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Gode Mre.
jH§omalt mtet bebagar allom / sa kan tkt intet
ÄH eller wara möyeligit/ at thenm min enfaldige
PredlWn stulle ftlla al'a til nöye; wore cij eller tkt
för micch ett aodt teckn. Then som stal bebaga allöm/
han stal och läta alt bchaaa sich- Ratt och orätt/
billigt och obi3igt; Och doch pä siutet röna/ at thcnsom wil wara alla til lagz / han ticnar doch inam
til matto; kan en ellcrwara naaonrätt til nöiic. Thet
dr nog för mia wid tbetta tilfallet / at nöara/ hwad
jaahienfaldiadetplediikat/ stratt därpä önstat/ at ste
thet pä striswit ; Och när ,'agh ente!igen
min asstrift och Acbete thcr pa medh ficre Gommuni-
cerat, the yttermera sodrat thtt medh vplaten benä-
genhttpä Trycktt. At jagh dochdröqt ther med, ther tik
har jagh baft mänga orsakcr. När jagh enteligen
förnam af m säker Bödstrare/ at ock Gudh behagat
bnder en tiid/ bos ware fiender i Noriae intetallenast.
medl) owanliq frast och vhrwäder/ vthan ock medK
östieflag och anno? matto/ sasom omedelbart wijsa pä
ömscssdor sitt nntznöiie til thet blodiga krijget/ som cift
wm chche Rijken emellan/ sa läng tijd warat/ sa är
MH wordcn föranlqten / at ther til bijdraga mitträdh.
och ämne; Ock ön??ar af alt hierta/ at Gudh mätte

finna sin Sädh hafwa sallit i aod jord/och Hn
framgent ha manasaldig srucht

i honom. Amcn.

Vthi



thet walstgnade/ och i
alla Ewighet högstlofwa-

de Treenighetz/ Gudz Faders/
Sons/och thensHeligeAndes
Namn/ Amen.

'ENrans Aterloste! JaghParafcevc.
, fön icke wäl wem/ em jagh

! thenna Pr«dikan / som jagh o*
wärdige lEsu Christi tienare
for sder/ mine Kögtälstelige

Ahörare / nu kommer then fsrstaganaen,
efter wart Taqh iftän Norige at halla/(lal begynna antingen medh ord/eller med
tarar. Ord at. stra fram sr nu min
styldighet/ som jagh och beredt migh til:
men tärarna bnaga migh modet och mälet.
Ord fordrar min Systa och mitt Ämbete:
mm tararna fiyta af mitt tilfälle/ ochöfwerilla migh/ för allas w«rt nirmarande

A til-



Cap,9«v,t

Jer. %% tl,

Folcketz Roop%

tilstand. Doch som orden
när the sielf krafoe neder för kinder-
nai röra hiertat til sa mycket större acht-
samhet; Och tijden jemte tilfället fordrar
af migh bade ord och tärar / sa önstar jagh
rätt thenna gangen at kunna giöra chetena> at thet andra intet mattevtheblifwa.
Til en wälsignad början önssar jagh :

Ach! Ach! Ach! chet jagh watn
nogh hade i mitc huswud/ och minä
ögon worc» en räretälla / at jagh natt
och dagh begräta mätte / the siagne
i mitt folck. Och thet billigt; Ty medh
theffe ord / säsom besprängde medh cärar/
suckar och sörjer, qwider och klaga»/ gra-
ter och later/ Gudz Prophete Jeremias/
när han sins folcks the arme ludars jem-
merliga forNorning/ yttersta undergäng/
nödhochdödh/behiertar.

Som orsaken är, sa flyta orden/ sa
fatler meningen. Vihi näst föregängne
hafwer thenna Gudzmannenallaredo an-
maltti hwaoförderfthem lag öfwerhuf.
wuder/ och ther öfwer betygat sitt hierte-
liga medlidande medh thetta sitt: Migh
ömtar sivärliga / ae mitt folck sä för-
derfwadt är / jagh grämcr migh och
hafwer gansta ondt.

När han nu begrundar wijdare vthi
then



pa Norsta Fiällerne. z
then sakm at diuparekomma oti Gudz hem-
lighet / och finner Gudz rättwqsa doom
wara.stäld sitc,fo ck cil änteligir förderf/
och öoe/ tä vpwäller Hans Hngstans källa
thctzmeer/ hiertatdängerihanskropp/ ego*
nm fiyta af tarar/ och mun en dristervchi
ttt mnerligit: Ach! Ach! Ach! chet jagh
n?atn nogh hade i mirt hufwud *c.

~

När Gud i gaml.Test.Prophecen Hesekiel
vthi en syyn/ett samanwikit bref ulräckwoch
thet sama vplätför honom/hwilket ehuru chet
war bestrifwit vtan och innan< war ther \sl*
wäl intet annat vthi ftrifwit/ än klagan /

Ach och wee. Har hör man ett jdkeligit ]
Ach! Ach l.Ach! Sa bedröfweligit som
thet war > atsee en!krift/ full klagan
Ach och wee /; ja sorgfult kommer migh
nu före rhetta Prophecens Ach! Ach!
Ach! Hwar medh han förklarar (In hier-
tans ömhet sfwer sitt folckz jemmerfulla
tilständ. Kunnande thetta Prophetens tre-
dubblade Ach! Ack! Ach! til dedröswel-sens närmare vttryckelse vtfsras/ <a thet kan
lyda ; Ach! thet jagh wam nogh hade
i mitt hufrvud; Ach! ax minä ögon
woro en tärekälla; Ach lat jaghdagh
och natt / thtt är jdkellga /, hegrara
mätte the siagna i micc folck: nemligen
afcheras fiender theEhaldeer.

A 2 Man

Ezecfi, i\
9,10,



Jer. 14:17,

Thren. i:

17. »8.

4 Folckeh Noop
Man wil nu icke vpvehälla sig med the fd\

kre menistiors obetänktavtlatelser/ the cher'?
i gemen halla sa före / ae grata worei sigh i
sielft snöpligit; til thct minsta sasom qwinli-!z
git. Men h wad ibland stier vthaf en eller,
annan, thet ster icke altijdvthafalla. Then,
ena grater af glädie; then andra af med, <

lidande: then tredie af Sorg och ftada. ;
3hen ena filler fafänga Aprili taiat-,]
then andra falfia Crocodiis eärar; thentredie bittra hiertans tärar. Propheten
grater här bitterligen och afhiertat/rörd af.sin och folckstne jämmer. Ncir som Gudhhade sorkunnat sölödelsens dom/ ifwerluda och Jerusalem/ stulleoch warPro,
phete Jeremias säja til folcket altsa; Min
ögon fiyca medh tärar dttgh sch natt/
och wända intet äcer / ty lungfrun
mins folcks dotter är grufweligen plä-
gad och jämmerligen stagen; Och ftdansom HERren hade givrdt thet han i sin,
nec hade/ nemligen förderfwat vran barm,
hertighet/ lyder sörmaningen tilZlons dot-
ter: tärar fiytabädc nacr och dagh/
lika (öm en bäck/ hält intet vp och tin
ögnastenwände intet äter. Huru fan
ta gräta i sig sielft wara snöpligl? WarFreljare 3*fu* hafwer ju sielf gratit.
Arhindrer billigt hHr widh/ huvu han greet

öfwer



pa Norfka Fiällerne. 5
'öfwer lerusalems förftsring/ under thetza
jfaft klage-fulla ord: Om m dch rviste)hwad tin frijd tilhörde/sä wore tu chet
wisierllgen i thenna tinom dagh be«
täntiande; men nu ar thet fördoldt ]
fcr tin ögvn; besmner huru han ock
grater widh graf. Thet är sälängt/ at thet wore altid nestigit eller bara
qwinligit at grata / som at Predikarenrent
vch lärer: GrZta hafwer sin tijd. At
.Jräta vthan ssiälig orsak är nestigit. At
grata för en ringa orsak är qwinligit. Ät
lee när man grata borde/ är darachtigt-
Men at grata tä man grcka bör/ Hr vsibefalt. Gräeer medh them jorn nräta/
lyder Pauli förmamng. Tänker paPro,
phetms ssai» hiertrsrande ludafolckets jämmer / huru hafwer han sigh s
Gär ifrän migh/lärer mighbitterligen
gräca / farer icke efter at hugswala
mighöfwer mins folckz dstters förstö-
ring. Sa förmanar ock Syrach/ CTär
en dör sii begrär honom / och beklaga
tigh/ fäfom then ther stor forg färr haf,
wer. Huru mycket meeranstar thet/ at
närmangamennistiortillikadis/ochstora
folckj hopar vthi en wefw« / förderfwasleller fara Ma / man ta wijfar sinh ömhier-
ztad, gar til sigh sielf/ och medh tararkiagar
ilheröfwer. A, Me-

Lucj^ 2»

.7oh.n: 3 jr.

EccJ ;: 4.

Rom, n:
,5.

ECi2t4.

8yr.;8:l6.



Hlstelige Ähirare! lagh önstar afmitt innevsw hicrta och then som Christ^
smnad är/ han snj?ar förthenstull medh
migh / törd af wart inre tilständ. Ach!
Ach! Ack! thct jaghwatn nogh hade
i mitt huswud / ocb min ögon wore
en tåxt kalia / at jagh natt ych dagh
beyläta mätte the siagne afmltt folck.Lyka rilstand och tilfälle / fordrar ju ett
lika hierta af of. luda folcket lär knapt
warit sa illa medfarit i sm tijd/ som w^,
nu kanste finnas. lassh mä wända min
ögon/ och kasta minä sinnm hijt eller tijt /

sa <eer/ märcker/ och förnimmer jagl) icke
mindre hoos andra / än migh sielf/ föga
annat än klagan Ach och wee! suckande
hiertan / änWge smnen/ och tarfiytande
vgon. Orsaken wete wft som här ärom/
at hon är margfallig och stsr. Hans
Kongl. Maij:t är pa chen ena stdan fallen/
«ch hela then Konglige fä kal!adelempte<
lands f Armee är pä ett vnderligit sätt af
HERranom förderfwad. Hwem är af o§
alla hir närwarande som icke ta hitznar
wid/ när han tänker pä/ hwad i thesia dagav
sigk medh ost tildragit. At oansedt wedero
m ödan af näst öfwerständit FHlt-Täg /

intetkan wara allmänt sa ringa/ har honijkwäl warit nastan drägclig / alt tils nu
i sigh

6 Folcketz Rcop



pä Norssa Fiallerne. 7
i sigh sielftilrätnandes; Men nu, nu har
Guoz hand, pa ett besynnerllgit sätt waritswar öfwer o§. O! huru försträcker Migh
Gudz rättfäldiga domar har widh? Hum
gräsclig är Hans wrede? Huru olidelige
Hans plagor/ som man rönt i thesia nöd-
och döde-dagar. Hwilket alt när jagh
paränter och omrira stal bultar hiertat i
min kropp/ jäja medh Nazianze-
no: lacrirn* milli potius fluunt qvarn ver-
ba. Tärar falla migh dättre har widh/
an som orden. Sä at mennistors trox>* ]
par liggia säsom crack pä marckene /

och säsom tärfwar efter Gtiördcman-
nen the ingen uptager. Theras letamen
är til maar worden allom himmelens
foglom / och allom wildiurom pä jor*
dcne / och ingen är som them afdrif»
wer / efter thet som HERren o§
medh.

Min Chrisien/ siannatahHr w'dhmedl>
tanckarna/ochbesinna ett ohötdt Exempel;
jagh rekercrar idt thttta för roo stull eller
til ttzd fördrif; Tro säkert at thetta ar
vthtommit af HiLßranom/ och warit
en war HERras hemsökning / ja ett,
straff af Gudi/ doch mindre än rvära
ftnder äro. Ett ibland thl största straff/som Gudh sitt wredes folck rtzsar mcdh.

A 4 Ett

Jer. 9: at

Deut. 2K
26,

Judit, g:2>



Jer. 9: 10.

Ettunderligitsiraff somrirt/ och änrörer
hiertat pä alla/ ftm höra eller lasa thetta
medh achtsamt sinne. Ettstraff som for-
drat och än fordrai wirdnad och ärkän-
nande> at then Rättfärdiga icke lämnar
synden ostraffat / ehwad ther itjder.

Nu i 17 Nhr hae jagh för en ringa Pre»
dikant fölgt medh Kongi. Maijtz troupper,
och vnoer warandetydbiwistat/ swara Be-
lägringar, blodiga Stormningar/ Fält,
siachtningar och ftere flike j**igjAftioner;
menaldrigmeraälende/ ängflan/ kropsens
«ch siälens nöd pä folck/ eller ynka öfwer
creaturen i nägon tijd kunnat bestäda än
hHr: Hwem wllle ta förtänka/ at jagh
suckar och qwidermed Jeremia: Ach! rhec
jagh watnic En annan som hafwer ett
annat sinne ma preoika härom vchan tarar!
N7en mitt hierrä bulrar härdt i krop-
pen och hafrver ingen ro©. Jagh mäste
grära fÄftm pä bergen / «ch beklaga
migh sasom widh the fabodar i öknene.
Menicke jaghallena/vthanalle rättsinnigesom bekymbra sigh omlosephs stada; allasom en naturlig/ hälst en Christelig kärlek
hysa HOOS sig; alle som thettaför Gudz hem-sökelse / som hon och wiserligen war erkänna/
the behallat i minne och förkunna fina barn
och barnabarn. Säjaehtt hoos: Ach! ar

rväre

8 FolckchNoop



pa Norssa Fiällerne.
wäre ögon mätte n'nna medh tilmr/
och wär ögnahwarf fiyca medh «varn.
Ach! Ach! Ack! thet jayh watn:c.

Ty thet nödroop och strij som hördt
är pä fiällen / hafwer ökt sigh af the med-
lildandes medroop/ Rlagan/ Ach! och
wee/ som antinnen hördt thet/ eller Hnfte
thes spär och wärkan pä sigh och the sine.
Sa är thenna klagan jemwäl märkeligen
förökt worden/ch allenast hoos the heel och
half förftusne i hand och fooclöse ai me
mennistior/ som til manga hundrade fläpas
fring landet/ och qwida här och ther i sin
vsillheet, Sweriges Rijketil Gudzwredes
aminnelse. Vtan är mera hoos the ota-
lige qwmspersoner / som i alla byar äro
of til möteS/ at förnimma om sinä män/
barn och fiera akomne: jagh läger qwin-
nor och faderlösa barn hwilkas taal, then-
na HHndelftn förmerat/13 at the äro j?era
ann sanden i hafwet- Kuria nujäsom
Turtuxdufwan / och klaga sasom Nnckor
öfwer sine Äisttlige. Ty theraS förswar
och hugnad/nD Gudh/ är borta/ och maste

v.iB.

*cr ,.. 8

jämra sigh then ena medh then andra-.
laah ären äncka/enqwmnaftm forg
haswer ock min man ar dödy! j hog»
denervar hörd en stor ttag«mal/
grätoch mycken stran« Rachel! grätersm

x. Sara, 14:
5



Cap. z: 18

sin barn / och rvil ide läca hugstvala
sig/ ty chet är urhc med chem/ m jagmä
lämpa thet hczc jom fins hoos Mac heum.Icke är jagh redo här/ jasom mente jagh
migt) kunna / ac cli hälsien allenast be-
strifwa i alla the trangz-
mal/ befwär/ min, "söchärjande och för-
derfwande/ fom en och annan af o§ i ien*
nerhet/ och wart kära Fädernesland i ge-
men/ vchi näst förwekne ähren / warit
vndergifwen; fast mindre mä jagh biuda
tiu at tilfyllest kunna beklasa/ helaßyketz
och alles wart närwarande foigeliga til*
stand/ widh the sa wydt vtseende Conjun-
Qurer. Endast llgger migh nu i hogen/
at löra om then osäteliga vch obestrifweo
liga yncka och ofärd »om then Kongl.

Armee, och mine käre Gs-
rare nyligen öfwerc,at; deröfwer/ har
jagh thenne Predikan btdröfweligen be,
Q\)nti säger och ännu v Ach! ther jagh
rvatn ie.

Nagon matte tänka- huru kommer
thetta öfwerens medh Söndagstns Evan-
gelio? emedan jomchet nu infaller Bröl-
lopee i Cana i Galileen; Swar: hwadwore chet nu mcr/ allenast thet är vpbyg<
geligic och Skriften lijkmätigt; ltjkwäl
fon chtt ock thenne. gangen hqtlämpaö/ och

hwad

10 Folcketz Noop



pa Norfka Fiällerne.
hwad som jagtfoi eller wijdare kommer/
at säjas/ under Evangelii anledning uthföras. later ogallmaft akalla Gudh om
bistand/ kraft/ anda ochuplysning til ordetz
wydare ftamförande/ och anammande/
I I *s« Namn/ Fader wärie.

