt thet han tntet röfwat hade/ göranoes tilfpllesiförallawa-
ra synder/ithet han giordeotz aterhelbregda ochheladewarSiäls
Saarigenom sstt roscnsärgave Hlod/ som renar op aff alla wara
Spndcr. Then Ti,o wij ännu döde worom l Svnderna /

hafwerGudh otzsamptmedChrisio lefwandegiordt (genom
nomMoena änn j srälsse)och hafiversamptmed honomsatt
osithetHimmclstaWäsendetiChristolEsu. Atwtztrösta

EamwetafflEsu Blodz Krafft/ säpan-
des: lEsus hafwer älstat otz/ och twaglt otz affwära syn-'
der med sittßlöo/ laftögdsosi mcd Paulo:lagär kortzsast '
mcd Christo / men mg lefwer/ dockicke nu iag/ vthan Chri-
stus nu lefwer i mig. Ty thet iag nu lefwer iKöttet/ thet lef-
wer iadh i Oudz Eons Troo/then migh älstat haftver/ och
sifwitsigvthförmig.

?<«!.,«:«.
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3. corrupiionc Hternali scu inkernali. lEsus Chrisius
hafwer vthftrdt H/vthur thet EwlgaHclfwetis forderff. För syn-
denes ssull hafwom wij samMt Grerohthen EwigaßödzensFör»
dömelse/ iHelfVtttthade wij alla masi blifwa och hafftwar Beel
mcd the fzrdönwa Andal/hwllkom ärföwarat itt swart mör«
kce til ewig Tijd- MenlEsus hafwcr lnvttDöoh och Pljna för
otz alla/ och emedanhan hafwcr borltagit hnden / hafwcr han ock
borltagit EpndenesStraff/ chel EwigaFördMwct/ som wij
wordo wärde attijdil/affHErransAnsichtc ochaft tzans härliga

S s macht.
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32: Then Predijkan
Macht» Cm Kätlck wille lEsus miFbetee/ och isgh ifra migff'
HelfwetisWee/Thetiagwarplichtiglijra. s?u hetcrthct:Hwar
och ensom troor pa honom/ stal icke sörgss / vthan fä E-
Winnerligit Lijff. lalEsus hafwer sadiupt förstört Helfwetis
fördcrff/ at Satan är ickemachtig/ mcd alla sinä IOQQ Konsier/at
stillia off iftawar MdigelEsuVthiDödzsiunden. Ty han haswcr
fig mcd ganska ha«dtföreenatochsagt: Mm Fäarhöromi-
nä Röst/ ochiag kanner them/och the sölliamigh/och iagH
gifwer them EwinnerligitLijff/ock the stola icke förgäs E-
winnerliga/ochingenstal Heller rychathemvtumine Hand.
Hch jedanstalDöden platt vpssukenwarda/ochHErlen/HErrcn
stal (i thet Ewiga) afftwaallaNraraffallAnsichte/ochstalbortstagasinFolckzFörsmädelseiall<land: Therföre srögdomwij
öfwer altthetta godamedthen H.David/tackandeswar Flälsare
affaltHierta. Tu HErregör Mig gcmsta siown / och styr-
ker mig igm/sä tackar iaFock tig medPlaltarrspeel förtina
Trofastheet minGudh/ iagh loffsiunger tigh pa Harpor
tu helige ilsrael/ och min Siäl/ lomtu för-
löst haftver/aroglade ochloftsiungatig/och min Tungata-
lardagettga dags om tinaßättserdigheet. War nu ater
tilsridz minSial/tyHErren görtigh Zodt. Tn tu hafwer
vthtagit minä Siäl ifraDöden/mina Ogon ifra Tarar /

min FootisräfaU/ iaghwil wandraförHEßranomvthi!
the leswandes Lande^

I. iarom här aff/ at wij medlona DtiomGudzAlzmcchtighet
emot all warNöd. Han ar warFader ochwärFös--

lc-ssare/ aff alderärthet Hans HrwarNödsiör/saärOlldz
A zn.cchtigheetoch Mdmpckit siöree. TpHEDen tm Gudh är
en Barmhcrtig Gudh/han warder tig icke öswergiswandes eller
fördcrfwandcs/ och stalicke förgäta thetFörbund med tinaFader/
somhan thcmsworit hafwer. Gudh är mckchtig at vttaga sittfolck/
Ulitt genom Fresiclse/genom Teckn/genomVnder/genomMnjd/

s«l,.zu<°.
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oHAndraCapittel.
Zenom mechtigaHand och vthräcktom Arm/pa thet tu ssaltweta/
at HErrcnarallenaGudhoch ingcn annor. Scejnu at ingalle-
naaret/ochingen Gudhar förvttzanmig/ iag kan dödaochleswan,
de gsra/iagkan sla och kan hela/och ingenär somvthumineHand
kansrija. TpiagwillpfftaminHandvpiHimmclen/och wilsaya:
lag lefwer Cwinnerliga. Frögdens alle jsom ären Hans Folck /
tphan stalwara nadellg sinsFolcks-lande. Betanck OEIkclige
bedröswade Sicil: Gudhhafwer allting lagtvnderlEsuFölter/
och hafwer satthonom Församblingenne til itt Hufwud öfwer all
ting/hwilken är Hans Kropp och Hans VpspNelse/som alt iallom
vpspNcr. Hr nulESus wart Hufwud /sa wardcr jw wisserligen
en nadigHugswalclsensßalsam/niderfiptandesaff HuswudctlE-su Chrisio/ vppa som are vpfpllerlEsus ch /sa
ärjw hanssioraAlzmechtigaHielp och Mdh vthi osiwarckeligh:
Sij/therföreEllkeligeCiäl/lEsustmSalighcctkommcr/fij/
Hans Arbete och Wärckstal itin Brdröfwelse icke wara vthan
frucht. Man stal kalla tigthetHcliga Folcket/HErrans förlossa-
da/tig stal man kallathen besökta/och icke öfwergisna Staden.
lagärnär tig/ MeeHErren/atiaghffÄhielpatig. Vthimine
WredeHafweeiagsiagittigh/ ochi minrMd förbarmar iag migh
öfwer tig. Therstreattutzaswerwaritöfwergifwenoch förhata/:
Wil iaggöra tig tilH<irligheetEwinnerliga/och tilGlädievtcm
snda. Tröstom härvlhaff/och säyomnfffiörstaTilfölficht:
Icig mäste ju lijda/thens högstas högra Hand kan allting
förwandla. HERren är medmMilat hielpa migh/ ther-
före fruchtar iag migh intet. Sij thet är war Gudh/ then
wij förbM/och hanssal hielpa otz/thetär HErren/wij för-
bijde honom/atwi, stole och glaoe wara i Hans Saljgheet.
Sannerligen then somrättbetancker/at Christus är medhhonom
vthiMden/ at han snart förmedelfi fin Alzmcchtigheet kan finna
Rid ochMedcl ost vthurNöden förlossa/ thens tzierta förstrackes
Me sa snart »thißedröfwelsen/vthan iir metzr frijmodig/och fiun,
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Then Aerde Predikan324
gertröfiellgen: Pä min HEMe Gudhalleen/Hoppasiagh
vthanmeen/ Hankanmig bast bewara/ Hhr ängest/nöd
och Fahra/ Olyctan han affwänder/ Thet stär alt i Hans
H^inder.u. äb Utlli, Achtom tilthet Andra/at Jonas i
pa Gudh allena/ affthen han ther affhade:Tämin
Siäl/ lager Jonas/ öfwergaff sig/tancktt mg
ran. Tilsörne sade Jonas: lag sadei mitt sörtwifiande/iag är
bortkafiat isran titt Anstchte; men nu sager han/ at Hans Siäl öft
wergaffstg/ Fahran war sa sto< / at Hans kära Siäl ingen Hug-
fivalan kunde bewijsa Kroppen. Ia Kroppen/ellerKött och blod/som snart föttwifiarpaGudz Försyn/ingaff och Siälen swarmo»
dige Tanckar/ at hon wore aldelesaffGudtzöswergiswenoch för-
kastat/ som David medh honom tKar; Min Ande är l ängest/
minAndaär i mig bedröfwat/mitt Hiettä örimitt Lijssstr,
tätdt. Thetta äre the swaraste Siätennes Anfechtningar. The
H.Martyrer hafwa fchmodigt vthfialt tilfinKrovv/aldraharda-
sie Plagor: MenChristushaswerswettasBlod tv therasKrop-
par/men lEsu Sial ängstades. Hädän är attheHeligesaklages
ligen hafwa qwijdat öfwer stn Siäls ängest. David: Min Siäl
wil figh intet trösta lata/ iag ör sa wanmächtigh at tag mtet
tala tan. lag täncker pa then gambla Tijden/ pä thesorra
Hhr. lag täncker om Nattenapä mittStranglaspeel/och
talar med mineHierta/minAnde ransakar: Mon täHEr-
ren sorkasta Ewmnerliga och ingen Nad mehrbewijsa / ar
thetfäaldeleSVthemedhansGodheet/ochhafwerDlsäyet-
sen Haswer täHErren förgätitatwara nädelig/
och tillncht sinaßarmhertigheetför Wrede stutl ? Hiob: lag

nar iagthet märcker sa fruch-
tariag migför honom/GUDHHafwergiordt mitt Hierta
ölödigt/ och then Alzmechtige hafwer mig sörstrackt. Tp
Mörcker wander icke ster/ och wit intct för mig bortgömt
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vch Andrä Capitel. 3^5
warda/ nar lag lalarmedmigsielff/ sä förssröcker tu migh
med Drömmar/cchgör migförfarelse/atminSlälönstar
sig warahängd/och min Been Döoen. lagbegärar intet
mehr lefwa. Hwij haftver tu mig lätitkomma vthaff Mo-
derlijswel? Ah: st iag doch hade warit förgiord / at intet
Hga hade sedt Mig. Tp Mannat han fin sioraNöd/
heet/fin Födelstdagh. Hifkias: lag sade: Nu msste iagfahra
til Helfwetis Portar/ fönän iag thet mig förmodde. lag
sade: Nu möste iag icke meer seeHEnan/ la/HErranv-
thi the Lefwandes Lande.lag laat som en Tranaoch Swa-
la/och knutlaoe säsom en Dufwa/ min Ogon Wille mig bri-
fta:HEßreiaglijderNöd/liisamig. HuiuangsiasAbsalon
at han mäste wara ix.HhriGesur/och 1. Ahr i Hierusalem/och fick
intet see fin Faders Konung BavidzAnsichte/och sagertilloab: 4ät
mig fa seeKonungens Ansichte/är cch nagon Misigärningi migsa drclp mig. Humstörre Nödh ärfören bedröfwadS<äl/at hon
icke far see GudzAnfichtei Vthan masic qwijda: HERre hwij
träder tu sä längt isrän/och fördöUier tigi Nödennes Thd.
Thelföre bedcrDavid sa innceliga: Förkastamigh ickeifrätitt
Ansichte/ och tag icke tin H. Ande ifran mig tröst mig igen
med tin Hjelp/ochthen frijmodige Andan vppehälle mlgl).
Och thet icke med orätta/tpintct^rförstlackcligare/twsölkafiasi,
ftan Gudh / vthomhwilkeö ingcn iius/
vthanFöldömelsc/angesi/Dödtz sch EwigtMörckcr ar atförwanta.
Mcn matte nagon säpa: Hwij mafie the Heligc sa mpckit lijda:
Vthan Gudz särdeles Orsaker/ ärc och the/se:

I. Then vihi hängiande Arsssynven/hwilken effter Werb
denförachtar/ lpvndcrkastarGUßH the Helige fina B»mar/til
KötzcnsSpäknmglHoowilfinnaen renan/ narthemther ingen
reen är. WarickeHiobftom/Rättsetdig/Gudftuchtigh och fivdde
thet Hnda/ Hans -lijke war icke i <landtt/dochbMnncr han ithfsse
Ötd/fig icke waea ostpldigh /vthan talar vppenbarliga: Haswer
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'3:6 , ThenAerde Predikan
syndat/hwadffal iag göratig/Otu MnmKors Gö>

mare ? Hwli giorde lu mig/at iag vppa tig siöta stulle/och
ör mig sielfwom ttl Tunga Och tM> sö! läler tu mig icke
minä Mitzgerningar/ och tager icke bolt mma Sond:Hu-

z.<z.^ ru kan en Mennistia rältferoig wara wrÄudi /eller huru
Fan eneQwinnosßarn reent wa> a? -7ij Mänen stijn icke
ännu/ och Stiernorna are icke reene föchansOgon/huru
myckit mindre en Mennistia then Malen/ och ms Menni-

Baz,„ Matken. Dieswulen/ som mehr anstt-
ter the Helige än stne egne Trälar. 3. At Wlj mäge tilwäxa i
GUdZfruchtan.- Ty Straffet allena lärer giswa acht vppaOr-
den. 4. Offta För the Hellgas/ som Ion« och flcres Synder
flutl: IHgwilbaraHHrransWrede/tpiaghaswerspndatemot
honom/til thei) han vthrättar minä Saak/och ffaffar mig ratt. Han
ftal söramigvthiLiuset/sa atiagstalsee min iust vppa hansNad.

ThemondomtilenWarnagel: Efflerthenßättserdigepa
loroennelijoa maste/hurumvckit mehe thenOgudachtige ochSpn-
daren. .6. At wärtLildande mä stadfasta lEsu Christi E-
vangelium/ ja sast thet wore med sielswa Döden. Hans
Helgons Töoardpr hallen för HErranom. ?lu tanner jwGudtz
wärhiertansgrund; tywqwardejwdageliga fortina ffulldrapne/
och aroMMknade sasomSlachtefaar. 7.Pa thetwij ffolom wam
Gudz Sons Bclate lljka/woren j/ sägerlEsus/affWerlden-
ne/saälstade WerldenHettzenncswore,- men effter thet z icke ären
affWerldena/vthan iaghafwer ider vthwaldt iftanWerlden/ther-
före hatar Werlden ider. Kommer ihug min Ord/som iagh hafwer
sagt ider: Tienaren ar icke söemehr än Hans HErre. Hafwa the
försolgt mig/sa stolaHe och sörföllia ider- Men alt thetta ffola
the göra iderförmittMmpnstuU. 8 At helaWerldcn mä för-
stä/atGudz H.Kyrckia ickrförfambles/vppehällesoch för-swares igenom Mennistiorsßad och Bestydd/vthan ige^
nomGuozSon allena/som icke slämmes wid at kalla off
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OchAndraCapitel. 327'
ffna Brödet.- Och thenna sioraKrafftar icke affoss/vthan aff
Gudiallena. Therföreär intet battrc>Gudikärare/Mennistian
nyttigare och nödigarezan athonmcd Jona isin Nödtancker pä
HErran / och hoppas vppa Hans Hielp: Intet är bättre: Ty
willie wij at GUDH stal tänckia vppa sa mastewij tänckia pa
honom. Therföre: Gudh tu ast min Gudh / bittida wakar
mg til tig: Min Sial törstar esster tig/ mittKött längtar
effler tig/ vti itt tort ochtorstigtLUnd/therintetWattnar.
Intet är Gudi kärare: Therföre haswer han giordt en äminnelse
til stn Vnder/then Mdeligeoch Barmhcrtige HERren. Ochbe<
faller sinlhugtommelse,- IRattferdige frögder ider affftEr-
ranom/och tackar honom och prijser Hans Heligheet. Intet
ärMcnnistian!nyttigare:,Ty thetär en.Tanckiestrifftstrefwin
förhonom/förthem som fruchta HERran/ock tänckia vppa Hans

HwilsenTänckiestrifft heter sa: The stola sägerHEr-
ren Zebaoth/wara mm Egendompä thenDagenom/then
iaggörastal/ och tag wil stona them/lijka sommanstonar
sin egen Son / then honom lienar. Intet är Mennistian
nödigare.- Ty/Then som täncker pä HErren/stal blifwa
Ewlnnerliga/thenßättftrdlge stal aldrig förgatin warda.
När en Plaga kommer/ftuchtar han slg intet/hansHierta hoppas
siadeliga pHHErran och ärTrösi/ ochtan suckamedRöfwaren:
nistia tag tig til watzra/bade i Mcd - och Motgang / at tu icke för,
gäter HErran tm Gudh/ thermev at tu icke hallerHans Bud/och
Hans <lagh och Rätter som han biuder Men om tu förgater
HErran tin Gudh > sä betpZar tag/ i Dag/ öswer iver/ at j stolen
Mtt förgas. Men ingen kan saligligen tänckia pa Gudh/ vthanthen som hafwer GUTz Saliggöronde KunLssap.,
Menniffia/lär at kanna sch tänckiapätinomSkapareitlNom
Vngdom/fön an the ondaDagar kommaoch ährennal»«as. At wij haswom the Gudz Gafwor vthi ost / som the Connther

HM

~col»4 -?

kK1.6;.-^,

?s,I.!Il. 4.

rkl, p7:il».

X2l.z-16.17'

?K1.1„!6.7i

I.uc. 23:4,.

Dem.»:».»?,

lcclcs.il: l^



ThmFierdePredijkM
hade/och Paulus högeligen saledes berömmer: lagtz tackar min
Gudh altijd för idra ider giswin ciri,
genom ChristumlTsum/ at jvthi all stycke ri/se wordneckren/ge,
nsm honom iall Hrd och Kundstap. SasomPredikanen om Chri-
fium i ider krajstig worden är/ saat iderickefattasnagon Gafwa/
och wanten Wars HERreSIEsu Christi Uppenbarelse/ hwilken
ider och stadfäsier in til ändan/atj osiraffelige ären pa w.ies HEr,
ras lEsu ChristiDaA Ty troofast / genom hwllken j
kallade aren til hansSons lEsu Christi Wars HERras Decl-
achtigtzeet. Hoo kan tä ssillia o§ israGudzKärlek?Bedröf-
lvelse/eUerängest/eUerFörföllielse/ eUer Hunger/eller Na-
kenhcet/ ellersahrligheet/eUer Swärd?

11. <l<sxom til thet Andra /Korsiens trafftige Wärckande / som
vthi slsden leder til Gudh. HielpHErre Gudh/huru sillan tänckcr
manpa tightawälgär: Men HErre Gudh/Närßedröswelse
ärpä färde/ sä Mr man tig/ närtutuchtar them/sä ropa
the medh ängsian: Vpwäck tig HERre / htvi, sofwer tu?
Waka vp och bortdrijffotz icke med alla. Hwij sördilicr
lutitt Ansichte/ochförgäter wart Elende ochTwängk Ty
wär S«äl ar niderbögd til lordena/ wärßwk läderwid
20l dma. Stat vp/hielp otzoch förlös otz för tmaGodhcet
stull. Sa giordelEsu <laljungar: HErre sralsa o§/ wij för,
ZsS> Sa hafiva fieee Nöossalte giordt. Sa giorde Jonas:
Tä min Siäl öfwcrgaff sigh / tanckte iagh pä HER<
ran. Hans siora Nödh vpwäckte Gudeliga Tanckar vthi Hans
Hiettä. Ingen Mennistia elier nagot Crealur kunde honom hiet-
pä ;tp fiyr han fiadeligm til Istaels Trösi och Nödhielpare / then
Nadige och mächtigeGudh/wät wetandes: At them Rättfer<
diga stal altizdLiws vpgä igen/ochfrommomHiertom gla<
die- tilExcmpel/ Vttzwa.de i HERranom/ at: När wij i
högsta Nöden ssä/ och wete ingen Tröst tilgä/All Mcnni-
stligHiclpär os förmeent/ Fast wij sörie bitti/d och »emt.
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och Anora Capitck 3!?
Sä är thetta wärTröfi allen/At wij tilsammans i gemeen
Dg akallomOHEAre GUdh/ Tuhielper o§affNöden
Vth. Bort ttzet.' At wij stulle mchtrösta pa GudzHielp vthinagon
Nöd. Therföre O alsteliga Siäl/ astu mcd Jona vthi KropstNS
Nödh ochSiälenesängest/sattalEsummedtinTroo/hör Hu-
lu trösteligit Hans Mun talar: War icke förfarat/iagör then
Förste och Sldste/ och then Leswande/ iag war död och sij /
iag lefwer ifränEwigheet och tilEwigheet/och haswer Nvc-
klarna til Helfwmt ochDöden. Fruchta tig inttt/ iagh ar
med tig/ wijk icke aff/ ty iag ar tin Gudh/ iag stnrcker tig/
iag hielper tig och/ iag häller tig wioh macht genommina
Mttserdighetz högraHand. Si<
ssola tilspotl och stam warda/och blifwa sssom intet/ochthe
Man som «led tig trata/stola förgäs / sZ at tu stalt fröga
effcerthem/och intet finlla them: The som med tlg kizswa/
stola warda säsom intet/ och the som emot tigh stryda/fiola
D en ända :Ty iag ärHCrren tin Gudh/then tina högra
Hand starcker/ och sager til tlg: Fruchta tig intet/ iag hiel-
per tig. Aänckiom med Jona i warHöd paHErranslEsustarp-
fichtigeögon/ med hwilke han scer invthi wäre Hiertan/och noga
beseer alla wara soWullaTanckarochSuckningar. HanS ögon
äro klarare an Solen /och see vthi the mörckra ware hiertansWrär. Han saglsraeliternasElende vthiEgypten. Jacobs
bete och Hissin Tarar. Ty ingen Tancke är för honom för-
dold. Ah.' O bedröfwade Mennisfia/ kan tu för hiertans angest
fiull icke tala itt Ord scgrat tin Md föt Gudh/ han seer tina Ta,
rar/ la/ wijserligafattar han thcm. Kan tu icke gräta /sa sucka och
sägh: HErre för tig ar alt mitt begar/ochmmSuckan ar
tig intet fördold. Kan tu intet sucka/sa tcinck paOutzh med Jona/
och längta effter Hans Nad och Hielp. Min Sial wäntar alle '
nast estter Gudh/ ty han armitt Hopp/ han är min Tröst/
mitt bestärm och hielp/at.iag icke faUer/närGudi är minSw
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33a ThmFierdePredikan
ligheet/min ähra/mmStarckhetzKlippa / mitt Hopp ar til
Glidh. OinwärSiälwilsig öfwergiswa/MbcscemlEluChrisii
ftm blodiga Saär/tanckiandes athans Hander och Fötter aro til
warSiäls fiprckio/igcnsnlborade/och Hans Sijdo vpsiungen/aff
hwarsßlodz vthftödande wtj äre renade wordne/la/medlEsu
thet meenlösa dpraßlod/aterlösie. ObeangsiadeSM
emottag thenne Hfwersie Prasiens Blodzdroppar/ til thet
mande Goda/ som hafwer sunnit tig en Ewigh Och
sag med :

recorciabor. MmSiäl ängstas/MtN öfwergiswer
figicke; tpiagtanckerpalEsuSaar. labetänckObedröswade
Siäl/lEsusachmodigaHierta/ somdageligen tiltigöppet siar/
och sager: Är icke Ephraim min alstelige Son och mittkara
Barn? Ty iagkommer nu wal ihog hwad mg med honom
talat hafwer/thersöre bristermigv mitt Hierta/ förhons
stuU/at iag mäste förbarma Mig öswer honom/sagerHEr-
ren. Förtwifia thersöre icke för tm swagaTroo stull/ tp /)ER-
rans lEju Krafft ar machtig i the Swaga. lEsus är icke
knorrist eller grufwelig/ en förbrakad Röö ssal han icke söndelbrp>
ta/ och enrpkandeWeka stal han icke vlsiäckia. Sammaledeshiel-
per och Gudz Anda wara SkröplHheet. Tp wij wete icke hwad
wij ffole bidia sasom thetstg bör/vthanfielfwerAndanmanargodt
för osäyelig Suckan. Men han som stadar Hicrtan/han
weet hwad Andans Sinne är:Tphan manar för Hclgonen eff,
ter Gudz Behag. Ah f Hwilkenrijk GudzOrdMlla! Mitt hier-
ta om Sial tackar tig HErre lEsu/ för thenna härligaTröst/tu
migh gifwit hafwer. Och iagh wil gärna allting therföre vn-
derga / och vttzbrisier medPaulotWijwardeallestädestrang-
de/ men wi< angsias intet/ wii bekymbras/men wij gifwe ost
icke öfwer. Wl> lhdeFörföllielse/menwij warde icke öswer-
giffne. Wij bllfwe vndertrnckte/ men wij förgäs icke. Wij
omsöre altijd HErranslEsuDödh pawar Lekamen/ pä
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OchAndraCsMl. 33»
thet at och lEsu Lilff/mä pswärLekamen vppenbarwar-
da. Tvwij somKfw?/wardLM Mjd öfwergiffneiDöden
för IGu stull/ pä thet at och lESU Zijff M vppendart
waroapäwart dööeliga Kött.

l 11. KoncKo,Achtom til thetTndie/at Jonas tagcr si;,
Tilfiycht til Gudh/therföre at tzan ingens Böön sörstiuter: Min
Böönkom til tigvthi tittH.Tempel.ThetsöreläterGudh sinä
HcligcsallavthiElenoigheet/at themäge vpwackias til en stijtigh
Böönoch trogenakallan/ som wlttnar om Oudz Närwarelse vthi
Nöden. S. Paulus sigce/at wlj ssole akalla Wärs HErras lE-su ChrisiiNampn vthihwart och ittßum.lEsusöcfallcr sävanoes:
Närtu beder/sä gackin ltinKammar/ och siä Dörenatil/
och bedtmFadec heinliga/och tinFader jomiLönoom ster/
staltighthetwedergalla vppenbarliga. Thet hafwcr Jonas
erfant/ han bad vthi sin hiettans Kammar/och Hans Böön kom
vthur HwaMensßVktilGudz HTempel/ thetartHansßöön
war sakrafftig/ som han haoe siatt i HierusalemsTempcl/och wändt
fig til Moestolen. Mcd thetta H.Templct förstas therföre: l.le-
ruhlemsTempel/hmilketkallasheligt: «. originaliter, til thch
Vhrspmngsom <ir affGudh/then thet Helgat hafwer< Thersöre
sägerDaviv l lagwil ga in ltttt Hws pa tina stotaBarmhertighet
ochtilbidinemortittH-TempelitineFruchtan. Ochätcr: lag
wil tilbidia emot titt heligaTempel/och tacka tinoNampne för
tina Godheet och Troheet / tp tu haswcr gisrdt tittNampn härliZil
vthi all tinq «genomtittOrd. Och emcdanGudh helgade sittTelw
pel/sä wardt thet beligt /3. tyhads GudzräiieTilbidla-
rethcsiesiölreTilförsicht/atch- och thechmmestädes ssullchelgade
wawa: Som Gavio bed-r: När i'ag akalla;' tjgh /sä bönhör
mig/och glff minä Siä. storaKrafft! kallas thet en
Stad somGudhvthwawt hade< »wnresiGudz sto>
03 öpna til sins Folcks IsraelS Böön/ sck han Wille böra
them i alt thet the honom awtlave / och ther Helga them i
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33» Then Fierde Predijkan.
sine SNNillg. Thetkallasheligt Äivc. AtGudh then he-
lige vthi Israel/tzade sinaßoning och fina härliga, Nades Na>
warelst / vthi Hierufalems Tempcl/ som han ock wisserliga hafwcrj wara Kvrckior/ när han sager! Har är min Hwiila Ewinner,
ljga/ har wiliag boo/harbehagarmig wäl. ThetarGudz
HögtijdesStad. Gudz Rum och Härlighetz

Somförer thettaNampnetlHar är HErren. Ia vthi
Temvlet haswer Gudh sinehelige Skattar/sitt hcliga Hed och the
H.Sacramenter: Helig tinglvardai tig predikat/ tu Gudz
Stad/Sela. 2. FörstasmedthettaH.Temvcl/fielfwcHimme-
len/GudzThron och HHrlighctzSäte/somDavldwitnarlHEß^
ren är isitt H. Temvel/ HERrans Stool är i Himmeten:

»5,,.,;,.'4.
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HansHgonsee och pröfwa2)lennissiorsßarn. lon«Böön
kom wiffcrligen vv til honom vthi hansheligaßoning/ fsmGudzAndeberömmer Gudz Godheet och säger/at vthi Konung Hissin

«. ?,»>.jv:
'7-

TijdhsiodoPtäsiema och^eviternavpochwalstgnadeFolcket/och
therasßösiwardthörd/ochttzerasßöön kom in för Hans H. Bs^
ning i Himmtlen. At Gudh wille höra them som bodo cmot/eller
vthi HierusalemsTempel/bcder Salomon i i. Rcg. 8. Men wij

thet til allRum/at ware trogne Böner komma vp til
Gudh i Himmeten l EffteraltaChnsitrognasbegär.'At ttl Wille
höra therasßöön och begm-l Himmeten affthetSötether
tu boor/och wara tino Folcke nädelig son, eniottigh syndat
hafwer/och all theras öftverträdelse/ ther the medh hafwaförbNltit sig emot tig/ochgifivathem Barmhertighcet/ och
fördarma tig öfwer them. Mangen Menniskia förachtar en
fattig och Elendes Böön; men warTröst,at Gudh later wareßö-
ncrgäsig tilHiertat/ somGudzEngelsagcrttlCornelium:Tlna
Böner och Almosor aro vMmnr i aminnelse för GUDH.Ia bade ri)k och Fattig/ bade Högh och ,!aqh hörer Gudh garna:
Ty HErren hielper thenFattiga och anseer ingensPersonoch hörer then oförrättadesßöön Han förachtar icke then
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Faderlösasßöön/ellerEnckiona när hon beklagar sigh.
Hnckiones Tsrar fiyta wäl neder öth Kinbenet: Men the
ropa vpäth öfwer honom/ som them vthträngt haftver.
Then Gudi tlenar med Lust/ han 6r tacknämlig/och Hans
Böönräcker altvpiSkyyn/thens alendas Böön tränger
sig igenom Skyyn/ ochwander lcke igcn/tilthetzhonfram<
tommer/och wijker icke afftil the§ thenHögste seer thertil.
Ttzetta ar ganffa trösieligit för alle lEsuKortzdragare/at thekuw
nasucka mevDavidj HERre räkna min ftycht/fatta minä
Tärarvchi tin Lagcl / vthan twiswel raknar tu them. För
hwilken Md wij honom högcligenprijse och sape- Gudh manlosi'war tig istillheet i Zion/ och tig betalar man Löffte/ tu hö-
rerßöön/therföre konnner alt Kött til tig.

?s«l. ,<.-,,
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111. <läwm til thetTridie/at säsomlonas vthisinstora ängesi
fick Hugswalan och <lijsa/ safick och warHErre ochFrälsareChrisius
lEsus/ then Andeliga Jonas. Huru hardt mäsie han liidä / men
tzuru teösteligcn besiutevhan filt : cli.
Thet är sullkomnat. lEsus fulikomnadc alt thet som strifivit
warom honem/tahKNtwaddefinaKladeriWijnoch sin Mantel
iWijnbärsßlod. Me Affmälningar och 'lypyz fullkomnadelEsus. Tp sasom Moses vphögde Ormen l öknenne/altsä
war ochMennilkio«esSonvphögd: Pä thet at hwar och
en jom tror pä honom / stal ickeförgäsvthan fä Ewinner-
liglt Lljff. Alle Offcr sullkomnadelEsus: Tpwij aro hrlgade e,
na Reso igenom lEsu Chrisii Kroppz Hffer/ hwitket han offrade
förSynderna/thet Ewinnerliga gallcr:Tpmedh itt Offer haswer
han Ewinnerliga fullkomnat them som ffole Helige warda. Och i
thenna matto hafwer lEsus allcna trampatGudzWredesPrch/
och Försonatol)medGudtz
igenom Blodet vppa sitt och affplanatallawära
Spnder vthi fitt dpra heligaßlodh/ han hafwer igenom sinDöd
nederlagf honom somDöden i wald hade/ ttzetär DiefwuleN) M

Tt iij ° lat
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lat GlidzsrinnandeW"ede;TpG ldh hasiver icks ftti ost tilWle-
de/vtan atfsrV.nslvaSl!ig^eet/gensmwarHErralEsumChri,
sium/giordtGudz<lag tlisyllest/ochsörlossa' hennesFmban,

. nelse/ tahanwardt en Förbannelse för oZ. Mj äee nu ickevndtt
<lagen/vttzanvnderMd?nne. Han haswer ftälsi ifray Hclf<
wctisEwigaFördömelse: Ty tu/HHErrelEsu/vtMppclgc-
nom tmssZtbundzßlod tmaMngar/vthnKulone thermtetWatn

' vthi är. lEsushi,fwersördt ochDövzensssn-
gga/ochsönoerMtwareßand. Thet arojen storTröfi/at lE-susar nu warTilfivcht och ittsisrckt Tom emot alle thesss ware
AndeligaFiender, lEsushafwer sulikonmat al: sitt<lljdalide/swa-!
ra Marter och Pijna / ttzet ingenMennistia nagonfin kan vthtala/

»altsa stola och wara Sorgeoagae hafwa en ända. Sassm lEsu
KorK och Pijna warhonom noga assmatit/och Hans Fiender hade

3,0m. «i»j.

5,c1,.,: ,l^

?s«I.I07: 14

?KI. 6l ; 4.

35»i, 6o; 2«,

itt wtstMHal/huruwtjba che ga ssuÄe/ och kunde ey lang« kom-
ma: Altsa hafwer Gudh affcirklat att war bedrZswelje/hummptt
kit och länge wtj then tzära skole- Ia sFssm lESus omfijder fick
Roo/och Jonas <lijsa,- sa pUgar han och sä sinä Barn äterftögda
effter vthstanden Olycka, ftm Tobias talar: HERretu äst en
ftor starck Gudh/ och tittRijke wararEwmnerliga/lu näp-
ser och hugswalar igen. Och om sii wsre/ at wi< ikullom lijva
i hela watt Kswernt/sa' heterthetdochmeZMu/vttzi wärNödz-
siund: c^ansllmarumcli, thet ärfWbsrdat/ och med Jona/
Tuhafwer fördt minäSml vthurFörderftvet. Effter
ta <lijf»et stal tig ineet ondt wederftras/ och ingenPiaga ffal
kastinaHpddo. Gläoie ochFrögd ffalman mne/Tack
och <loMng. Och thet Ewiga iWens eherföre
vppehalla otz vthi wart Koch ithennaWcrlben: Tywij äre the
heligas Barn/och wänta effter ilt Lussstm Guon gfwa
stal them somvthtTronestarcke och iaste bllfwa föt- honom.
Wälbesinnandes:AtlVZdzstundenandasa!t wäriGende j men
warEwigaHstligheet/Glädieochsrögb/Mtäförsisinßegpnnel-se.

lob. lz: ~
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se. Och sa ssole wij wantm för Gudi vthi the Hfwandes <liuse.
Ta stola the Ratfttdige ftvgda figtz assHEßranom/föttröfia
vppa honom / och all ftom Hiettä stola thcr aff berömma figh.
Therföre söetVifiom ickevti war Nöd/vtanhoppomsvppa HEr-
ren alti)d/IFolck/ vthsmteridorHierta förhonom/GUGHär
wart Hopp. Min Stöl wäntar aUenast effterGudh / then
mig hielper han är minTröst/min Hielp/mittbestarm
atintetondt stalomstörtamig/ehurustortthetochär.Wär
Sial wäntar effter HERranom/ han ar wär Hielp och
Sköld. Wart Hierta glädier fig aff honom/ och wij hop-
pas pä Hans H. Nampn. Tin Godheet HERre ware öf-wer otz/säsom wij pä tig sörtröste/Amen HErrelEsuAmen.»

"»1.<,:,.».'

n:»»i
" "'

MnKeme WedWnöfwer
prophetens lonX Andra Capitel

Gudh ass sine BarmhertiZheet/ etc. al2<iu2!c 3

Msn the som förläta sig vppa finaGär-
doch lntetäro)the ach-

ta lntet om Nädena.
Mn lag wll offra med Tacksäpelseimin

toffee wll iagh betala HErmnom/ at han
mlg hulpit hafwer.
M ERren tanner the Rattferdigas Wögh/ mencheO,
MH gudachtiZas Wägh förgäs / ssgee David l. Psalm El-
VV stelige ochMtzwalde i HERmnom lEsu Chrisio fölsam»

rx«.,iu«,>
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blade: Hivaresi then Hclige David förefiäller lwenue siagz
Mennistiors tweggietzanda Wagar.

i. viam : HERren känner the Mtferdigas
Wägh. Ttze Rättferdigc/ äre the som Ma Nadtz och Spnder-
nas Förlatelse vthi lEsu Christiblodiga Förtienst/och a» vthi
lEsu Chrifio/ HERrcn allenasom «ättftrdigar. Och befiijta
fig d«geliga om HErranSFruchtan/VWtzetenes Bcgynnclse:
Thet är itt godtFörstand/ then ther effter gör / Hans
wer Ewinnerliga. Och thttasWägar och Vpsath kännerGudh/
nun lolum noriria §cnel2l,,at han weet alla Mennistiors Gär-
ningar/Tanckar ochOrd; vttzan sp««i»li.at han hafwer ittbespn-
nerligit behag til alt theras Gudeliga förehafwande / tzielper thet
sort: lag wil vnderwijsa tig/och lära tigWagenthen tu wandra
ssalt/ lag ffal leda tig mcd min jIa belöner thet ock/som
Assaria säger til ludasolcket: Warer tröste och drager icke
idra Händer ifrä/ ty idart Warck hafwer sin Löön. Sa-som ManochQwinna äro itt Kött, sa sr Chnstus itt medh alle
RättferdigeGudzßarn. lEsus känner fin gaar/och Hans län-
na honom. HERven känner sinä Heligas Wagar: l.al? cxr«,
i vthwärtes matto ,- Han weet wareNampn: Fruchta tig intet
säger HERren/ laZ hafwer förlossat tig/lag hafwer kal«
lat tig widh Nampn/tu äst min. Han weet wsrßedröfwelse/som han sägee: lag weet tina Gärningar/ tm Vedröfwelse /

tm och Hädetseafftina Fiender/fruchta tig iw
tet för nagot som tu lijda stalt. GUGH känner och seer wara
Tarar och Böner. Han hafwer räknat och känner alla wä-
ra Hufwudhäär. la/HErre tu vtransakarmig/och känner
mig/ ehwao iagh fitttr eller vpstär/westu thet/tuförsiar
mmaTanckar sierran. Ehwad iag gäreller ligger/>lä sftu
omkring mig/ och seer alla mma Wckgar. Tv fii thet arin-
tet Ord pä mma Tungo / thet tu HErre icke alt weest Tu

bsde hwad iag Mi och effter gör/ och hallcr tina
Hand

?«.,,:«.
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Hand öswer mig/sädanakundstap är migför vnderligoch
förhög/ iag kanickebegrijpat. HERren tänner sinä Hcligas
Wägar. matto. Han tanner wart swa<
ga wäsend/ochHiertans suckningar/han weet och kanne? tinTroo/
tinKärlek/tittTalamod. Han sagh och kande then Borttagnas
och then Blodfiödande Qwinnans Tilförsicht. TpHErren pröf-
warHierta och??il,rar/och sellin vthiMenntstiones hierta.HErren,.
känner 3. ««5 nota, sinä affitt wist märcke. Han bctecknar si-
nä Heligadels mcd heliga Roftnfärgade Blodh/
mcd hwilket dpraßlodhan.vthi sittHrd och H.Sacramente be-
sirpker ware hiertans Böretraa/atthen MördarenGicsivulenstal
chintel stada. DclsmedsivartTeckn;allahandaKoch och Mot-
ganZ/ affhwilkehankanner igen. Then enamcdFrestelse 7 then
Andra med sardelesSiukdom 5 thcnz.medFattigdom/then 4.med
FSrföllielst/then s.mcdFängelse/then6.medßlmdheet. Athwar
och en masiebekänna medPaulo: Ingen göre migmeer
mer: Tv iag drager pä min Kropp Mars HErres lEsu
Teckn. Thctta äro the splaklote och brokote Flclckiar/ thermedh
lEsus then Andeliga la<ob/aMill sin cgen Hiord ifran <labans
Faar / thenne Werldenes Barn. Thetta äe thenbrototaKiortcl/
pa hwilken samma Himmeissä Jacob aMUier sin käre Son Jo-
seph/ ifran the andra Barnen.,

li. Viam impiarum, Men theOgudachtlgas Waghför-
.gäs- TherasWäZar aro theras ondaGarningar/Tanckar och
Ord/ hwilke HErren Gudh ocb seer/ för hwilkens Ogon M ting
äro blott och vppcnbar i mm stpggies ther widh/och straffar them

-Nled Timmeliga och EwigaStraff/at the förgäsvthi theras spn-
der/ säsomGraswarda thesnartaffhuggne/ochschomgröna^rter
stola the förwisina. Zagsag en OZudachtigh/then war fast
waldug/ ochvthbredde siczh och grönffades säsom itt Laur-
bärträ/ tämän gick ther fram om/ sij/säwar han borto/iag frägade effter honom/ tä war han ingenstädz funnen.
Then weet huru Gudh känner och gillar theßattserdigasW^ar/

u som
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som weet huruGttdhfölstöver och ogillar the OgudachtigasWä-
gar. Tythe Oglldachtlgas Arm stal sönderbrytas / mcn
HERrenhällcrtheßättserdiga wid mächt.Ombagge thestse Wägar talar och warT^t, hmilkebaggewljock llhettaTllM-lewilliombesinna:

l. Viam exsccran62m, TheHlldas Wägh at
fiy:

l l.Viam juKorumcalcanclam, The RattftrdlgasWägh
at Ma!

Thet Forsia St^ckct.
Vthi hwilket wij giswom acht vppa:

l. Vi»m
vch <lögnachtig. ()ui obscrvanr mcn62ccB, the som
achta vppastna<lögnachtiga fafängligheter/cller effter warSwen-
sta vertion: The som förläta sig vppa sinaGärningar/hwil-
kadoch intetäro. Medthesse vaniraiibuz vaniratum, Fafän»
gelighetcrs fafangeligheetoch odugseGcirningar/fölsias:i. in spe-l
cie, vthi spnnerheet/ Hedningarnasvpdichtade och emotOudz be-
fallnmg vptänckte Affgudar/ Theras Dyrckare aro allesam-
mans Darar och galne: Tp itt Traa masie jwwam en platt
WngGudzticnst. The hafwaTPunochtalaintet/thehaswaögon och see intet/ the haswaöron och höra intet/ och iw
gen Andeör i theras Mun. Thesomsädanagöra/ärooch
sadana/ och alle the sompa saoant hoppas.

1. In vthi gemeen/ all förtrösining pa
geligit/ sasomen Rijk förtröstar pasinßijkedcm/ en machtig pastn
siora ähra/ en Fmsie pa stn macht/ en Wijs pa sin WG'heet / en
Fattig pa en nwndig Menniffios Hielv, en FräAne haswer fin
Bukför finGudh.Thetta ar altFasangeligheet som icke stiUarMen-
nissiones Siäl tilftedz.

3.(;eneral!Mme,All fielfftagenGudztiensi/pa hwilken enMen-
nistia finTroo och <lefwemegfUN>ar/vtanGudzftnsardigaord/

vpdich,
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opdichtad/ther medChristus/sasom NominumochMen-
nistiobud och <lärdom safangt dyrckes och tienes. Gudz Ord är
en sanferdlgßeglajthet somftamsöressasom nödigt tllSaligheten
affMenniskiom/ och här mcd ickesiammer öswer ens/ thet ar en
odugelig garning och 'lögnachtigFafängeligheet. Gudz Old ärE-
wiga 'lUzens Ord. Tp äre sadane Mennissiors vpdichtningar
Ewiga Dödzens Ord. lEsus ar Werldenes <liws/ then somfölier
honom/ han wandrar ickei mörckret/ vthan han sar
To äro Mennistio Stadgar/somltjkamed Hans Ord achtas/the
somföra vhrthttsanna<liusettilittEwigtmörcker. Hlradärnu
altKattertj annat än sadantmörckeroch-iögnachtigFaftngligheet
Then somErempel asiundar/asfadePapisiernashelaKeUZioniz

heet. Hwad ärMissä/ helaPafwedömetzSiödiesiaff och grund;
Skarslden/smörielser/Aflatzbref/Wlewatn/Helgonensakallande/
Arffspndens förringande/Gerningarnas och egneKraffters vp-
höyande ochfiere widMigheter/annat än Vanit,tes vanitaeum
Fäfanglighetennes och <lögnenesFafangligheter i Sasom och Hela
Pawedömet aff sadant vpbvgt al/ochsiadsafiass<lögnenesFader
Bicfwulen/affhwilken the. effter Gudz Tilstadielse / hafwasatt en '
krafftig Willfarelse/ at the stola troo -lögnena. Hwad ta en Mew
nissiä täncker/talar och gör emotGuozßuohochFörbud/Ord och

och Behag/ thetärSynd ochFafängligheet/ochtie- 5
nar icke at förwärfwaNad/vthan mpckitsnarareWrede och ogunsi.
Meniskmnstanckar/Ordochgarningar/hasivasinvprinnelse/dels

1.
tur/som föderKötzens Gärningar/och the som saoanagöra/ärofa- c
fängliZe/ och ffole icke ärswaOudzRljke. Hijt höra alla Spnder
emot Samwetet. Dels:

öl«l.lj:Z«

Joll.s^eo.
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z. K spintu sanHo, affthen H.Ande sombor igenomTro-
navthi the npföddas hiertan/somratteligentil alt godt och vthl alla
Saning ledas/ ochföder AndansFruchter/sa wijda the ecgeras aff

V u ij Gudz 6»>. 1122«'



340 Then Femte Predljkan
Gudz Anda; mcn effter vthi Mcnnistian är och saKött/thet ärArffo
spnden/ som allijd hafwer begarslsc emot Andan tp händer: At
thetgoda somwliwiUiomgöra/ thet göromwj) icke/vthan
thet onda som wij icke wlUlom/thet göromwlj/ochSynden
som vthi ost boor. Och hädän kommeratingen Allenniskia aro-
stpldigförGudh. Vthan wij are atle säsom the Orene/ochal-

wära Aattferdigheter aroMm itt oreentKläde/ och li-
ro i fig dödcligc Cpnder/ ttzen sig ther paförlater/hanförlatcrssg
pä safängliZheter/Och om Gudh wll gä til ratta
med honom/ kan han icke fwara ett emot Tusenoe. Mcn
lEsus Christus hwars Förtienst wij medTrone fatta /han öfwer-
stpler warSwagheet mcdsin ofullkom-
ligheter the icke hwad wij
are vthi vthan vthi Hans Son lEsu Christo/ som sitter pä
Gudz högra Hand och manar godt för otz. Hijt höra alla
xcccara vcnj2liH,ellersördömeligeSpnder/icke sakallatzelu<l na,
Nlt3,och vthi fig fielfwe /tp all Spnd är orattochFafangligheet;
vthan (IKritti, igenom lEsuChrisiiNad/ som vth-
silpkerwara Spndervthi fittrosenfärgadeßlod/ och kastarthem
nider i Haffzens Diup. Tels:

3. imazinizOei.AffGudz Beläies öfwerlefwor/
vthilekamlig matto/ at allaMenniskior affNaturcn VthiWrrldz<
ligaSaker hafwa sittFörsiand ochWillia/somPaulus säger: Hcd-
ningarna som icke hafwa(then ffreffneGudzMgh/göliaPbch
aff Naturen (medfödda Lagen) thet Lagen innehaller/ the
samma/ ändoch the icke yaftva Lagen/ arothelijkwälstgh
sielswom Lagh/ hwilke bcwysa Lagsens warck wara stresi
win i theras hieltä. Och hädän ärethewi)sc Hedningars/vthi
sittElächte/ helg och andre lofiige Dpgder / medh
hwilkathe/ effter theras ratta FötstandzAnledning/hafwabefii)tat
sig at tienä Gudh och fin Nasta. TM theras Tanckar/Ord och
Gärningar/arodelsGudlbehagclige) dcls icke / vthan mehraFa-

fangio
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HchAndraCapitel. 34»
fängio ochSyNd. Behagelige ärothe ratinnc suX quiääitatiz
inninlicX.eNer vthi sigfielfwe: Tpthewore icke KötzensGarnin-
gar/ som hwarcken ssadde Gudh/emot then sörsiaTafian,- ep Heller
sin Nässa emot then andra/ vthall bagge älstade ochahrade pasttt
wijs. Ty woro the sa wijda thcrasförehafwan-
dekom öfweeens med och the giordeaffNaturenthet

innehölt: Gels woro the Spnd och Fasangioz Lvanzeli»
ce tui subjcäi in sunez At theworo och ärosa-
som en god Salwa vthi ett orecnt Karin/ och kunna therföreicke
Gudi behaga/ för ihesseörsaker stull: ~

1, Ob ciesectum zrarios» inb»bicationls sr)ititUs FanÄi»
Förtp the hade icke then Helige Antzes nadiga inneboandc/vthi fitt
Hierta. Ingen kan kalla lEsum en HErre/ vthan igenom
then H. Anda. AjfhwilkenaltGudibehageligttWärckkommcr/
och warckas vthi then MennMan/som är född va nptt/och ärthen
H.AndesTempel i nu äre alle Hedningar in ttaru irce, Wrede,
ncs Barn och döde vthiSpnden. HumkunnatatherasGcirnin--
gar behaga Oudi?Emedan then som icke haswer Chrisii Anda/ han
hörer honom icke til. GudzAndegifweslDövelstn. Hcdningarna
aro odöpte och kunna icke see Gudz Rizke.

2. Ob tlcici, tp Hcdningarna hafwa ingen Troo-
vthan Trone ar omöpeligittäckiasGudi. Oei,
atGudhbehagarnagotTing/är Twaggiehanda: 1. Qcncl2liB.
Allmen/ sawijda han haswer stapat och vppchaller all ting/och
ledes alstar han Hcdningarna och theras goda
HErren är allom godh/ och förbarmar sigh öfwer aU sin
Wärck. 2.Ar2tic>la,enkannerligochNadcrijk/medhwilkenOlldh
haswer itt bespnnerligitbehagh / och boor vthi them som haswa en
Saliggöranre Troo pa Fralsaren lEsumChrisium: Vtan hwil-ken ingen kan tackiasOudi. Och alt som Mae affthennaTroo/thet är Svnd/ i anseende til Naden.

1.e«.>2t4!

l^.z:'?.

3. 0b tieksHum veri 6nisi Ty the lampa thet icke til Gudz
V u ih ähra/
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VlHl.llsil. ähra/vthan sitt egit Beröm. Icke o§/<ckeotzHErre/vthan li-

no Nampne giffährona/sör tina Nädh och Saning stull.
Gudh tcinna the icke til TreefaldighetenesEnigheet/ och Enighc,
tenesTreefaldigheet. Hurustulle the ta lämpafittFörehafwande
lilGudz ähra s Then sigh derömma wil/hanberömme sigh
i HERranom.