Evangel. Joh. 2: v: l. &c.
DM A ett liud följer genliud. Pa ettWM taal wil man giäma hafwa ett
®*£* fcai. Wij önstade as war

Exord,

o Gudh / och ropade til honom i
wart första föttaal/ om näd/ at tilfyllest
kunna begrata wart närwarande tilstand/cster wart Not sta Tag; Thet tyckes mi/
mine högtälstclige ähörare/ som stulle ettswar af HERranom giälla här pä i minolon. Tbet tyckes som stulle HERren pä
war anforde klagan/ pa wäre suckars myc-
kmhet, pa wara tärars pmnoghet, swara
thet som märkeligit åx/ genom sammaPropheten leremiam; Hwad ropar ru
öfwer tin stada/ och öswer tin stsrawarck? hafwer jagh dsch thetta giordt
tigh för tina stora miffgierningar/ och
for tina starcka synder stull. Ordenaro talte til ludafolcket i synnerhet/ under
thtras fangenstap i Babel. Hwar medhan them wil lämna at eftersinna:

ur ~.,§
'



Först theras onjToe öfwerfiödig«
het/ fäsom en esrer rankelig orsak til
theras alende. Hwad ropar tu öfwer
tin stada och öfwer tin stora rvark i
hafwer jagdoch thetta giordr tigh för
tina stora misigiemingar/ sch för tina
starcka syndcr jTull/ lyda orden här
widh. Warande thesie orven: hafrver
jagh doch thetta giordt tigh för cina
stora miffqierningar och för rina starc-
ka synder ftull / the sidlta i wärt sprak:
Men ord som wij aldrasorst böra wänva
wara ögon vppa. När ett stiepp räkndt
i olycka/ och man begynner tänka pä thesi
vprHttande/ fa mäste man weta/ hwad
stadan förorsakadt. När en ittaxt kallas
til then siuka; sa maste han nödwändigt
undersöka hwad thenne felas/ och hwar-
afhanepartion härrörer. Nu som Hsßren
hafwer ftvarliga hemstkt them; Hwadär
tä orsaken thcr til i hwad wauer hoos
them alt thetta? tina stora misi-
yiarningar och för tina starcka synder/
säger HERren / hafwer jagh thetta
giordr tigh.

Intet säger han sigh wara brachter
til thenne Exccmioti, för theras smä syw
der, som the sa wäl somalle andre/ genom
Adams jynd förderfwade AdamS barn/

haf-

12 Folckeh Roop
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hafwa oförseendes / oweteandes och owift
jandes/ vchan vpjatelig onsta och arghet
begadt. Ty i ansieM här til/ hettr rbet
medh alle : HERre Hoo kan märcka
huru ofta hau felar/ förläc miah minä
hemliga brister. Inltt eller for theras
stvaghey misihandlingar/ som the öfwev-ijlade af fin onda natur/ asansächtningar-
nasmyckenhetoch hetzighet/ emoc sin rottia
begangit hafwa; £y tötter hafwcr de,
aiärclje emot andan/ och andan emot
röttet / the samma aro emot hwart
annat / $ at 3 icke giören hwad i
wiljen. Och för thetca stola alle he-lige bedia tigh i rätrom tijd: heter thet.Utan sör theras stora mHgierningar/
och starcka synder stull/ som the i sitt
otto medh berädt mod giort / nied fiit arbi-
tat pa/ medh ahoga jdkat, medh sorgfHl-
lighet befordrat / medh fömöjelse lefwatvthi/medhgmstrHftvoghet statwidh/ medhhärdnackenhet insifwat/ insänkt och fs'diu,
pat sigh; ja sir theras stora misigier-
ningar/ som hafwa wäxc til/ sasom til
ett stort och hsgt Berg. Fsr thrrasstarcka synder stull/ söm sasom en starHstrom fiodt öfwer alt theras wä'ende/och
säfom en m«icht,g fiod vthwidgat sigh nl
alla/ höga och lsga/ si«r<»qchsmch/ msn

och

Pfa 1.19:13,

Gal. 5: M,

Pfal,ji:6.



och qwinnor; För cheras stora misigier,
ningar och starcka synder/ som öfiver
hela landet gadt i swang och ropat om
hämd/ zäger han sighenteligen wara fom#
men til thenna Extremiteten.

Haftver jagh doch thetta giordt
tighför tina stora misigierningar/ och
för tina starcka synder stull/ lyda orden.
Tina märcker/ tina stora mitzgiernin,
yar/ och tina starcka synder stull/ säger
HERren. chemtil sinnes/
huru the til lära och lefwerne trädr iftän
sin Gudh/ jöjom en man; Och medh
sttt afgudcri/ öfwerdad/ och oförwägen,
bet och olydna farit sasoM ällesammans
fort/ at reta och fölcörna bonom. Hwad
ropar tu tä öftver tin f?ada och öfwer
tin stora warck / hafwer jagh doch
thetta giordr tigh/ för tina stora misi-
yierningar och för tina starcka
•fPulI. För tina stora mitzgierningar och
starcka synder tu olyckelige Land och. Rike/som hafwer säsom pa ett möce koplat ligh
i hop at förtörna migh; rina stora
niikgierninFar och starcka synder/ som cu
förwiUade hiord hafwer belefwat til at trä-
da itran miab tin godejGudh/ sasom etter ett
besiHmdt Radh; Fordina stora mihgier-
ningar och starcka synder/ ru galna solck/som

14 Folcketz Noop
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som hafwer sasom vthi alle tine Contraäer
och ällötin Händel/ samtyckr til at förachra
migh/ som HrHEßren tin Gudh;För tina
siora mi§gierningar och starcka synder tu
stadelige hoop/ som hafwer såjbrn en man
ropac ja til/ och lika som täfiat om medh
hwarandra at enhälleligcn sta fasta i chet
vnda: (läs iftan thct i Cap. til thet ,0.

enkannerligen thet 5. 6. 7. 9. men hälst
ti>tt 10. Cap.) Hafwer jagh dZchrhet-
ta icke giordt tigly för tina fr ora misi-
gierningar och starcka synder stull?

Älstade af Ho rranom! Om wij dragc og
litettilbakasisrangrundeellersiatetafcheftsa orden/ och ste pa thetta ordalätler - Haf<
n?er jag/hafwer jaghdoch thetta gio. dt
tigh: sa fallerihet o§ftre/ som mille HErren
rätt ställa sigh här/ til en Rättegängs-
procesz medh mennistiors barn. Thekla«.
ga öfwer fin nsdh/ ropa öfwer sin
ssrja öfwer sin stora wärck/ som Hirren
Gudh them hemsökt medh: HErren swa-
rar- ja/ Jagh hafwer flagit tigh/ lanhhafwer stupat tigh. 3agl? hafwer sla-gir tigh ltjka som jagh stogo en fien-de / och fSforn en odarmhertig hafwerjagh stupat tigh: men för tina stora
misigierningar / och för tina starcka.firiber Ml. M thetlaobilligt wil dansm

15pii Norfka Flällerne.
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säija; hafwerlagh giordt tigh thetta vtan
Mhlochrätt?

HERren Gudh är icke plichtig at
giöra redo och räkmstap för nagon sin
gierning. Hoo hafwer giftvir Honomnägot tilförene/ ther honom stal be-
ralt warda ■* heter tyit förthenfful.
tijkwähl har Gudh i sin allwelenhet för
nyttigt erachcat/ ar medh sitt Ord öfwerbe-
wisa folcken/ och öfwertyga theras lamwe-
ten/ pathettheraSblygd mäblifwavptäckt/
och Hans heliga rHttwiso theste Narare
matte lysa hela werldene i ögonen; Ia
siä i theras hierta och sinne / til en ewig
rättwisoS strklarning. I följe ther af/
firwiter Han nu sitt folck: theras stora |
nnffgierningar och starcka synder / at ;

the besinna mätte/ hwilken <om warit or-,
saken til sä mycket ondt; Hwad thetta
straffetz onda astadkommit och medh sigh lstrt: Nembl. at Israel tu förer ngh
sielf i olycko: Ia at the mätte gä til sigh j
sielf/ erkänna och besinna/ at thet är rena jsom Salomo säger: Synd är!
solckz förderf. Säsom han ock ställer j
them har vnder ögonen

Förchecandra: Straffeymäng-
sallighet / som synden nödgat Gudh/
i sin rHttwisa at hmsöka them mrdb:

Hwad

Rom,ti.is.

Hof, «3:9.



Appi, 1:9

Hwad ropar tu öfwer titt skada/ och
öfwer tm stora warck i hafwer jagh
doch theeca Ziordt ciyh för tina stora
misigierningar/ och för tina starcka fyn*
der skull, lyda orden här widh/ som
roif ofta hört. Stora Berg giora siort
fall; starcka stott giöra stor stada. Iu större
och swarare lkadan ell?r saret är/ju störresr ropet i ju swarare är wärcken. Nu som
theras stsra misigierningar och starcka
ftnder hafwa vpwuxit saftm til ett högr
Berg / och stärckt sigh som en mächtig fiod;
Altsa hafwa cheochgiordtvppä them stort
fall, storssada/stor och obestrifwelig wärck/sa at ock theras roop är stort wordet.

Märcker här af, älstade af HERra-
nom/ forst: huru synden wäxer til hoosMmiskiorna/ sasom örcerne the wäxa i Trä«
gardar och fruchten pa marckene/ när thefiiotaS. Afsma synder blifwa stora syn-
det. Af swaghetz mi§handlingar/ blifwastarcka misigierningar. Ia af öswerfis,
dande stora synder/ blifwa öfwerflödandestarcka mifgierningar. Altsa är thet stort/
at en och annan giör afvpsat thet som ondt
ar: bannas/ sivär/ärorolig och oftedsam/lefwer vthi otucht/ älstar öswerfiödighet i
mat/,dryck/ ikläder/ tager afandra thetman intec bor taga / giswer intet ät an-

17pa Norssa Fiällerne.
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dra thet man bör aiswa/ far medh osan,,
ning/ och sa borcac: Men när man af
alt tdetm gisr ett ftitt handt wärck, wän.
jcr sigh alt mer och mer/ vthan försyn
at giöra/ thet HENranom intet fan rvaia
til behagl Sij ta blifwer synden hoos o(?
starck. Stort är thec at en och annan
giör meensd/ förachtar efter egen wilje
Gudz ord och Sacramenter, är obtllig emot
fin öfwerhtteller sine vnvcrhasivande / be-
gär hoor och mord / röfwar och rappar mäst

>,han hinner/syller sä sitc huus medhroof.
Men näe etc Land/ en <&tat>/ ett siand/
ett Coikgium, en heel hoop medh folck/
läm thetta behaga sigh/ förachta och af
fiathet öfwersee medh alt thetta, sökja intet
medh tilbörlia ijfwer at hemma och före-
komma alt sadant/ vthan hafwa sasom
sönderbrutitoker/ och sönderstitir ban-
den: Sij dä blifwa synderna aterigcn .
starcka. Storc är thet när dlodstulder/när omenstlig skiörachtighet / när

'förrrycktas tärar/nar fattigearbetares
swett och blodh / hänga öfwer land och
Rijke/ och roopa hämbd: Men när lhet
stier medh allas jaoch ftmtycke / och ingen
söker at ssäcka lägen; Utban barnen bära
wecd cil elden efter sitt tilfille/ föraldrar-
na tända elden vp/ la är synden alt för

starck

Prov, ,j il,
". IZ.

Jcr, 5:;.

Gen. 4:10.

Exod. a.;
2Z.

Jae, 5: 4.

7". ?:,IL.I
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starck hoos osi/ och dragcr Gudh til
hämbo fäjom mcdh wäld nedh af him-
mclen. Stort är thet när man i alt chetta

af sielfzwäld: Men när man i alt
thctta fyndar af öfwerdä>>, oförwägen-
het/ öfwnmsd/ och fäfom
medh fllc / fa at thet hcter Then ogud-
achcige berömer sigh af sitt sielfswald;
Och rhe cycka illa wara ar the ecj kun«
na giöra warre: Sa är fynden i högsta
grad starck hoos off.

Nu fom HERren Gudh har ssraf,

f EC.2 t -r i\

[M »o:3

7". s-. 5

fat luda folckec hardelMn för therasswa-ra otro / myckna ondsto/ dierfwa olyfcrno;
stora mistFlirningar och starka synder;
Och han är en ism rättemor alla; hwarsöre
han ock swarligen stupat och ssagit o§.War
käcka och är strderf-wad. Wart stiep liggzr salunda i wrak.
Ia hela war kropp är <asom dödzsiuk; sä
mäckcrförchenstlll för thet andra / mun äl-
stelige orn ock eder icke tyckes giälla lammaswar i öronen forn thrm f, tsncker tfni vrhi
edra himan/ omHEßrente tyckes under
sin rättwisa wrede säna til osi : lagh
rveet edsr öftvercrädelse / tfyetunyäcn
ati och edra fynder/ rhe ther starcka aro.
Eller swara «ff medh war Provhetts ord:
Hwad rspar m öfwer rin stada/ och

B * öfwer

Jer.ytt. le<
Cap. 6\ ><

7: v. 19
Cap. 50:1

' Z:0 ]

Am, si'Å
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öfwer tin stora whvd/ hafwer jag doch
thttta giordt righ för tina stora misi-
nierningar / och för tina starcta s^nderskull. Wtz hasive ju imet bättre stickat otz
än che ? Hoos o§ är ju en sa stoor otpb:;o/
gensiräfwoghtt/ i fweedad vch hardhet i
swang som hoos thcm. Ia roi} hafwawqst sisrre qfwcr och palitcligare sum,
drächnghet i thet onda/ ai föttiga ro»sa
andra delar/ än som far.jTie the Hwad är
ta m>der at sa tilaat medh o§? När en
mcnnistia syndar sa ärthtt mycket/ockdra-
ger ofta ett styndsamt straff/ ich-Hassia
plaga öswer ett Land och Riike. Ta
Achan mcdh sigh emot
HlkNran / tä forgrynmiabc figl)
HERrans wrede öfwer hela Jstaels
Barn. Ta David lät räkna folcket emoc

reh.lg/ ta maiie hcla Mael
\\ omgälla thet / nlcdh z pestllens
tia. Hwad stulle thctta tå imet wcderfaras
vsi som tMwu/ ac tala oni the mässc/
schom en man cfj.tii ett ftndigt
wäsende- Man sager etficft: ju stere
man ju bätrre lycka: Men ju fiere the
äro/ som arbeta pa sin taen olycka/ ju swa»
tare och större star hon at f,'rwäinas •.

Ju fiera Ooldaecr the äro som stola ne*
derrlfwa en mur/ stiifia m Stad/ och

för,

[of! 7: l.

~Sam:i4;
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föröda ett huus/ ju snarare blifwer chetbchält. Hwad (Mc ta olprfon «nttt hin-
na osi/ som äro sa wiUlge-cch
vchi thet cnda. Ekille ra'Gul>h vthism länpmodlghet/ intit omsydcr bllfwattött mot ysi? Skullz
ochlangmodlghtts lijftDomar intel b,ifwa
omsider läfom Westu icke ar
(bnd; godhec läckar tigh ril därtring-

<öudh som en längmod
wer ingalunda lust til the cgudachticlae
död och fsrtappelle,'thttlsle ltzder han cn
tyd lang Folcksens ondsko; och innan
han star til mcd strajsit< plagor och ifoen /

läeer han chem warna/ hoca och silrmana/som hela then HelZa Skrift medh »ädane
Exempel vpfylc är. Men förachtar
man Hans rälsamhey och
het) Rikedomar/ icke förstalldcindes
at Hans mildhetläckar esiril bättting/
tä sämkar man medh fin «botfardlg-
het/ sigh sielf theste störrc wrcde och
mera straff. Hhet haftver ingen nöd/
ejj warder lcke stl illa gängandes / sadeludarna/ när Gudh igenvm Propheten
lät warna them och si.kunna sm wrede
medh plägork myckilchet, Mldh li|fa ord
och tanckar/hafwer mängen achr.stcn Chri<sten bemit sin straff Predlkant. Men

H0f.4*.7-

Rom, Z: 4.

'Rom/«.4J

e.

Bl d-m
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st.lle thet war tära Gudh icke hierteligen
stolae förtryta/ när mcin Hans trogna för-
maninaar sörachtot/ hanS langmodighet
förgiäck/ Hans wrede kastat i wädm/
allehando siraff lätit fiie fsrgiäfwes / Hans
ord hallit för (ttfrnti som warit thet fabler
och nymäre/ och föga at betyda.

Hwem wille ta HERren Gudh
förtäncka / at han sin wrede öfwer sadana
grofwa och stkre syndare ulstuddat. .fan
räder juicke ch han ärrattsärdig;
han m aste thcrföre straffa säsom han hotar:
lagh wil läta komma en olycko öfwer
therrafolck/ nemligenrheras föreienra
löön / rherföre at the ,'cke achta min
ord. Ga° sior Hans barmhertightt är i
thet han linge tahl, sa swar är am Hans
tättfärdighet/ i thet han sa grymmeligen
siraffar. Gudz wrede är odrägelig/ en
grym wrede/ urhrotelsens wrede/ och för-
tärande eld ; at HERren Gudh
wred bllfwer / kan ingen mennistia för
HanS wrede sia och för HanS grymhet
blifwa; haftver <»ck pä the ogudach-
tiga ingen ända Vch när Gudh sin
w ede öfwer oyudachtige vtgiuter /

msste hela L,andet genom Hans is,
wers ?ld förrärdr warda. Som han
thet »a första werlden/ Sodom/ luda-

land

jpan. 9. 7

]er. <s:s9.

veut.Zl:
21.

Syr. 5:7-

Zeph. j:p,
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land och Jerusalembewist; somockSwea
Rijket medh thesi Provincier lhet nu nog»
samt ärfarit haswer; ar efter man Gudz
förmaningar icke höra welat/ har man sedän
mast höra/ och sigh styra lata af ftem,
mande folck/ hwars tungomal man
incet förstadt; efter man Gudz «rd
för spätt Hällit/ och inter achtat; therföre
hafwer HERren <Zch inter achrat
osi / vthan lätit o§ ater til spätt och de-
Zabberij warda. Hwad Salamo sä.ger:
Förlandfens fynder fkull warda
ga förwandlingar i Förstendömen / är
mangfaldigt i the§e *<•> ahr pa Swerige
befannadt. Sa kan man ögonstienligen
ste/ och handgripeligen aftaga: At rhet
ar tine ondstos siull/ O Swerige/ar m
fä plagadt warder / och tine
at tu fä näpsi warder - alt <A mäste
eu fä weta och förfara/hwad jammer
och forcj thet medh sigh hafwer/ ar tu
öftvergifwer HERren rin Gudh/och„
icke fruchtar sayer HERren. J

Nu ligger oh mäsi i sinne/hwad wid
war sigh nyligen tildragit/ ta afGudz Rättfärdiga och underliga stickelse/genom köld nagra tusende mennistior Hro
jemmerligendöde blefne/ och nägot mindre/
til HHnder/fötter/ansichte/och andre lemmar

Jet. 5:15.

HoC4:<»<

Prov,2Bs&

7er.l:i).

B 4 för-
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Partitio

Votum.

förderfwade; ett stort Gudz wredes Exem-
pel, som 19$ närmare fa tlllfälle at btsin-
na / om wij hela handelen af wart senctsteFält-Tag/ nenom Gudz nödh vnder när-<
warande Sondagz Evangelij anledning/ isa matto otz fsreställa / att wij af Marice
klagan til lEsum/ pa Bröllopec i Cana
i Galileen/ tsga o§ tilfälle at betrachta och
besinna:

Folcketz Roop pa Rorssa Fmller-
ne vnder thet Gud vnderligen hand-
lat medh then Kongl. lemteland-ssa Araee, widh thch oförgatcllgc
Campagne tll Norigti

Som wij stole ansee
1. Dl tilredelsen/ säsom wälbestatt

Campagnc
2.Dl framgangen / dels säsom lyc*

kelig / dels säfom eftercäntelig
Campagne.

i "3. Til vthgängen/ sAjom heltbedröft
welig/ och i hoppet nastan avenast
hugnelig Campagne.

När jagfortuna stal/titt ord och tina vnder/
Thet ware Gudligt taal/ och inga mm-

stio funder.
Gifat then goda säd/ som ärtitt Helga ord/
Ma af migläras rstt / och falla igod jord:

Tran-
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Traftatio,

Wad bestvärar man o§ sa myckit
\ medh thcffe HZRratis ord: haf,
, wer jagl) doch thetta giordc
tigh för cina siora jynder/ock

Trånfitio

för tina starcka mlsigierningar skull. wij
wete doch/kunde någon faija/ at wij hafwe
en ssod saak. Wij äry ju vthan stiälig
vrsak angrepne af wara orättmätiga sien,
der. Hans Matj-t har ju mast jörswara
the siF af sinc förfäder cilfgLne Ländsr.
Han har mast wara omtänckt/ huru han
thetta langwariga kriget/ matte kunna en
gänq bringa nl jättiä sigh och
the stna vthi roo. <&å märcker at ther
medh är Hnnu intet alt wäl bestält. Wij
lära intet Z»aa tilftlle/ eller söka tilfälle
at giira nagon jwarighet i saken / eller
neka theremot. Therföre vck HERrans
dyrt arerlöste/ när wi<tänckt ställa under
närmare atanckiande:

Folckey Roop påVtorfta fiällerne/
vnder ther Gudh underligen handlat
medh chen Rongl. lämtelandska
Prince, widthesioförgiatelige Campagne
tiltTlonge/ wljansee:
i.Mllredelserna / at the rätt och wäl

anstälta. I svangelio fsr-mäles om hwarjehanda BröllopS tilredel-
str;

Repetit,
PropoH

». Pars
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str; sasom ttyt- at solck warit budne til
Bröllopet/ at här stär wijn tilitWi at
här woro wisse tienan och vppassare for,
handen/ woro 6 stenkrukor si»tte efter
sättet om ludarnas rening/ war ock
m som bekymbrad om ett
godt stick vthi laget/ ockia kommer til at
säja til Brudgummen : Hwar man sat-
ter först fram thet goda wijner / och
nar the aro wordne druckne/ tå thet
jorn sämbre är. Altsa lästr man i alla
werldmes tijdlr warit en loflig plägsed/
at laga och til Bröllop. När
Jacob stulle fa sin kära RacheN/ mäler

,
( Historien: Zå l?ob Ladan air folcket ther
"

omkring och giordeBröllop. Vthan
twiswel äro yiästerna i det assemdekalladc/
dels at thesäjom witnen/til ächta förbundetz
fullbordan tilstädes wara matte- Som
Boas saledcs til the äldsta och alla när-
warande sade: 3 ären i thenna dagh
wirne/ atjagh tagerßurhrhen N?oa»
bitiskon migh til hustru - och alt folcket

, medh the äldsta sade: wij äre wittne.
Dels at hoos Gudh om nadh och wäl-
signelsi til ett få Gudeligit förchafwande
troligen bedia / och för önsta; som thet
salunda stiedde wiph Isaacs Bröllop:
The rvälsignade Rebecka och sade til

£«1,29:22,

Ruth. 4:9,
I».

henne-.
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henne: <Eu ast wär ftster / förtofra
tig til tusende rusind/ och tinsäd besitte
tina fienders porrar. Gammaledes
stär om Boas- Hikßren Ziöre then
qwinnona som komcr i titt huus/ sNsom
Rachel och Lea. Sä sade och ©abel
til then unge Tobias: tValsigne tigh

Gudh / ty tu ast en froms/
rättsärdigs och Gudfruchtigs N?ans
Gon. wälsignad ware tin
och tine föräldrar. Dels ock at theBröllopet til heder och Brud-folcket til
biständ och all anständig handräk-
ning giöra stulle; Som thet i sa matto
star om Simson : Och the fingo ho-
nom 30 staldröder jom skulle wara
nar honom.

l4»
6°-

Rut

q. „
' * yt

"•

Beredelserna til Bröllopet i Cana/
yifwa o§idagh anledning attala om Hans

war för thetta allernadigste - men
nu i Äminncljc Glorwördigste Konungs/
Konung earl ben xn-teS stnasie trigz
rustning til Norige mcdh en fin Armee
genom lemteland/ som han lagligen och
«rdenteligen vthi god intention tilRijketz/
och hela Fäderneslandsens allmänna nytta/
och then högstastundade Fredens förfor-
drande för godt sunnit / at igenom höga
författningar lata anställa/ medh myeken

cho



06)stoorKongiigbckostnad. Harlätitffc*fe* krlgitolcktt medh t.lbörlig för.,ödenhct»>
mednycl medkläderifMhand ttl soot; theslqkes giltig ruzming/<
tll gewar/ Amunition, hästar och momJ
tingar; iamt at öfl ling matte wara wb|i
thejle bättre stick och färdlghet/ mtofäldeles hästar/ med wa mar och Pack<sadlar / til then myckna Redstcipens

med dugeligit maustasi/vrom thtt ordinane k,'!Mfolcst therlllsör-erdnade. Icke mindre sargfällighct och«mkostnad war til spisnmg och underhallanlagd. Hwad för tilräckelig stora ma.
gaimet och förradShlws/ blefwo här ochther/ pä alla otter i ditftt uprättaoe'
Huru -Caflan medh gooa Penningar/
t,l poKer war förstdd / mta theMtyga soa, tll och ComrnilTarierworo bcstälte.
* »,På ock här genom en Kongl.kallelse en allmännelig fammaitmfi. Thehoga blefwo Solenniter bebrefwade. Themmdre medelst befallning foordrade. Tilaiästchod kallar man folck/ icke just likackznitet och wärde/ vtban af allehandaRätt sälcdcs tilaat och här.Hllllka medh 6 warfcaandra hoga offiderare, Henar dfwer-

star
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JflC o<b ficre Commendcurer hwar widl)
stt JSKegcme te oct) Cour, öfwer alt med
Mieoch mindre befähl / jemttthengemene
Mn kallade/ at vchan förjummelse/ pä
,/tafattön ort och dagh sigh inställa.
,!Nan bcfiner ock härwio-n ogenrn fäldig-
„-»ch redebogenhet När IlierlöftrenPre-
jjifar lör ludarna om lhet Himmc.sta,Vröllopet''och huru Konungen / tyet är
;3.dh/ sände sinä at thc st.,.Ue
, tolia them som budne woro til Vlöllopet/
,K htter tl>et- The reille icke komma.
> en annet lijkxelse wid chcn stora
h?attwarden säger han: kommer; ty all-

' ting aro nu redo; men the begynte alle«sammans vrsaka figh. Wid tbetta >äl -

lkäg llcgcs öfwer inge stlkgensträfwoghet:
hwem wille icke fullfölja sin Konungz
madat i sä matto? och too stulle icke haf-
va lust at biwista Fält Tag«t til Norige,
vm sa wäl bestält och hederligen tilredt war.
Fammelplatzen waryterst upp underFiäl-
kn i lemteland/ wid ftanijacne Jerpe och
Dufvo; hwarrstman om hecaste Gomaren
Sfmec / har snö och ijs / pä the höga ber gen
altidför ögonen/ och fochenstuN en owam
lig kall och osund lust; ändoch kom
man här i hoop medh godt wod och för<
nGlighet/ som stiedde i Augufti manat».

Me>i

MåUZlll,:

Luc: 14: vj
17,18.
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Men at kciga/ är thet i sig sielft intct olofli

Nlt? ftMt folck wilja ju Åttdifputcra, föfbit-
.stullechetisig sielft wara tkt oiofiimt, a»
förÄ krig ochrufta sig til f doj/ och sä bortat'
Mercatores pariter acmilites verani pcxniten-
tiam agere non polTunt; ftdt ocf t§U\ tik{\
fsrträffelige Läraren Chryfoftomus. Me,
at blifwa widh kriyzfolcket; War HErr«>
sielf fiör zu krtzg emot sinä fimyer. öfwer
Engelen tNichael och Hans iknglal
stridde emot draken. Thetta jkier vchi
andelig matto/ säger tu/ som Gudh äx
,en ande: hwad kommer thet här lil?
Jo min Christen alt för mycket. Al
gmndeligen tala HHr om/ samärck («) At
Gudh är en Ande: Men fan ändoch
intit i anseende til sigh siclf jägas eqentc*
ligen i andelig matto föra krig; vthan i
anstnde til osi/ som han förwarar ochhaf»
wer ward om/ bade tilkropp och siäl/ hwad
y§ i andelig och timelig matto tilhörer,
Hoos Gudh finnes intet sadane refpe&us
eller afsichten i sig sielf. Gudh är ( %) en

, ande/ ochdoch thenrättatrigzmannen/
HERreärhans namn. HERre<i

' oth/ som icke allenast an för fin HHär/ och
sirider emot sins folckz andeliga och icfam*
ligafiender. I anseende hwar til David sd<

' ger: Gud tå tu vtdroZstför tirr solck/tä
tu

Ufus Di- 1

dafcalico
Elen&icus.

Apoc.i2:7,
Joh,4:24,

ExodUj:;.
Ei. yi: 15»
Jer, ix;2o.

rtzs«:B,9.



paNorstaFMerne.
tu nickiöknene/Sela. Vtanhanrustar
ockja sine tienare mangfalligt thcr til;
hwarföre David prisar sm Gudh och sager:
Han larer minä hand strida och min
arm spanna kopparbogan/ la han dnf»
wer/ han drifwer rätt/ minä armars
topparboga; som thetta Davidz.Na,
rare vtföreS. Gudh omgiordar migh
medh kraft; medh tigh kan jagh ne-
derlägga krigzfolck/ och medh minom
Gudh öfwer muren springa; Tu kanr
rusta migh medh starckhec til strijd :

Cu tant kasta them under migh/ som
sigh emot migh saecia/ heter chet ytter,

litzare af bägg« / som märckeligit är / (tof?
nämbde Capitels v. 30.33; 40. Gudh är
(;)en ande! men wil dochat wtj men-
nistior til war deel / stole ock ställa ofj
Hans giernjngar til efterdöme i hwadsom nanonsin möjeligit är. Som thet
ftrthenstull heter til war Ehristendom i
gemeen: I stolen Helga Ulder/ att 3,
blifwen hellge; ty jag är helig. Och i
anseende tili Christi Exempel i synnerhett:'
Star Eder fiende emot; aittaheter thh til
warkallelseäfwen: Igäänidagistride-
na emot edra fiender; edarthiertaware
icke blödigr; fruchrer eder imet/ bäf,
wer inter/ och grufwer eder intet för

them

Pfal.lB.»

I.Sam, 12»
35«

Lev.n*44>
Cap. 19:1.
i,Pct.Ki6.



Folckctzßoop
t\)cm ; ty HERren Eder CSuöh gär

, medh eder / och han ffal strida för Eder
emot edra siender och hielpa eder. Iai andelig och timmelig matto heter thet i
följe deraf: Hwar ock nu nägor täm-
>par/ han krönes lcke/vchanhan rcdeli-
ga kä«Apar. Gudh ar (4) en ande:
men wn kunne / ja wij skols när sa rränger
ock bchöfwes/ tienä honom cfter wär kal-
lelst/ ocksa i krijg. När ta HERrcn jade
til Most: Hämna 'Jsraels barn öfwer
the Midianiter; Ta saddMiose til folcket-

, wapner man af eder til häärs;ochfolckec
foro til hää?s och stoqorhcMidianitcr.Therföreheter thee jasomi anseende til gam-
bla Testam.si ock Hnnu til thet nyja- Ingen
stridzman befartar sig med näringg han--
del:pä thet han fHai täckias honom/ ftmhonom til e<l stridzman vpcagithafwer.
)aho tienarril krijg pK sin egen fold nä-

Hzvad Gudhsagt/ giordt Mr
lätit giöra/ i gamla / thet giäller än i nya
Testamentet/ til thest moraiitet och grundsatz.
Therföee säger ock Paulus sirax här vppä:
Män jaghtala sadant efter menniskio
sätt/ sager ock icke laqen thet samma?Mosi lag ar ftriswit: Tu ffalticke binda munnen til/ pä O)ran somtröstar. fflån Gudi war« omsorg om

jager han icke thet altför wära
ftull?

Deut,zo;j,
4.

2»Tim,z; 5.

Num.jr:j.'
Seqv.

a.Tim.2,'4. j
1.C0r.9:7,j

.v.8.9. 1



på Norfka Fiällerne.
stull? Hwar f sitt stand menen* han; T^för wära, fltön ar thet skrifwir. ThenccremllNlaliske lagm ellei' ludarnas kyrckjo<
Lag/ hade sitc afseende pä then tilkom,
Niandc Meffiarä och stadnade vthi Christo.
Then.i-arenllffe lagm / eller luda folcketzwärdzliga stadgar och / woroigm tid efter annan i ätstilligt anrättade
tfter theras och sa til en
roi£ tid til Christum. Men hwad i gam<
bla Testamentzens ssrifter eliest förmäles/
hwad ther äfwen anföres/ sasom stulle thet
altid och hoos alla giälla/hafwandeGudz
allmänna lag/ jasielfwa rHttfclrdigheten
til grund/ thet är och blifwer altid giäl-
lande / vcksa i nyja Testamentet. Som
thet förthenstull heter af gambla Tcsta-
mentcc: Och the wille icke wandra pä
Hans wagar/ och lydde icke Hans lagj
cherfore hafwer han vtstuddat öfwerthem sinä wredes grymhet/ och en
krigsmackt / och haftver vptandt themalt om kring. Altfa heter thet äfwen i '
anfeendethcr 111/af chetnya: Ochsomlige
togo fatt vä Hans tienare/ hadde och
dräpo them; När Ronungen ther
hörde/ wardr han wred/ och sande vcfi>
na härar och förglorde the dräpare/ och
förbrände theras stad. Hafwande Tims ]

C Vefpa-

EC. 4.2:15.

7.



- Folcketz Noop
VefpaGanus wW sig en oemotstjelig Executor
här wwh. Som thet förchenstull äfwen
heterafgambia Testamentet: Menifkiors
hielp är fslang / mcdl) Gudh n>ilje wij
machtiy ting giöra / han stal neder-

-1 träda wära fiender. Altsa hettr. (het af
nya Testamcntet: Ar Gudh medh of/ho
kan wara emor of*. Sasom thet i gam,
bla Tcstamentet talas nu med fimpel appro,
bation, nu medhsärdeles beröm /om krigs-
»Hmbetzmän / om härens höfwitzmän öfwer
wQI, och öfwer iQc>:de och annorstädes:
Sätalas/icke vtan approbation och särdelesberöm om högre och lcigre ämbctzmän,

> vthi nya Testamcntet; fafom om höfwitz,
mannen i Capernaum. Om höfwitzmannen

PC 60: 13,

fr 0111,8:31.