4. 0l?<i«-fcHum peckÄionis. OmHedNMMNa stöntgöra
nagot tilOudzähra/ sa lvijdathe honom känna/ sa äretherasGcir-
ningardoch osullkomne/och altsa Fasängio ochSpnd/at thcspn-
da i alla Gärningar / icke sa wijda the äro gode / vthan sa wtzda
the aro ofullkomlige och befläckiade mcd Cpnder. Sasom en Hcd-
mng älssarGudh/thetärgodt/tp thet komcr öswereens med Gudz
«lag j thet ar och ondt och synd, tp thet sr ofullkomligit/effttt ingen
heligh/myckitmindreHedningkan älstaGudh afalt sittHierta/
affall sinSiäl/ass all finHug/affalla sinaKraffter.Then thet
icke gör/hafveröfwerträdt<lagen.Ochhädän säger<luth.attheHelige
syndavthi alla goda Gärningar/ för lheraS ofullkomligheet ffull.
I>lc)ncnlm in K»c virä äivinolum munerum
tcÄic», übi omniz z)«fcÄul clt
I thetta ingen Fullkomligheet/hwarefihwarochen sull-
tomlig behöfwer ännu siörreFullkomligheetlTy then somärfull-
komligkanicke spnda: Men hoo kan söya.- lag är reen i mitt
Hierta/ och klar isrän minä Svnder? Förlatom therföre
icke pa wareGarningar/ty the warßa-
tferdigheet och Saligheet/äre mcnc!3cc«v»M»res. och Fa<
fangligheet. Förläteriderickepäiadant/och hälleritzer icke
til thet llltet wärdt sr. Tv wij äre onyttige TienalG och
närwii haswe giordt som bäst/tä äre wij plichtige tljessam-
Nla- Förtwifiom therföre pa osi sielfwa/och förtrösiom pa Gudh
allena/ sattandes lEsum mcd Trona. Tp/förbannat är then
Man/som förläter sig vppa (figsielff/eller sinFörtl'enst)Men'
NIM/och satterKött sig til Arm/ och MM'med sitt Hierta

ifran
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ifranHErranont. Han stal wara säsomenLiungiOknena/
och ffal intet fä sec then tllkomnmnde Tröstena: Vthan stal
bliswa vthi thet Torra i Hknene/ vthi en ofruchtsam och
öde Marck. Men wälsignat ar then Man som förläter fig
vppä HErran/ och HERren Hans Tröst a,-. Han ar l«jk
som itt Traa/thet wldWatn planterat/och widh en Bäck
berotat ar. Tv om an en Heete kommer/ sa fruchtar thet
sig doch intet: VthanthestLöffbliswa grön/ochsörier intet
när itt tort Hhr kommer/men thetbärFrucht vthan vp-
häU. Hwilken är Trones gode Garmngar!

I. <larom här aff/ äre nu the aldraheligaste Mennistiors/Ia
och the aldrawtjsasieHedningatsGärnlngar saswage ochofuNfom-
lige/fast theföra enhelig Wandcl vttzwärtes/ ja the Chnsineoch
inlvartcs/til en deel/ atthekallasLögnochFasanglighcetatbW
gia vppa: Hwadwiltig wcdersahrastufötsiockadeSpndare/som
förachtar Gudh/ swär/bannas/ brukarTmlldom wid Hans heliga
Nampn / fipr för Kplckian som Dicswulm sörßökelses Zaalle j
Ogudachtige /som alsta ider fielswa/och aregirige/stortalp

samme/Ogudachtige/Okarlige/Härdnackade/Skandare/
okysse/omilde/hatandes thet goda/Förradare/öfwerdädi-
ge/vpblaste/ isom alsten mehr Wallustan Gudh/som hasi
HErrenffal härdeliga straffa ider vthi tdcnSiön lom briw.ner med Eld och Swafwel. Therförerader iagh at joat-'
tren ider / staffandes med fruchtan och bafivan at j lalige
warden. Wachtom wij ochch/VthwaldeiHEtranom/försiijkegroswe Synver/ beflijtandes oh pa thet högfia / at tienä Gudh ochwar Msia. Hch emcdan Gudh affsin ovthsäpeliga Nadh /hafwcrtagit sedän vthur Pawens.lögn-
achtiga Fasängclighet: Sa wachtom osi/at wij icke faNom tilbaka /
vthan meer tackom honom dagliga med siadig Troo och hcljgt <left

vvKllnzle^

1.i11n,):,,?.
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2,.
lVemi/lydandesTobi? Förmcming: HaffGudhför ögon och
ihiertat alla tina Lijffzdagar/ ochtag tig wahrä/attu icke
samtycker inägonSynd/och gör enlotGuozßod/och tacka
Gudh altijd/och beo/at han tigregerar/och at tu l alt thet tu
tig företager/ föllier Hans Ord. Wiz are wäl fattige/men
wlj fä myckit godt/omwijfruchtaGudh/fiySyndena/och
göre thet godt är. Hedningarna och Pawejle försmada HER-
ranmed fin<iögnachtigaFaf6ngeligheet:Men Wij/HERre/titt
Folckoch tm Fosterfaär tackom tigh Ewinnerliga/ och för-
kunnom titt Loffförvthan Enda.

11. Vi»m inkcliccm.achtom tilthltAndra/theOgUdachtigas
olycksammaWagh. Theachta intet om Nadena/sagerlonas
Thetär / the som tienä Affgudar / föllata sig pa Werldenes Faftn-
geligheet/eller tienä Gudh annorledesän han tzafwerbefalt/the öft
wergifwa Gudh och vndga aN Gudz Nad til theras Rättferdighet
ochEwiga Saligheet. Tp ingcnkan tienä twa widrige Herrar/
SomElias sager til sadane fafängeligeMennistior:Huru län-
gehaltejpabadesijoor? eff-
ter honom > men ar Baal thet / sä wandrer effter ho-
nom. Och hädän kommer: At ttzen rena GUDZ Ordz
icketahlnagon Fafangclisheetbledewid fig/ tyä«thc Mennistior
galne/som biudatilat förlijkaochgöeatil
the som sirijda twart emot hwar andra/ in 2lticu!>s
funclamcnralibuz, vthitheförnamste TeonesAttlcklar/pa hwilke
all war Saligheet bygdar. äamariranjsmum hatadeGudh.Thetsom talasomAfgudarhoslsraelitcrna/thetfötstasochom attannor
Widsteppcl/e/hwar mcd Gudz Mdfölloras/som HErren Gudh
Mr.- laDal vthrackia minä Hand öfwer luda / och ösi
wer allekMom boo t Jerusalem. Altsä stal iagh borttaga
alt thet qwart ar affßaal/ ther til theMmpn/Munckar
ochPraster vthu thesse rume/och the <om pa Taken tilbedia
Himmelens Haar/the som honom tilbedia/och swaria doch

wid

rl»>. ?>!iz.
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wid HErran/ och wid Malchom ther jempte/ och the som
assalla ochmtet fragaeffterHErren/och
intetachta honom. Hwad hafwer Rättferdigheten bestalla
med ORättferdighetene/eUer hwad Deelachtigheet hafwer
Liuset med Mörckret/eller huru förlijka sigh Christus och
Belial t Then som Gudz Motz ta behMa wil/ harhalle sigh til
Hans Old allena/ ochvndfly allfafangligh Widssippelfe. Medh§Adithettaßum/ssrsiäscnkannerliga elt
Hratmrus Oci savor, miscriccirz valunraz, cr>
za NO5 ÄlkeHuz. Thet ar en
släd/hwilken ar Gudz Nadiaa pnncst/ochwillios goda bchagh e-
mot Mennistior. Och igenom ttzen Nadh wardom wij allena
Ritfttdige/hwllken rsciunc och sa whda Chrisius''
lEsus hafwer lijdit Göd och Wna för hela Wcrlden/ ar Zens<
ralli ochatlman i TpGudzNädhalsosamaNomMennistiom
ärvppenbarat.Men ration- och wydaMen-
nistiorna med Twne thenna GudzNad emottaga/sa aehon lpc>
claliz enkänncrltg / som weoerfars allena them Trognom/ sa heter
thet: GudhärallaMennlstlorsFrälsare/menbestinnerll'<ga theras so:n troo. Tp cire the Mennistior mpckit Elcndige/
som förlata figpa fin egen Rattftrdigheet/och försumma/sorsina
och öswergifwa Gudz Md och thenna Trones Rättferdigheet.A israel tu förer tigh i olycko / ty tin Hälsa stär allena nar
Migh/säger HErren. At wij igenom thenna besvnnerliga Gudz

med Trone fattad/wardomallenaßatferdtge/ ochblisivom
igenom samma Mosalige/ och mgalunda fielfwa/ eller aff
nagon vthi oss warande Egenffap eller Zodh Garning/
bewijser man emot Satan/ allaDiefwulsse Swärman,
dar och Helfwetis Portar / moot hwilke wij masie firijda i thenna
Werlden:

I, 52nHi, affthen H. Andes
sitcr och mpndiga Hörer therföre til / och' lärer stoppa

Fx Mun«
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Mnmcn pä chem svm emotsäya: Har ar ingcn äthssilnat/at'
lesmnmans aro the Svndare/ och hasnamttt bcrömma
sig affför Gudi / och warda rattferdige sr2r>s vtan förstyl«
lan/ affGudzNäd/gcnom thenFörlotzningsomiChrlsto
lE<usseddär/l'wllkc,,Gudhaswsrsattfö!elNsdtsiol/M
nomTrona ihans Blod/ i hwilko hanlster seesinaßätt-
ferdlgheet/ ithyat hanförlölerSnnderna/som blefnewo-
ro vnder GudzTalamod/ til at lata see i thennaTilden si-
näRattferdigheet/pä thet han aUena stal waraßattfer-
dig/och göra thenrättferdigan/som är aft lESU Troo.
Aff Nadene ären l frälste genomTrona/och thet icke aft e-
der/ Gudz Gaswa ar thet/icke aff Garnlngarna/pä thet
ingen stal berömma sig. Hwar ar nu tm berömelse?Han
är vthelycht. Med hwadLagh?MedGarningarnasLagi
Ney/ vthanmedhTronesLagh. Sä hallewiinuthet:At
Mcnnii?lanwarder rattserdigaffTronevtan Laglensgar-
ninaar.

3,«m, 3: 2Z«cc.

lp!,. 2: l,

21.

<s

2. oppoulinne s.: bonorum operun7,AtlsZadM
ock) GärninKarna hwar andra. Men ho!iom som icke
haUer sig wid Gärmngarna/ vthan troor pa honvm som
tIM Oguddchtiga qör rattferdigan/ Hans Troo warder
honom räknat til Rättserdigheet. Meutzonomsom HaUer
slg wid Gärnmgarna/wardcrLönen «keraknat aft Nad/vthanaffpllckt. Hr thetnuaffNad/fäär thet
nmgQM/ annars wore Nad icke Näd / är thet ock aff Gar-
ningonl/sHär thet nu icke Nadh/annars ar Gärning icke
Gärning. Jonas sätter och GarningamacmotMdcn z Thesom förläta sig pa sinä Gck ningar/ hwilkadoch lntet äro /

the achta intet omNädena. Gudh warFralsares godheet
ochKäriigheettilMennistiornavppenbarades/ickeförßät-
ftrdlghetenesGärnlNgstuU/somwliglol-dthade/vtdaneff-
ter sinä Bal mhertigheet giorde han o§ ftliga. Then otz

ftal»

4! 5.

ii: c»
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frälsat hafwer/ochkallat me) en heligkallelle icke efter wara
Gärnmgar / vthan essterfittUpsaty och Nad/then o§ gis-
wm ar l Chrisio lEsu för EwigTijd. lallethcstcSprak sat?
tes?iaden emot Oarmngarna.

3. zracl-ecäc<His, affNadcneswarckande/somarKallelsen
til Gudz Rijke/Vthwalliclfcn til thet Ewiga <lljfwet och siclfwa
Rattserdiggörelsen clierSnnocrnasFörlatelse. Alt fiytcr afGuoz

Gudh hafwer vrhwalt o§ i Christo / förl an Werl-
dennesgrundlagoer war/ at wij stole wara helige och o-
straffelige för honom vthi Karlcken/och hafwer taglt otz sig
sielswom til Barn/genomlEsumChrisium/effter smwll-
lics godaBehag/sina hmllga Naby til Loff/ gmom hwilka
han hafwer o§ täcka giordt/ vthi honom fom karkomen ar.
>4. oppa6nolle
aroemot hlvarandra: I hafwenmistChnstunl/ < som gcnom
Lagen wiUien Rättferdige warda/ och jären fallne ifrän
Nadene/ iag bortkastar icke GudzNäo/ty omßättferdig,
hetenkommer assLagen / sä ar Christus fäfängt dödh.

5. affßattfeldighetencsTilräknelsc. Thetsom osi tilräknas/är icke vthi vthan om / Rätferdighe-
tentilräknas ar hon Vthan om Saligheten ar
then Mennifkios/ hwilko Gudhtilraknar Aättferdlgheten
vthan Gärnmgar. Salige arotheMmnistiorsom theras
Orättferdighcter äro förlätna/ochtherasSnnder aro öf-
werffslta. SaligarthmMansom GudhingenSynd tll-
räknar.

s.<-

6»>. j : 4.

c^.»:ll.

7.».

6. scripturX pcrmur2rwne,affSkrifftenes ombptclse v-
thiOrden/menltzka ttlMcnmgen. Rattftrdiggötelsen som Pau-
lus tilstrifwerGudz
wesanlwrstädcsGlldzßarnchertigheet: Han fördarmar sigh
öswer hwem han wll. Ia och GudzGoDhect ochKarlighcet Tit.
3i 4. Flcreßewijs ckrc ep affNöden / then som hsr med ep ar til<

Xx i< ftcdz/

«.°m.9:,«.
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fredz/ han bortmister ratteligen GudzMd / och far Gudz Wrede/
och ätswer FörbÄNnelseför Walsignclsc/ Vödcn och enEwig För,
dömclse i stallct för
ket tiiMit och Helsivetit öpnat. Ty then som förlatcr stgh pa sinä
Gärningar/ han bortsiial lEsu ahra/förringar
Warck/ som fig stctff gifwit haswer för.alla til / och
älstar icke lEsum rattcliaen affHiertat: Then som HERran
lEsum icke kär hafwer/han wari sörbannatintilDöden.
laen sadan MennistiahatarFrälsarenlEsum: Thetta ärDo-
menatLmletarkomit iWerldena/ochMennistiornaalstade
meermörkretanLiuset/ty theras gärningar woroonda:Ty
hwar och en jomilla gör/ hatar Liustt / och kommer icke til
Liusct/ at Hans Gärningar stola ickewarda straffade:
Men then som gör Samngena/ hankonmler tll Liuset/ at
Hans Gärningar stola wara vppenbara/ ty the arogwr-
de i Gudi.

~iim.l.«.

-'-

I I. <larom tllthetAndm/hululedeswijkunnombehalla/och
ickc öortmista Gudz Nadh:

I. Vaninnum agnirione, at wij erkanna/kanna ochbekanna
FäfangeliZhect ochSpnd. Harär lngen äthstiwat/alw

sanmians aro wij Syndare/ och haswa intet berömmaost
affför Gudi. Tagomtherföre Gudz4agh för ransakandcs
wart Wasende thereffter/ iftan thet försia Budct lil thct fidsia)
sa stolomwij bcfinnawärFaflingcligheetoch Spnd/at wij hafwa
försedt mcd Gärnmgar/ Tanckar och Ord. Thcsse aff
kände Cpnder masie wij bekanna för war GUGH / och om them wij
wardom tilsrngade/förGlldzOrdzTienare/Ia och them som beswä-

. ra waetSamwet: Then sinaVWgerningnekal/honom
der icke wäl gängandes/men then hmne bekänner och öft
wergifw er / han stal fa Barmhertigheet.

VHnicHccs,c6trltic>nc,sörmcdelsi angkr och
euclse öslperthebegangne spnder.Ttzen sombortmisierenadelstatt/han

DoKlIn»Ic:

V.om.;: 2j.
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hansörier/grämcr figh/grateroch ängstas thenH.
Tleefaldighcctär thenadlasicSkatt öswerallastattar/thenbottmi
siomwijofftarhrwart hicrta igcnom spndcn/fon.Prophctcn säger:
Idor Ondsta athsiiUier«der och idar Gudhlfrän hwar an-
nan/ochidraSyndergömabort hansAnsiHteifrän tder/
at j icke hörde warden. Therföre latom ch bcgrata och angra
ware Spnder aff alt Hierta. Nar Moses i flog pa har-daHällcbcrget/gicktherWatnvth: Slam / och latom sia/ ware
fieenharde Hiertan/ mcd at Heta öswerfiödigeTa-
rar linnavhr ware Hgon/ssm wittna omwart hicrtansförbraken--
heet. Gratom medPetro ochSvnderstan widßordetiPharisecns
Hws bltterltgaöfwcr wa°reCpnder:lil<swer idor Hierta och ie
keidorKlader/och wänoerider tllHErren iderGndh. Go-
daGärmnZar töroms wtj intet ftambcira/tp the mcd ojjwarda snart
förtarde afGudzwredcs Eld.Hafwom therstre dcste större anger v-
thi Hiertena: Salige aro tj)e bedröswade/ ty the stola fs
Hugswalelje affGudi aliena: TheOster somGudi behaga/
aro en bedröfwadAnde: Ztt bcdröswatochförkrossathier-
ta warder Gudh icke forachtandcs. HErren är hardt nar
them som itt bedl östvat hierta hafwa/och hielper themsom
ttt beorösivatmoDhafwa. Han helarthem stm ittMroft '
sat hierta haswa/ochförbinder therasCweda/efftcr fitM-
te: lag/jöger HErren/stal vpjökiathet borttappada/och '
igenhmnptathet förwildta/och förbinds thct jargada/och
starckia thet swaqa> och hwad sett och starckt ar/ stal iagh
bewarch och stal fföta thenl sajom the betorfwat. -

3. (,lgrjHeOei icke saangrom/atwijicke
förtwifiom/vthan anstadom Oudz Nad/som ingenßootferdig spn-
dare än hafwcr förffutit/ vthantaZit til Näde. Som han säger:
När en A)?an stlllier sinä Hustro lsi ä sig/cch hon faar ift ä.
honom/och tager en annanMmi/ chor han ock taga dcn-ne til fig igtn iWordc lcke ta Landet or enat?Men tn hafwcr

X)c iij bolat

'7-«

?°°'- '"»>

"""'

'''''

»?-

-

w. ?



Tl,?. I l :'^6

7-

5),1.t:7,2cc.

i.ciol.l:;»

LKi. 5;: >,.

ThenFemtePredikan
bolatmed iqen til migh/sZger HTrren.
Tu ffonar allting/tp the äro tin/HERre/wsom <ti)flver älffar/
ftger Salomon. H igcligen bepriiftr Moses Gudz Barmhertig-
heet/ts HERren gick fram om för Hans Mstchte/ ropadchan:
HEAre/HEn-e/Gudhbamuhel-tig och nadelig/ochlang-
modig/ och affstorNädeoch trofast/tu jombewarar Nä-
de tilTusendc Leder/och förläterMlHgärnlNgar/ ibfwer-
tradelse och Svnder. Therföre j som sruchten HERran/
tröster vpps honom/ hanfelar ider intet. I lom fruchten
HERran / Hoppens thet bästa aff honom/ sä warder ider
Näd och Tröst altlidwederfarandesl I somfruchtenHEri
ran/förbijdcr hansiNäd/och wi,ker ickeaff/at j icke fsrgäs.
Seer vppä the marcker, them: Hwil-
ken är nagontijd pä Skamkonimen/som vppä honom för-
hoppatz haswer? Hwilken är nägon tijdh förläten lom i
Gudzsruchtan bliftvit haswer ? Eller hwilken är nägon tyd
förlmsdd jom honom akaUat hafwersTyHErren är nä<
delig och barmhertig /och förlster Synderna / och hielper i
Nöd- Wce them somförtwifta pä Gudh/ och intet stst sia / och
thcn Ogudachtiga som böpel sig htjt och tijt:Wee them sörtlvifia,
dom/ty the troo lntet/therföre warda the och intetbMrmaoe.Wce
them som icke vthärda-.Huruwilthemga/ta HErrenthemhcmsö,
kmndes warder

4. Klerici OKriKi spplicatjone, Igenom lEsu dyM
Förticnstz Mgnande. At wij siaoeligcnttoo/atGndhsbr lEsu
Pijnalkull/förlatcr Synder/och bcwijsar fin oförtienta
I«ad. lEsusChristus är giord otz tilNGdomaffGudi/
och til Rittferdigheet/och til Helgelst/ och til Förlotznmg.
Om hwilken Gudh ft talar: IgenolN sin Kundstap stal han
(lEsus) mm Tienare/then,Mttserdigegöra/ty yan bar
theraS Svnder. Ware Gärmngar äro Träck och intet: Wien
lEsu Förticnst mcd Trone fattad/<lr gansta Mg/ som iag fött

bewijst
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öewijsihaflret / och Paulus märckeligen bcwijscr. ätGudzßät- »,om. z i »s.

21.ftrdighcc! vthan
fcrdighect/ sciger iag / som kommcr aff lEsu Chnfii Troo / til alla
och öfwer alla the lom troo. Wwälcfftct wljwcte/atMcnnWan
ickewarderrättserdighZenom Gamingar/vthan genom
Trona välEsumCtzrisiumlSä ttoowij ock pa lEsumChrisium/
atwn ssolerättftrdlge warda genom Trona vä Chrisiunv ochickp
aff<lagsens Gä;n«ngar. Therföre at intetKött wardcrrättferdigt
genom «lagsens Gerningar. Therförer

Allena tll tig
Mltt Hopp siär här pn lorden/lag wect aunor forwlst/
Mln Trosiare astu wHrden/

tkw,F Tljd ar mgcn Vthkorct/
werlden war mgen tNennlffta bohrcn/«3HM kan aff Nottn hlelpa miZI)/

I«ZH ropar nl «W/Tllthcnman mästförtwsiar fig.
Ia Tumin Nädige K- Himn-elsscFader/Täncf Vppä tinSons
Pijna /ochförlst mig för lEsu stull mm Snndz, Mitzger-
nmg then sior ar/ Och miekan Svnden/ ja cch Wreden
tma/SätttmSons Lydno/Kortzochblttra Pimo/Soln
Ut sitt Hierta/ öpna och fin Sijdo/Werlden M godo. Titt
Wörck rhet fijlw/ (wft ärom alle GUBZ Wa"rck) Lat aldNg
förfaras/och tm Sons Pijna/ ey förlorae warda/ Gör j
Hans Blode/sä cchWattuftode/Oststärcchreena. Ah.'iagh clr fuller en siorEpndare/men Gudz Aad ärfasi siörrc / Oudhwar, migh Spndare nädigh/ och miffunde fig öswer migCpndare.
Fader/ iag hafwer svnbati Himmelen och för tig/och ar icke wärd
at kallas titt Barn: Men thctär min Tröst:TherEpnden öswer.fisdar/thcröfwerftödarMdenmpckitmehr/GudlatestnMdwam
wäldig öftver migEwinnerliga.

psZI. 2z: l 1,.

kplxs, l: ,»^

R.OIN. 5 ! 2 0..

Vthi tzwilket wif ater noga gisirom acht vppa:
I. V«m pi«t-lljs, Gudftuchtighetcnes W<qs: Men mgwil

offra med Tackssyelfe, minLöffte wit mgbctÄaHEtwnom>
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TwHggiehanda lof.v « Jonas: i. FHcrilicium.Oifer: lag wil
offra mcd Tacksiiyelse/thet Hr högeligen tacka Gudh för en nadig
Förlotzniug/ Wer lavioz Exempel: lag wil myckit tackaHEr-ranommedmin Mun/ochlofwa honom ibla»d nmnga: Tp han
siar them Fatttga pa högra Handena/ at han skal hielpa honoyji
ism them som Hans Sedänloswarlonas.- 2. Vo<-
tum iöffte: Mm Löffte wil iag betala HErranom. Hwad
han lofwat haswer/sörmälesep;Men dsch loswar han ssgh willia
vppenbarliga i GudzFörsambling fullgöra sstthemliga och lönliga
<löffte/ som han giorde i Hwalfi!?ens Bwk. Effter Gudz Befall-
ning: Hffra Gudi Tackoffer och betala then Högste titt <löffte.
Sagiorde och Patriarchen Jacob : Jacob giorde itt-löffte ochsa-
de: Om sä äratGudt) bliswer medmigh/och förwarar
migh päthennaWWn sdm iagreser/ochgifwer migßröd
ttl at Hta / och Mwer at Mdas med / och sörer migh med
Frijdäterhem igcntil min Faoer/sä stal HEAren wara
mm Gudh/och thenneStenen lom iagvpreest haswer/stal
wara itt Gudz Hws / och alt thet tu mig gifwer/thet wil
iag glswa tig Thende OmOffer.och,!össtetalteiag wijd-
lyfftigt vthittzen 13. Preoikflnaffförsta Cap. sedermehra-

1. 4äwmförfii thctta andra,Stpcket:AtwiliallanTijd
ta op om then sdlaßpgden / som arTacksamheet /för alla Gudz
GudoomeligaWzlgärnmgar. Them wijalla cprakna kunna.lo-nas tackar innerligenGudh för en Hafweeicke
lEsus Chrtstus Gudz Son/vthan store andre lctamlige
ningar/ förlossat oi) ifra Spnden/ Töden/ liefwuicn /Helsivetit/
och then Ewiga Fördömelsen/ iqenom stnDZd och Pijna/ och dags-
ligen förlossar ifran alt ondttHre wiz täicke plichtige at lofwayo-
nom dageligen/och säya meo Sprach: lag tackar tig HErre
Konung/ och loswartig Gudh minFräl>are/iag tackar tino
Nampne/at tu »nittBessirm och MpGochförlossat das-
wer minKropp och SM vthur Mat miO

cffttr
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esster tina stora och högtberömda Barmhertigheet ifrä
theras rytande som mig vpsiuka wille. Mhur myckin Be-
dröfwelse ther lagvthl lag. Vthußrandcnsom mig om-
hwerfft hade/mitt vthuElden/at iagh icke vpbran/vthur
thet diupa Helswetis Swalg. lag war hardt närDöden/
och mitt Lijffwar sa hardt nar nidsuncket tilHelfmctitlag
war omhwerffo och ingen halp migh/iagh sötte hielp nar
Mlennifkiom/ och fan ingen/ tä tancktc iag HErre vppä ti-
naßarmhertigheet/ och huru tu altljd hulpit hafwer / ty tu
vthielper alla st>m wantaeffter tig: Thersöre lofwar iagh
titt Nampn vthan ända/ och prijsar och tackar tig/at tu mig
hulpit hafwer vthu sördarff/ och ifrä alt ondt. lagh wil
HErre tacka tig/ lofwaochprijsa tittNampn En Lcncti,
«HHrius, somenWalgärningclrwederfaren/maste patreggiehanda
wijs bewijsastgtacksam/emotsinWälgerningzman.- i.Lcncöei,
UM at han lärer ehrkanna Walgermngen/ och
then i sttt innersta Hiettä betrachfa/hwilket bäst steer/ nar wij befin-
nom war Owärdigheet och Gudz stora May: tt/ wtz äre Stofft och
Asta / och en slem Trcick then fiund wij lefwe. Boch bewijser Gudh
otz sa myckit godt/ och hafwer bewijst. Hrkännom therföre Gudz
WÄgärnmgar/medfiölsiaödmtukheet säpandes: lagh ärför-
ringa til all then Barmhertigheet / och all then Troheet /
som tu/HErre/tinomTienare(Tienarinna)gtordt haftver.
!.