Deut.iof4,
Nuih» 31:

14.
Mat 8: 9.
Luc, 7: 8.

Cornelius som lvar Gudfruchtig med alr
|-ltt huus. Och om en Gudftuchrig krigz
knecht' af them fom warade pa corneiium;
och fa borcar. Ia Gideon, Barak, Sirafon,
jephthah,David och fiera, afgambla Testa-
mmtet the blifwa i nyaTestamcntet medfär,
deles beröm ihogkomne; Hwilke gcnom
erona hafwa wunnirRonunyartjke/äro
starcke wordne i stndene/ hafwa ned-
lagt främmalide härar/ fomlige woro
döde för stvard / och doch genom rrona

Ct rvittnesbörd. Hoo finner icke här
af/ at keiga i sm tijd imet är olofiigit, eij

eller

haot, 10:
2,7»

tHeta;ii:jj.



Luc, J: 14

, eller siandet sördömmeligit. Eliest dwar,
före bcfalte icke Johannes gråpawn / tä han
predtikade däcering; predikaoe ther wid/
at man (Tulle giöra tilbörlig bärtrmgs
ftucht/ emedan jafom fruchten/ chet är:
en sann och vprichcig ahoga/ at stiliaö
iftan sitt synda wästnde/ och t'wa sin
Gud redeligen/äretr profoch kännemärcke/
hwar efter wij kunna domma om allas /

men i synnerhet wart egit tilstand;
[ ta Johannes salunda predikade/ och nägra
krigzmän ftägade honom äfwen thervppä:
Hrvad skole wij tå giöra i Hwarstre
befalte han ta icke them at öfwerqifwa sin
kallelse? Hwarföre lät han etz eller första/
at thct war en saligiörande bättring emot/
om man lefoe vthi krigzstandet? vwn sade
allinasi: giörer ingsm öfwer wäld «ch
orätt; Och lärer eder nöja är eder lön.
Wille han icke medh thetta sitt - läter eder
nöia / enkannerligen gilla ock sä sian,
det? slliest wole Turckars ock Hcdnin-gars tilstand bcsatt medh bättre wärd i
timmelig matto/ än Christnas. Ther
är sä langt ther iftän/ at ett billigt och
rättmätigt krijg/ stulle blifwa nagorstäds
i nya Testamentit vphäfwit/ eller siandet
förkastadt/ svm at thma fast mera finnes
krafteligen v§ waraisinomtijdrecommen..

C2 deradt

35pa Norffa Flällcrne.
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hä.%li 31,

dcradt och anbefalt; ty sfwerheten for icfy
bara swärder förgiäftv3S / hwarkcn taz
han i Zemen stal hemma thcn waldsamhet
RiksenS fieyder, pa ett eller annat sätt/,
wilja honom eller thcsi undersatare til*
biuda/ eller ta them emellan i synnerhet
nagot tildraga stulle / ty han av en Gud;
tienare honom til straff |orn illa giör.
Han en sombör
halla ward am alla Gudz bodl) och rätter.
Gä fä wij eri ellei- förcstrifwa Gudi / huruoch pa hwad sätt han stal warda sigh «m
of. Hans är räd och däd/ ther ww stal
thet blifwa/som han ställa welat. Wij
fä förthenstull icke sörachta the medel som
han btfalt / och roijlunna betiena «3{? af
til war frdmma och jäkerhet. , Paulus sielf
tpckes taga sin tilfiychc tilkrig;tncchterna
och höfwitzmänncrna: Hafwande wij
allenast at stylla osi sielfw?/ om wil pa
nagot sätt förstka Gudh' och xfrtt intet vth-föra wär saak/ som thet efter Oudz ord-
ning osialiggtt. Thet stutet är märckeligit/som Petrus qiöc vtty thrn eftcrtänckeligd
Händel/ som bestrifwes om then högtve-
römde hofwitzmannen Cöhfciitt? och alt
Hans huus: Hu föt-nimmer jagh i san-
ning/ falla ordM härom/ at »iät- Gudi
är incec nnzeende til personen/ vcan

talla*
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i allahanda folck/ chen som sruchtar
honom / och glörrättfgrdigheten/han
är honom räck- Här widh mäsie roij
stadna; och märcka här tii allenast afhiftoneme, at the ftm ogllla thenna jatzm/
the förswara sigh doch sielswa ock sa mcd
krijg; hwarsöre iagh sa mycket trognme
har at förmana/at man förchenstull äfwey
för ali ting hafiver böner/ ätallan för-böner och mcksäielser sir alla menni-
skior; för Ronungar och
het: pä ther rvij mägc leswa / och få
Itfvoa förstonte för krijg/uchi ett rolictt
och stilla leswerne/i all gudachtighet
och ahrlighec. Ty thet är/ som HMren
jäger / lagh som giör liusetoch stapsv
mörckret /. jagh som' frijd giswer ochstapar thet onda: jagarHEßren/sow
alt checca qiör. Thersöre he«r thet ock:
Ar och nZssor ondt/ nägot straff/ somgiör mennistiorna wee och ondt/ ar nagot
sadant ondt/ i stadenom/thec HERren»cke som ock täncker mict i sm wrede/
vppä nad; och lämnar mennistiorna sr«j«
het/ ja befaller alswarligen/ atwijiboot-
färdighet/medh bsncr/ och andra tienliga
medel/ söka atafwända/ afböja/ förekom-
ma/ stilla och lindra thet straffet/ icke
no«S än wid siukdomar, elds eltzr wattu,

M.iojj4
3f.

Conf.Slei-
dan«

t. Tim. a:
1,2.

EC 4*7.

Am, j:^

C; nödh,



Folckeh Noop
nödh/ och andra playor/ man thet giör.
Kansse heter: lanh war icke vcan
litet wred / men the hulpo til förderf/
och jabortat.

Thet mäsie allenast wikaomstHndig-»
heter / som fördctfwa esomofrast en god,
stak/widh krigetz begynnande och vthfö-
rande ragas i acht. (<*) I som machtcna
hafwen/ stolen (i) under negen Gudz
skaUan/ noga öfwerwäga / om i ägen nog
wichtige och fullkommelige orftker / at med ikrijg antingen at försivara eder/ eller the
edras hafwande rätt; eller om i änteligen
ma hämna then oförätt/ederkan wcna til,
styndat; Säwarderchettaickc
des mins Hikrres hierrä nagon ängest
eller nyt / ar m hafwer b!od vthgucit
vtan orjat/och hemnat tig sielfwan/
stger förthenstull then
!ilädan händelft Hl Oavid. (i)Skolenl
vthfsra wärcket til Gudz namns ähro;
Hwar til Joabbemannar sin bveberAbifai,
med sadane ord: War widh god tröst/

. och lät osi stä fasta för wått folck och
' för voåt Gud; Stader, Och Vwlus säger!
Alt thet i giören medh ord eller giär,
ningar / thet giörer ah i HiLßrans

namn/ tackfajandes Gudi och
'Fadrenom genom honom. (;) <L?tolen,

Zacfoljlf,
Paideuti-
cus Ulus,

CO

X.Såm*2{:

3'. (2)

12.

(!)



pä Norsta Fiällerne. w
I hafwa honom medh eder i rad och dad;
*Lygenom mtg rcgeraßonungarna ochRädherrarna stadga ratthec. Genom
mig räda Förstarna/ och allaRegenrer
pä l«rdene. (4) Skolen I atnöja eder med
hanswilja/ ochstja medloadvaviäzhäär-höfwitzman: N?en HERren giöre hwadhonom tackes. Ia / alt thetta ar:öfwer osi kommet och wij hafwe doch
inrer förgätit ngh. Sastolenlock (s) lgiswa i alt ahran Gudi.

Wij'(/3) som staunderenGudsruch-tig Oswcrhettz lydno/ och intet fa mängia
v§ vthi Rijkz domare svstor / hafwe eij
eller hwarken af manifeftema eller eliest
nagoy skiälig orsak/ at ostrswarligen hysa
hoos chomilde tanckar/om warl)fwerhetz
päbegynte ellecContinuerade krijg/lc. Wij
maste af alla stand / ått\6\a ot) medh war
Laglige Ofwerhetz fattade räd / medh Hansgiorde befallningar/ och medh folcket fäja
til wär folua: Alt thee n, osi budichaf-
wer/ thet wilje wft giöra/ och
tu sinder osi wilje wij gä. Säsomwij warit Mofe lydige/ sä wilje wij
ock wara tigh lydige. Ia / hwiltensom tin munn emot stär / och icke ly-
der tin ord i alt thet tu biuder oss/hanssal döö. Wtz lata nu härmedh gaotztil

Prov.B:if«
16. (4)

z. Sam» i o!
12.

PC44*'*'
v. 4«
(to

7ofii.i:ig.
sinnes : €4 Folckey
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propofit,

X Pars

Folckey Roop pä norjia fiällerne/vnder chet Gudh vnderligen handlar
medh then Hongl. lämtelandffa
Armeen,t»ib thesioförgätellge ( ampagne
til Norige. Och tage i acht.
ii. MRamqsngen som förckommer v§

dels saftm lyckellg / dels sasom
eftertänckellg. Thet sorra söör ojjEvan-
geliften til sumeS med thesit ord i Gch
thet wardt ett Vröllop i Cana i Gali-'
leen. Blöllopet gick wäl och lyckeligen
för sigh. Thet stnare med thetta sitt orda,
sätt: Och tä wijnet degynte fattas;
Tä lämnade thenne saaken hoos en och
annan en widlöftig eftcrtäncka.

' Altsa at tala om wartFält 3ag / när alt
war tllredz och procefllon wederbörligen ran-
gerat marcherade Hela fviten, sölstdd Mkd lijfj
vvvchälle I god ordning vp at the hsga
fiällen/ sast man med möda och stort be-
swär arbetade sigh igenom / säledes:
At the owägade wägar maste bedragas
medh träwärct i, nägra mijhl/ och sedän in-
gen skog mer pa Flacken war at tilga/ bru-
kades facliiner, eller rtjsknippor/ thet bäsia
man kunde at drsga sigh fram / öfwer thebottnlösa/ gyttjota kärr och moras. Och
ehuru omöjeligit thet i päseendet

tycktks.
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tycktes wara / hade lqkwäl man sin fram,
gang/ ftdan pä en god ti<d myckm fiijt
och ofsttmtenhet war anlagd. Hwar til/
hufwud - sakcligen at tala / thet mästa
giorde/ at wäderleken wijste sigh savar2bcl,
och öfwer hela Sommaren intet wär sa
warmt och Continueriig vpphälds wädtt'/
(om öfwer the z wekorne/ fom Armeen tra-
vaileradct ödemarken.

Tä Armecn' NU MtM MNV kyMMkN
'l flftofr fiällen och den i Sept, anländt til
,'.Norige/ pa hwilken dagh the fieneelige

stäcnde wid Stene stantz/ lyckeli-
gen röOrOßepoufiferade, ssantzkn vchan nä-
got motstand intagen ; sasom och sädagar

; ther efter/ then andra/ benämbd Skonääs /

! blef eröfrad / begynte man mcr och mer
giöra sig fstsiag om lycka och framgäng /

hä st som Landet i första pascendet/ tycktes
waragodt/ fruchcsamtochymnogtpa taalie
och allehanda lijftmedel; sa mnckte man
förthenstull / nästan öfwer alt f at sä lef-wa vthi dageligit giäsiebod mcd lust ochnöje. sajompa ett Brollop. Kanste nagon
sade och til then andra: Kommer läter
of? leftva wäl medan wij kunne / och 5ap,2i6,7.) vruka osi medan tijder åv/ic. Ty thetta sz Tagct bchagade mängen sa wäl. The willeickesör, wycketg«dt haftva ftlsummat thet/



Luc.l6-.T9,

jagsörstar the wällust älstandc
hwilka allestädee äsiunda ftam för alt/fägiöda sig med deiicat maat och dricka /

samt lefwa hwar daghtraseliga i frögd:
Som manga Goldaters önffan ochläng<
tan är. Hwar som hälsi th? en yppig ltf,
ziad kunna öfwerkomma/ O! huru giärna
grijpa the til: men rher är äfwen then för-
dömmeliga köizens lusta / hwar vti sa måm
aa iooo:&e Ährligen dsö/ och mennistio-
barnen blifwa doch icke klooka.

I thet afseende foor man än wijdare
ftam i landet j at staden Tnindhäm, at ju
lingre thetz mera säproviderajtgi) afland,sens goda/ och kunna sigh fägna af en sa-»
dan lycka och medgang/ som begynnelsen/
lijka mände. 3het stod ju all ting i fioor:
Manslapet fristt och hurtigt / hästarne äf-
weni godl siänd / revision förmente man
och kunna hafwa efter the giorde anstalter/sa wäl igenom tilförsel ifrän Magazinerne,
som förmedlcst vphandling ifran landetzman
Wille thm gangen om intet annat höra/ och
ingen tinghäller sireställasig/ änsigeroch
all lycksaligher. Tä hade man ock ifrän
Hans Kongl. Macht och Hans Arm«,
palyttliga tzoda tijdendcr/ at han war lyc<
keligen inkommen i chriftiania, tt&ftat

med fsga förlust pa man«
stap,

42 Folckeh Noop
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skap/ intagat wijdare i landet at fullsöllia
fin deffein, och sa bortät ?ht§ vtan
hade thenne Armeen giordt redan sa goda
Progrcffer sa lust war at sörnimma. Hwem
stulle ta hafwa twifiat om m ytterligare
bchageligutgang?

Menthet blzf tå försteftertänckeligit/at
hoos otz begynte spörjas en offentelig brist
och klagan/icke ja mycket öfwer mangel pa
wljn/ som man sadant i wart gelag mäje*
ligen ombära kunnat; Vtan som wärre
är pä dröd/ at thet hette: che hafwa icke
brod. Brödet är thet förnämsia/ som
Gudh til wart lckamliga lijss vppehälle
och wid macht hallandemildeligenförord-
nadt/ och kan mennistian fast ingen ting
mindre wara förvtan/ som thetta lijfsme-
Mi Här öfwer blef lijkwil then aldra<
siörsie brist och fa stoor nsd at folcket
wille förfmächta/ förrorckas/ sck finna
sig orklööst at giöra sin tienst; ja siuknade
vch dödde hopttals. Huru fa? Ty Gudhsom all ting i händer hafwer/ han tog likasom nyckelen bort för brödbodan; lät kom-
ma ett oföre/som elliest jämwäl om hösien
wanligit är, sa at pa intet sätt giörligit
wara kuntx/ hälst öfwer the theff vtansom nogast praaicabie wägar/öswer fiällen
ifrän lemteland/ «ch magazinerne något
at Massa. Eftel-



EftertänMigit blefock för thet andra atintet
medel war wart tilstandatförbättra. Ty
förotan thet/ atGudy/och stclflva naturen,
war ojj i mänga matto emot ; Sa war
landsortm sigh sielfgansta tall/
tärr/ wyckec trang och til thet mästa bestod
af ijdel bergOippor och fiäll/ som kastar
fast iiinga jpanwal/ ock thet endast i korn
och hafta iftan sig; Sa at
ftelfwe> ahrligen iftan vtlHndsta orter masteförlörja sigh inedh brödföda; thef vtan
war ährtzttidtn feen/ ochährswäxten än pa
marcken, komi landet; hwar-
af hände/ at Inwanarena / som i ftuchtanfk fiendtligit inbrätt/ togo sin tilfiycht i
ftogar / lämnade Säden staenre pä gälen /

vtan at i tijd joka fä tilbörligcn inbärga.
Til sfwirfiöd war Mmogen af landsmS
öfmerhet siräng och alfwarlinen sömekat/
at ingalunda / vpstiära ( fast mindre in-
hämta sin std/ pa thet at dymedelst/och
medh hunger twinga o§ vtur landet/ och
hwad Inbyggarena i sa matto stulle taqa
ftitiCU wart them genom publiqve Patenteir
föZsäkradt en ersattmng och wederkänd,
flo. Sä thet fast ogiörligit war /at hwar-
ken medh dewekelige Univerbiier eller pa
annat sttt» beweka Almogen/särdeles mtöi*
ftlckm at lomma ftam vtur stogen, oH

gwra
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gisra tilssrning för contant b^alning;
Vtan maste afwatt egit krigz folck/ bels
säden bärgas/ men öfwer altnöfkas/torkas
malas/ bakas / och stm hwar och en af-
taga Uni i trängzelocholzgenhet tilwHrc-
kaS/ zagodtmankunde; hwilket alt Hndochintet wille försia. Hwarföre fä högstbeklä-
gelig mangel pa lijftmedel '/ cller Zerad fagt/
hunger och efter hand fiereplagor/ jafom
köld / drickatide af ofundt minerait wattn,
nakenhet, natt-och dagelig oroo/ svphör-
lig facigne, medh ryckninZar och fähli diu-
pa höst träckm/vtan at nagon natt siippa
under taak, hwarjehanda siukdomar för-
orfakade ochkrafterna förfwagade/fa atwij
eii annat meer än wär MrNao§ foreställa kunde.

Wij maste här widh anmHrcka / at
thet ock i thetta malet heter: Mennistian'
fätrer fig sinä wagar wäl före : men
HiLßren allena gifwer ar thet fram.,
gär. Huru mangen giorde sigh ffcftogat
komma til stor ähro/ tilwinna sigh siörartjkedomar/ fä sig ett godt wHWnd, wid
thetta Tägct; Men maste i thesi ställe ga
iftän alt / fäfom fparfwen iftän aren;
öch kan stie silttiä Hsiven hälfän eller lifweivthi stickct.

UfusDl-
dafcalicus

Prov.i&9.

Sa mHrcker ock at vthaangen M
alnd

2. Paideu-
ticus.
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altid sr begynnelstn lijf. Förthcnstul /

then fom lägger Harnefket vppä / skal
iät sil berömma sigh / fäsorn then thec
afiagt haftver. Thet paminner otz war
drapeligeoch storeKonung carl den xii.som nyligen medh alles häpenhet föll för
o§ widh Fredrichshall i N«rige. Huru
lycklig war han i fsrstone? Huru gick ho-
nom alt efter önfkan i hand; Men efter
thet olyckckga Pultavista siaget/ huru gick
thet sedän \k honom? Jo alt jämt sasom
emoe. • Sa bewisar vck wärt NorstaFält-TaZ thet samma; som i begynnelstn

war
* lhe msrckellga spitapbia, som ($» vpllfte

widh Hans Kongl.Matz:tz hälne Kongl. blgrafning
< Stockholm stdnmera / ftälla thet eck nogstmt otz
vndte ögonm : Pä then ene fiban fiod: Heroi
emnts amtu ac memarU Summo, CAROLO
XII,Regiyfi Avitoi titulos qverit : Svecorum,
Gotboruw, VandalorHmqvi\ fi Regiones vi-
Sricibut pevagmttu Armi* ; Cimbrko, Särmä-
tkö, Polonko , Lttbuanico , Sdxonko; fi pie-
tattm: Patri* Reiigionis, etiam extra patri-

fifortitudinem .• piane ftupendo
& omnium feculorum Exempla. fupergrejfo, fi
fortunani\Utmmqve experto; fiunimum:in
utraqve inviiio 5 fi corporu digniaum'.fupra
tommunem menfumm evetto ; / vitlum (S
miftitw : VHtgari &fpegario }fi exitnm ; prt
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war nog lyckligt / men widh vthyängen
redo eftertänckligt: thet förra war ett
prof afwar kiara Gudz g«da hierrelagh

emot
pattia occumbenti ; /famam i tnajorem &

poflerimte habituro , qvippe adolefcens duo»
devicennit trinos Reges , perfide in fe arma-
toi. partim ad pacu formulat ftatim coegit ;
partim a patrit finibus repulfoi per cxtem
regna infecutiu innumeru viUoriis , fregit >

repreffit, regio diademate exuit, übiqve fe-
(ix, übiqve Iriumpbator. Noclntpt primttm
novenmum, Sjjtf then andra fidan l Idtm Heroi,
ahero novennio

, alteram expertusjortnnam.
in adverfii cnmen major, animofior, invi*
ttior,accepto inUkrania vutnere faucw,fuo*
qvia (ine fe pugnantes vidit , viditfimul (f
c<edi, fimul tf capi, bolhumrton virtute,(ed
mxdtituiine fuperatos , lutcarum bofrttio ex-
teptus, dum vulntu curaret , dubiam Qentit

fidem ludtbrio babuit, vim inferentium , ntt*
merofum agmen (olut vei prope (olut enfe /*•
ftinuit t mori paratior, qvam vinci. ludepa-
triam petens Strablfundictpbftdionu mala in-
credibili virtute pertulit , Ultimti tumen e la*
pfttt tf mare per ipfot Pecembres infeftum
tmjicient, Scandiamfuam tenuit. lm redux
confcrtpto exercitu, qvo majorem , nuttqvam
habuit

, rem non cunttandoreftituendam ratut
in magni Guftavi fatu feflinavtt.
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emot o§ menntftiot/ huru gierna han milj
giöra otz gobt ? Huru vppenbart han wil
wijsa/ at chet är jäsomHans egit werck?
Huru stenbart han wil lysa i alles wara
hiertan och ögon/ at Hans förnämsia lust

. och huynad är/ sqstm til at leka mcd men>
• niskiors barn. Thet stnare witnar orn
Hans Rättfardighec; at om man icke
haller Hans egit werck til godo / och tv
känner honom i sin godhet ratt och tilbör-
ligen för sm ; Ga griper han sasom
til ett ftämmandt werck/ och sätter mcr och
mer rijset för wär ögon. Godheten vp-
pehäller Gtraffet: Ty tu älffar alr thecsom til av/ och harar inter af alr thec

. sömrii giordr hnsrver. MenRättfärdig-
heten horar och mattar til.

la/ wij stole märckia här widh,
hwarföreGudh hotarsör Hn han straffarz
giör saken förr eftertänckelig/ än hon blijr

' bedröfwelig? Nemligen at wtj märre
hafwa tijd «ch rum ar batrra osi/
blifwa ondfkone qwirre och rroo vppä
righ HERre. Gä jäger nu ril rhem i
luda/ heter thct sörthenstul/ ochttl3<>
rusalems inbyggare/ rhetra sager HEr-
ren: 6rj jayh bereder eder ena olfcko/
«ch ränckcr nägor emot eder. Cher-
förc wände sigh hrvar och en »ftKn sirt

Prov.B:3i;

Sap. 11. 14.
Pf. 7: 13.

3-Paideuti-
co - Epa-
north,

Sap. 12:2,
»o.

onda
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onda wäsende / och battrer edart wa-
sinde ocb <mstag. Förr täncker man/ än,
man bereder nägot; förr bereder man/ än
man giör nagoc. Skole wlj hindra Gudh
at bereda osi nägon olycka > s<l maste »Jf
förekomma Gudh at Han intet ma täncka i
ther.vppa / wtz maste wända o§ iftan
wärt onda wHsende och anstag. Först
wända o§ iftan thet onda/ sedän bHttra
thet onda. Som tanckarna gä fsr gier-
ningen/ sa gar omwändelsen för.bättrin-
gen. Wil man icke omwända sigh /

sä är Gudh en vktt domare / och en
Gudh som dageliga hocas. wilman
icke onnvända och bättra sigh / sä
hafwer han hwasit sitt swärd och ipänr
sin boga och mätrar til. Och hafwer
lagdc ther dödelig ftått vppä; sinä
pijlarhafwer han tilredt til at förderf,
wa. Märcker doch huru han framfar?
huru langsameligen han dömmer s Huru
togligen han straffar? Huru mangfalligt
han hotas? först bereder han sinä stott och
pqlar; stdan reder han them til förderf;
Hhernäst hwHftr han sitt swird: änte-
ligen spänner han sin boga; omsider läg-
ger han ther dödcliga stott vppcl; och
sidst mattar til. Thet tyckeS som mätte
thet wist styrcka mangen i sin ondsto/ at

7er,iB:i!»

AdiC Ifog,
B.L.

Kf.it,

».

3.
4» 5.

6.

JÖ Gudh
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Gudh få länge tahl / och lagar sigh til
siraffit. M<n somsiraffrt komm'er< ehurw
whl togeligen/ sa later osi söta HERran
mcdan rijd hv. Han jtraffarwäl inter
gierna/ tbtt är wist / lherföre hotas han sä
mycket. Men sä är thtt ock wist/ <*t nar
stlmden är tornmcn / sä stä the incet
tildaka- När Gudh hade sagt til Adam
och Kva hwad them hända (Tulle/ omthe/
ato af thet förbudna trciet/ ac rhe stulle
döö pä hwad dagh rhe ther af äro.
b!ef ock straffct lsnge borto sedän the öf-
werträdde Hans budh s När Noachratt>
fardighcrenes Predikare / predqkat vth
(in prcdnkan / och alt kött hade doch
förderfwar sin wanh/ sade Gudh til
Noacht 2llt köty ändalychtar kommen
för migh; Ty \ort>en är sull medh
orätt af chem. Och slj! jagh wil för-

rhem medh jordcne/ efter sm
dagar fkal jagh läta regna pä jordene
40 dagar sck 40 nätter. Zå che (in
dagar framgängne woro / kom flod-sens lvarrn päiördene / lyda icke oroen?
Sedän Sodoms och Gomottx synderworo
sa siora/ at sielfwer Abraham mret mera
kunde vtricta/ och then rättfärdiga Loth
war vndkommen / som che nog reda
plägat medh sinä «Nda giärmngar/

ta

Syf.4o:j7.

Gen. 2:rj.

Z,Vet.i',p

Gen.6:«.

Gen. 18.

i.Tet. 2:8.
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a lät Hsßren regna sivafwel och eld

'■ jfcån HERranom af himmelen öswer
jiodoma vH Gomorra, Propheten

Efaias vpfttt H? Rrans ord emot Babel
emot Moab ; emotDamafcon; emotEgy-
pten; emot öknena widl) hafwet; emot

ernotTyro ; :emot Judalanbet;
emot ](raels rljke / och få bor.t at; enfcli*
gen heler chet: Sötzer m vchi HER-
xans book och la>er: icke ett af thesia
stycken skal fela; man ssal eij jakna
ther af hwarken ett eller annat. När
Propheten Jeremias jfran Cap. 4 tll 15
hOMt /uäafolcket Medl) thtt Babylonini!
fäliFtlsec; älltellgen thkrvppä: Drif
them bort ifrä migh och lät them fara :

Migh ledes widh ar fördarma missh.
Mr wlj länge noch predukat: HER,

ran» gramma rvrede j?al icke vppe-
halla, tll rhesihan gior och vthratcar
hwad han i jimiahatwer; pä fidstoneskolen 3 wal fornimma rhec. Hafweock wijsat / at alc sädanc som öfwergat
the andra som för otzlefwst/ chet

fors them ril Exempell: N7en ehctar
0$ ftrifvtit/ märck thetta tu som säger i
tiet hierta / hwad kommer thet otz widh/som i striften/ hälsi i gambla Teftamentet
ftges om andra/<a märck thet/ar chee

, Efai, iz: I;
Cap.i6:i.

; Cap 17:1.
. C. 19: 1.
j C. m: 1.

■ C 22:1,23,1,
| C. 24: 1.

>8» ».

■ Ef. 54:1^

Jer.rjtiA

Cap.jo:*4,



Folckch Roop
år ffvifvoit them til Exempel: me
o$ til en förmaning pä hwilt
wärldenes anda kommen at / soi1 Paulus märckeiigen optecknat. Nu hwahar fölgc ta här vppa? Huru har thee m
gat medh o§ vnder wart Norsta Tag i
Wi< wete cher bHst (om kömmit vhr eltw, 1lthen som kommer ftan Marcknaden/half
weet bäst gifwa beldcd om Handelen'
The som komma ftan qiästcbod/ the mw
bäsi tala omBröllops ährender. Wille n&l
gon nu fraga/ huru thertil eftcttänckeligit swar: \å\lan voanc l
hwarföre wij ock änteligen före o§ til sinnes,'

• Folckey fiällerne/
vnder chet Gudl) vnderligcn handlal
medh then R«ngl. lemtelandsta hr-
rncen, widh thest oförgätelige Campagm
r,l lTlonge. Tagande cher widiacht.
IN vrgängen / som är helt
än hugnelig. Bedröfweligit war thet pä
Bröllopct i Cana, at höra chenne wWri:
the hafwa idtc n?ijn. Ja min rijd ar
nnnu nfe tonnien. Men mir thei trone
»ch hoppet mlgde mcdl) Gudz behag och
'kickelje / giorde hwad Christus befalte, sa
vav thn doch hugneligit omsider at få>öra: fyller opp medh wam;

Ja

i.Cör. iot
».

Repet.
Propo£

z Pars
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Za at kiökemäsiaren/ ta hanilmakade wi.
mt fbrn watn warit hade,/ han ta kunde
Ma- Hn?arman sartcrförst fram chet
Doda rviner } tu haftver giömt thec
,goda wintt alc här trt.
!<Al!sa warchet bedröfweligitfor osivtiNo-
.tlge/ at erfara/ huru nöden teg hoS o§ til alt
,jner och mer/sa pä ett som pä anat säct. Alle

c krukor/at ta la efter Evangelij anledning ochsom man plägar gemenligen lämpa them wid
Heras förklaring / sasom til 6 huswud<l>un>
åv af all then motgangochkors/ otz wid
ttt eller annat tilfälle vchi lekamlig matto
pakommer / alle 6 krakor blcfwo nu fulle
för of af fexhanda befynnerlige wtdel>
wärdigheter. Wär möda och besivär/
blef osi odrägeligit < hunyren olydelig/
Torsten ostjelig/ siukdomarne fware ock
margehanda /kxpeäitiouelne fruchtlsfe och
olyckelige; sielfwa döden bitter och för<.
sträckelig tf å wtz säsom af Gudz old.
vnderwtjste Cbristne/ mille yprätta osimed
böner til och wij som Präster äro/
enkanncrllgen nedlade war andacht medl>
Jeremia, söt Gudz äsyn til Jiraels Cröst
och Hans nödhielparc; hwq stickar m
tigh som en srämmande ibland otz l
Hwy haftver tu tig lAsom en hielte/som
förtwifiad äx/ ock som en kämpe then

D, tntet



/et. 14:9,
10, 12.

Mich.7.'9

inret hielpa ka n ? Tu ast doch ju iblanl
of? HERre/ ock wq namnas efternn
ttamn: öfwerZifosi ickc. wära misigier
ningar hafwa rher förtlenc/men hieh

, doch för titt namn j?ull. <g>a tyckttl
doch HERren sivara ösi ieke ett ord
Han lät oss mga Nadctecken wedcrfarae
men hällre medh sitt siilla tqgande lät för
siä/ säftm stulle thet kar.stie Heta: Mix
tijd är icke kommen.

Altsä maste wij bära Hsßrayt.
wrcde vti fulla 4. manader/ ty wij hadc

. syndat emot honom. Ta hoga wedw
bsrande af manga drifwande orsakcr
woro föranlatne at ftällaCourfen tilbaka
am at lemteland; och Armeen war
sä högt vpt ragen thzn wäaen iftan
Tnrndheirn til Röroos, tycktts forthtnstul!drägeligare wara at genom Tydal«n sätta
sigh öfser til Swensta hwart
HHn och i ssutet af ahret marchen ftdlrcöJ
mcdh besalmnss til the vthewarande Com-
menderingar och troupper, at inställa sigh i
Tydalen Hwarifran Anneen fom.nartcn
emot dm 1. januar. 1719 medh wHnstra
fiyg?len / ock daclm cher pa medh hsgra
m rycka pH. Fiällm / som äro / efter then
Lands * onms bestaffenhet i the yansta
hsga Berg/ aliför btfwärliga at bistiga/

54 Folcketz Roop
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pä hwilka stdan man vpkVMVer är tåm*
meligen fiätt och ingm SkoZ til fte / alle-»
nast här och thernägra sma Biörckbustar.
ThennefiäliftanTydalen, som wartben
sidsia sockn och by iNorige och cil handöhl/
then första by i lemteland / war 8 Swen-
sta myhl öfwer. När nu Armeen ryckt
op/ och medhmöda war kommen öfwerst
pä fiällm en mil widh lag iftän byn ./■ tä
tycktes, för!t medh ähret vpgä then första
minen til war yttersta vndergang; Tv ta
vpwäxte ett bitiert w wäder med
vbr och,snö/ hwilken then wanligg köiden
hälst pä chc nordiste högar och \å laUaU
fiäll mycktt tycktes öfwerga/ ochsagenom
ttängande blef/ sasom stulle thet (jagl>
tör icke förwisi stata > waric förgiftat/och
betog folcket öfwermättsn atsomligeblefwosasom yra/ andra säsomdruckne/ ansichten
swall vp/at mot middagztidenredanen och
annan as the eliest ftiske/ men i synerhet mot
afton/ the siuka alla/bleswo döde. Natten
öfwer/ emot den Janu, lägrade sig solcket
at blifwa widh en insiö vti en dal/ vnge-
fär *i mil iftän -Tydalen/ hwarpa om
morgonen i dagningen/ wid marchens
wijdare anträdande nHgra xootfe funnos
ihiälfrusne/ och stor hoop sä machtlöse at
wqdare ga frgm; Wädret Continuerade