ärkänoWälgarningförandra/ Göromwijthetsammamför
hwarandra Frögdens Gudi all Land/loffsiunger til at ah-,
rahansNampn/prijserhonom harliga. SagerMGudh:
Huru underligaaro tinaGärningar/tinomFiendom/ stal
ftela för tine stora macht. All Land tilbidie tig och lostsiun-
getig/ Loffsiunge tino Nampne/ Sela. Kommer och seer
vppa Gudz Wärck/ thensävnderllgar ijmaGärningari-
bland Mennistiors Barn. 3. Oeprclliearum rcllibuerc.

<!«». ;lt l».
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354 Then Femte Predizlats
At en wedergäller bewijste Wälgärningar. Huru ssal iag
wcdergälla HERranom alla the Walgärnmga: son, han
Mig gör i HEne lEsu/ iag hafwerintct thet iag tigh glswafan.
Ttzelföre/wll iagmedßrenoffergö vthitittHws/och beta-
la tig mittLöffte/säzomiag mma Läpparvplätit hafwer/
och min Mun talat hafwer Thet mg tigh troli-
gcn/ igcnom tm Andes Bijsiand halla wil. Hch therföre affsager
iag dageligen Satan/näriaah Afftonoch Morgon beder imina
Böncr: besalleriaghmin
Anda/ tu hafwer mig förlöst / HERre tu trofaste Gudh.
lag wil och gärna bewijsa minMsia godt affttzeWälgärnmgar/
tu migh giordt hafwer / cfiter tin Befallning: Hwartukansa
hielp ttzem Torfftiga/ hafwer tu myckit/ sö giffrijkeliga/
hafwer tu liM/iaM doch aff thet litzla med gooo hierta.
Hijt höra alla goda Gärningar/the ratte TronesFl uchter. Om
hwilke för thenne gang ey t<jd giffz at tala; men thcsseOfferoch

stola wij göra emolGudh/warMsia och sielswa/somPau,
lus lärer: GudzNad hälsosam allomMenniffiom ärvppew
barat/ ochlärer otzat wijstoleförsaka Ogudachtigheet och
werldzlgaLusta / och leswer tuchtellga (emot oh fielfwa)rätt-
fardeliga (emot war Näfia) och Gudeliga (emot war Gudh)
i thenna Werlden/och wantathet saligaHoppetochthen
stora Oudz och wär FMarcs ZEiu Cdrist, härliga vp-
penbarelse/ then figh fielffgaffför otz: Pä thet han stulle
sörlossa otzifränOrättferdlgheet/ochreno otz s,g sielfwom
ittFolcktil Egendom / thet sig omgodagarningar bifiljter,

l!. Viam 52luriz, CaligheteneeMägh: At han MIZ hulpit
hafwer/ säger Jonas. salus affHEßranom tom-
wer öfwerfiödande Halsa/ vwnog hielp och rijlSaligheet/aff
hwiltom all god Gafwa och all sullksmlig Gafwa oswan efiter tom-
mer. Tytilstrifwer lonasGudi ssnomFrälsare ali sin Wälfärd/
hielp och Saligheet/ lil Kropp och Sial < thenna och then llllom-

nmn,
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mandeWerlden. The Paweste ropa i sin??ödtz; BaluB
Hielp ochTröss är hoos Mariam och Helgoncn;men Faluz je<
Kc>v« Wälsignat wari lEsu Nampn/ och priisat vtoan
anda,- ty thet är then vthkorat Hampn / ther wii mä fast
tlllända. HERre tänck pä mig esster thenNäd som tutmo
Folcke lsfwat hafwer: Bewiisaotz tina /Mp/at wij mage
see t«na vthkorades23älfärd/och glädia ost at tino Folcke
wäl gär/ ochberömma otz med tinomArfwedeel. TycPä-
wisse säya: i>2lus opcrum. /uKitl«, Salighect ochWälsärd är
vtigodaGärningar: Mensall>sseKov?: Gudh affsineßarm-
hertigheet/ hafwer otztilNsde tagit/ochall wärOrättser-
digheet/med Cbristi Blod afftwagit / all wär Förtienst är
vthelycht/wl) haswe ingenannorttlftycht, til Näoen mäste
wli faUa. Williom wij bliswa salige och fa Barmhertigheet/och

then T<id ost Hielpbehöswcs/ sa masie wij med Jo-
na lrösteliga framga til Nadcfiolen lEsumEhristum allena/salus
ix»6us, vthi henom allena är Hälsa och Saltgheet. Han ar war
zbfwersie Präfi och SiÄarsßiffop/hwilketEmbeteHanpaträg-
giahanda fätt förrättar: i. äoccnclc,, med
na är kommen affGubi jor en >lärare/ hörom Honom/hwarcken
hafwer hanwisi/ep Heller wijfer otzannorTröstochSalighcel/än
siq allena. SomDavid sagcr: Tu kunogör migh Wägen til
Lilfwet. Thet gör han ock ta han säger til Thomam: lag ar
Wägen ochSaningen och Lijfwet/ingenkommer tilFadren
Vthangenom migh. Thennaälv>2,nguN!2socl «l!ZuttH,ful-
ler träng men myck«t<lyckosam/som lESus atcrläeer: G2i' ige-
nom then trängaPortcn (Mum allenafattad medTrone)
ty then Potten är ochthcn Wägen ärbredsom dragcrtilFor»
dömelse / och the äro mangesom gapaHonom. Och thenPortenär trang/och then Wägen smal som drager tll Liifwet / och
fää äro the som finnachonom. lEsus vthrättar sttt Embete
z. usscrenäo, med offrande/ at han ster allena är war Saltghetz

Vpij Wtz
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356 Then 'FemtePredikan
Wlgh. TplEsussHger/lagtramparWiinprässcnallcna/
och ingcnaffFolckenarmed mig. Ther med hafwerßlodstänckt miu Mder / och iag hafwer besmittat all nnn Kla-
der. ck Facci-ciosöcs2crlscium, sielfwer lEstlS
ör bäoe Prästen och Offret / som mgick i thet Alpra-
helgasia / ena reefo iZcnom fittegit Blod/och hasiver sun-
nit en Ewig Förlotznmg. Therföre är han NviaTeftamcw
tzens Medlare/pä thet wij stolefa thchEwigaArfzensLöff,
te/ i Mat hansDöd gicktheremiUan/ttlFörlotzNlNg ifrän
wärOfwerträdelse. Hoo som wil warasalig ochftälsi/han troo
pa lEsum Chrisium/som sitt Lijff giftvit haftverförhonom
tilÄterlögning. Somär dödatoch haftreräterlöstosmed
sitt Blod. 3. Incercecicncic» lEsushafwer/ochdageligen vthrat-
tar sitt Prasierliga Embete mcd Förcbidiande / sa badh han för H
paKochet/siibederhan för pafinFaderstzögraHand.
Och atceärlEsus warMedlarcoch Wägallena til Saligtzetcn:
Han blifwerewinnerllga/ochhafwerlltosörfangeligltPra-
sicrstap/och kanEwlnnerllgaqöl a them saliga/lonngenom
honomkomma tilGudh / och lefwer altijd/ och beder altyd
för them. Förlate fiZ then som wilpalEsumCtzrtsium/hanfin-
Ntr tljkTwfi/ 1. In «»rarionc Fpirltuali vthi allahttNdanes Anfachtningar/när >lagen fölblarwarosuNkHmllHetzDunder
mcd Förbannclsc,' Samwetet förffräckerch; öfwer Spnden tro-
tzar Dleswulen 5 sa schom mcd Jonats2lus)eno
är mittLlwsoch minHalsa, för hwem stal iag fruchtamig?
HERren armin LijMrasst/för hwem stuUe iaghgrufwa
Mlgh? vthlKropfens 3wl» och twang
AllaWanner öfwerglf«,avj)/ wii <sw fötlatnc/la/kansteelahran
<ir sa sior/atingen Mennistiakan ost hietpä/sa säponi medlona:

fenovx: HERrewar ost nsdelig/tp efftertlgh bijoe
wij/warwarArm blttijva/och wärHalsa vthißedröfwel-sensTijd. Eswen sä wal lEsuS war HÄsa vthi siore Fahrlig-
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heier sow sma/ Iavthi all :Säat om iag mitt vthi Zrgtss
tvandrar/ss wederqwlckcr tu mig/ ech l äcker tina Hand
öftvcrnugh / ech hielper nngmedtlna högra Hand.

3. In rcntltivne n.ortaL, vthi Vödzenö K«MP/ta ittDillp
brusal har/ ltt ttzcr lögoncn willia btista j Tungan siil-nar,- Hicr-
tat baswKt / Häntcr och Fötter dana; all
HnZcst räkmVpvaHlWljkonMevltzllllrwel echNödzförlwift
IoM lckc.- 5«!ul Mj hasWOM M G«dh soM htkl-
xcr/ochHEßrcn/HCRren/lcm iftaDöden ftalsar.AH»
atwij tunte Ma: HErre/ sägtil minaSiäl: lag ar tin btelp

Mm Sial trangtar eO
tcr tmaEaligheet / iag hoppas vppätitt Ord. Min ögen
trängta effter tinaSaligheet/ och effter tina Rattferdig-
hetzOrd/handla med tinomTienare effter tlna Nad. S«
stal »ar Böd sörwandlas vthi en föölSömpn/ och ingavthiHEr-
»ans Roligtzeet. Hwartsi wij ffole vndfa Wälsignclse affHErra-
nom/ochßattferdigheet affwatHelsos Gudh. Ther wij faam
glädias HErranom / och sröZdas för war Saltghttz Trösi. Ca
htteethct: < manhiclp/
ochtinWWgnelft öfiver tittFolck/ Sela.

li. -
Jona: Säsom Jonas beklagar theras Elcnde som trösia pa ns-
gon annan änOudh allena,- men sin<lpcksal«Zhcet afflhen Trösi/
han hade fatt afiGudhtilflnßöönhörclscochHielp/thcnhanmrd
Tacksapelse berömmer: Sa spar och förkunnar lEsus Chrisius
sinäförsiockade Fiender / som achta-sin ZösciftZlichfef / sch förachta
hansdPlaFörticnfi/siörsiaVndetgans/ salctcs: The soM eff-
ter enannanlöpa/stola storßedröfwelje hofwa/ iagl) wil

Drickoffer med Blodh/ ellerföra theras
Nanipn i min Mun. Her sögcl ICsus: The Zclftro mig Gatia 1
sta/ocb Ettlfio dncka vthimin ssola Totsi /thetas Botdlrarcför
them enSnam til wcdergallningoch faN. Theras warde

/ - Vp lh ' nmck/
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358 Then Femte Predikan
msrck/s.?at the intet see/ och thcrasi».id?rlaialle.7ädesosiadiga
w «a/vtggiut tinaogunst pa them/och tin grymma Wleoe gripe
them. Tyeeas warde öde/och ing.n ware som i theras
Hyddom boor. >iät tncm falla vth<t.icn ena Spnden ejfter then
andra/at tye ickekomna tll tina R<ttfttdigheet.Vthl?rapa them
vthu the.leswandes Book/at ttze med t.M ittfcrdlgeickevpfflcf-
ne waroa. Thetta är en Proptzetia/lEsus berömmer med Jona
G"dz s.idantb«ömma:lagwil

en M,so: Ochwil högcligen ähra tzonon»
med Tacksiyelse. TtzeElendasee thet och glädia sig /och the som
Giwtz f3kia/themssal Hiertatleswa. Ochäter.- laglofwarHEr-
een/ttzenmigh Rad giflvlthaftver: MittHiettä glädersig/min ah<
ra arglad/och mittKött i?al säkeet,liggia. Httr: lagh wil prijsa
tittMmpn iFörsamblingenne/och predika tlgminomßrödrom.
lag wil predika Rättserdigheten vthi then siora Församblingen »

Sij/ i«g wil icke.latastoppa mig Mannen til/HT»rctu weesichet.
Tina Rattserdigheet fördäl iagickeimitt Hierta/ om tina San-
ning fördöl ickelina Godhet
och Troheet vthi then stora Församblingen. Ay! öpnaminTun-
ga/H HErre IHu / at iag mä l.ira aff tlg lofwa tig/

Tytin Oodheetär bättte än K)jf/mi-
nä <läpparprijsasig/ iag wil g irnaloftv' tig i minä iijffzdagar /

och vplyffta minä Handerititt Vampn. THet wore min hiertans
Frögd och-lllst/at.iag tig m?.dgladoi,Mmlof.va!?ulle. Niriag
mig i Sänglclg<l«/sa tZnck.riaipa tig/n^riagvpwaknar/sata-
lar iag om tig,-T) tu mm y eipare/ och vnder tina WigarS
Skugga wil iag frögda mig/mm Stil haller stg ii tiltig / tin HK,

gra Hand vppehallermigh. Amen/HCrre IHuAm-n.

<
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Capitel. 35^
wälsignat wari liLsu Nampn/ e«^Äe-

v. ii.

ACH HEnen sade ttlFiffm/ochhanspu-
tade Jona m vppa kandet.
ERren näpscr mig wäl: Men han giswer migh icke

M)Döde NOM. Sager then H. Tavid / Elstelige och Vth-GV waide iHERmnomIESUCHIisio fötsamblade/hwmest
then H.Bavidgisweroh twenneDng tilatsöfsiar

I. CaNitzgtionem vei Eller Gudz Fadttliga A-
ga. HERren näpfer Mig/ sager David» Tagcr aff
Bam/ tzwilke och agade affstneFöräldrar
ceptorer, them the doch högeligen Samma <lijknelse btw
karGudh hoos Prophelen lercmiam:lag Wllnäplatig Med
nmtteligheet pä thet tu icke ffalt höUa tig ossyldig. GUdh
näpser ost sine kära Ba»n til Bättting ech icke förwämng. Stal-
lom thcrföre vnder Kochens?Upst/ fasom. lydige Barn vnder
Ettaff. Itt Barnwalder icke rtzsat vthan Saat: Altjä haswa
lvi, isrö wäraFäders Ttjd warit i stora stuld alt m til thewna Dagh. Nar en Fadtr seer igenom Finger/ som Prasicn Eli
med sitt Bmnsßrott/bltfwer thet dageligen hatdare i Cpnden/sasom Eli Söner/ tröffandes paFör<ttdrarnasFromheet:SaZör
Mennistian/nör hon far lef»r<» vthi Cpnden vthanAga/bliswer
hcn dageligcnVärre/ och tancker: laghafwerfölt fyndat/och
migär inttt ondtwedersarit/Gudhcr myckitßarmhcr-
tlq /hanstraffar m,g mtet/ iagh lvndesä myckit iagh wil.
Wttn närFöräldrarna flamatteliFlN vppa/ och lMaßmnet vn-
dcr Rijstt/satager thet fiZ tll wchm M Otpad: Hswen med osi;
Tp then som lijder i Köttet/ han wander atc» aft Cpnden / pa
thet han then Tljden son tlltakK ä» 'Köttet/icke lefwa stal cftttr

efftetEudz willia. H^afflvmmer/atitt
Barn
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366 Then Slette Predijkan
Bam grater o5) VederschandesM aldrig sa willia göra mehr;
Sa förmanar och Syrach otz.- H?m Son hafwer tu spndat
wändt igen/ och bed at thet sirra giordt Hr och forlatit »var-
d«. Ic, HErre ssona tino Folcke. Fälla ickcßarnen hetaTarar?
FHllöinHch wilßattrmgenesTarar: Lät hetaTärar
deNattoch Dagd lilka jom en Bäck/ hältinttt vp/och tin
Agnasteen wänoe tllttt äter. Nar ittßarn bliswer stsrstt/och
achtaricke sma Hugg / sa föllia wist hardare / som braffbijta ige-
nom/ at the icke töras knorraemot/vthan sedän gsrna laggia ssn
Ryggvndetßijset. Hfwen med otz/ »ar wij icke achta the ringare
GudzPlagor/ sasiär han ost fiusalt mehr/ at wij Hans Grymhetz
RH seemasie/som Guoh stZ förklarar-Hwadropar
tm ffada/och öfwer tin storaWarck hafweriag doch thctta
giordt tig för tina stora MPgerningar/ och för tina starcka
Snnder stull. In tilthchVlilarastamas/och intetknorra emot
Gudh/vthan giswa vnderOudz Aga / som Baruch
förmanar: I Barn lilderthenWrcde/somöfwer iderkom-
mer/säsom, hafwenwiinlagtider araftmijkaifraGudh/sä
wander nu om/ ochwinlägger ider Tho finommeer atsö-
kiaHEßran.

11. ?arclN2M I.ibsr2tt'on«m, En Mdigh Föelo^mngMn
Näpsien;Men han giswermig icke i Dödenom. lödh haft
wer manga Bemarckelseri GudzOrd.-1.Klor, I'empc'r»lis then
Timmeligä Döden / hwilkom wii alleför syndenes stull/tilhöra.

Kloncruai'. KorHenSDäd: lag arme McnnWa / hoo
stal sMia migh ifra thenna Böozens Krovo s Thet <ir ifra then
Kcopp som med sa stor Elendighcet är b 'kajat.

3. ölors spiriru2ils,En AndeligDöd/hwilkenärSPNden/
vthi tzVtlkenenMmniffia dädäraffvlaturem

4. «terna, then EwigaDöden vthi Helfwetit /som
kallasthen Andralöden. Icke Pr David fhen Timmeli,
gaDöden/tp sager han:Hwilkenar then MenniMsom les-wer
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wer och icke seer Döden i Vthan alle Tee the sidsie tp therföee
lizdom wij Död/ at wij stolomvpwäckias ifranSpndzens
Död/och tzefttzas för lEsu Död stull/ ifran Helfwetis EwigaDöd.
la/ at Gudh och sa antingen vttzi thetta <lhfwet / eller igcnom Dö-
den stalbefrija osi ifranKorjsens Död effter sitt <löffte: Effter en'
ganstalijten Tijd stalögnesteen och mm wrede öswer the-
raS OdpgdfZ en Enda. När Fadren i Huset är wrcd/sa löper
Modren eller nägor godWän til/bederomßarnzensFörssoning.
lEsuswargode Wän/ han beder för oh/hoos then wrcdeOudh
öfwerSvnden/ at hanstal icke straffa o^som wij förtienom/ vthan'
sörbarnm fig igen effter sinastora Mldheet. Ttzenna

och omwäxling berömmer Gudz Ord allesiadcs/ om
hwilken wij och hafwom itt märckeligit Exempel vthilona/HEl-
rsn näpstr honom: Men han gaffhonom icke i Döden/ vthan eff<
terStraffet Nade bewliste/somwijhördt haswom/och ännu höran,
des wardom/med Gudzhielp aff warTe)lt/thenwij Vthl tHenna e-
na -laropuncht bctrachtom / beseendes:

Ls,i. i«t»s.

1'li«n>;: z«

derliga Förlo§ning vthur Näpsten. Hwilken bestrifwes.
I. HurKore liberanoniz, hwil-

kenkallas lellQV2, HEtren. Gudh förlossade honom. Jonas
lagtz iHwalftstensßwk/ hwadan ingen hielp waratwänta affna-
got Creatur iHimmelen eller pa lorden/Gudz hielp allenawar ho-
nom öffrig. Tythetärklart/ochaffGudzDrdvppcnbaet/at in-
gen annor wil ellerkan hielpa vthiNöd/änOudh allena/somMen<
nistian slagit hafwer för Svndenesstull/ medhwilken hon honom
förtörnat hafwer. Han allena förlaler Epnder / som öswer Spn-
den förtörnat är; han allena hielper i Nöo/afhwilken honkommer:
Som hafwer Wwet och Döden/thetHnda och Goda
Hwar meoGuhh latersce/athan ickeallenast är enrättferdigGudh
öfVer Spndcn; vttzan ock en nadig HErre/ som vthur thet palagda

Zz sp"
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? Then Siette Predljkan.
syndenes Strafffrälsa kan. Som han sägervthi sittOrd:lag/
HERren tin Gudh ar en starck Hamnare/ then som söker
Fädernas Mitzgärning in pä Barnen/ alt mtil tridie och
fierdeLed/ the sommighata/och gör Barmhertigheetintil
mang Tusend/ pä themsommig alsta och halla mm Bodh.
Pä thct Gudhallenastal harlig wara/och hafwa ährona vthi alt.
Hwllkomtilhörer machten/Rijket och Harllgheteni Ewig/
hect. Korteliga.

l. <lawm har aff/vthi Nöden atfty til Gudh aliena. Orsakm
til Värt förderffär Spnocn/ pä wär men GUdz Wrede pä
Hans sijda/ affhwilken Spndaren vptärd och fördärfwat wardcr.
Tp Gudh kan sä snart wred wara som han nädelig är / och
Hans Wrede öswer the Ogudachtige wander intet ater. Or-
saken pä wäefijda/tll en nadighlelp/arensannßootochßättring/
vthi Hnger öswer Spnden/ ochTrona pa Chvisium,- men päGudz
sijda är Hans ovthscipeliga Md offvthi Chrisio förwarfwat. Gär
nu til idart Hiettä jAfivertradare/ besccr idra Spnder/ ransaker
och söker ivert wäsende och besinner/at thet gör GudzWrede/ atj
sä sörgäsj Thcesöreäter:Wändt omtu Affällige Israel
ger HErran/ sä wil iag intetwändamittAnsichte ifrä ider:
Tn iag ar barmherticp sager HErren/och wil icke wredgas
Ewlnnerliga/atlenastkan tinaM>sigarning/attu emotHEl-
ran syndat hafwer /och hafwer lcke lndt minäRöst / sager
HErren. Omwander ider jaffalligeßarn/sagerHErren/
ty «ag wiltrolofwa mig ider/och wil hamptaider/ och lata
idertommatilZion. Thertu stalkaUamigkareFader/och
intet wijka ifrä migh. En förtörnad Mennistia läter offta icke
blidka sigh/ myckitmindrebewijser thcn/ henne fsrtörnat hafwer/
nägon Walgarning. Men Gudh ar icke finnad som enMepnis?ia/
vthan läter fig snart blidka / när wij siadeligen/med alleGudzßarn/
fip t«i honom/vthihwanohandaNöd förlätaoi)pähonom/somaff
allNöd hielpa kan. Och vttzi Trona sucka: Tu HERre lEsu
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Och Andra Ccipitel. 363
ast Ilräels Tröst och Hans Nödhiclpare/ hwij stickar tu
tig lijka som tu wore.frammande i Landena/ och jäjom en
Gast then icke mehr an ena Natt ther inne ligger? Hwij
haswer tu tig säsom en Hielle then förtwiftatar/ och sasom
en Kampe then intet hiclpa kan? Tu ast doch iw ibland otz
HErre/och wij nämnas efftertitt Nampn/ öfwergiffosi ic-
ke. HErre GudhAlzmechtig/ förbarma lig öswer o§/och
see til otz.Förbarma tig öfwer tittFolck/ som af tig Nampn
haswer/ och öfwer Israel/then tu källar tin första Son.
Hielp otzGudh wörjHielpare/sör tinsNampns ähra stuU-
Sadan trogen Tilförficht ar Gudimpckitbehagelig /at han icke al-
lenast täncker pa ch i war högsta Md/ta wy warda trangde po
stjdor/ vthan han förlojsar o!) waldeligen ther vth/gör them til stamsom hata H/bewarar för ptterligare och sandersin
Andavthi ware Hiertan/ som dageligcn trösiar/vppehaller och wc-
derqwccker ol)/ som han affNade lofwat haswer.- Om the än i

l annorNöd) haswer iag lijkmäl ickeförka-
siat them/ at thet stulle wara vthe medh them/ och mittFörbund
stullemed them intet mehr gälla: Tp iag ärHErren therasGudh.
Vthan iag stalwanda mig til ider/iag stal föröka ider/och
lätalder wara tll/ och iagssal göra mittFörbund sast med
ider. lagstalhafwa minßoning ibland ider/ochminSial
sta! icke sorkasta ider/ och iag stalwandra iblandider/ och
stal wara ider Gudh/sä stolen j wara mittFolck/ty iag ar
HErrenidar Gudh. Thcrföre: Ah.' Hielp otz HErre war!
Gudh/esster titt Ord/at wij magetacka titt H.Nampn/och
bcgä titt Loff. Lofwat wari HErran Israels Gudh ifrä
Ewigheet i Ewigheet/och altFolck saye Amen/Halelujah.