B 4 'OBl
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som förra dagen/ medhenhHfftig kiöld och
Vhr / hwaraf stiedde at rncnnijnornä en
efter annan stupade ikull i wid thet the
foro fram / redo eller gingo/ sä högrc som
lägre pa smse sijdorom wägen; Artollerie
samt Bagagc fiädorne medh hHstatnebleswlj
här och ther hopetals qwar siandande»
sidan karlarne woro afiedne; then andra
natten mot dtN ; lanuari kommo wtj at
ligga pä en älf/ som liper iftan Fiallm
neder til lemteland; ther sammasiädeS
mäsie siörsta delen af Armeen zswen then
tredie natten förbliswa/ aforsak at then
ena af wägwijsarena som wij hade iftan
Norige/ blef död i första wart nattläger
pa fiellen/then andra fölgde medhför troup*
ferne, och elliest war ingen wi§er om
wägen; hwartil Vhrwädret mycketgiorde;
Förtbenstull och then mäsiä delen pa sam<ma alf liggiande blcf. Hwad yncka ochjämmer/ nöd och roop/ Hngzsan och strtf,
man hsr wid städa och erfara masie/ lsr
then obekante icke lätteligen besinna / eftersom saken til alla omständighettr icke säbedröswelig/ som hon i sig sielf war kan
beskriswas. Ty then ena/ ehmude och hielpsam han ock war/ kunde eller
formadde icke mera vndsätta then andra.Märckeligit war thet/ at när nagon sattem
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sigh ncdh at hwssa/ och lät sömmm fä ä>
werhandcn/ blefhan af köiden helt betagen
«ch styf/ sa han mldh,möda sörmätte
vpprätta sigh/ men pa mtet sätt mer sä
sin wärma; Hwaretnot then fom altjd or,
kade waka och wara vthi lörelse Nod sigh
bättrc; I ansttnde hwsrtil klädernas du-
Zelighet intet eller wille hielpa. Ifran
thetta tredie nattstand/sördclteManstapet
MH ther pa twenne wägar; en del stlgde
älfwen efter/ som gick til handöhl; theaw
dra aingo öfwer en fiäl!/ kommo sedän
i en stog och räkade omsider jemwäl til
bys. At mänga pä then wägen /sä wälsom i the föna dagarna gingo willse om
wägen och blefwo borta/ h intet twifwelom; Hwar af och thct tildrog sigh/ at
Folcket sa ojemtkommo til byyn handöhl/
vch jomlige allenast 2/merendels,/ nagra
4/ men the stnaste y \a 6/ nätter pä then
histelige Fiällen/ vnder blä himmel/ vtan
Mcles hielp afeldwärma/ efter som in»
qen dugelig wced war til i bitter
kisld medh tunna klider / war twun-
s«n at fördtöla! äntelmen sedän man
war kommen til handöhl / i leM
teland / i strhopning at fa wed«rqwäckis
sigh i huus wäyna/ fans therallenasi;:ne
bondhemman; hwilta för thenne solckz

mycken,
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lnyckenhetochichen yttersta nödmeijwille
föcha; sawur ock therisran til Wallom *+

mll ljs wäg/ därest allenasi i bonoe huus
wvre att tllga/ fom rnan ock pa nagra Mll
wäg fxamåti allenast h.ade här och ther
nägr; hemma»i/ vthiMlkg.tyet merende<s
halfdöda manstapet en tilbörzigen kunde
hysas och stlölas / vtan wedermödan pa-
stoo än/och, dödde folcket alt jwn/ af then
intagne föriylnmgm/ <ä pa marcken jge,
nom lemceland/ som scdan i qwarteren.
Som nu tilstandet i gimeen för «$ war
mächta btdröfweligic/ saat icke allför
mänga i hela hopen befunno sigh wara
ostadde/ föröktes olyckan l synnerhct s«*
medelst/ at wär allernadigsie
Glorwyrdigst nu i Äminnelse Konung
carl dm xii. genom ett olycke-
ligit Skott iftan lästningen FredLichz-
haii, pä andra Wan af Norige
war träffad och genom döoen aficden.
Hwilket bod satte osi en alt för tung steen
pa war eliest odrägeliga börda. Ach ar
doch rhen hielren / sä fallen ar. Eit /
hwad är doch under/ at alt tils nu och än
här efttr för angest och nöd/th«ättsmtes
klagogrät höres och höras ffal / pH
alla gaton och at man på alla wägar

hörer
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hörer siias 9 Ach! wee Wtj ha mistsa stoor statt / förti wij cfter the§ wirde
intet tutina sa strax sakna cllsr achta thet.
Hugneligit är doch/ at nägra af o§ be-
finna sig osk^dde; til hwilka man räknar
thm som ifiän de cröfrade stantzarnas
btsältning/ siene'och stänääs blcfwo äter,
kallade/och eivdrägeligare Paffage genom en
bekant och wanlig wäg/ gerad pa vuve
stantz haftva wande; theMkes de nago«
lunda tit helftn reftituerade,fom öfwerlefwaännu; och fimna hoppas, .at ännu fä see
Swmgc vthi et! bättre tilständ.

Wtj besmna här widh och erkänna
numcd wördnad (».) At
inter förständiinqenkonst/hielperemor
HiLßran. S; hftar rnarda beredde til
stridzdaaen/ men segren kommer
HERranom. Kloka '
förlata sig giärna föimycket pa egit wäsck/
och sgen hurtiihet; Mmdlupa sig fä i chet
jordista / at the firgiätacGudh och chet
Himmelsta; inhäfta sigh och sinä hicrcans
tarkar/ medhiadan modlghet/ vchi wid,
löftige ock widtomkring sia qripalide jysior/
at tbe intet kunna eller sklsta om/ vpkastg
sin ögon at himmeten; ja litra pa sigh sieli)
salom behöfde the icke engar-lg bedia Eud
om Nad «chs walslgnelst vchi sine strsiag

och

ufo vi.
dafcalicus

x
°

* '
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14,15,16.
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och förcsiällningar / vtan stode alt a the-ras Condwte och försichcighet; sa hetcr
thet doch intet mera: jjMgl; tan gifwa
yadradh/ mict är bäderadhoch dädh/
jagh hafwer förständ/ genom migh
eegera Honungarna/ och Rädherrar-
na ftadga rätchec. Genom migh räda

'§örstar och alla Regenrer päjor&ene.
Kommer ta l)W och stader: fyrkat äro nu
the härllga prxparatorier, godaförs'attnin«
gar, siora förstag/ vm manstap/- Giewär
Magizinev, Prowiantzhuus / «ch andrc
förl,<!denl)tter som om chenna stora ochsörträfftliga Armee dliswlt giorde: hwaräw tye rädsiag som widh tyetta tilsäuet
äro wähl tagne iacht ochrHtt ilältes Eller
män hHr icke wara fundne iti Noka hufwu«>denlom f| menen? man wederbö,
rande sä högre som lägre intetgiort modigt
oÄ) tappcrr fitt uhatförekoma allolägenhec/
at vphiclpa sig och the sinä vhr nöde?Ändock
hai: ingcn ting welat l)är första. Hum
Qy ingen wijshet/ inret törständ eller
konst hielper emor HiLßran. Sa mä
ta alle jee och märcka: At rhec icke t)«l*<
per ril at löpa at man är snar; til
ficqd hielpor icke ar man är starck;
til dargning hielper icke at man är
Mll.i cil MedHM hielper icke at
Q* lvara
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wara kl«ok; ar en hafwcr?nnest/ hiel»
per icke at han sm tinfsest wal ka«;
vran cherstäralr/ thetstar alt cil ti*
den och lyckona. Medh lyckan förstar han
GudS förfyn och stickelsi ; £y lycka och
olycka kommer afHEßranom.

Stora Generaler och andra goda
Krigzmän i äro thl icke stora Guds red-
stap; Tapperhet / mandom/ modh ocl>
krafter äro the icke afHENranom? At
wara fnar/ at wara starck/ at wara
jhabb/ och sä widare/ äro the icke store
Gudz Näde-Gäfwor ? jawisserligen. Nät!
wij på mennistligit sätt cfter förnuftet här
om tala / sä är medh en Armee och Krigz-
macht gansta wäl bcstält / när som goda
pneficlia fao förhanden. När thcn samma
medhkloka/ försichtiga/ wHisörsökte c^enc-
raler och Cornmendewer, medh förfarnll
och tapra officerare, medh dugcligit wcil
exerceradt Mtdh Ammunitioili
och Gewä!: / medh gvdt fsrradh a ltjfti-
mcdel och ta bortät/ är försed och vtl>,
rustad; dä kan man efter 01l mennistlig
cancka / m sa fordras/ gifaa ett Fält-
Tag/ocft w'ga enßattallie. Menornthrn
Altzmächtigc som i Himmelen boor f och
all ting met) fin försyn regttar, icke st
buden medh at biwista cheras Radh och

anstag/

Eccl. 9: il.

Syr. 11:14.
Occupatio
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anssag; om han eij meddelar sitt
hagh och wälsiqnelse / sa sr d.qch ajtsam,
mans förgäfwes: <l)m icke
bygger husec op,' sa arbeca rhe fäfanFrsom cher pä bygga; <>m HERren icke
bewarar staden/ sä waka wächtarena
'fäfangc. Pa lekamlige medcl allena mä
sigh tngen förlata/ häist i krigzsaker. Ty
the wqsaste Herrar och Generaler, äro
wäl Gudz redstap / och doch mennissior;
ifunnö antingm sielfwe fela jasom David
Of förmätkNhet/ och Judas Maccabeus afoförwägmhet; eller taga the medelst sine
vnderhafwilndes brott och förgripelst na-
gon sta>a / som FältHerren öfwer Gudz
Folcks Häär/ Jo(ua. Therföre jdgei;David.:
Förläter eder iät pä Förstar/ ry rhe
äro menniskior / och kunna inrer hiel-
pa. Medh Offjeerare, ware sa goda the
wilja/ haar thet samma bcstaffmhet; sli
wäl som medh siarckt »ch wä! öfwac krigz-»
folck När ta Salomo han säger- medh
Rädh mäste man Orlig föra/ och thermsnga Rädgiftvare aro / rhcr är ock

' segren: och Cornelius Tacitus vthi thet
jiilnima sunnit sigh : plura confilio, qvatn
vi perficiuntur, Fast mera dlisw?r vrh-
rarradr genom godaRädh/ an män-
gen gang genom machr. Sa matte

wart

Pf,lZ7:r,i.

I.Sam. 14:
v. z.

i.Macc. 9.

yoC7: s.

PC I4<: 5.

6.



pä Nvrssa Flällerue.
watt radh aldrig föraäta Gudh; ckest siar
alt/ alt/ säsom ktoktFolck/ goda HWr/
fiinckt Gswär / alt flåc eliest felt/ när
HERren wll sä sticka. Ty säger äterthen
ftrsökte krigzmannen David • 'layh för-
läcer mig inter pä min boga/och mltt
swärd tan ineec hielpa migh. Huru
dierfwes ta nägon säja: Wtj avo hiel,
tar och the
rar i Babd s?ola iske töra dragavch til
strid;; rheras starckher ar borco/ och
aro wordne säsom qwinnor; krig;-
folckct är blödigt wordec

At inga ?rxCidia. hafwa besiand /

moot Gudh och Hans stickelst/ kan bäde
medh Gudz ord/ werldzliga hiftorier «ch
then dageliga förfarenheten widlöftigt och
Golklart ftrklaras. Maste ick? Phawo
medh hela Egyptens macht omkomma/ sä
at icke en af them blef igen. Förde icke
KoNlMg Xerxes «N Armee i Fält af 170.
myriadibus, tUst tIUgU ttt gängyr HUN,
drade tusend/ sixhundrade och tift man /

men i fyra FHlt-stachtningar blefwo che
allesamman nederflagne/ la han sielfsom
nogast pifcatofia fcapha, medl) en Fistare
bät sitt-ltjf räddade/ och bäfwande vnd,
siav; hwaraf ock thenne vers i wär Psalm,
bok är införd;

Xerxcs

K 44:7.

Jer. 48:
14,'s-

Jer. 51;
jo, ja.

Exo&m
V.28.

Juftinus»,
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Xerxes förlät sigh pa sin macht/ '; ]

Thtr af kom han i stort föracht/
Om tu wilt lyckftmt föra krng /

Sä sök at tu har Gudh medh tigh.
Vchi Keyser Ottoni; I. tijb/

fsllo the Ungerfffl medh stort furie in
i Tystland / och mande högellgen stry,
ta: Om himmeten ch wille infalla eller
jordenöpna sigh / sä (Me wäl ingen macht
sia them emot; Mm the blefwo sa spHckte/
at mHstedelen woro siagne / the öfriga ma,
ste medh blodigt hufwud wäad.l sigh til«>
baka. När som Kanung Auguftus Anjio
1700 medh en wHlrustadt Armee
wald Krigz-Folck föll in i Curland och be,!
lägrade stadenRiga, lät han firliuda ckedh \
sinä Saxer, athan stlllle taga in Fästningen/
om hanan medhkädior worde hängd vnder
himmelen. Men som högt (\mt altid gär
för fallet/ och sfwermod ingen godh ända
tager/ säblefock staden then reiän stäendes
ostadd / och Saxcrne mäste «mgiälla sin
förmätmhet medh nederlagh nch oförmo,
dellg letiraäe. Sä beror a'it pä Gudl
lkickelse.

Men (Ö)M man rä lä ra gä wind
för eller lägga sigl) ar fofwa?
efeer ther doch alt beror (ie jh pä Gud;
stickelst i Ach neij. The n »äge alt läta

Ernft Bil-
derhaulen.

Didafcalt-
co Elen&i-

cus,
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ga wind för wagh i som intetwetaafGudh/
hafwa til honom ingen ltjt/ silttiä pci hor.om
intet hopp / ingen sortröstmng. Hh« mcige
läg:,ia sigh at sofwa/ som wilja förjöka
HKRran/och förwända bas ordning.
Thetheter doch: Hlkßren läter sigh fin-
na af them/ som icke fölsokia honom/
sch bcrev sigh the m som icke misitro
honom. Ther beror doch alt til Gudz
skickelst säger tu: Ia chet reror aU til
Gudj st ckelsi; Therförehtterthet. I«3
jåg och sij! akermarcken Ivar öde/
och alle stader cher inne woro neder-
bnicne m. af HiLßranom. När ta
jobs otragne grannar the Araber, föllo til
och togo hanö oxar och äsnar; Och che
chåicla:«- toqo Hans Cameler; |4 säger ock
lob : HiLßren hafwer tagir them.
Han sjger icke: the arge stalkar hafwa thet
giordt/ hwilketsanthadewarit/ otanhan
talar som en Gudfruchtig och vthi Gudz
wägar förfaren mennistia / then i all ting
seer vppa Gudh. Altsa när wij om war
vlycka tala/maste wq sija: Gud hafwer vp-
wäckt o§the§a motstandare / Gudh has»
wer budir them rhet. haf,
wex stäit sitt ansichte öfwer osi til olyc-
ta / och intet godr Voch må man in?
ttt täncka/ at nagot stier af blotta och

E , abioluta

Sa_

~ uobiicis"
R

1".4:26.

labl.llll.

*,3am. ii:
,«,.

jer. 21:10.
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Syr, u; if

Jofv.isS,

Pf! 140.a

UfusEpan
orth. In

Genere.

Jer, i: 19
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abfoluta Gudz Nävh. Ach neij! Thet
heter wäl: Menniffioncs wäg stär icks
til henne. HERren skickar och has-
wer all tiny ffickat medh märr/tal
och wicht. Han skickar them at the
icke annorlunda gä mäste. ilyd'a och
olycka kommer af HERranom. Men
sa yeter thtt oct: Hht rhenna dokena/
Mose lag menar han/ icke tomma vrhu
tinom mun / vtan fast tina tanckarrher
vrhi/ dagh och natt / pä thet tu stalc
halla och qiöra all ting ther efrer/ som
cher vthi Ikrifwir stär z sä stal tigl)
lfckas i alt thec tu giör/ och tu fkaic
tunna handia wtjsiiga. En ond mun
stal ingen lyckohafwa pä jordene: En
wränqwijs ond mennistia stalförjagad
och umstörtwarda. Gä har Gud ocl sitt
iga och afsicht pä wärt wäsende/ under
sin förlyn och stickelft.

Men ( y) hwarföre hafwer Gud;
stickelse anteligen satr o| vci thetta
dedröfrveliga tilständ ■> Thet ha wtj
imet swartat finna o§ widh. sn sfwer-
tygande fanning. klappar ju pä wär dör/
ar thet är wär ondskos f?ul at wq \å
plägadc warda/ och wär olvdnos/ ar
wij jä napste warda. Thcrfore hafwer
Gudh i war «'enareingäng som

siälla
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siälla sig för räcca mcdh o(j; Hwad rs,
par eu tä öfwer tin skada och öfwer
cinc stora voaxdi Hastver jagh doch
thetta giorbt tiZh för tina stora misi-
giennngar och ftarcta fynder (M/ sade
HERrm cftertanckeligcn til oj?; Ty Gud
är oföranoerlig i sm helighet/ wilja/ <an-
ning och sa wijdare. Fordrar vck af the
<ma/ ltzka oförfalstad Gudzftuchtan/ troo/
hörsamhec och reenhetv som altqd lilförne;
Efter som han sm kundstaps lius/nu icke
minorcän som tilsirene/ i sitt oid och gcnom
sin andakrafteligm förkunnar; wqjar ock
aidrig större mi§hag medh grufweliga
wredes teckn och |u|om mirakei, 4n lä
bans kundstaps folck, lörgiäter sin Gudh/föiachcar ha»s ord/ fiär sigh til fäkerhet/
vch lefnxr säftm chen cher om Gudh och
Hans wilja / om Ch/isto och Hans Evan-
g«Jio, om trona/ the§ kraft ock cgenstap aU
drig hördt eller förnuinit hade. Hwilktt jag
nu inter wil förstadt- och vttydt hafwa/ pa
fremande nationer och R.cligioner,fbtN Gudh
inteträtt känä/ zmjer uten
de samngklappar pa war cgtn dsr.Hwarär
»ndssa/ogudachtighet/och sylidig säkerhet me-
ravppenbaränhos ok,hcma?Mm ftäga gär

siora hopen/
som hafwa gioldr ett sörbund n,ed döden

€ z «ch
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Ezech.B:6,

Contrc-
vertitur,

och förwetar fig mcd helwecer/ och wiljld
icke weta as/at HERren hafwer orsak ar
straffa them som i cherm land boo <ly
thetärvppenbartatingencrohcr/inZen
tarlek/inter eller är Gud; orv rätt hos
chemllandena;Vtä<B»!dzhadelje,lögn/
mord/ stöld och hoor hafrva färt öftvet-
handen, ochrhen ena blodffulden fccrner
efrerrhe andra. Then som i sinGudzftuch-
tan med öpna/ochvplyfta smen/ gifwcr acht
pä närwcirande tijdz lefwcrne och wandel/
han (m ock hos andiamera styggelsi/än som

t Ezechiel t>ti chen syyn somhonom war wftst.
' Ty hwadfölssräckelig ondsto/stora mi§gier>
ningar och mangfallige si)nder/ hoos höga
och laga/ andeliga och wärdzliga/ qwin,
nor och män/ äro i swanq / kan man eij
alt/som man doch weet/ Lämnar
allenast thetta at bttäncka/ at mi mera
hoos största delen/ ingen synd för synd/
ingm ■ stam för ssam / ingen last för last /

ftist mera för dygd/ och
skickclighet hallen warder.