N. lcmporc affFörlotzNMgens Tijdh.
Hwilkcn war effter ttp Gpgns sörlopp / hwilke lange Gagar och

mäsi? thesse hafwa warit. Tu kare Jonas/huru haswer
tu waplttll modztVndetligen hafwerGudtz vppetzalllttlgh, Sasom
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364 Then Siette Predikan
thet hande med Jona / sa händer thet med mangc fiereGudz ttogne
3-prckare/at Gudh öfwar them lange vthi Fahran. Tree Bpgn
wistas vthi Werlden ar fullereylang Tndh; men at wara vthi en
Hwalfistsßwk/ i sadan siorFahrligheet/kunna lcswa/ar lange nog.
Israels Barn woro Tralar/ och the Egpptier soro Ua med them
jFyrahundrade Ähr. Vthi Domareßoken lasom wij /.at Gudh
offta sälde Israels Bam/ i theras Flcndcrs Hcinder/ som plagade
them hardeligen. Sasöm Cusanßlhathaim iB. Hhr. TheMoa,
biter i :8. Hhr. TheCananeer Hhr/ som them twingade-The
Mdianiteri/. Hhr. ThePhilisieer först iiB/och sedän i 42 ahr/som them twingade och förtrychte. Israclsßarn tienteKonungen
ißabel «72 Hhr.En fattigElendigQwinna hade lijditBlodgang

hon atte pa <lakiare/hade lijdit
mpckit aff them/och hade doch ingen hielp förnummit/ vthan thtt
wardtHeller warre medhenne. En fattigMan lag smk wid Dam>
men Bethesda i 38. Ähr/ och ftere sadaneExempel. Mangen masie
iaUan stn<liMijdprassasvnderßördan/och hafwer aldrigh ätiti
Glädie / vthan döör medbedröfwad SUI. Örsaken ti! thetta lan-
ga Drögzmal med Hielpen/ärickeGudz försumelse/ thenMenni»
stian offta intager/ at hon icke achtar finas Wälsärd: Tv thmsom bewarar Israel är ickesömnog etler sofwer. Icke Heller
«ff Haat och Nswund : Ty han förbarmar sigh öswer aU
ting / och hafwer Macht öswer all ting/ och öfwerseer
medh Mennissiornas Synder/ at the sigh bättra ffo-
la. Ty han alstar alt thet til är/ och hatar intet aff
alt thet hangiordt hafwer/ och hafwer intet beredtther

Haat til hafwer. Icke Heller affOwetenheet; TyGudiar
all hansWarck kunnog ifräWerldennesßegynnelse.Hans
WGdomar mulca, ovthöselig. Icke Heller aff oförmös
Zenheet,- Ty han förmä rijketiga göra öfwer alt thet som
wij bidiom eller tanctiom/effterchen Krafft som wärckar
i o§. Vthan i dels sin omäteligaKrafft til ähra: Tv thet ar mehr
at pptztelpa en obottltghoch söstwifiad ting /a'» en som nu först
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och Andra Capitel. 365
booMg 6r. Theras Sial förtwifiade för sngest/ och the
wiste ffg ingen räd mchr. the ropadetilHErrenifinenöd/
och lM förde them vthur theras ängesi ; Vels stn härliga
Frijhect til ähra/somicke arbunden tilnagon tijd /som han sade til
stna Moder vthi Caua iOulilla:Min Tijd är icke ännn kom-
pien. All ting hafwer sm Tijd: Sa hafwer ochwarßeoröswel-
seoch HEs?rans hielp stn Tijd/ nar the hwar andm möta stola.
Bedröfwelsen masse vpfyllas föll änHielpen kommer. TyHEr-
ren/ HErrm Zebaoth löter ga itt förbärff: Meu hanstib
lar thet doch i helaLandena. »wilten arwijsochbehaller thet-
ta s Sa ssolathe marcklahurumansaWälgemmgarHErrenbe'
wijser: thetgör han ock/dclsför waraffuU/tilatplöfwawarTroo/
Hopp och Talamod/at wij ma weta hwad Spnden förticnthaf-
wer/ och lämbedia: Ah? HErre haft
wa thet lw förtient/ men hielp doch för titt Nampn stuU:
Tn wärOhörughcet är stor/ther med wy emot tig syndat
haswe. Köttet wil wal söra ch vthiFörtwifian/menHoppetär
itt siadigt och fasi Siälenes 2lnckar/som altijd hoppas thetbasta/
och säger:DErren är mm Deel/säger min Sial/therföre
wil mg hoppas vppä honom.Ty HErren är god them jom
hoppas vppä honom/och the Släl som frägar effter ho-
nom Thet är en kästelig tmg at manor talig/ och hoppas
vppä HErrans Hielp. Thet ar en kästeligh ting at man
drager Ooketi Hngdomen/at en som öfweWfwen ar/hasi
wer Tälamodnar honom nagot vppäkolnmer. Och sätter
sin Munvthi Stofft/och wäntareftter Hoppet:Suckandes
mcd Hiob: lag förbijdar dageliga medan iagh strijder/til
the§ min Förwandling kommer.

li. <larom til ttzetAndrahwad
l. VcrilÄl Vei, Gudz och lEsu Chrisil sanfärdigaMun/vthi

hwilken inter swekäe sunnit/om then Hielp han losivat hafwer.'The Elende och Fattige Ma Trösiz Wain/och thcr ärintet/
Z i the,
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366. Then SiettePredikan
therasTunga tzoxttorckas för Torst. Men <agh HEAren wil
höra them/ iagh Ilraels Gudh wil icke öswcc-gifwatyem.
TyHTrren hafweritt bcdag lilsitt Folck/dan hielper then
Elenda härligen. IderSorgssalwändasiGladle. Wäl-
an tror tu/atGudhar sanftroig/scmgan är sielswa Saningen/
sa tror tu ock at Hans Old och 4öjsie äro och ja en Ew'gh'San,
ning och sansärdige. Som David mttnar iDtt Ord hafwer af
BegynnelsenwaritSanning/alle tinaßattscrdighetzßät-
ter waraEwmnerliga. Ochhalttig ftst widh Hans <löffte/ ty
han arm Hielle som kan.

kiäclica, o-i, tigicke swijkakan/
eller wil vthi tin stöd; vthan är en ttofasiStallbroder/som icke wil
öswerglfwa tig: Ty han ha.lerTroo Ewinnerliga. Han Hr
enKlivpa/hansWärck aro ostraffeligh? Ty alt thet han gör/thet
ar rätt. Trofast är Gudh och vthan altArgt/rättwijsochfrom
ar han. Intryckthetta hardt vH titt Hierta/tu vrässadeKor^dra»
gare: HErrans mildheet ärännu icke vthe/och Hans Barm-
hertigheet hafwer annu icke ända - Vthan hon är hwar
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Morgon ny / och tin Troheet är stor.
3.oci poccntia.GaozAlzmechtigheet: ThenHimelen/lordc-

«a / Hasivet och alt thet ther inne är giordt hafwer / och ännu
göraywav han wil. Hwizstulle han tq icke wara machtigibehage--
lig Tijd/ förlojfa tig vchut tin Nöd Thettaär then HErren som
war mcd Noach vtyi Accken/ och ,)onom taoan / then Isracls

förde Torl,7odde igenom töoaHaf>vct. Vppchöltthetree
Manner vttzi then glödanve Vgnen. lonamvthiHwaMen/och

thwan. Som tog Pttrnm vto,r.' Fingclset; frälste
theChrisine vttzi Bamascoifran theras störssa ftuchtochangest/och
gioroe theras argasseFiende/til theras bässa Ww. Thenna.mäch-
tiqaGudhlefwer annu: Han wil ochkan tig Hielpawist/Affall
Nöd ty hau weet tin brist. P' thet man ma see och kanna / och
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ochAndraCapitel. 3s?
ta giordt/och then Hclige i Israel hafwer thetta ssapat. I anseen-
tc til thetta/sa hafwcm itt godt Talamod/fasi war Timmcliga
Md wararnaqot lanZe. Säwarernutalige käreßröderin
M^ErrcmsTilkowmelieDag. CliHkctmaunenwätitarcff-
tcr then käsicligalordencsFtuchl/tälcllga bijdandes sälänähän
fär itt MorZonregn och lisstontcon Sa warer och j tallge/
cchstmcker idor Hlerta:Ty HERrane Tilkommelje är
när. Tager mmc Brödkl Prophclcrna för Estterdömelse/ til be-
dröswelse och Tölamod/ hwilte til ider talat tzafwa i HErrans
Nampn. Sij/wij balle thcm saliga som liidit hafwa. Hiobs Ta-
lamod haswen» yör.dt/och HErrans Anda haswen jsedt:
TyHERrcn är barmhertig och en Förbarmare- Therföre
kasicr nu ickc bortitraTröst/ som en sior<löön hafwer: TyTölS-
Modet är ider behoft: Pa thct j magcn göm Gudz Willia/och
fa thct som loswat är/ tp annu en lijtcnTijd/sa kommer then som
komma stal/ och fördröper icke. Mine Kärasie/förvndrcr ider ie<!
ke öswer then Heta som ider wederfars (then ider wedcrfats/ at j
stolen sörsötte warda)säsom ider hände nagot nytt. Vthan glä-
licns Heller at z liiden medChrisio:Pa thct j och fröZdas och glä-
dias magen vthi hansHärliZhctz rppcnbarclsc. Saligc arcn jom
jför Chrifii ?»ampn stull lizden Försmadclse: Tp Andan som ar

ghetcnncs cch Gudz Vndc hlrijlas pa ider: Närthcm blif»
lver han förfmädd/ men «ärider beprijfat. Ingcn ibland ost liidcrsasom en Möldare / Tiuff/ Ilgärnmezman/clicr som then thcr ttä'
der ini ens annots Embete. Mcn lijder han säscm en Ctznsscn/
stän n c siq intct/ vthan prnseOudh för then 3elcm Här är the
HeKgasTälamod/häräro the som höllä Gudz Bodh cch
3Elu 3>oo. Ah.' hwad bedröfwar tu ta tigh min Sial/
cch ar sao-oliq imigl)?Hoppas vppä Gndh: Tniag stalälu.u tacka ronom/ at han bielpcr nugh med fittAnfichte/och at han min Gudh ar. laghwönttreffterHEßran/
Min Siä! wämar/och mghhoppasrppahans Ord/ mm
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368 . Then SiettePredikan
Siälwäntar effterHErran ifränthenena Morgonwach-
tcn til thenandra. Israel hoppas vppäHENran/ lfrä nu
och i Ewigtzket.

111. sätt^onas
bleff förlossat: HERren sade til Men/ han sputade Jona
in pä Landet. Gani?amärckelige och tröstclige Ord. Tp sasom
GudtzförSyndenes stull/läggerchenaßördavppaisakanhan
ch och/ pa hwad satt honom behagar/ther ifran förlossa. Sattet
huru Jonas blefffralsibestrifwes,- dels ianseenve til G«dh:At
thet stedde igenom HERrans Ord/ och hanF Muns Krafftiga
Taal EMnnom nu/ affthettaochMe GudzWärck/atGuvtz
är en Alzmechtig HsHrre. Och thet/

1. I'iculo. affhans Nampn och Egenstap/ tp kallae han sigh
Li scK»«iäai En starck Alzmechtigh Gudh, Hans
Nampa ka!las/cliQVHkLeNatal,HEßrenthen
Mannen. Hankallasen mäcktigh Hielle: Tv han är Hhrones
Konung/HEAren starck och machtigh/mächtigi Ctrijdh.
TherfZre hafwee han mangaHärar/ som honom maste gärna lp»
da/ ty han hetor HERran Zetzaoth. See här om hansHaär och
thestmacht vthi l. Capit.s. Predijkan och,. OmMndigheet. Ia
kommer/j Förtrpckte/ och seer HErrans Wärck/then pa
ne ftdana förstöring gör. Then örlig fiillarihela WrrldenaOni
derbryterßogan/sönderbratarSpchenoch vpbrenner Wagnarna
medEld. Gudhären Alzmechtig HERre:

2. Lxercitia, vthi sielfwaWarckandet 'i. vthifittOld.
Igenom Krafft hafwer han ffapat Hitnmel och lord t
Tp om han figer sä fkeer thet/om han biuder sa är thet
giordt. Han vppehaller och b<lr all ting igenom sitt krasstiga
Ord. Igenom sammafitt Ord hafwer lEsus giordt the Blinde
seende/ the Döswe hörande/theSpetelstereene/vpreest the Döde/»'a
igenom samma sstt Ord vpwacker han och the Döda pa pttersta
Dagen. Therföre gäller hoos honom allena <i««77f«l«-

KA-



och Anora Capitel. 3^
Hwad han sager thet är giordt. Loeutiovei non ett so,

wm veibaliz icll s 5 realis. Gudz Taal besiar icke allenasi vthi
Orden / vttzan och sa:

t. -r» vihi fielswa Garningarna: Tp mcd
g« Hand gör han hwad han wil i Hlmmelen / pa lorden / iHaft
wct ech vthi allViuv. Och HErren hielper waldeliga medh'
sina högra Hand. Fistenmaste lpdaGudh/ masie
besiä i OäsmnMna. Tp besstifwessattct t,l Jöns Förlchmngt
Hels/i anftende til Fisten/ at han sputade honom pa
Thetta är alt Gudz Warck/ ösVer hwilket wij ost siorligen förun/
drom.' Gudh som tilbaka hölt then Babiloniste EldensHeta/och
«lcyonens Glupenheetvth, Babel/ han Me och Fiffens Heta och
Wärma/at Jonas icke iHans Bwk sörtard bleff. Vthan Zict o,
stadd/genomFiffenshwassaTander/vhr Fiffensßwk. EnHwal-
fisk begiftver sig ep gäma ath landet/ at Hans sfantcliga Stor-
heet ther ep fasina ma,- men annat höres i thenna Händel: Ty
Jonas mände och Gudz Hielp fä / När han vthi Hwalfi-
fiens Bwk lag/ I Dagar och Nätter tree/ Gudh med sitt
Ord thet wisserliga giorde/At Fisten honom pä Landet
sörde. Pahwad Orth Fiffen sputade lonam/förmalercpGudz
Ande. THcenee Fcriptura Lc nuBl'gccbimus<
Skrifft tijger Ma/fa williomwij ochgsrna tijga.Wtz bckpmbrom
osi ey om hwart han svutades/ attenafi wij wetom atthetärffedt/
spn. !io. 9.Cap. ».förmälerthet LuxiniskeHasszens
Strand. Hwilket Gudh bäffbekant är/om Fiffen kunde vthi 3.
Nvgn löpa öfwer izo Mijl/ tp sä langt ä, emilian loppenoch
thet Xuxinisse Hafwet. Men iag kan thet wal troo/ icke anseen-
deshwad Fiffen löpa/vthan hwad Gudh aff slnWWHeetbeställg
kunve/ tp heela thenna Historia är itt stortGudzVnderwarck/ som
öfwergar hela Jonas i förstonewillevih tilHaffz
bch seglaisran GudL / tp fick tzan ock ährligm segla/ icfe som han

Aaa Me

?lal!i0«:7,



?5,1. 4-4

DoÄrin»!»

i?l>.4:lj

37S Then Siette Predikan
wille ficlff/ vthmi som Gudh wille. Fisten haswer i twers öfwer-
summit ifta hela Vlledelhasivet/förbij hela mindre Afien/
sedän ftamom alla the Opar ciclaäez, helathet Haswet
igenom favit/ förbijgadt til <langd och Krokar/
framom donK2nttnopc/, sedän skutit igenom itt trangtSundin
vthi ttzet Haswet. Man ickcJonas watte ta beflnna/
narhanther kom hade vndcrligenfördthonow?
För Werlden synes thettawara oriimltgit/otroligitech omöpeli-
gitjmenTrone anammarttzetta sanfardeligen/siprcker sig hae aff
och fsrlater fig vthi allan Tijd/besynnerliga i Motgangen/vaGudz
GuddomeliZaFörfyn/ tröstandes sig meb thenChrifieligaKprckia
säleres:O Gudh tu ästännusä rijk/Somtu hafwer warit
Ewinnerllg /Zag beder ödmiukeligh /Titt Ansichtewänoi
ey srämigy/ At iag mä altijd blifwa när tig. ircm Mär
Sorgen migh tränger / Effter tigh migh förlänger/ Tu
kant mig bast Hugswala/Then tu wilt bewara/han är vtan
fahra/Tu mighförswara/Tigh wil iagh migh befalla?

111. ril thet Tridie och yttersta/ at Jonas sräteren Aff-
malningtilFrelfarenlEsum. Jonas warTree Bagar ochTree

iAlstensßwk: lEsuswar och ilerden/fast icke Dee ful-
le/bsch iftanFredagsAfftone»/ t« han ladesiGrafwen / öswer
-lögerdagen ludarnas sioee Sabbath/ vthi slttEwiga Rijke/ in
til Söndags Morgonen/ta han isrsntheDöoa vpstod. lESU
Vvstandelse bestod/ l. s"«l°'</«'' vthi <ltzffgöxande/at han föreena-
de fin Krovo och Sial aler med hwar andra / och foor strax ni-
ber tzanblottade
Försiadömen ochWälligheterna/och förde ttzem vvpenbarliga/
ochgiorde en harlig Seger affthem/igenom fiZ fielff. Seetzärom
iförsia Predijkningcn s 4. DoK. affthctta tp tros wij en-
falleliga/ at och Man i en Person/ sedän han fin
bestutneTijo vtiGrafwen hade tzwijlat/haswer niderfiigit tilDelf-
wetit/ en tzärlig Segerfmste/somhade öfwerwunnitSatan/sörfiört

. Hels-



ochAndeaCapittel.
HelfwetisKeasst/ och tzerrtagit Diefwulen / all Hans macht och
räddhoga/ hade mäsi Tralarwatit. lEsus Zick vthur lordenes
buuk lcswandes nsder ithenHelwetis<lewlatansDleflvullnsbuuk/
thetarHelwetit och chet ewtza Pijnorumet: Hwarcji thcn rijka
Mannen jemmerliga plaZades. Och satte 'lewiathen Giefwu-
len ennngvthiNäsona/ och förstört h«ns Rijke/ at han ch medh
sinä loaoKonsier inteeffada ma/ sälange wij blifwomvthi lEst»
warFrälsare. Tpthmsomvnder thens Högstasßestärm
sitter / och vnder thens Högstas och Alzmechtigas Skugga
bliswer/han säger tilHEßran: MittHopp och mmßorg/
minGudh theniagyoppas vppä/ty hansMar migh iftön
Zlagarcns Snarö. AH.'frögdomsHafflEsuwarSegerfur-
sie/Helswetts mächtisa Försiörare. Nuär wärGudz Salig-
heet/och Krafft ochRijke och Macht Hans Chrisiz worden/'
effter wäre Bröders Beklagare / Diefwulen är sörkastat /
then thembeklagadeförGudhDaZH och Natt. Therföre
glädiens j F>imblar/ och the som boo vrhi them.

2. In vthi Vpstandelsen lftan the Döda. At han eff-
ter sin Helswetis Färd / gick vthur Graswcn j cch vvpenbarades
mängom/som Petrussägee: GUDH hafwer vpwacktlEsUM
pZ Treoie Dagen/ och lätit honom warda vppenbar/icke
allo Folckena/vthanost somGudh tilförnetil Wittne vth-
Walt hade/ wij som ätom och druckom med honom/ sedän
han warvpständen isrän the Döda. Om Natten är lEsus
föddcr/om alatien ar h«n fangen/bundenochfördtförDomarenar.
)Ar hanblcff död förmörckades Solenöfwer hela «landet: Men
tillijka med SolenesVpgang/ ja förz / hafwer Rätftrdighetennes
SoolChristus lEsus vpsiadt vhr Grafwenne. «lätandcs sce /at
han nu allaredohade tagitost vthur mörcksensWalligheet/och for-
satt ost i filt Ewiga och Elffcliga Rijke. Thettaär nu thet Pau-
lus sager l Chrtstus är döder för wäraSynder/ han ärbe-
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Then SiettePeedlkän
grafwen/ och han ar vpständen pä Tridie Dagen esster
Skrifftcrnai Tp sa striswer Hoscas; Esster twä Dagar gör
han o;Z lefwande/ pä Tridie Dagen vpwäcker hanotz/at
Wij fä iefwa in för honom. Thetar: Vthi!.Dagar stalChri-
fius fölrättaHttrlö»lningenes Wärck / va 'langfredag ta han eödde
pa Rochet,pa <lögerdagen/ta han hwijladei Grafwen: Men pa
Tridie Dagen/ar han Grafwen framkommen/och
framfördtchitt Ewigt<lijff. Thetta hadelEsus langttilfömeoch
offta sagt. Tilludarnasägerhan: Slär thettaTemplet nider
och i tree Dagar wil iag thet vprätta/ men han sade om sin
Kropz Tempel/ochnärhan warvpständen ifrä theDöda/
kommo Hans Lariungar ihug/at han hade thet sagtthem/
och trodde thet Taal som lEsus sagt hade. lEsus tog til
fig the Tolff/ och sade til ttzem: Sij/ wij gaämvp tillerusaiem/
och all ting stola fullbordat warda/som strefwin äroaffPropheter-
naomMennistlonesSon/tyhan stal öfwerantwardas
ningom och beFäbbas och sörfmädas och bespottas/och se-
dän the haswahudfiangt honom/ stolathe döda honom /
oÄ) tridie Dagen lkal han vpstä igen.

Thetta affmalas «Joseph/som til thet Tridie Hhret laghiFaw
gelset,- men fialtes sedtm för Pharao / och bleff högeligen ährat:
lEsus Ctzrifius lag i Dödzensßandomtil Tridie BaZen/taär
han igen vpsianden/ bar oi) thet Ewiga <lijswet. Hch sasom Jo-
nas war Tne Bagar och Trccßattervthi HwaWensßwk/alt-sa war och Mcnnistiones Gon 3. Bagar och 3. Natter vthi lor-
den. Jonaskunde fuller icke fielff hielva fig vhr Hwalfiffen/ty han
war en blott och swag/ spndig Menniffia: Men Chrisius lEsus
hafwer affegen Krasst giordtsiglefwande/och med fin sörklarade

igenam Etenen/och effter hansVpsiandelse/has-
wer en Engel wältat Etenen aff Grafwen/för the Fattige OwM
nors och<lärjungars stull/som gingo tilGraswen/at the matteblifua
fullwissade omlEsuVpsiandelse ifran the Göda. Thetta ar thet
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Och Andra Capitel. 373
lEsus sager.- Förthenssul! alstarFadren mig/ ät iag läter
mitt Lljff/pä thet lag stalater tagat igen / ingen tager thet
«ssmig/mcn iaglätcr thet affMigsielff/tymg hafwer macht
«t läta thet/ och iag haswer macht at taga thet igen. Fisten
tunde icke/ öfwer beMmdan Tijd / behalla/fasi mindre fördärsw»
Isnam: lorden kunde ep Heller förlMa och sördärfwalEsum /

ihen Gudh vpwäckt hafwer/ ocl) sörlossat isran Dödzens Sweda /

effter omöyeligit war / at han stulle behällas aff honom.
TpsägcrlEsustilfinFader/tu öfivergiswer
Helfwete / och tiistader icke at tin Helige ftal see förgangel-se. Flsten sputadelonam lefwande pa landet: lEsusär tagen
vthurangest och Dom/ hookan vthtala Hans LiMlangd?
Fisten sputade lonam ickeiHafwct/vtan pa landet.-Tödenjpus
tade ickeChrifium
atptznas pa nytt/vtan vtomDödzensochKochenssngesi:
stus som ifrä the Döda vpwacht ar/döör intet mehr/ Dö-
den fär intet mehr macht öfwer honom. Tv thet han bleff
död/bleffhan Syndene dödengang: Menthet han leswer
lefwer han Gndi. S" siprck nu tin Troo/ O Elstclige SM
affthenna höga och nölwandiZa TroosArtickel/tilSaligheten/och
ttso/atlEsusCtzrifius sanfärdeligen ar vpsianden ifrä theSöda/

til en bettäftning om war Vpsiandelse/somPaul-märckeligen tze-
wijjär/schandes: Hr nuChrlsluspreoikat för ider/at hanar,
vpftänden ifrä ti,eDöda: Hwarföre faya ta somlige ibland
ider/at the intet ? HrnutheDödas
Vpftsndelse intet/sä arochChristusicke helwvpstanoen/är
Chnstns ickevpstä«iden/sä ärwörPredi kan fafang/sä är
och ioerTro fäsang Och wij wardom sundnefaljkGudzWit-
tne/atwycmotGud witnat hafwe/athanhasirervpwackt
Chrifwn,/ iden han ickevpwackt haswer/om theDöde icke
Vpsa.Tn om theDöde icke vpstä,'sä är icke hellerChristus
vpsianden. Hr Christusicke vpstänhen/ jäär «derTroosä^Aaa iij Mng/
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374 Then Siette Predijkan
fäfang /och sä ären j annu vthi edra Synder/ sa are ochthesörtappade somlChnfto affsolnnade aro. Om wij «ne,
nasi i ttzetta HjswethaflveHsppettilChristum<ft° are wij vslasti<bland allaMenniffior. Mcn nu är Christus vpstsnden iftä
theDöda/ ochwordenFörstlingen ibland ttzcm som sofwa. Eff,
ter Göden äegenom en Menniffia/och genom en Menntssia the dö-
das VMndelsc. Tysäsom alle döö vthiAdam/sa stole och
alleiChristswardalefwandegiorde. Hwaroch mvtl)isine-
gen Hrdning / Förstlmgen Clnistus/ sedän the som Ctzrifto tilhöra/vthi hansTilkommelse. WartLefwerne i thenna Werlden är
intetannat/an en längFredag/pa hwtlkenwij medChnjw
mästearbeta/lijdaoch döö: McnmMtt aftQVmnofötzd/left