Säsom til Exempel, eftcr vthi wärt
Evangelio talas om Bröllop; och man
börer viscnurscr anföras: om ock thet är
förbudit ' at enJÖ69 och ogifter drift
iver'ållfFog / mcdh en annan otfift?
är thet icke en stor synd/ at drifwa tffltog

och

68 Roop
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och lefwai otucht; striften sHger juvttryc,
keligen: skal ährligit hällas
ibland alla/och Achcenfkaps sangobe-
snirrad: men Bolare c>ch Horkarlar
stal GAdh döma. Lijkwäl förswarar
man en sadan giärning/ och inbillar sigh
och andra at thet intet har vppa sig. Med
Bolare förstas ther / säger tu förihen-(fui/ när enthera är gifter; medh Horkar-
lavitå the äro bägge. Wäl an. hwadrang*
ordning och vttydniny wil man ta giöra
pa thcha kauli ord: tften törcsens gier*
ningar aro vppenbara/ som ar hoor/
bolerij/ lösachtighet/ rher
jag ikder tilförene sagc hafwer/och
säger ännu tilförne/ atrhe som sädana/
märcker sädana giöra / skola iåe ars-
n»a Gud; Rijke. Wille man här med«.
gifwa/ som man doch intet kan eller bör/
at under hoor begripeS allenast twa gifta;
vnder bolerij/ ta then ena är gift/ then
andra är ogift; hwad förstas ta medh
orenligher och lösochtigher * mä j?e/ at
tala medh kaula, ac jagh finneredericke
s|om jayhwil/ och 3 finnen icke mig/
jalom 3 welen; ar jagh mäste jor,»
öswer mänga som tilförne syndat haft
rva/ och icke hafwa niordr boot förtheras orenlighet / stiorachtighec och

E z otuchr.

Hebr,!^.

'Gal. s:lp,
21.

t.Cor. n:
»o, tl.
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Ho£ jji.

%h.f:},4.

otuchr. Huru fan tfyt ta wara inge synd/at
twaogiftaperfoner sidrifwaälskog? Thensom första bokstafwerm lärdt afsinChristcn-
dom/hanweetju afSkriftm/ at i»tet alle,
nast otuchtige giärninaar/vtan och
ge ord/ otuchtige äthäfwor/ omchtige
tanckar/ ja ett otuchtiqt hierta/ blifwcr
ther fsrdömbt Hm u vthforligen bcstrif-wcs förthenstul/ o§ til sträck och mininy
en qwinna medh skiökio klädnad/ til ord/
Kthäfwor och alt sitt wäsende. Huru
alfwarsamt straffar Propheten thc twa
qwinnor/ fom bedrefwo horcrh vtdi Bgf-
ptea alt iftän fin vngdom? Hwarförenäm-
net han i synnu'het": At the lätc» hand-
terä sin bröst/ och krama sinä fhenar.
Hwarförebeder en annan Prophete saefter,
tänkeligen:at en qwiiia ssalkasta bort fitt,
bolerij ifrän siql) och sltr horerij ifrän
sitt bröst NB. Jfvån sitt bröst. Hwar-
före jäger Bolerij och «ll flcm,
het eller girnghet/ läter ibland eder
icke ene nämde wara/ säsom helgon
tilhörer. Eller bwad har th«t at betyda;
at ravluz strax här vppa i synntrhct än
förbiuder: At en uäng nämnas fiem
ord / eller skiämr jom icke höfwes. Ia
at ChristuS stlger til the Pharrteer: Hwil-
ken som ster på en qrvinna till at be«

giåm

70 Folckrtz Noop
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giara henne / ha»< hafwer allaredo
aiordc hoor med henne NB i sitt hierrä,
är alt thetta intet stiel t för thm ocsaken
stul/ at wij stole til giärninyar/ ti! ord/
athifwor/ tantat/ ja stelfwa hicrtat be-
fiijta o§ om renhet/ cfter thet som siär
strifwit: Rener eder; cy jagh är reen.
Huru wil man ta vtan synd haswa str sig sä
stamliga gierningar? Vcan jyndförswarasa stamliga gierningar; Vtan synd stiämta
allenast sa arofc? och föra ann «n sa
oförstiämd cliscourz? Hedningar the
siraffa iu alt sädant * stiämta meo orden
widl) en stamlig gierning/ är enjak som
ey eller en sielf radande rcdlig mew
nistia will ansta/ säger förthenstul äftven

E 4 Ci-

Mat.st2B.

l-Joh.j: j.

* När Ihait en stlöka i mlerentii Comm.
dia fragar: Quidfeceras? swarar Cb„>-
rea CJI YNZIinZ : paululum qviäåam : Eho
paululum tmpudens, swarak ffrflJC Pytbiat
en bestiedelig PiZa här til -. an paululum
ejfe hoe tibi vtdetur, ctvem %

Hwarsöre thenna otuchtige ejierninej kal-
l<ls ther elltst: audax facinut, infandum
facinus, proh !facwusfedum; \{\ tl)t földslM
tnfl» verta carmina
jocandigenus obfcetiitasfiturpt-
tudini rerum adbibeaiuryludus tie libero qvide
homine dtgnus eft Cicero. At förtigahwad

gttat tfttttälicka,
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cicero, sadane tilstörsta Ma-
sie man ta intet beklaga at för sadane
warder Gud; namn förstnadadt ibland

. hedningarna. lefwa the l synd vtan
sty och ftuchran / stdan förswara the sm
synd och ifwerstyla medh en lättfärdig
äiscaurz, och Hnteligen inbilla the slgh och
andra/ at the i sin synd och stam lefwa
vran lynd. Sä lker thet vthi fiera andre
mähl. Högfätd heternu mera icke högfird/
girughec icke girughet,• Men dygd/ sedig*
het/ HWZHct/ enfaldighet i Gudi:c. the
täknas / o§ ti' last. Och sä undergär then
dyra Gudachtigheten mer och rnen; >yn-
den wäxer höger och höger / och ttjden
til en sanstylligbsitring förswinner o§ medh
wara dagar vtur hä.nderna. Här af fiyter
thet/ m summa: at folcketigiemen/ Gud
och hwarandra til tratz / aldrig argare
warit, än nu mitt uttder the grästigaste
plagor och straf/ at intet under wore/ om
Gudh hadz längst för thetta en Adamaaf
osi giordt / och fäsom Zeboim i grund
förderswadc osi: Tyhan ar en Gudh/

i.C.of. ,5:
34.

8.0m,2;24.

Hof. tr: Z.
hrvilkom Ogudachtigt wäsende icke
behagar/ och chen som ond är blifwer
lcke för honom.

Hwad Eder mine Hllkelige ahörare
härsmaltidPreditat worden fai instade

PH 5: 4-
In Specic,

wara
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warai gobtminne. Atondstan sahoos an-
dra fpm thcn Kongl. Swensta Militien
tiltagit och sior worde h ifo ingen föineka/
bemantla eller förswara ; Gudh wcet at
the§ miffgierning ärwuxen öswer cheff
hufwud./ och wär stuld hv stoor vp i
himmeten. At ock hwars ens (dynder
tijdigt och tilbörligt vnder ögonen stälce
warit/är enotwifwelachtigftnning. Man
har icke stdt genom fingren / vtan giordtsasom en LvgnFellj? predjkares warck
redeliga. Hällir pä i tijd ocd i otrjo /

straffar/trugar och förmanat/ doch mcd
all sachcmodlgher och lardom. Eora

> samweten bära witneöbörd/ meoh hwad
> alfwar Gudz Anda jemwälgenom mig sm
ringa ticnare/fast vti allePredikningar vn-
der marcken til Norige/ ifradt öswer
kante och ssängse synder.lagkan icke förgiä,
ta hwa?> Gudh genom migh owärdigan Do-
minkä XXI Trinitatis ta folck ocksa af fiera
Regcmenter war tilstädes/ i anledning afSöndagstns Evangdio, lst edfr Pre-
dikas: at nemligen Erineen ingen wäl-
Mnelft och 'medgang hade af Gudh at
forbtzda/sa längesynden sä wäldeligenrege-

iblandfolcken. Försiar här ingalunda
nägm sivaghey synder / som ty wärr

«ch hoos the frommaste dageligen finnes/

Efr. A 6

i.Tim, 4:
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ty hoo tan fa\a f iatfy hr reen i mitt

> hierca och klar tfvdn minä vtan
the wanliga vppenbara och glojwa land,
sens synder/fafajrt hoor och moid/ eeder och
baiior/girughet csch acker/ftGercj/fyllerij och
dryckenstap/ protcht och högsärd i.jlfoe* och
athHfwor, »ch mira sadant; £Uet
ligast the jynder/ som äro schomrotm til alle
andre; sasom herstandeföl-mcitenl)tt och öf,
wermod i war sinnes anda / Gudz och Hans
heliga ords föracht i hiertat / Sacramenters
miffbruk i tal och swar/ falffhet och bcdräge-
ti emot hwar annan;. allchanda hädelst och
meneder/fattigas förtryck och tarav och fizre
siijke/ jommi mera än nägon tijd tilförne äro
hörde och sporde ocksä vnder krigifolcket.lag
talar doch här medh thet lofiiga trmzstandet
intetfsrnär; thetz mindre wil jagalla hafwa
sturitöfwer cn kamb; efter som witterligit
är/at nägra oansidt f<vmebh,7ofeph,David,
Höfwitzmannen i Capernaum och Comelius,
Gudhfsr ögonenhafwa/dy,qd och ärbarhet
sigh ombefiiia; Men then siörsia hopen me,
nar jagh/omhwilken the gamla sagt haf,
wll! rara fides, pietasque viris qvi caftra
fequuntur. och Gudz ftuch,
M är raar atöfwerkomma hooskrigzfolft
ket. hälst som hoos en decl af Soldatefqvcn
en wrang inbilning af then onda andan
Hr inblast / at thetincka: Thetöfwermodi-

74 FolckehNoop .
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ja wäsendet starthem wäl ann/ pryder
Landet i at onv han ändrade sitt vgud<
.ftchtiga wäsinde/ han.ickemerstulle wara
mmn och sällst.lp' Aildra
>mena: som wore en krigzman
at siäNa sig ftom/ vtan ju mera han ar
ifwermodig regerar / dundrar / difiar./
swär/ stäst !c. För thcste hurtiZare\cwa\hcr maste han hallen och ansedd
warda. Gudz ord/ the§ rättsinnige tienä-
•u mäge säna hwadsom hälsil Gudz näd
hälscsam al-om mennij?iom/ lärer osi
at wy skole försaka all «gudachrigher
och wardflig lusta/och leftva tuchreliga/

'rättfärdeliga och Gudelifla i chenna
werldena. Bruker eder säjom qoba
krigzman/ behällandes trona och ett
godt samwere. Men wil mtec giälla. The
sättiä hällre liflvet/siälen och salinbetenpä
en wägssal/ in nägot af therasförmeme
frtjhct/ resiieÄ, och siclfzwald lkal them
betingas; lefwa sa vthi ofwanbemälte od>
ficre sädanc synder oförandrade. Icke |å
til förstaende som Gudz och wärdzlig lag/
wor< iftver them satt i sörgätenhet; vian
om än all lag och Kongl. krissj Anickiar
handhafmts/ aftvijta the doch theste
mera. All hugg ar förgäfwes pä them/
the läta doch intet tuchra sigh/til bit-

trlng;



Jcr. 2: 50,
Cap, 8: 6,

tring; Vtan thet fan och här haswa sM
rum som ssger: Thetta ärthewi
folck ftm sm E.udh icke hötu
tUY eller sigl) dättra wil. The löpa nllmsnc lopp som en Qtym häst vthi sfrifel
dene / til the§ at HEUiren giör en fötl»
ssräckelig ända pä therab,/ ja wäl som anjni
dra MenniffiorS onsto och oiyono / stomc
mlsigierningar och stavcka synder. n

Hwcm lunde Sperificera och vpräknan
alla the fasiige gewär «ch grymmaste til/i,
tUstningar af Artolleric, Amunition ochnstadclige wärckcyg/ stm i Fäit, Fästnm'/
gar/ och andra krigz aftioner brukas/ I\\\'folcketz mirdande «ch fsrderfwande? Hoo
kan vthgrundaalla flxatagemata belli; elletsa kalladc krigz list, qct) behändigher/ som
i thesse yttersta ttjder ju längre chejj mera
pa fundne äro/ til at medh siörre konst
kunna fälla Mennistwr som wilddiur i
marcken? hwad för otalig tortur och pijn,
lige dödzsäct/ thetta folcket til kroppen och i
alla lemmar/ och thet som sotgeligast är/
hwad äfwentyr äro the widh många hastiga
tilfällen/ til slälen, vndergifne/ som stulleförmä them til achtsamhet och försichtighet?
Men ändoch at intet folck är tilhwil,
■tet mera fara och slalawada förestä
tan/ffnncstnapt lijkmäl/Ach! vnder ifwer

vnder
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pä Norska fttäömie. n
Hnder! hoos ingen siörre säker<och oför,

hoos the öswerdadigt krigz-
mat. The fa skada och höra mangfaldig
«ndergäng.pä sinamederltjkar/ menlefwa
lijfafult / sasom the ther til slachtmng
warda. Hwar äro the mächcige Armea-,
modige hielcar/ manlige kiämpar? Aro the
licke ta och ta bärta blefne 1 Hopetals ster
ma n folck vcföraS/ men en om annanfonu
ma the heem igen; stadde ocb lytte äro the
Mstedcls. Och gär efter thet som strifw-t
stär-. Therra sager HlLßrenHikßrew.
Hwem dödcn dradbar / vppä honom
drabbehan;hwemsivärderdradbar/vp»
pä honomdrabbe chetj hwem hungren
dradbar/ vppä honom drabbe han;
hwem fängelset dradbar/ vppäh«nom
drabbe ther. €y jayh stal läca them
drifwa hijr och tijr i all rijte pä jor-
den. Som nu för tijden swensta barn/
i synnerhet the af krigzfolcktt drifwas och
dwäljaS af och ril i werlden/ i nöd och
armod/ i brist och nakmhct» trvunqne
och fängne för sinä fiender i Lijkiväl
blifwa wrj intet bHttre.

Alt thetta har man och mer än
mycket mast erftra widh Compagnen til
Norige: i synnerhet erlefwa en miferabel
ipeftacd p« fiillcn. Migh ligger

än

Jer.ljJM.

Deut. 28:
»5-



EC 22; 5,

EzechtfiS,

än som för ögonm thet ftillne folckctz/ aw
drig til fyllest bcstnfwelige jemmer och
döns angist; i min öron är änn ett coop/,
strän och gny/ af all chen wedermöda/som manbelefwat pa thmna härliga Armee,
enkannerligen pä Hydals FieUcn. Thec
rvar en bullers/förrryckelses och befyrn*
mers af HERranom / HER»
ranom Zcdaoch för roper skul pä ber>
ger, O ! ett histeligit bcrg. Olm offol
gHtelig fiäll/ som strorsakat/ ar berg af
all högar dalar/ och alla backar sulia
medh the döda / sedän kömmit at ligga
jäsom stagne; somlige til dödz och
somblige til sm hälsa och theraf hHngiande
wäifärd. The förra ligga här och ther med
sinä hästar eller clicst hrvarom annan /

säsom the ther med swärd flagne aro.
The andra plagas längre/ och döö doch
bort efter hand i fin angest/ eller qwida och
ffocja ther vnder ynckeligen. Ingen lär
wara som intet kommer ihog thet Toget sa
länge han lefwcr.