. wer en lijten Tijd /ar sull mcd Oroligheet Och ta wart <lnff haf,
wer bäsi warit/ sa hafwer thetMöda och Arbett warit. Men eff-terDöden fäm wij medh Christo hwhlas vthiGrafwen;
Tp the Rätferdigewarda borttagne sör Olpckone/och the som re-
deliga för fig wandrat hafwa/komma til Frtjbh/ och hwizlas vthi
thcras Camrar. Ther vppä lärer en hörligPästadag söllia/pä hwllken wäraKroppar stola vpsta assloroenne/ och
warda insörde ien Ewig ähra och Harligheet. Ta ware
Hiertan stole frögdas/och ingen stal taga walGladieifrän otz. At
the Böde änteligcn ffole vpsta bewijses klarligeni

l. veritÄte Osi affGudz Sanning/hwadGudhsäger/ma,
sie wijtroo/hörer nuHEßrans Ord: MentineDödessolalef-
wa/och med Lekamenen vpstä igen/waker vp och berömmer
ider/< som liggen vnder Zordenne/ty tinDaggarengrön
March Dagg/ och lorden stalgiswa ifrän fig the Döda.
Zdor Been Ms grönstas sösom Gräs. The som liggia
vnder lOrdenne och foswa/stota vpwakna/somligetll E-
wigt öijff/ och fomlige til Ewigh Försmadelse och Blngd.
lag iiafwer/säger Paulus/Hopp til GUdh / at the Dödas
Vpstandelse stal stee/ bäde the MtftrdiZas och Orattfer-
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Och Andra Clipitel. 375
digas. Äfwen sasowMennistiorna nulefwa/sa ssola the och pä
Vomcdag wara i sior mpckenheet/ alla masie komma för GUD3
Vomfiool cftterPauli <lära ochHrdning.- Men wij Willie icke dölia
för »der Kärcßeödcr/om them somaffsomnadeavo/atjickesörien
sasom the andra/the intetHopp Haswa/Tpom WijtrooatlE-
sus ar döder och vpständen: Sa stal och Gudh them som
affsomnade aro/ genonl ZElumframhafwa medhonom.
Tv thetta säpewtz idersasomHEnansHrd/at wtzsom lefwe/och
igenölifwevthiHErlansTilkommelse/ stole icke förekomma ttzemsom sofwa. Ty sielswer HErren stal stijga nijdass Himme-
ten med Härstrij/ öftverEngelsßöst/och medGudz Ba-
sun / och the Döde i Christo stole vpsts i Förstone: Ther
effter wij som leswe ochigendliftve/wardom tlllijka med them
borttagne iSwyn emot HErran iWadret/ och sä stole wij
blifwa nar HERranom altijd. Sä tröster ider nu medh
thenna Orden inbördes.

i. H potenna öc lapienri» Oci, affGudzWWHeet och AIZ,
mechtigheet. Thet spnes galet och omöpeligit för Mcnnissiors fön
«ufft/ at Mcnnistiorna sörwandlade »thiStofft/vpälne affMat-
kar och Willdiur/ förbrande iEld/fördranltteiHaswet/ochvp-
stne affFlfkiar/ftola mcdsammaKroppar som the hafft hade/vpsia
igen. Men Gudz AlzmechtigaWWHeet är ingentingomö-'
yelig. ThetGudhloswarärhanmachtiZattzalla. De, lapicn»
tia cft mangfaldig rijk/ som säger til the dödaßeen :

Sij/iaZ stal läta kommaAnda vthi eder/atj stolen leswan-
dewarda. lag stal gifwa iderSmor/ och löraKöttwäxa
öfwer ider/och draga öswer cherHwd/och stal gifwa ider
Anda/ at: ater lefwande wardeu/ och stolen föl nimma at
iag ar HERren. Thetta HgerHEßren/HErren: EH /
iagstal vplätaidraGriffter/ochwtldämpta zdcr mittFolckttzcr vth/och j stolen förnimma at iag ar HErren/Md ta-
larchet / iagh gör thet och/ säger HEAren. Caduccrerna
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376 Then Slette Predijfan
nekadeVMndclsen/tyttze. wtsie ickeSkrifftcrna elserGudzkrafft.
Therföre/Gudhsom haftver vpwackt HE.ran lESum/
han stal och vpwäckla otz igenom sinä Krasst.
3. pustina Ooi. affGudz Raffeldighcel/somlönerGudfruchi

tigheten/och straffarOgudachtigheten/hlvilketlcke altiid sseer ithen-
na Werlden/hwaress the Gudfruchtlgeinaste mpckit lnda : Men
ttzem Ondom gar all ting wäl/the.grönffas sasom itt
Ttzerföre mäsie tilstunda itt annat <IU/hwaresi themFrommom stt-<
gäwäl/ och them Ondsm illa/somGUDZOrd wittnqr: När
Gudzrättwijsa Dosm warder vppenbar/ han stal gifwa
hwariom och enom effter hansGärningqr.Färvndrer tder
icke:Tythenstundstalkomma/ ldwjlko allr theiOrissterna
äro/stola höra Gudz SonsAöst/ och theso,nwäl hafwa
giordt/stola höraGudz Sonsßöst/ochthe som wal haftwa giordt stola framgs til Liifzens Vpltsndelse/ men lhesom llla hafwa giordt. tllDomstns Vp'tanoelse/Wlima-
ste alle vppenbarade waroa söi CyrlstiDomstool: Päthet
hwar och en stal sä ejfter som han hanolat hafwer medan
han leffde/ hwad thee är godteller ondt: Hwar och en stal
fs sinLööneftter sitt Arbete. Efftcr nu «Ue Mennifkior stola
pa then pttersia Bagen vpM/sa befinnom qvant»
c»rporHrcsurrcHura.hVllke/hufudane ochtzuru siore / Kroppal
vpstastole:

I, hwllke: SamaKropp<n/somw<l ithettaMfwetbutit
hafwsm/stole vpsta igen/medsamaßeenKött/sammaHdror/Ce«l
nor och Hudh/ til all sinsullkomliatzeet/ ttzetHiobch marctelizen
lärer: lag weet at min Förlössare lefwer/ och han stal pa
sihstone vpwackia mig afflordenne/och stal sedän i thesso
mineHud omkladdwarda/och stalimittKött fäjeeGudh/
honom stal iag mig jee/ och min HgonMla stada honom
bch ingen annan. Tp war brukligit vttzi primiriv2 kcclellH,
fötstaNpia Test.Försmntzling/ at nsrthe vthi Tronssiungande
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schAndraCapitel. 37?
kommo til the Otd: Vthwijste och togtzhwar och en pa stn Kropp

KujuzealN«rcsulreÄloncm,lag trorthtt^
ja Kötz Vpftändelst.

2. ()u2il». Hurudane -Znttt Ogahafwer fuller sedt/in-
tet öra hördt/ och vthi ingen Menmstios Hierta örstijgit
hwad Gudh hafwer beredt them wmhonom alsta: Tochsö,
eerPaulus theförklaradas Kroppar til fyraEgenstaper. i.anster
han p»lLoi!e8 <zulllirez, Mennistiones 3t)dande : Thet war-
»er sadtfölgHngeligit/och stal vpsia oförgllngeligii. Hlvilken o-
sörgängeligheetmärcker Frijheet iftan alt<lijdande/Hunger/Tsrsi/
Smkdomar ochGöden.: The stola incet mehr hungra eller
törsta/ icke Heller stalSolen salla pä them/icke Heller nägon
Hete. Gudhssal afftorckaallaTärar asstheras ögon/och
och ingen Död stal sedän wara/icke Heller Grät / icke Heller
Roop/ icke Heller nägon Wärck/warder mehr/ ty thet för-
ftti ar förgängit. Och thetta kallaS On« imp2llll?ili«ris. At
en förklarad tan alorigmehralijoa nagot ondttllee döö.
2. Ijnseer han k°t«nam «rcrn»m,thenvthwärtesKropiens
Gestalt: Thet wardersadtiSnöpligheet/ochstal vpstaiHärlig.
het.Sasom en lödKropp «ir sipggkall /bleek/stpff/sielnad/och then
ingen gäma röter ellerastadar:Altsä äro the förklaradeKroppar
däpelige/ ssöne/ gläntzande/vthan all blpgd och ncesa/ ja sa klare/
at wij skolomkunna see igelwmKropsens vthwettes alla the inwäe,
tes iemm«/ordentellgen/ja wara igenom stinande: Lararena
stol<» lyfasssom Himmelens steen/ochthe som mänga haf-wa vnderwijsttil Rattserdigtzeet/ sasom Stieruor
heet. TheRattferdlge ssola stijnasäsomSolen, lherasFa-
dersRijke. Dochvthi thetta privilegio blifwerathstllnat/efftersom hwar och en hafwerpchsatGudi/ vthi stn i thenna
Nerlden - Tv/ en annorKlarheet hafwer Solen/en annor
Klarheet hafwer Mänen/ochenannorKlarheetStiernor-
Na: Ty en Stiernagär öswer then andra iKlarheten/sam-Bbh . male-
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Then Siette Predijkan.'378
maledes och the Dödas Vpsiandelse. Thetta kallas clos c!«ri.
«cis öc pnlckliruclinil, en Klarheetz och däyeligheetz Gafwa.
3. Anseer han Vir« fielfwe KropsenS Kraffter: Thet warder
Mi Ekröplighcet/ och ssal vpsta vthi Krafft/ en död Kropp ar
ströplig/vfhan Sinne/rörelsel ochKraffter/kan icke fördliswaMal-
karna iftanfig/ vthan vpätes affthem: Men han stal vpssa siarck/
krafftig/vth.in feel/<lyte och Br<ickligheet. Thetta kallas 2-
§ilirariB ö>: faculrariz, en wighetz och fiarckhetz Gafwa/at en för-
klarad kan »vara vthi itt Kgnableck/hwar han wil: Ty
the stola klarliga stijna/ och fahra säsom Eldzlögor öfwer
Cträä.
4. Anseer han tormam inrornam, Then inwartes Kropsens
Geftalt. Thet wardersadt itt Viaturligit och stalvpsiä

HzriWerlden ärMennistiansKropp
derkafiat naturlige EgenstaperochGärningar/ sasom:En Men-
nisttaföder fig mcd Maat ochVrpck/föder afffig en annorMen-
nistia effter fitt siagh/honwäxertiloch tageraff/rörer figvhr rum
irum ete. men / i och effter Vvsiandelsen /wänder alt sadant ater:
Tp wijbekommeAndeligeEgenstapar. Lrir non

stal blifwa ittAndeligit^ekamcn/och icke nagonAnde/
som hasiver hwarcken Kött eller Been/ som wij lärom hafwa. tnr

?570 «on thetffalwara samma Kropp til fin Warelse l
Men icke til Egenstaperna. Ty han stal wara icke allenasi full
mcd Gudz Anda/ vthan sä Krafft/ mvckit subeilr igenomZa vthanhinder andraKroppar/hwareN han wil/sasomChnsius gickgenom
Graffsienen och lpchta Dörar: Nu stal lEsus förklara wör
ströpligaLekamen :Pä thet han stal göra honom lijkmed
fin förklaradeLekamen/affthen Krafft thermed hanförmä
sig all ting vnderlöggia. Ia när lEsus blifwer vvvenbar/ ta
warde wij honom lijke/ ty wij fäsee honom säsom han är.
Thetta kallas cioz luotMcarisK 5 spirima!lB uperationiz, en Nat,
hetz och Andellg wlirckandetz Gaswa/at wij älom ospnlige för an.
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dre oförklaradeKroppar: Tp wij wardom fäfom Gudz En-
glar i Himmeten. Men the Förvömde vthi Helfwetit hafwa en
Enngh/ skamlig / neesiigtz Odödeligheet/ Pijnos olijdeligheet och
Owaai. TherasMmkstalickedöö/ochtherasEldfialicke
vthstockna/ ochstola wara enstyggclse föraltKött.

3. huru fiore: Tlvggeligast ar sapa: At hwar och
en stal vvstapa pltersta Dagenmed samma storleek och alder/ som
han lades iGraswen; tp sammaKeoov fom sallen ar stal vvsia igen.
Thetta öewijser Johannes/ som sag l Andanom lEsum vthi sinä
Härligheet/komma til Bowen/ när han s6ae«: lag säg theDö<
da stora och slna/stä iGudzasynn/ och Bökerne woro vp<
latne. The Hrden fiore och sma sörstas försi riZurztc,: Medh
store/högre och förnamligare ständz Personer ochMenm-
stior/ mcd smä/the ringare och affgemenare Tllstand. Se<
dan proplie, pngre och cildre/ siörre och mindre/hwilke blifwa döm-
de/effter somstrisivit warißökerna/effter theras Gätningar. Sa,
lig och Heliä ar thcn som deel hafwer vthi försia Vpstandclsen (i-
-ftan spndenesDöd tilßättserdtghetennes'li»fflEsum)öswerthem
hafwer then andra Böden ingen macht:Vthan the warda Gudz
ochChristiPräsier/och ffola «gnera medhonom.Sä haller och
j ider thersöre/VthwaldeiHEßranom/ at jären dödeSyw
dene/och leswomGudi genomlEsumChrifium wsrHEr,
ra/Amen HErrc lEsu Amen!

Sluch p<i Andra sapttlet.
<DbERre lEsu Christe/om tlghbehagarotzpöläggia

Kortzens/ inwärtes och vtl)wartes Plsgor ocl)Mot<
gäng;sä gissotzKraft bäde tilLijssoch Siäl iadant täleligen,
til tin i^hraochwära Saligheet/draZa.
lens Snaror/at han o§ hwarcken snaria eUer fänga mä/
myckit mmdre föra vtbiFörtwifian. Säg tllwareSiälar:
lagh ar tin Hielp/ stprcker och Hplnfft

Bbb ij HEr-
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Then SiettePredikan'35"
HErre öfwer os tms Anstchtes Liws/ i thenna Werldenes
Elmdiqheet/atwij mögeframhärda iTrone m til Endan.
Bortgöm icke titt Anfichte för off vthi Kortzens och Död-

zensängest/ vthan nalkatig til wära Sialar/och för-
lossa otz för tinaGodheet stuU/ Amen.

MtIridiePwHetew lo^
isapltel. Fdrsta Predtjkan

Mli H«Bh frättMenmlNor haftver »ag wändt / etc.

<MH Hkrrans Ord siedde annan gäng
ttl Jona och sade - Stat vp och gack

<n vttzt then sioraStadmNinwe/ochpw
dlkahonomchenPrediMnsomlagtigsagen

Ta siod Jona vp/ och gttt bort tll N<-
neve/ sasom HErrensagt hade/mm Ntne-
vewaren GudzStad/ treeßagzresorstor.

Ochtälonabegpntetheringa cnaDagz-
reso/predtladehan och sade:?het sr ännu
fpratljoDagar/ och säfial Nlneveförgäs.

är god och srom/ therföre vnderwijsar han
pä Wägenom. SägerDavid/Elsteligeoch

'V»Vth»ajde i HERranomChristolEsu söesamblade/hw<P«fi then H. David gifwer pS atsörsta:
l. 3o^
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l, vonittrem ve,,GudzGodheet/HErren ar god. Gudh

ar god dels afffig sielff/» sig sielft och genom fig stelff
är han then sielffständiga / oombpteliga och oföranderliga God-
heten. Ty ingen är god vthan Gudh aUena.
god/och hansNäoe wararewinnerllga/ochhansSaning
isrän Slächte til Slächte. TackerHENranom Zebaoth /

athanZsa god är/ och gör jwaltndwäl i Ewigheet. Gudhsr god dels rclÄtc» ianseendetilCreaturen/ besynnerlig sinheliga
Kyrckia och FörsamblinA then han gör och lofwar alt godt: lag
stal göra itt Ewigt Förbund med them/ sä at lagickewil
afflata at göra them godt. Thet stalwara min Lust/ at
iag mä göralhem godt.lag stalplantera them troligaaff
atlo Hierta/ aff allo Siäl. Tacker HERRanom ty
han iir mild / och Hans Gooheet warar Ewinnerllga/ Hos
kan vthtata HERrans drapeliga Garningar/ ochMfaall Hans
lofliga Wärck. HErre tänck pa mig effter then V?ad som tn tino
Folcke lofwat hafwet:BewijsaotztinaHielp/atwijmage see tine
VthkoradesWälfärd/ochgladia ost/attino Folckewät gar/och
terömma med tinom Arftvedeel.

li. Juttlliam Oei, Gudzßättserdigheet/HErrenärfrom/
«Kuz ett vominu,/ HErren är rättwljs. Som Moises
nar: lag wilprittaHErransNamptt/glswerwäromGud
Mnaöhrona. Han ären Kttppa/halwWärckäro ostraf,
selig/ alt thet han gör thet ar ratt. Trofast är Gudh och
vthan alt argt/ rättwijs och from är han.
med finGodheet: Thersörevnderwijser honEyndarena pa
Wögenom. I Grundspraket siar (.li2r«im d<vn äcllexir,
försiockade säkre Spndare/ ftm aldeles affwtzkaochspringaöswer
Snöret/sadane ärewij alle The doga intet/ochäro
rnsipggelsewordnevthitherasondawäsende/ingenärsomgodtgör.
The äro alle affallne/ och allesammans odugelige/ thet 6l mgen
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som godt gör /ja icke en. Sadana kundeGudh affsin rättNlätig»
Fromheet / som icke wandra i Hans fromheet / sirax öfwergiswa/
alttwarda ath Ittfwulen / och siörta i Helfwetit ewinnerligen at
ptinas. Men mitt i fine Wrede täncker hanpajma Barm-
hertigheet/vnderwijsandesSyndarena paWagenom/ gif,
werthem tijd atbattrafig/lijver ttzem medstorTalamodigheet/loc-
kar them mcd fin Godhetz Rijkedomar. Brukandes sörst /ulliti»su a I.<-8«li, <tagsens stränga Rättserdigtzeet/ som «Gudz oom-
bptcliga Willie / at alla stole lefwa Gudeligen / tuchteligen och
Rlittfcrdeligen/ löner them som thetta halla/och straffarHfweltr«i-
darener/som här emoi synda haroeligen/hwar affSpndaren begpn-
narangsias ochförMckiasöswerspndenessiorheet och straffzens
grufweligheet,- men Gudh wil icke spndarens Död/ev Heller Hans
söttwistan/wtjser H sed»n Lvanzelicam, thct H.E-
vangeliz Rättferdigheet/atlEsushaswer lljditßöd ochPijnaför
alla wara Spndcr /om »ij therföre troo pa honom/ sa stole wij icke
förgas/vthanfäEwinnetltglt HU. Hwar affSpndaren ftögdae
sig öfwermatton / och teor pa lEwm stn Frälsare med full tilför-
sicht suckar: Wijwarde jwmyckit mehr behaldnegenom ho-
nomförWredenne/effter wij aro rättserdigegiordeihans
Blod. Och seoan tager Gudh SvndarentilNadesör lEsuVöd
och Pijna stull. Föredragernu Satan
ra Synder/ at tu icke tzafwer stalttig / sa sucka
affittßootferdigtHierta: HHrren <irgod/och förlster/thersöeeFörtitt Nampn stuUHErre/warmineMHgerningnade-
lig/then stor ar. Wil Satan tzsr pa andra stdan / störta tlgh i
Cäkerhett/sapandes: HErrenärmyckitbarmhertig och god/ han
straffar tig intet/ tu ma wäl synda sa mpckit tu wilt,- sa swara:
HERren är srom/ mg masie och wara from/ Han kansa snart
wred wara som han rUdelig ar/ alle HErrans Wagar a-
ro Godheet och Sanning them ftm Hans Förbund och
Wlttnesbord YM. BeMa tigat wandra Hans W»iM/sa°far

Satan
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'och Tridie Capitel. Zzz
Satan ingen macht mcd tig. Vnderligen vndttrvijfieGudh Jo-
nani/vnderliga vnderwisieGudh theNineviter pä rättaSalighetc-
nes Wagh- Hm lonahafwom wlj hötdt/ om the Mneviter ta-
las i thetta 3. Cap. och i theffc Hrd/huru Jonasttzem om»<inde
til Gudh. Belrachtom thelföte thenna cna «läropuncht:

inKjeuunrur inViam,HurUledtstht!
Nineviter vnderwijses pa rotta Wägen.

Vthi thetta <lärostycke förhälles i
I. inttirucwniz plincipHliz, Then sömämsieHesat til

the Nine»iters vnderwGning/hwilken är Gudh then H.Teesaldig-
heet -. HErrans Ord ffedde annan gang til Jona. Sasom
Gudh allena warckar MenniffionesHmwändelse ochCaligheet)
sä ar han och then som allena tiltalar Mennistian har om; dcls
(3en«a!iccl, och vthi gemeen / at han sänder sitt brd tilalla
Mennitkior/befaNandts medfiiijt at the thet höra/ther efftertroo
och lefwa stole; Ransaker Skriffterna/ ty j mene ider haf-
wa ewinnerllgitLtjff l them/ och the som wittna om migh.
Delslpccialiccr, i synnecheet tiltalar han fineförordnadesom i then H. Treesaldigheetz Nampn vnderwijsa Syndarena pä
Wagenom. Hwilke han sielffhaswervthn>aldtiModerlijfwet/til
fine vthkorade Redstap/«t bära hansNampn in förMennistiors
Aarn / hwar til han them och i rättan tijdhkallar och sänder/somChrisius säger - Sadan ar myckin/och Arbetarena aroM
Beder förthenstull Sädenes HErra/ at han sänder Ar-
betareisin Säd. HchthennaGudz Kallelse är twäggiahanda:
~ lenmeliiHtÄ, At GUdh stelff munteligen

2 Oco fäKa ö<: pZlcfaKg, AtOudh ftclff tiltalar och Vpi
penbarar fig nägon Person/kallandes then samatil itt heligtPre-
ditoEmbete Salcdes kallade GudhAbraham/Moisen vhr thenbrinnande Bustan/ at föra Oudz Folck vhr EsPpttn,

HEtre« i Silo genom HERrans Hrd. Saledes
kallade Gudh lonam fölfieoch andre gangen/atga til Miive.
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Then Förste Predlkan
IMa Test. komGudzßefallningtillohannem Zachari» Son
i öknene. lEsuskallar stelff ssne i:. Apostlar och 70 «lärjungar.
Hwilte affmalasithe ocb /oPijltMsom woro
widElim/ ther Israels Barn lägrave fig wid Wattnet. Ss kal-
lades Paulus/ som han säger: Paulus Apostel ickeaffMew
nistior/icke Heller genom
Christum och Gudh Fader som honom vpwäckt hafwer i<sran the Döda. Bels!s«s lzu« H voo eli kaH» lcä non p»'
t«kaH«. AtGudh hoos stg tallar nagon/men vppenbarar thet ge,
nom en annan. Saledes lallades Aron genom Mosen. Elisa
genom Eliam/ när han plögde mnTolffPar Oxar/ kastade E-
lias sin Mantel öfwee honom. Alle pa thetka sätt kallade äre

hafwer Htrtans Ord stedt tilthem/ som til lonam och flere/
och vthi Oldzens predieandekundethe icke fara will. Thetta
le i förft weta/at ingen Prophetia i Skrifftenne steer aff
egen Vthlägning. Tp ingen Prophetia ar ännu fram-
tommen aff MenmKo wiUla/vthan the H. Gudz Mennft

l.uc. ,:2.
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».7i».1:1' stior hafwa talat rörde affthen H. Anda. Och aUSkrtfft
ar affGudlvthgifwin/therfHrearom wij bygde
pheternas ochApostlarnas grund (somöswerste hafwasördt
OldetaffGudzMun)TherlElusChristuSöfwersteHörne-
stenenar/pa hwilken hela Byggningn» tllhopa fögat/wä-
xer til itt heligt TempeliHErranom/pä hwilkom wij med
vpbygde wardom/Oudi til itt Tempel genom Andan.
». som ff«rgenomMedels<PersonereN« en heel Fött
samWng/tilMilken^
duMg Person mmpner/fölessäller ochbettäfftar: ThetAnve-
liga somorclwcrar ock inställar: HelaFolcket som bejakar/sam»
tycker och gillar. Hch thenna Kallelsen ar äswen sa krafftig som
Apofilarnas ochPropheternas.

I. OtiemoAffKallelsens Vbchmng.Tpafwen sa wal haswee
Gudh



Och Andra Cäpitel. 385

Gudh kallat som them (Proph. och Aposi. )och Het som siipeS
om en/ thet säyes omalla: förordnades aff Most och
AronMwHl figerOudh. Iclg hafwer tagit theLevttcribland
Israelsßarnför«lt förstfodt/somAooerliisöpnar lbland
Zsraels Barn/ säatLeviternaikole wara mMe.lagHEr-
ren Gudh hafwer satt iFörjamdlmgen sörstApostlar/ther
nästPropheter (immceiiHro) sedän helbregda Gäfwor /

Hielpare/Regerare (mecliate) mängahanoa Tungomääl.
Timotheus förordnades affPaulo/ och hela Prästerffapet/ uar
Paulus scigee til honom: Aesumma icle then Gafwa som i tigtz är.
Then tig giswin är genom Prophetien med Prastcrnas Händers
aläggning. Hter: lag formanar tig/at tuvpwacker GudzGaswa
som i tig är/ genom minä Häyders Päläggning. Doch W
wäjsiipesannorstädes/atthen H. Anda hade satt honom och the

then
Gudh hade förwärfwat mco sttt Blod. Sa hafwer ta Gudh then
H. Treefaldigheet f)rordnat/och än gifwer ochförordnar/ hwar
FörsamblingfinPredikant och thetffeer genomMedels
Personer/supellnrenäclitclochßistoppar,dochsäger HErren:
lagskalgiftvaider Herdar effter mitt Hierta/the iderfo>
da stola medLardom och Wiitzheet.

I. Kb litk.cacia, aff Gudz krafftiga Wärckande/sa wäl hooS
them som igenom medelärokallade/som vthan medel. TyGudh
som med themkrafftig war/ han är och krafftig ich. lEsus hafwer
somblige satt til Apostlar/somblige til Proptzeter/sombligetil E<

til Herdar och -lärare (genom the
heligestola fkickelig? waratllEmbetes wärck/genom hwil«
ketCyristiLekamcn mä vpbygd warda/til thetz wij allekom-
ma c,l ena Troo / och Gudz Sons Kundstap/och wardom
MiuilkommmMan/ then therärvthiChrlstifuUbordiga
äld?."s mätt Guoh hafwer ickeglfwitotzßaddhogans An-
de/vtankrasstenes och kärlekensochTuchtighetenes/ som
aUena giswer Waxten. Cll 3.^-
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386 ThenFörstaPredtkan
3. H privilegio, aff thet Privilegio/ bade them soin

vthan Medel/ som genom Medel kallade aro / gifwit är. Thetsom lESUS sade til / thet säger han til fiere/ Ia
alle sine PredikanttttTager then H.Anda/hlvilkoMjförlä-
ten Svnderna / them förlatas the/och hwilkom l behallen
them/them aro the behaldna. Ia lEsus säger: Hwilken i-

?ol>. 2.:,;.

i.«. ~:>s.
der hörer/ han hörermigh/ och then ider förachtar/ han
förachtar migh/ menthen migh förachtar/ hanförachtar
honom sdm migh sandt hafwer. Sannerliga/Sannerli-
ga sager iagh (lEsus) eder hwilken som vnofär then iag
sander/han vndfärmig/men thennngvndfär/han vndfar
honom som mig sändt hafwer. Tp kunnom wij ftijmoveliga
säpaemot allaPräsia-Giefiar/ochPredikantersFiendtr.Wlj a-
reSanningabodi ChristiStad/wGudh förmanargenom
otz/sa bidiewijnuiChristiStad/försonerldermed Gudh.
Och <ir hela Werlden o§ emot/sä wete wij atGudh som ost kallat
haswer/är mcd/ hankan niderstörta wara Fiender / och göra
themtilstamsomhataotz.

I. <lärom här och

s»l>. ,j:,o.
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nödigheet. i. Wärcket prijsar Mästaren/sa hafwa allerättsinnige
<lärare fin myndigheet och Warde aff Gudi/ som med Gafwov
them beprpdt och beqwämma giordt hafwer/ ja och tallat. Hch sa<som Gudh thetta stand föeordnat haftver/saärhan och mächtigthet
förswara emot arga Mennistiors och Dlefwulens Tyranni!/ effter

45^: lag sötterminOrd vthi tin Mun/och
ker tig vnder mma Händers Skugga / pä thet iagffal plan
terä Himmeten/ och grunda lordena/och säger til Zion / tu
äsi Mitt folck. 2.Ganl7a nyttlgt är PrcdikoEmbetet/ at Spnda-
rena/ther igenom/lärarätttroo/Ctzrisieligen lefwa och Saligligen
döö/och weta sig aldelcs wardaförsonade med Gudh /aff Predika,
nen genömChrifium.>Tp/Gudh wariChristo/och försonade
Werldenmedsigsielswom/och sörbraddethem intettheras

«s.i.l, - >6.

~eor. z:>9



ochTridie Capittel. 387
Spnder/och haftverbeskickat iblandoUörsoningencsOrd.
Meer har om i sölliande Predikan. z.Gansta nödlgt ät Prediko-
Embctet/ non »ololure, icke at Gudh kan icke elliesi Zbraosi ftlige/
thet han kan: scä nxpornciicc, at Gudh vttzanthel medel
ep wil Zöra salige / saftamptwtj ärcpa tyen Orth/ ther wij fam
Oudz Ord/sä stämmoms icke widh Ctzristi Evangelium: Tv thet K»m,i: l«,

gr GudzKrafft aliom til Saligheet som troo. Och effter '.c«.«. ,1.

Werldcnickekunde genomsin29iiBdomkännaGudh i Hans
Whstdom: Sa tacktes Gudi medh därachtiga Predijkan
srälsa them som troo. TdemTrognom preocke wij Chri-
stum GudzKrafftocl) Gudz Wijgdom. OHERreIEsu/
iag ärtinTienare/tinTicnarear iag och ttne TienarinnoS
Son: Tigwil iag offra Tacksäyelse/ochpredjkaHErrans
Nampn lagwil betala min Löffte HErranom för alt Hans
Folck vthi Gärdarna äth HErrans DwS/vthi tig 3tt usa-
lem/Haleluia. O HErre/iag stämmeSickewidwärsHEr-ras lEiu Wittnesbörd/ vthan wil gärna wara deelachtig
vthiEwangelij Bedröfwelse/effter Gudz Krafft.Vthihwil-
ka iag är satt til en Preoikare / hwarföre iagh gärna lijda
wil/och stämesicke: Ty mgweet pä hwem iag troor / och
är wi§ at han förmä förwara mittbetrodda Godz / in til
then Dagen.

11. mimsterigliz färefialles/ til thet andra/ genom
hwem som Gudh vnderwijsertheMneviter pa ratta Wägen. Thet
war Jonas. Sa lyder Gudzßcftllning:Stat vp och gäck in
vthi then store Staden Nineve/ och predika honom then
PredikansommgWsager. Tästod lonavp etc. Trag-
giahanda warda iM vppenbmade aff GudzAnda:

hadeorsak at sorkasta och öfwergifwa honom/och anförtroo thetta
Embetet en annor; men aff sin stoca godtzeet/tager han honom icke
allenasi til Nade/och föll«ter honom Epnderna, vthan kallar ho-
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388 Then FörstaPredijkan
nom äter a nyfo til atvredika för Hwae assstöniesGudz
ovthfcheligaNad emot han ickehafwcr be-
hag eller<lusi tilwart fördarff Intet warvthilona hwalsörcOud
matte bcwekas til Barmhert,gtzeet. Ia aldclcs statt/intet vthan
Spneen allena,- at han giorde cn sann Bättring och inncrlig aff>
böön hoos Gudh/lofivadeOffer thetwar icke affhonom/
vthan aff then H. Anda/ som drifwer Spnd affHiertat bort/hanssr thet som wal argiordt och icke wart. Tp maste han wänta/at
Oudtz a npo maste tala honomtil / elliefi hadehan ännu ep warit
försakrat om Gudz nadiga ynnesi emot figh. GUdh tnlar /
ma en Cyndare frögda figh,- Men förstrackias nar han tijger.
l)cuz ciixir, GUDH hafwer talat / ar Begynnelsen til war
Saligheet. Thetta är Ordsaken /at the HeliZe hafwa kla»
gat,- At GUDH icke talar/ icke swarar / vthan tijger: Som
GUBZ Folck klagar: Wil tu HERRE wara ja härd
här vthinnan / och stilla fittia / och sä swärliga nlder-
siä 0§? Ttzetta är Orfaken/atthe hafwa bedit Gudh/at han icke
wil tijga/vthan tala medDavid: När jagropar til tighHErre
niinTrösi/sä tijgmigicke/pä thet när tu tiiger/iag icke war,
der them li)k somi Hclfwetlt sara. Gudh tijghdoch<ckesä/
och war doch icke sä stilla/ Gudh liid thet doch >cke sä. Ty
hafwa the med David högcligen srögdat figh öfwer GudzHrd och
hansTaal/ashiertat önstat och sagt: Ah/at iag höra mättethet
HErrenGudhtatar/at hansinoFolcke ochsinomHelgeoom
Frijd tllsade/pa thet the icke stola pä nsgon galenstap koma
Huru liuftigit war fötPetro när hannekadelEumz.rejvr/atlE-
sus ansag honom med fineNadcs ögon/ochefftetsin Vpsiändelse
pa en gang kallar honom 3. resor. Offta göea Mennistiorna figh
cln ißag owärdiga til Gurz nadiga Taal,- men doch omwänder
Gudh them igen/ och talar them ater til och ssger: Hela DageN
hafwer iag minä Hander til thet otrogna och gew
stöttiga Folcket. Gudh hafwer tallat H försivthur Hedendomen

til
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Och Tridie Capitel.' 389
til thet Pamissamörckret/och sedän tädan vttziagit omistan mötck-
sens wäUtghett/och cst vthi sinsälstellgaEonsßijke.Sck
som Jonas luasie plcdikathenPredikan/sonOudtztzonom sade och
tiltalte,sa bllfwom och wij w<d thct Ord / som Gudh ost vppenba-
lat och gifwtt hafwee/ickewäntandes nyjaVppenbarelserzvthan
gifwandes noZa achtvppä thct fasiaProphctistaOrdet/fiällaoch
battra wart <lefwerne ttzer cftker/ som Gudz Ande sörmanar ot).-
3 DaglDag/medanjhörenHErrans röst/ säförhärdar
ickeldorHiertan.

t. QbcclicnrlÄ lonZe effter Gudz Befallning.
Han stod vp och gick til Nineve/ som HERren sagt hade.
Förl gick Jonas ttzt han wille/men tordes nu ey mehr/ty han war
annu water affßadstugan/och hade lijdit itthardtStraff/för fin o-
lpdno:Ty tager han fitt fömuft til fanga/och ftllierGudz befalning
vti en leswandeTroo/hwilken alla beswärliga insagor emotGudz be-
fallning/matckeligen öswetwinner. Försträcktcs icke affStadzens
Prachtigheet/Konungens och FolckzensMvndigheet>vthanför-
lät sig pa Kallarens nadiga Hagnochßcffpdd. Tp röfwa the
ostifrs wörtGodz Lijffochsä/haswa sigh thetbort/The
wlnna icke stort/Gudz Rijke wijwäl behäUe Och thetta hasi-
wer giordtoch clnnu.gör alla HEnanstrogne -larare mpckitM-
lnodiga/wijförlatomol) pa HEnansGodhcetEwinnerliga/ hon
Most vppchalla/och sapom trösieliga medh Paulo: TäGudh
täcktes som mig affminsModersLilff stildt hafwer/och kal-
lat mig genomsinä Näd ther til/ at han wlllevppenbara fin
Son gennm mig/c-t taa stulle genomEvangeliunl förkun-
na Konom «bland Hedi:tngarna/straxföU iag M/ochbe<
ftsgade nng intet ther om medhKött och Blod. Hafwom
nm syndat wedlona/scmwij dageliKen spntlM) sälpdon Gudzbe-
falming/ nat han tiltalar iZrrcn filtOrd/ftnwhsin osituchtat
och haswel för Spndcn/ bllslvcNl icke cil-ge.re/ vtcn fasimcer
wachlom ost/ at ost icle wetersars ncgot lrstle< Ealigh 5r then

Cc iij
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Then Första Predijkan390
Mennistio/somrattar alla sinaWägar effterGudzOrdz befallning
med Jona: Saltge aro the jom vthanwancklefwa/thesom
i HErrans L igh wandra/sal>ge aro the som hansWlttnes-
börd halla / the fom assallo Hierta stkia honoin. Tp the
jom pä Hans Wägom wandra / the göra mtet ondt. Tu
hasiver budit at hälla tina BesaUningar fiijteliga / O at
mitt LljsshöUo tina Rätter med fult alftvar, När »ag ikä-
dar pä all tin Bod/sä kommeriag ickepäSkam. Zagtac-
kar tigaffratt Hierta/at tu larer mig tina Rättferdlghetz
Rätter/tinaßätterwil iaghälla/öfmergismtg dochalorig.

3. ninevednmmc»ä2rlo,?Zineves berömmelse: MenNine-

?5«!..!,.i.»
°"-

vewar enGudzStav/treeDagzresorstor. Hijtlämpasthet
som siar omtalt i l. Cap. 3 Predlkans 2. Omsianoighett. Nine-
ve kallas en Gudz Stad; delsför fin märckeliga fiorheel ffull/eff,
ter SkrtfftenesPlägsed/ som fiore ting taUar Gudz egne/ säsom
Gudz Bergär itt stortßerg/GudzCedertraä är ittfiottCe>
dertM/hwar medGudzAndewnlarch/ at intetärsahärligit och
siort i Werlden/med mindrethet börjw tacka Oudh för itt nadigt
Bestpdd och Vppehald / lämpandes <äe jurs med rHtta alt fitt
Piaal til Gudzähra; dels mening/förGudzssoraom-
wärdnat ffull/at tzan aff Mde stickade them Prophetenlonam/
som them til en sannßättrmg och omwänoelse til Gudh bewekte/

tilföme ickeworoFolck/blefwo nuGudzFolck/

?A
'

~?«. l:,«.

och the som tilföme icketzade fattßarmhertigheet/finge nu B "M-
-hertigheet. Gudh gifwe the hade ther vthi stadt in tilHndan! Mm
at Nineve säyeswara 3. lagzresot sior/förstc» somblige om-
gang/som til fine Ringmurar hölt,s Tpsta Mijl. Somblige
<längd med Stadzens stom Förstäder > somblige fövsta/ ttzet och
lilkmätigafi syneswara/ at en talande kunde honom omgä tilalla
Gatur och Grandor i 3. Gagar. I thenna Stadh wille Gudh sig
vthwällia mange Barn / them han gifwa wikle thet goda
och stönaArslpet/tilhwilkahan sapandeslvorde:Tu Saltpa then

Tij-



och Tridie Capitel. 39»
Tijden kalla mig/kclre Fader/och intetwijkaiftan migh.

il. til
Mennissiorna omwsnda wil/ trognc Prcdikanter och 'lä-
rare. Comarehwarcken Gudhfielss,- hwilken ingen kanseeochlef,
wa,- ey Heller Englarne; vthanswage Menniskior/Hrsakerne har
til aredelspäGudzsida/dels pawaregenjpaGudzsijdaäro teenne.

~ vei 26 oNenäenckam, at Gudh här med later
see sin wänligaßarmhertightetemotMennistian/med hwilken han
henne satzögtwöedar/ at hanhelgarfighennesMunochTunga/
med hwilken han i fitt egit ställesramföeer sitt ewiga och krafftlga
Old. HwarföreHErrenGudhkallatPredikanterna fin egenMun
och egne Predikare: HERren säger altsa: Om tuhöUer tigh
in til mig/ jawil iag halla mig til tig/ och tu stalt blifiva
min Predikare. Och om tu lärer the Fromma Mia sig i-
sra the Onda / 05 meum «u. sä stal tu wara min
(Mun) Lärare. Tpsäpom wijmedförvndran: HErre hwad
arMennistian attu sö lstertigwarda sm henne/ ochMen-
nisslonesSon/at tu sä achtar vppa honom ? Hr dochMen-
nistianlijka somintet/hennes tijd Zsrbortlijkasom enstugge

2. Verbi l)«aä tnunttrgnclatn. til atlataste GUBz
Ordz Krafft och mvndigheet/i thet han försiörer Satansßijke /

och vpbvgger med förkoffring sitt egit/ ««'e han igenom swage/nn-
ga och förachtadeMeniskior/later predika sittOtd/scm är en Gudz
Krafft allomtil Ealigheetsomtroo. Then H. AndesSward/och
Chrisii RijkesSpira/tilMennissionesonMändelse ochSaliaheet.
la/ HErre lEsu/affvngaßarnasochSpenabarnasMun
hafiver tutig enaMachtvprättat/förtina Owänner stuU /

at tuMt niderlaggia Owanren och then Hemdgiriga /

ochMj hafwe thenna Hafwor vtht Lenkaar (TvPredikan-
temas Kroppar äro brakllga <teel!Ms afi lord awtdc/ lotdcsta
Hws och Hpddoopä thet atthenna stcraKrassten stalwara
aff Gudi och icke affotz. At aliamaförsta: At Gudz och lE<su

DoKii»2!«:

Icr.llllpt

?K1.'44:3«4

?K>.«:;.

l 1,^01.4:7.



Kpoc.ll

5l»«. l illö.
~C<«.l: il.

c«p. lv : Il
'3.

Van. l: l?
c»p>««; 7,
z.9.

Then Siette Predikan
silCMiKcafftär m ichligh ithesivaga. Ty hafwa Gudfruchtige
P.-coikanter(som i stn tizd stal ommlt bltfwa) öswerwunnit fiore
ochWte Mennijkior/laochD^akanlicftvulsnftelsiver/föriamtz-
sensBlod stull/och för Wittnesbördz OidlfuU/ och thehaf,
wa ickeälffat fitt -lWalt m til Döden. Ty sölliee anteligen:

Son nm förblfira Satan/ thenhögfärdlgaste Anban/ ty betzagar
tzonom til Mennizfiones Omwändelse / fra Satan tilsigh / bruka
thesse swaga Käril och ströplige Person» / sändandes fa tilman-
gazOlardetilHsgwi,sa;Barn til the Wältalige;Eensaldige til the
kloke och förnumstige,ObewHpnade tilßewapnad. Ia Fader/
sä hafwer behageligitwaritförtigl)' TykallasEvangelium
om Christo förWerldcn en galenstap och Predikanterue Werl<
denesMkrap/ hwar Måns affhugg. See tzär om mehrii. Cap.
3. Pred. 2. OmMndigheet. Pa Mennilkiones fiba sro och
trenne Orsaker:

warSwaghet til godo/brukarGud sadana
Menmstiorsomwijäro/tyßudzMay:tzK!arhetkunnom wij icke
tala/som klarligenlsraelsßarnlätaförsta iOknenne/ nHx Gudh
stegh nid pa Sinaißerg/dambaveßerget affElo/ochßökcngick
vp sasomaffen Vgn/ och hela Blrgetbafwadeswarliga/ närFo-
lket säg lundret/och iiungelden/ och Basunens och Berget
rykandes/ fruchtade the lW och fip)de/ trädandes OH
sade til Mose: Tala tumed »illie höra ther til/och lät icke
Gudtala med ositat wil icke stole döö.Englarna äroch ochfsr-
siarcke/thetDanieltilkwna glswer/när G'briel/Engelen taUve
med tzonomMyandes: lag Danielwar swag/och lagh i nägraZa-
gar kranck. Iccm affen annorSyyn: The som mlr migwors/föll
en stor zörffräckelst öftv-'l/ sa at thc fiydde öort och gömde figh.
Och «g bleffallena/ och sag thenstorawuena - Men ingen macht
bleffvthi mig/och mm Hyy bleff förwandlat pä Mig/och
M hade ingen macht meyr. Och iag hörde hansTaal/och



och Tridie Eapltel. 353
i thet iag thet hörde: Seeg iag nider vppä mitt Ansichte til
lordena. Tp är tienliZast Mennistior

2. ob til större föesakring / at Gudh gör
«h wissa om fittfaderliga behag genom vthwartes PredikoEmbe,
tet/elliest kunde Satan förwandla stg i Husens Engel/och wara en
f-lst Ande ibland ch. Menttzet at tzinora/ harOudtz sa sörsäkrat
05/om stttOrdzSanning igenomsine Tienare: At om enEngel
affHimmeten Nnnorlunda predikade eder Evangclium/än
wij lderpredikat hafwe/ han ware fbrbannat.

3. NoKram ui) GUVH wil pröfwa war
HErransHrdz Tienare äro tilsinePersoner H lijkc/kan stee offtaochmäsiedelsrinZare: Menhögreochförnambligare tilsme Om-
beten.Ty »ilGudh at wij them höea och anama stolom som tzonomsielff. Predikanter aro Tienare/ igenom hwilka wij stolom anam-maTroon/ och doch somGudtz hafwerhwariomoch enom gifwit.
Alle Gudfruchtige Siälar säpatil fine Predikanter/ ifitt Hierta /som Israelsßarn sade til Mosen: Alt thetHErrenwärGudh
med tig talar/ thet Willie wij höra och göra- Ta HERren
hördethenna Röfien/sade hanllagh haswer hördt ttzctta Folcks
Ord som the talat hafwa/thee är alt godt som ttze sagt haswa: Äh!thet the itt sädant Hierta hadetilat fruchta mig / och tjl at
halla aU min Bod/ i theras Lijftzdagar/ pä thet at themmätte gä wattoch theras Barn Ewmnerliga .' Och om en
Predikant wil wara hörd i Gudz ssälle/sa masie han frmnföra icke
sineeqneOcd/ Mcnniskiodichtcr och Sknffter/vthan mcd Jonapredijka thcn Predijkan som HErrcn haswer sagt honom til/chter»lagh och Mitnesbörd. Comi 1. Cap.» 2. Predikninqarnaoch
annorstades sagt är. Och en rättstnnig och bliftwer ther wid/ och sagsr med Symctz: GUbz then Aldrahög-
stcs Ord är WlMetcnnes Brun/ och thet Ewiga Bodet ar
hennes Kalla. Hoo kullde elliest weta/ hm u man Wysihet
och Klokheet öfwerkomma stulle? Gudz Ord ar them O-
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Then FörstaPredlkan304
gudachtiga en stygqelse/ ty thet (Ordet) ärWlMetennes
«katt lhen l onom sördold ar/ m>n Sonwil tuwils wara/
la lär Budorden/ säwardertlghGudhW')tzhect gifwan-
des. T.)cn Orch/Stad/Bvy/<landochßiike/hVaresi GuvzOrdsa i wprdnad hallcs aff allom / ma wäl tncd?<ineve kallas enGudz
Stad/ fasi han äraldrigfa ringa. Atwij kunnomfäpa omen sa-
dan Hrch med Patriarchen Jacob: Wisserliga är HEAren i
thettarum/ thetta mäste wara itt heligt rum/tyhärboor
wisserliga Gudh/och här är Hnnmclens Port. Salige
rothesomitinoHwseboo/thelofwatig HErre tilEwig
tijdl). Salige äro the Mennistior som tig för fin Starck,
heet h«Ua / och affHiertat effrer tig wanora. At man see
mä at then rätta Guoen ar i Zion. Hwar ochenAndachtig
Gudz OldzälffareärGndtzthen H. Trcesaldighcetz Stadi) och
Wänmg/ som lEsus ch tröstar:Thm migalj?ar/ hanwar-
der hällandes minOrd / och min Faderstat alsta honom-
Qch wy ffole komma til honom/ och bliswa boendcs när honom.
HädänföttierSprachsEprat: HERrans Fruchtan ar tden
rätta WMtten ochTuchtan/och Troon ochTälamodh
(alt kommeraffGudzOrd) täckias Gudiwäl.

111. c?ausH mHlcrialiH, förcsiallcs til chet Tridic sielswa
ttzeNinevitcrsVndcrwG'ning/som til fittOrdesatt salpder: Och
ta Jona beglinte ther inga ena Dagzreso/ predckade han
och sade: Thct ar ännu Fyratljo Dagar/ och sa stal Ni-
neve förgäs. Ingcn StadzPrachtigheet/ cllerTpranners grus-»
»veligheet/stalaMräckiaenPredikant/ Gudzbefalte Sanning at
ftamföra En Wächtare mafie ropa mcd lag
är en ropande Röst i öknenne. Ropar icke WlWecten och
Klokheten later sig höra/ vppenbara pa Wägen och pa Etratcne
siar hon / wid ther man ingar och ropar: O l Man
Mg ropar til ider/och ropar til Folcfet/achtomj Osörnuff-
tige vppä WijMet/ och, Därar läggerthet pä Hierrät.

En



vch Tridie Capitel.' 395
En Predilant mäsie icke allenasi stelffsör sig waea lärd affGudz
Old/ at han haflversugat then rätta förnufftenesMiölck aff lEsu
bagge Bröst/ttzet Gambla och NyjaTestamentet >vthan han mä<
sie och hafwa Krafft til at vthHda ochMaaltil
at framföra / affsins hiertans Fatubur/bade nptt och gammalt.
Fcretuum nikil eli, niä te lcirc Koc sciar alroe. Ingen bllf-
wee klokafftin om tu then ep meddelar androm. Han
stalwaralärachtig och dugelig at lara anora. Ropa högt
safom en Basun. Och lasom en Trometares Llud. Doch
bcsiar icke alt vttziRopande/ tp mange <iro aldrige och swaga / som
dochknnna <?fK°?<«/"" rstt dela SaningcncsOro
Evangelium attz Fattige och Bedröfwade 5 men stärpa >lagen i
thennaondaWerldenes Tijd/medlona/all»m Oratfcrdigom/
Hlpdigom/Ogudachtigom/Spndarom/Hhellgom/Osmdeligom/
FadermördaromochModermördarom/Mandravarom/Bolarom/

l<l"t. »N 5«
' 3: l.

«^'^'"'
,7.

Drtingialkändarom/ Menmstiotluswom/ <liugarom/ MeenEda,
eom/ och tzwad annat sadant är, ttzeten emotfal,
ler. Hwad för store Spnder ginge iswang vttzi slinive kan man
see affi. Cap. 3. P«dikan/at theropade vv til HEeran/ tp för-
kunnar ochlonas them itt hardt Straff/ vttzan nagot anseende
til Personen och vttzan försfoning: Thet ärännufyratijoDa-
gar/ och sa skal Nineve förgäs. Thetta arSumman pa Hans
Predikan. Hwilken/ vttzan twiswel/ wäl widlyfftigare warit
wee/at han haflver/säsom ittHEreans Sannmgabod/vppenba-
»at them therasSyndtt/och thcr paMiandeStraff/somickewar
fölföllielst och motgang; vttzan hecl och hallen vndergang / medtz
Proptzeten Nahum: Sil iagwil til tigstger HERren
och vptända tinaWagnar i röök/ ochSwerdet stalvpfta-
ta tina vnga 3?pon/ och göra anda med tig palordenne/
at man tina Bodstapz Aöst imet mehr höra stal. Cij
wil til tlg säger HErrmZebaoth/ iag ffal vpkasta tin Kla-
defau öfwertitt Ansichte> och stalwisa Hednmgomentin

Dddij Blom
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3?6 Then Första Predijkan
Blottheet/ och Konungarijken tinaSkam. lagh stalgöra
tig ganlka sipZgelig/ och stamma tig/ och göra tigh til en Wedee-
sipggelse/at alla the som tigh jee stola fip isra tigh och scha: Mneve är förderfwat/hoo wil smka fig öfwer tigh/ och hwar ssi,l
iag Ma tig Hugswalares Ingcn ssal begrata tin Skada /etler
bekymbra fig om tina Plago: Vthan alle the som thetta om tigh
HZra/s?ola klappa medfineHänder öfwer tigh:Ty öfwer hwemar tin Ondsto vthan aterwandoey gangen? Hich HErre

iag radz at fiijka Spnder/ ock kan stee fiörre bedrifwes i,
bland som williom Heta Christne. Hr icke itt jadantfötssrclc'
keligit GudzOrdz Föracht/at thet är gräseligit at omtala. Ther.
före saserHErrenZcbaoth,Eifter i icke millien höra minOrd:

stal iag vtiända och toma lätaOlvckor öfwer thet-
ta Folck/och fialgiftva them tilspiUo och förderswelse/ och
göra themtilHään ochEwigt öde/och stal taga isrän them
all Gladiesang/Brudgummars ochßrudz röst/Qwerns
.Röst och Lpchtos-Liws. Sä at thetta Land stal öde och
först.ört liggia. lagh stal wedergälla them esster theras
förtienst / och eWr theras Händers Wärck. G« icke oratt
och öfMrwald/lögn/luord ochstöldvppenbarliga/Hoorraknas för
ingcn Blpgd/therföre säZcrHErren: lag ffal tilfoga ider en
Ewig Skam/och en ewig försmadelse then aldrig ffal för-
gätm Wgrda. Hr icke en sadan förssräckeligHögfärd/ at the we-
ta icke mehrhuru the fig/ huru the then arma Matkamaten bepry--
dassole.Dieswulenfitter lcswandesVthithem och vthstofferar them
vthwärtes effter sstt behag. Somhan thcm inwärtes ingiswit hasi
wer. lag wil Heller see Dieswu!en fielff/ än en sadan Mennistia.
Tv Diefwulen kan iag banna i lEsu Nampn/ at han wljka stal;
men inga Ord: V-
than the hafwa itt SkökioAnfichte/ochMillia icke mehr sta-
mas. Zagh weet sagerHEßren/ at tu äst härd/ och titt
Haltzbaft ar enlernfeena/ och titt anne ar Koppar.Tder-

söre
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före ar iag ja full ass HErrans Trugande/ iagkan icke la-
tat: Giutrth bäde öfwer Barnenpä Gatone/och öfwer
tde mani Rädetaltsammans :Tpbade Man ochQwinna/
bädeVnqochGammalstola förgas.HErren haswer swo-'
retemot Jacobs Högfärd/latheSwenstasochthesivn-
derlWlande Landz Höghmd/ hwad galler om iag säoana
theras Gärningar förgäta theachtaingaFör-
maningar/ vtan saya i sittHierta:HErrenwarderhwar<
ken ondt eUer godt görandes : haswer warit i
HERrans Radh/ then Hans Ord fedt och hördt haswer.
Sij <tt HErransWäder stal tommamedhGrymheetoch
itt förstrackeligit Owäder salla theOgudachtige vppöHuft
wudet/och HErrans Wrede stal icke vphälla/ Mthch han
gör och vthrattar thet han iCinnet haswer/ här effterstoi
le jwöl förfarat. Thetarsullerftnt/GudhsiraffalMennistian
ey garna/vlhan wil at hwar och en wäuder figh tilßattnng?Tp
fördcrswartzan ickeMncve sirar/ vthan affGodheet giswerthem
40. Pagars Tizd at hetänckia fig. Then fölreWerldcn gafftzan
«o Hhr/ Walßattnng wäntar han dageligen/och sager: Bcit-
trar ldart Wasende och Händel / och hören HERren idars GUdz
Rösi -. Sa stal ochHErren lata stgangra thetOnda/som tzan emot
ider talat haswer. Betrachta OSwengeslnbyggiare hwad svn,
derjbedrifwit hafwen/ om j icke battren ider/sa stolcnlinnankort
förgas. Gudh haswer «da begpnt at straffa/först mcdh Hunger
och men nu sedän wedKtiig/Klligochßlodzvthgiutelst.
HErrsns ögon ste vppä itt syndlgt Ri!ke/at han plattthet
forgöra wil vtafflordenne-Om j icke battren ioer/lä stola
ider Barnför iderögon dräpnewarda / idor Hws stinnad
ochtdre Hnstrur stämde/Fiendenstal icke förbarma sig öf-wer Fl uchtcn i Mödert»)swet/elZcrßarn stona/ vthan titt
härligaProäl stal smftört waröaaffGudi lijta somSs-
dom och Gomorra. Thersöre wil iog is göm med tlg I
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DaKl,l«ie:

srael/ esskr iag Nll sä wil göra medtig/ sä sticka tig Israel/
och gack emot tm Gudh/säger HErren.

Hl. til thet Tridie: Atlonas är ater en Affmalning til
Fräisaren lEsum. Jonas predikade ey Bättring för the arma
nevittt/ för: än han sputades pa landet: lEsuskallar ey Hed-
uingaena sa hopetals Rijke/fört för: an han wae vpstanden
ifea theTöoa. Som han säger til st.ia «lclnungar: Gar icke pa
Hedningarnas Wägh / och gar icke i the Samariters Städer/ v<
than gar Heller til the borttappade Faar «ff Israels Hws.
Men när han 4c,.lagar hade me» them'gaffhan thembe,
ftllning: Gär vthi helaW?rlden och prediker Evangelmm
allomCreaturom/thenther tror och bliswer döpt/ hanstal
warda salig:Men then tder icke troor/hanfkal wardaför-
dömd- Jonas predikade Bittring:Hsiven ochCtzristi<lärjungar:
Sa ärthet steif.vit/och sa mäste Cgristus ltzda/ochTridielagen
vpsta ifta the Döda / ock predikas i Hans Nampn'Bättring
och SyndernasFörlätelse ibland altFolck/begynnanoes pa
Jerusalem. Ochsa srampt the icketzättra Mrftdan han vMnden
war: Sa gör och Jonas/gifwandes the Nineviter4o Dagars
frifl <il Bätring. Thetta lEsuTaal är och kömmit til oh/ochlo-
««BootPredijkan Ningar fötwär Hron: Ät innan kort stal he-
la Werlden förgas» To allting äesafänglig/och hafwer fin wissa
TijdHuru länge thetwara stal/jawar 'lUztijd mässe offta hasiigt
förgas. Therföre warenberedde/ Vthwaldei HErranom - Sä<
som janammat hafwm HEDlranlESum Christum/ sä
wandrer i honom/och warer rotade och vpbygdei honom
och warer faste i Trone ia om j läroe aren / och warer i hen-
ne rijkeliga TacksanilNe. Och bioienGudhemotwaraFlender/som Umpia wär A ldergang och willia at wij stolom förgas / eff.
ter Ion« Prophetia: oErrelEsufrögdatinsDmaressiäl/
WertigHErreträngtariag gör iliTeckn med mig atmig
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wäl qär/attbcftet jom mighata/ock stämmasig/ottumed
m-q iiär HEt N och tröstarmig Amen^Errc Amm.'

V§en Nndra Predtstan ass .

Prophctens loNX Tttdle Capttel
S7NdII Man som lagl S?nds«ns Dwala/etc. Cilä^ez

7LXIMS,d3p sv. 5.
troddc the Nimvitifle Msn vppa

/ och lato pndlka Fasto! och
drogoSackar vppä fig bäde siorc och sma
H>l R «cke licka som en Hammar then Berg lön-2H del siar. HERrcn hoos Ictcmiam Proph.

och Vthwalde i HERranom lEsu Chrisii. GUdz Ord
fördeles vttzi och Evangtlium. l« knas wid enHam»
mar/ som söndcvflar Berg/ thssse Berg äro Melmistioncs sieen-
hätda Hiettä. Hwilklßerg Gudh latcl söndetsia;

I. v«t>,l,tes, igcnom ssatpa och hatta Prediknlw
gar/ vch thet pa Trcggmhanda stltt.

~ ?cc«lO «Kcnöclllio.athanwijsar
en effterhon

«cke finncr i lp vppcnbarar hon wart Sinncs Blmlhcet och
Willics Onssa / och thestoea Synder som ther «ff fiyta. Easom
en??atutlig Menniffia «cke fölstar andre Andelige Troncs Arti<
tlar.> Sa försiar hcn ey hcNer hnmo Cpnd är. Mangen wenar
fig göra alt wöl/ och bedriflver doch en dödclig Synd. Men ass

iänner man Spndcna. laghwlste intet
M BcLälklscn/ hade ickt Lagensagt Tu stalt «sedegara/ , l».



425 Then Andra Predssan
Ta tsgh Spnden Tilfalle affßudsrdet/ och vpwäckte i mig all
Bcgärelse. Pa ihet Spnden stulle wara öfwermattan spndig ge-
nom Budord^t.

pccc-Hia ÄccnsÄnclo.atiagen beklagar wäraSynder/som
ChrisiussHger tilthehardnackadePhariseer t I ffolen icke mena/
at iagtz stal beklaga ioer för Fadren/ thctär en som ider bekla-
gar/ nembl. Moses (Thtt arMosss <lagh) then j hoppens vvpa.

klagar öfwer Spnoen och säZsr: Ma som en Kalla vpw6l>
lersstt savpwalleroch MenniffionesOnlka/tzansOratt
och öswelVäld ropar vp i Himmeten/fitt Mord ochSlagh besrif,
wa ttzebageligen. Theras Seon äro oomstoren / the kunna icke
Hörat/M the halla HERransOrd för Gäckerij/och williathet in-
tet. Säklagar <lagen öfwer warOförmögenheet/päthetat hwar

.

?«.<. 7.

lv: och en Munstal tilstoppas/och allWerlden stalför Gudi
brotzligwarda/ therföre at lntetßött kan aftLagsensgär-
ningar warda rättferdlgt för Gudh. Tv wy aro tötzlige
salde vnder Synden.

3. peccara cliunuanäo,
thetkanintet annat warda/ än at the tzeklagade Synoer göra ost
styldige tilDöden och Fördömelsen. Icke allenast sswer the store/
vttzan öfwer the minss? Syneer/ fiungar ssttEwtga FZr--
bannelses Gunder: Förbannat ware then som icke fullkom-
nar aU thenna Lagjens Ord/sa at han gsr ther effter/och
altFolcket stalsaya Amen. Thenna beklagande ochföedöman,
de<lagenkommer Wrede Dad.
geWilie/then inZenfullbordakan/ lp vptandesGlldtzifinewre,
de/ och vthgiuter öfwer Svnoaren liungande Eld och Swafwel /Förtzannelse/HnZest och Wee: Ty Gudh är en för-
tärande Eld och nijtalstUlde Gudh/ tp förlkräckes en Syn-
dare öfwermattKN/ och mäste vthbusia mcdCain Min Mitzgär-
ning är större /an at hon mä mig förläten warda. S<s«
dane förtwtftabe Skaickar aro wij alle affNaturen : Tp effter

<lagen
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hafwer alle beftutit vnder Spnd,- st hafwer hön och alle / v,

thanathMnat/besiutitvndcrFörbannclse. Mennu behöfwcsthet
H. Evangclium/ som lEsuswarFrelsare haftver otz framfördt:
Tn Gudh hafwer altbeMitvnder otroo/ pa thet han stuUe
förbarma sig öswer alla. Tieflarna lemnadc G«dh iFörban/
nelsens Affgrund; Men wij aro vptagne/ och na°r wij aro försra°-
kade/sa kommer<löfftet til oi)/genom lEsu Chrisii Troo/som troo.

11. Kealiter. Igenom Straffoch Plagor/Kriig/Pesillcw
tia ochHunger/ hwilkecirosiore Hamörar som sönderfia the fieew
harda Hiertan. En Smeo hafwer icke allenasi siore/vthan och smci
Hambrar/ sa hafwer Gudh icke allenafi och sma
och motgangar / som hwar och en kanna msste/then Gudh mcd mat-
tigheet straffar: Men HErreftraffa otz icke l tmeWrede/schnaps otz icke i tine Grpmhet. OchsaledessönderftarGudhaterthe harda Halleberg: Mcn thet H.Eva«,gelium tröstar oS/atGudtzärmedch iwart Elende/ och lagerost ther vth. Vthi enSmedia
tzöres hardeHammarstag ochßöönjsa ärWelldcnfull mcdOro-
ltgheet j men effter Böden ffole wij warastMa / lpckosamme och sa
godaßoo.GanffahardeHammarfiag hördesiförledenPredikan j
men huru the Berg hafwa sönderslagit/wardom wij affGudzßije
fissNdaterhörandesaffwarTtrt/affhwilken wijgifwom achtvppa:

tGczciam Verbi oel,GudzfrafftlgaOrdzwarckande.
Hwilken bewtzses wsldeligen:

I. lalutiferä, Affthe Nmevi-
ters saliggörande Hmwändelse.Ta trodde theNlNevitlsteManvppäGudh/sckgerGudzAnde. O hwilken Diupheetaffthen
Rykedom/ som ar bade iGudz WGdom och Kundssap/
huru obcgriipeliga aro Hans Domar/ ock oramakeligearo Hans Wägar! Hoo hafwer kändt HERRANS
Sinne/ eller hoo hafwer waritßädhglfware/ tn aff ho-nom/och lgenomhonom äroall tlng/honom wari ähraiEwighett/ AtMN.Forvnbrar figPaulus öswerludarnas sörka-Eee stclse

<;,!.;.«,
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flelsc ochHedninMnasOmwändelse. Thet iag och sanfärdeligen

sH sncnligen omw w<
der t.)e ofärstanoiga Heonmgar i Mieve tilGudz lcfwandeKund-
fiap. The trodde VppäGudl). lonasgiorde en starp
dikan/ lMlkentheMnevitcrs Hiettä wcildeligen igenomskaar/tp
the tändessg stploige til sioreSynder/somstore Sttaffwäl för»
tient hade. Ty förödmiuka the stg och aff Hiettat/ angra sine spn-
der/ hadan är then sorsia Bättrmgenes Veel / som hetcr sontri,
tic,, en rätt anger och Ruelse öfwcr Spnden. At the hatade och

. fipgdes wid Spnden/och ftuchtade
dvöftvave tilßättring effter Gudz Sinne/ affhwilket the ingen sta-
da ledo: Tp then Sorgsdmär effterGudzSinne/hontom,
merästad Bättring til Sallgheet/ then manickeängrar:
Men Werldennes Sorg hon kommer astad Döden. Men vthj
thenna anger förtwifiade the icke; vthan trodde/förlatandessig
pa Gudz Godheet / at han ttzem wisserligen tagandes wardertilM-
de/hwilket thestödiava twenneGrundwalee: million, ?r»»
z»Kct«. Hade Gudhicke welat anammaBättring förSpnden/ta
hade han icke stickat them nagonPrspheieellerMttringenesPre-'
KikantMen nu skickadehan;tpwillehanthestulle bättrasig ochfins
na Nad. vilarione affStraffzensVp<kofftil4<3
Gagar at bättra fig. Mcd hwilkom Gudhhafwer Talumod/ them
wit han icke at the ffola förgas,- vthan finna??äd,- mcd the Nine-
viter hade Gudh Talamod > tp wille han icke at the ssulle förgas/ v-
than finna Nadl Tp ttoöde theNineviter med sull Tilförsicht pä
Gudh. Hadan ar then andreßätringenes Geelsom heter ricle«»
Troon/ pa lEsum Ctztistum och Hans H.Föttienst/genomhwil-
ken wij wmde rZtferdige och salige allena. Hch thenna
och sätt brukarGudh tilMenniskionesOmVändelfe/han gar ifrän
4agen til Evangelium/ ifran Wrede til ??aden/iftanßöden til gjf-
wet. Hanförstracker/at han mahugswala / han sörbannar/ at
han ma wWgna/ han dödar at han «a ater göra lcswande. Han

bödar
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dödar och gifwerLljff/förer tllHelfwetitoch thervth igen/
han sörnedrar och vphöyer. S« gör han mcd the Mneviterz
Han söndersiar theras hicetans hardheet/men han hrlar ater med
Trösienes Olia. At the Nincviter icke allenast samtpckte Ion»
Prcdikan/vthan fattadeGudz Nadgrundad palEsuFörtiensi/
med cn lcfwande saliggörandeTroo,- vthan hwilkcn aromöyeligit
täckiatzGudi/nu täcktes theGudi/ effterOudz Andesßejakandc:
Gudh sag theras Battring/at the omwande fig isean finom onda
Wagtz. Tpwar och theras Troo en rättserdig och saliggörande
Troo. At the aff alt Hierta höAo sig m til G«dh. Sä är nu
thetta Gudtz Mille / at hwar och en som sterSonenoch tror
pähonom/hanstalhafwa itt EwinnerllgltLi/ff. Ware för-
ste Föraldrar hördeGudzsiränga -lagsröst i Ortegarden/och fruchs
tade sirax til theras Wederqweckelsehördes itt liufligit E<
vangelium.- Qwinnones Säd fkal söndertmmpaHrmsens Hus.

' s«m. --«.

M. z;,».'

««»

<3«.z: l».ls
wud. Hwar «ffthe ttöfiade fig ialla fina -lijffzdagar. Gavid be>
dreffsiore Synder ssm Nathanhonom förehaller:Tu äst Död»'
zensßarn/hwij hafwer tu HErransOrd/ at tu
fädantondt förHErransOgongsrastulle/ Uria thenHe,
tten hafwertu siagtt med Swärd / Hans Huftru haswer tu
lagit tig til Husiru. Nu sä ffal icfeSwärd äterwanda aff
titt Hws tilEwlgTljd / effter tu haswerförachtat HErren.
Thcnna starpa Pledikan erktinnerDavid medödmiukheetochsä-
ger affitt angerfultHierta:lag hafwer syndat cmotHErra-
nom: Ty tilsades honsm ochthenna liufiigaTröstm: Sä haf-
wer HERren tagit tina Svnd bort/ tu ftalt icke döö. En
fattig Syndersta stodbak för lEsu Fötter gratandes/ begpnle wä-
ta Hans Fötter medTarar/ochtorkademedsittHuswudhaar/och
kysie HansFötter/ och smorde them med Smörielse. Tp tröstar och
ICsus henne/ säyandes: Synderna sörlatas tig /tm Troo hafwer
frälst tig/ gack med Fnjd. SäwarnuSvndareoförstrackt
Tu haswer en mildanF<lder/Moot tig ar Hans Fampn vft

Eeeij räckt

«5.
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rackt/ han anammar tig glader/Oin tu tin Synd
na kan / ochfaller för honom neder / alla tina Snnder för-
later han/och gisiver tig hwad tu beder/Tumäwalsraiw
gä trygger.

I. 'lärom häe aff Llkicaciam verdl v Gudz Hldz Krassi
tilMennWonesOmwändelse. Hwemwalotrosnare/galnarcoch
iOgudachtigare än the tp theras Snnderropaoe vp
til Gudh ? Boch hinna the genom Orvz Krafft til then Mdy:
It ttze rätt troo och Gudeligen lefwa. Thetta hade hwnrcken the
eller nagor annor Mennistia afffig fielfwa. Vthi otz ar ingen
Krassi/ wij wete icke hwad wij Zöra ssole/ vthan:

1. nolira corrupca, wartSinne ochFörsiand är fördttft
wat^affltttiocktMörcker:Liusttlyserimörckret/ochmörc-
tret hafwer thet icke begripet,- affßlindhcet och FaftngliZheet/
Hedningarna wandra i theras finnesFäsangllgheet/hwil-
kas förstand förmsrckat ar / och bortkomne isra thet Lijff

v«Kn»!>l«:

2.?«.1.;-o

?«!>..:,<

«pK.4-,71»

som affGudi ar/genom thenFäwitsto jomithem ar/ och
genom theras hiertans Blindheel. Hwilke sedän the wore
förftockade/gäfwothesigsiclfwavthi otucht tilat bedrifwa
aUOremligheet/jampt med Girjgheet; affGalenstap:Tden
Naturliga Mennistian sörnimmer intetassthetGudz An-
da tllhörer. Tn thet ar honom en Galenstap/ochkanlcke
begripat. Ia Mennistian affsigh siclff sitter i mörkrct och
Dödzens Srugga.

~c«1.2: 14

, - 79.

War Wilia ar aswand ftan Gudh/och wand tilDiefwulcn/Mem
nilkionesOndssaar stor pä lordennefoch hennes hiertans
VpsathochTanckeäraltijd benägen til thet ondt ar. Kötz-
ligit Sinne ar en Fiendz?ap emot Gudh / effter thet ar icke
Gudz Lagh vnderdanigt/ ickekanthet Heller/haswerFafan-
gligheten kär och Marinen. Star alttzd emot thcn H.Ande.
Wtz aleDumbar som Ne kunna tali, hwad ratt <ir/ och dömahwad

lljtt
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lijkt at/vthan Zörom oratt affblotta Onsts/ och fölliomeffter
mcd Handcrnaat göra öswcrwald. (sadan är
lvät Natur) aro affwoge aff Moderlijswet. The Liugare sahra
wille alt iftan Moderlijswet. Therasa sasom en Orm rasar/ sä-som en döffHuggorm then sitt Hra tilsioppar.

3. omnes vir« lunc lub!»l«, attawara Andeliga Krafftee/
wärckande och warelser til warSaligheet hafwom wij bortmisteffter
Fallet. Saattotuzliomo rorum Kommis, helaHuswUdetär swagt / hela Hiertat är försmachtat / iftä Footbiellet alt
vp til Hufwudet ar intet heelt vpps/vthan Saar/Swul<
nat ochEttterböld/thether intet plastrat euer förbunden/
ellermedOliomöktar- Wi<areickebeqwsmlige
nagot tanckia/safom aff ost fielswa: Mcn ärom wij til nägot be--
qwamlige/ jaär thctaffGudi/ then ojj bcqwamliaa giordt tzafwer.-
Ingenkan kallalEsum en HErra / vthan genom then H. Anda.
Hwarärnu tm Berömmelse/hon arvthelycht. Gudhhafwer
alt besiutit vnder otroo/pä thethan stulle förbarmaslgh
öfwer aUa- Vttzwarteskunnom wijhöraGudzOrdimenmwar-
tesmasteGudtz then H. Anda röea wara Hiettantil en sann bere-
delsc/wcirckandes en sannOmwandelse/effter fin ovthsapeliZaNad.
Som han fielff osi tröstar: Zag stal giswa itt nyttHiertaochen nyAndavthiider/ och taga bort vthuidertKöttthet
Stecnhiertat/ochgiswaiderlttHlettaaffKött. lag stal
giswa minAnda i ider/ochgöra itt sadantFolck aff!der/ssm
imin Bodwandra/ochMtna Rätter halla/ochtherefftergöra, Z ffolen wara mittFolck/och iag wllwara iderGud/
och ia<; ffalgöra tder lsös ifran all idor Orenheet. Therfö-
nHEnclEfu/hampta lu m«gigen/atiagmahemkomma/tytu
HErrc asilntnGudtz/tommer iag hem igen /sa° wll iag battramig.
Tp sedän mg lärde weta/ siar iag migpa :Tn iagh ar pa
stauttommen och blpies. Men til sadan wir Omwandclse brukar

sillOed lgenomfitttPredikantersMun/som wij hörde aff
Eeeiij then

ls«!'l:4i«.
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4°s Then Andra Predikan
HH.2«: Il then förre Predijkan / som och Gudh sager tilPaulum: Tu Mt

spna Hedningarnas ögon / at the stole omwandas lftä
mörckret tll Liuset/ och isrän Satans macht til Gudh/at
wij stole ss Gyndernas Förlätelse / och Lott ibland themsom helgade aro genomTrona til lEsum. Igenom GUdz
Ordz Krafft omwände Petrus pä PinZzdagen 302 a Siälar. Ty
HErrans Röft gärmed macht. HErrans Röst gar här-
l<gakHErrans Röstaffhugger säsom en Eldziäge. HEr-
rans Ord aro starpe Skott/ at Folcten ffole sör honom
NiderMa. Hwad lvi! lag säva?Affoch igenom GudzOrd Ms

then H. Ande: Sasom Gudz Ord är itt nadeligit Regn /ja gis-
wer ochGudh ther igenom pa waretorre hiertansHkrar/itt nade-
ligit Regn / som archen H. Ande/ och sitt Arff/thet tort är /
wederqwecker Han/Gudhtu wederqwecker theElendamed
tine Godheet. Ty kallas Predikanter
Helige Andes Tienare/och thet , LseÄive, at then H. Ande
medFadren och Sonen haswer thet instichtat/och oS ther til kallat.
1. Aäive, tp then H. Ande är t<Wdes/och warckarmed Wäl-
stgnelse markeligen igenom Prediko-Embetet/ TyAndan är en/som alt wärckar i allom. 3- pallive, then H. Ande giffs aff
Gudi /och emsttages aff igmsm Gudz Hrd allena/som Petrussager: Görer Battring / och hwar och en afflder läte döpa
sig i lEsuChristi Nampn til SyndernasFörlätelse/ och j
stolen vndfä then H.Andes Gafwa. Ananias meddelteSau-
lo then H. Ande genom HändcrsPaläggning. W«d Petrus sn-
nu talade vthi CorKelii Hws /föll then H.Andapa alla them som
Talet hörde. Sagiffs GudzAnda genom Ordet. Igenom
Ordet och then H.AnoesKraft wärckarGudwärOmwaw
delse/mig som ar then aldraringaste/figerPaul. ibland allHelgon
är thenna Nadgifwen/at iagh stal ibland Hedningarna förkunna
obegrundeliga Christi Rijkedomar / at Hedningarna stola wara
Medarfwmgar och samma iekamens och Hans Nfftes deelachti-

gei
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