Wäl haswer Sweriges krigzmacht
i thetta än pastämde langwariga och
blodigakrijgiemtesmeärhalllle leger' haft
jemwHl olycka/ och stundom 'må lidit
stora nederlag; Men genom Mcnnistio
händer/ och wara mlltsiandares tilstyn-

Dan/

78 Folckctz Roop



pa Norsta FllMerne.
ja til at jäja. Nu Hr thet icke få.

wam Fimder i Norige hafwa o§ fögc»
.motstaiw och ingen sä stor förlust, kun,
nat tilfoga som chc ech sielswe lidic mer,
Mcn wara {lagneÅro icke medh sward
siagne ochick döde blcfllcistrijd; Utan
Guoz egen hand hafrver Somimt widh
vsi/ och (lagit o£/ som han floge en
fiende, och sasom en obarmherric; stw
par osi. Thenaltzmächtigewarförtsrnat;
ty hwäsiade han smgrymma wrede cil
hätttd/ at thet stiedde som strifwit star:
ere starckr wader skal lägga sigh emoc
rhem/ «ch stal förströ them j&fom en
wäderhwirswell. Sa seer man at Gudi
tryter ingci wäZar och medell/ ttl atstraf-
fa synden/ ta hon mogen är/ ock) Hansrättwyfa henneeij längre ostraffat lata kan.
ipan kan viasta Crearuren til hamd
öftver sinä fiender; iLld /hayel / hun-
ger och mera j&oanr; sä aro ock w»«
dren NB. wadren endcls skapade til
hamd; och geno m sinä siopm/ och til-
sälle Ziöra che fkada. Zy Crearnrer
chwad thet är/ täthet tienar tigh / sajom
staparen/ärrhet kraftiyc til pläZo öfwer
the ocludachtigc. Alla£tetriß«t)CT siä redo/
och Zwra mtthglädie Gudz befallning/ och
när flunton k?mmn' stä the intet tilbaka.

Alcsä

Ei, uif
JobAy.ZU

' Jer,30:14,

Sap.f:24i

Syr.jp: jj,
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Altsä är Gudh intet bunden til ett ellet*
«nnat medel när han tuchtc». will ett Land/
ett folck/ eller en mcnnistia. Hoc» hafwer
öswergiswir Jacqfr til stiöfwels och'
ift-acl röftvarenom? hafwer icke HiLr-
reti thet gtorc/ emot hwilten wij jyn*
dat hafwa.^

lagh lästr at täthet hoos Gudh be<
siutit war/ thet thm olwdachtige Pharao
mcdh sin siora krigzmacht/ stulle,
förderfwas maste thet stie warn:
Och Hsßren in hwarfde rhem mitt i
hafwena/ jäger Mofe. När the Gu^h
förgiätne Korah Dathan och Abiram, m't>lj
theras huus/ och alle the mennistior / som
när them wmo/ för sitt vproor stulle
straffade warda/mäste jordenremna och
vpstuka medh alt the hade Ta the
Gudlöse höfwltz män i Elise tijby hwar-
hera mrd (tue 50 stulle förraras/ stied'
de thet gmom iLld. Samaledes thmfyns

Sodorn och Gomorra. Gudh dtwa-
ir at nagvn afthewara/ stulle dödt tbe,
ras död'. doch har Gudh bchagyt bruka
thet fierde Element, stm är wadrer/ then,
«e refon o§ til plaga och förderf. Skulle
wij Ulldersiundom sadane Spectacel och
lämmer spegel icke ste för ögon / huru stulle
wtt täthet/ hwad thm Helga skrift/ om

Gudz

Ef,4t:24.

Exod. 14:
27.

,*,„,.„*^c g-»-9.

r. t
_ -

EC 29:6.



pä Novffa FMerne. 8i

GudzRärswiiso öfwer synden sclger/ achta?
lag>> trow wlj jlufleta aldeles neka Gudh;
til chee minsta ftrachta alla Hans bud/
fom wärdzliste sftverhetz stadgar the for-
achtas/ om vncer tijden icke en Execution
blftr ansiält; Men mcdh jm wredes Exe-
cmion, damper han watt fräcka mod.
Ach!fahorer dock/ eller läser thenne Pre-
dnkan, icke til lust som aviier, vtan lä, er
här af besinna HERrans wärck,
pa thet edra hiertan vpwäckes tilat ftuch-
ta then altzmichtlge / fom kropp och sial,
fördarfwa kan ihelwere/ och til at tänck» •
pä Gudz wrede och ofelbara alfwar/ emot

Mattfi» ly»

synden och syndaren.
Men hwad giör man härsä rnycfet

wasende ocksä om Sweriges fonber ,

gemen ? bliftver en ellerannan ftraffad
för mänga / eller mänga för m eller
annan? Heter thet icke mera : Fäderna
ssola icke döö för barnens stul; och
jcke barnen för fkul •• Vtan
hwar och en siäl fkal döö för sma ftnd ?

eller aro wtj större an andre 4 l
Märck ta mm Ehristen «) at wtz cil war
kallelst äro ett vtstott afSweaßqke; har
thetta utstott haft nagon lycka eller olycka/
sa har hela Gwerlgc haft thtt.i gemen /

tzcka eller ylvcka- Lyck» som the medh

Occupatia

Dcut, 14;

.6.
zßeg.!^'

f hand



Folcketz Noop
hand och mun / hierta, siäl och sinne arbe-
tat ther vppa; Men olycka som vck the
sielfwe arbetat thcrvppa/ til sin egen llada
och vndergang; somthe ock stickat of? lfran
sig meo sma wälsignelser. Märck O)At ft«
derna stola icke döö för Varnens j?ul/
och barnen jfola icke dööför Fädernas
fftil / i anstnde til ewighceen och then
ewiga förtappclsen i giemen til at sätza. I
ansende hwar til Prophcten säger: Hwil,
ken siäl som syndar/ hon skal döö:
Sonen stal icke bära fadrcns misigier,
ning/ Och fadren (Tai icke bära sonens
misigierning: Vtan then räcfärdigas
fronchet skal wara öfwer honom/ och
then orätfärdigas arghec jkal wara

' öfwer honom. Men i lynerhet til sielf,
wa gttdeme, ja lijder ock ther en för then
andras stul/ salunda: at tufiera enförar-
gat/ ju större straff hafwer han; ju mer
man haft gemenstap med andras synder /
och warit delachtig i therae wasende /

}u starckare äro plägorne i Ewigheten.
Sä mycket hon hafwer sig härliga
hallit; och i wällust warit/sä mycker
inskäncker hcnne pino och grär; heter
,thet törthenstul. Ia Tyro och Sidoni stalwara dräyeliyare pä domedagen än
. therea stächcet / heter thet. I ansend<

til

CO

Hez,TBUo.

Apoc.lB4»
7-

Mar,u;*z.



ptl Norsta Mllerne. 8;
, ittlMalifwet sHlijdrrthmenealdeles ofta
' !r then andra / saandeligen stm tcmeligm.

zansende til thec thet icke som of-
ist ■ Sij tiden kommer säger HERren/
iEßren/at iag skalsändaen hunyer i
landet/ icke en hunger efcer brbbt
lier törst efrer watn : vthan efter at
ma HERrans ord: sä at thestola I6p*
mkring hljc ochttzt ifräthet ena hafwer
il cherandra/ isränorr och til öster/
iii at jökia HERrans c»ld / och skola
>och icke firma, pä then tiden stolee
fiöna lungsrur och för,
inächta af corst. I anstnde til thet se-'
Me later icke Gudh ofta vthropa/chet-
a försträckeliga Basuna liudet: Re-
>er til at man mä fiachra barn/
ör theras ftders misigiämingar fkul. 1llitsa kommer öfwerheten och helaVlenigheten ofta at lida str m sgudachtig

lndersate. Vndersatarena för sm bfwcr-
etzförgripelseoch miOandel/ som wijhade
;xcmpei vppa/vthiwarftnare ingang; alt-
i hafwa wij ock nu kunnat lijdaför Sweri-n synder/ som the i Kemen/then ma med

andra idkat;Swerige hari giemm
unnat lijda och taga en osäjelig studa för
>ara synder kanstie i synnerhet. Men (ci
t Gudh vtaf ss manga tuftnde Smeriges

Am. g: ir^
12,1}.

E£ 14; u;

Mr
F * bam
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barn tagitotz somwarlU thennewefwanli
och aittlngcn afiqdit iller eliest kömmi,
mycket at ltjda/ sasom för Hufwudet; och \

salunda giort cn huus-fai.«!,
medh manga ostyriga barn/ ellet ftm e||
öfwuhtt gisr/ när manga äro inwecklad,
vthi en misigiärNMg : Stahierar Exeni,
z>ei allenasi pa nägletil stläck och warna,
gel;ja haa(«)lhe fomafiijdit/ intet fatt ,
i\) eller fä wq som ösiverleftva / knorch
emot Gudh Mr säja- %xt rvij
ft>ndare an andre? Thet är (i) nog^,
m wtjsyndat/ochat HMren welat tyrii
orättfärdiga fa straffa/ men then rättfärd! \
gs / om han lcfwer eller är död/ för spn,
denes stul fä pröfwa. Wij maste a!I
thetta sasomfierealmänne Landzplagor.b«,
ssada pa twegiehanda sätt: Them fton, I
wom hwilka zämwäl synven pä sigh ha|
wa / huru thetta är them en *■*•Hm , en f<gj
öerliy tuchmn och prösinng, maste ock ick,
vAyiei medh chet öftige folcfet/ fara t j
Babels fjngelst? Hwarföre glör Gudhsa,
Jo Gudpaläagtrthesine mid korsiblan |
alt annat/ pa thcthan ffal fsrlöka,/ och cå]
lomkunnigt blifwa lsta/ theras siändigj,
tro./ theras Gudachtighet/ hopp/:c. jaÄ,
hän mä bewara them ifran fwara lyndst,
fall/härom htter thet: eftertu rvast <&u§

kär



pa Norffa Fiallerne. 85
Uv/ sä mäste ther sA/ och icke annars.
wara / vthan anfachrning mäste cu icke
blitwa / pä thet tu j?alie bepröfwad,
lvarda. Mm them ogudachtigom är alv
fadanten n^ta , #t rättwijst straff;che
vndfä och maste lijda / hwad theras
giarmnaar wärde äro/ Therföre hari
ock Gudh nu gifwic the ogudachtiqa /

om chz Hn lefwa eller döde blifwit *nb.
Gwäder til lön.Men fa° är thet ock nog(r) ]
Ot wij ännu fynda dageliga och förcie--
ne icke annat an straff; ja förtient isi»
wcn thenne gängm större straff; Men
Gudh har förunnat doch än för mängen
mängen / som nu ftnt sigh oberedd / tijd
och rädrum til battrmg (D men--<
niffia ho astu tå som wilttrata med
Gudh? Ia jagh weet voali jager Job, ]
at sä, är/ at en mennistia icke tan de-
stä rättfärdig för Gudh; täckes h«-
nom träta medh honom/ s 3 kan han icke
stvara honom ett emottu stnde. HER-
re wij kännom wärt ogudachtiga rva-
stnde och wära faders mismarningar/
ma thet förfhenstull fast hMre heeta;
ry wij haftve syndat emot tltth. Wtzmaste stiämma osi och iägga sä handen pa
munnen : N?en för nct nawn Ml
lät off doch aldeles icke stiämde rvara

34 lar,-

job.ji: i£

Luc.tjtyiJ

?1.n:6,7.
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iattitte härlighey säte icke beyabba
warda: kom doch ihog och fät i<k

> titt förbund medh o$ äterwanda.
Tl)e(/H)<omthetta sec eller hörapäe

stiedt wara/ the masie inter täncka so,
wore the vtan stuld eller som stulle the h
Ut fötttent thck Ehristi ord falle> h<i
mHrck<ligen in ; Me,ien I/ at
Galiieer woro syndare för alla Galilei
efcer the fåbant ledo i net< säger jag
eder .' vran om 3 icke barncn eder
skolenlälle samma'unda föraäs G
stole en eller wii. ( ) som haswa har wid ftl
behälla wärt lijf jaförn ett byte/ wi
mäste ingalunda täncra / at wlj äro mini
dre syndare/ änlhe som astnd?t; Utan>v
stole halla off medh taula , för the stör
Ste och förnämste ; Men ärksnna at o
r Barmhertighec wederfaren; Cx

förthenstull (a mycket mela öfwa v§ vth
en sann bättring.

Gä är tä rnängen ogudachrig jäni
wal vthi thenna nödenftälst til lifwet
Hwanöre ärther stedt? la/en ogud
ilchug Cham, jryck numedh en Gudftuch
,tiasen, och az>Ket ftälst worden/ icketheli
före. at Gudh wil siyrcka en sadan/ ew
«ägon annan ther medh, vthi sin obotfär
dighttlllerondsta: Mingalunda. Vra,

70.14: 10,

3<25.,;:1«;.

z^im.lllf.'



pa Norssa Fiallerne. n
Gudh har (i) welat wifsa sin langmo,
dighet/ ochsä mdhsingodhetlockathem
til battring; la hcrn har welat betygga/
och förma alla at tro/chet han ingalunda
har nagon lust / til the oyudachtigas
ssttappelst ochdödwran at the vmwan-
da smh ifrän sitt wäjende och lefwa.
eller ftmPaulus ralar: undfa bäctringtil
at förstä sanningcn / och besinna sigl)
ifrän diefwulens snaro/ af hwilten the
fängne aro ester Hans rvt!ja. Försumar
then ogudachtige Gudz nädh här wid/och
wil icke besinna sigh/ sä läter Gudh them
(2) antingen hafrva sm deel medan the
lefwa/ then ene pä thtt cne sätttt/ then
andrepä ett annat/ efter thetmatt som
hvnom behagar; therföre warda the be>
hälne / och them gar wHI alt in til endan/
och the förskräckas ther rofth/ fom
gast ett ögnableck för helrvetit; eller
later han ett hasiigt owader öfwer falla
them/ blandar theras dryck medh Malört/
at the rvarda fulle medh olycko/ och thetsannas pa them/ som David fäger-. then
ogudachtige hafwer mänga plägor. El<
lertreffarthet pa them/ ftmAndan säger:
HERrans siender/ om the an wore/
stsom en kostelig ang/ skola the likwat
förstvinna/ föfom en röök förstvinner;

§ 4 Ty

(O

Rom,*:-^

Hefek. 35:
11.

».Tinujiti

jPC 17:14.
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3y när tijden kommer/ ogräset är moget/
störoeandm är förhauden/ warda the (;)

'bortdragne ci! grafwenn/ och sto>a sta
'til \wave för alr sicc wascnde/ chcr
Gudz rättwlsa / som han ihu af'stn out*
rainakeligaochotzHnnu fötborssage wijshet
ocksä behagar stlcka/ chen me förid chenam
dre jedan/vchsa dort aih. Man jade medh
fiijt/ af sm ännu förborgade wijshee/
ty wij wet thet icke ännu aloeles: men stdan
st il chct biifwa vppenb«rt: hwarföre icke
Gudbelagt alla ogudachtiga här i lifwet
med lijka plagor och ftrafn Huru han be,
Wljst päthen enastörrelängmodighetän pä
then hwp han straffar
ogudachtig här i werlden ? then andrasom enAtheift, HafwerHan lätit lrfwa til
fin didzsiund/ vtan all ansächcning. Hwar-
söre han pä ett besynerlig t sätt dragir til
figi) JN Nebucanezar, (nManaiTe, fn Pau-
lus: men tatit the andre bliswa mrd Pharao
sckstockade in til ändans alt thetca och mera
sadant är och sörbliswer Gudz hemlicihet/
widh hwilCen wij fiabna vthi helig sirun-
dra mcdh kaulo: O! hlvilken diuphet af
then rtjkedom/ som ar bädeiGudz wijs»
dom och kundfkap: huru obegripeliga
«ro Hans domar och oransakelige Hans

t Tyhoo haftver kändt HER<
rans



pä Norska Fmllerne. 8?
rans sinne. Thet är nogh/ at han tilbiu-
derfin nad aflom / somfyn fan wara chen»
nog nl saiighemi; wq skol: allenast sec
ril/ om wij aro Cioofe: ar ingen fcr,

v summ«r nl en rtH annan deel en sadan
Gudy nadh/ at wii förgas, ellcr ar chet
gar mtdh otz/ som thet gjef medh Elän.
hwilken ra han wille medh a' fz> ätr fä
rva-signelse/ wart han borc drefwen :

, och warhonom rä i»lrer til nägon
boor/ l ansende tll thcs; utwärtcs förman
i timmeligmatto ärthttat sörsig/ andocb,
han medh tZrar ther efter sötre; ellcr
stm thet gick medh David/ hw'!km feck
sinä synders förlatelse/men maste doch siq
och andra til Excmpel, vmgiälla sm lynd
mtdh; dagars pestilentia; eller medh
mätiga wara racdh Chrisine pä giätte n /
som ändochthe, medh sm bättring Mwarä,
desin siäl/ ochsiuppo thetewiaa förderf-
wer/ blefwo the doch intet stonre, för en

>sa jwär och hard död vthi timclig matko.
Mea är thet ta intet ac twifia om'

alla theras ewiga salighet / sam eiiesi sa
plötzligen str war ögon omkommit vnder
thcnne Gudz straff och hemsökning? Neij
inter om allas. Therssre htter thetta ert
straff/ i ansende til the ogudachtiya;
wln hemsökning i ansende til thegudftuch-

mi

t Rom.iUjJ»

Ebr.nti;,

2.Sam. 24:
14. Scq.
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I.Cor.Tj;7. tiga. Kärleten som hoppas all ting/

tiliater inter at twifla om allas therasfa,
lighet, som afiedit här eller ther vnder th, tta
Taget. hanskalläm
förderfwa them och d«ch lijkwäl Ma
thet förderftvet til rättfärdighet. At
thuru wäl all hugg ar förgäfwes pa en
ditl/«ch the låu doch icke cuchta sig;Sa
(Tai dock straffec somma mangcn at sif*wa acht vppä orden, och lägga pä fytv,
m tty ord han osta tilförene höct; men
här tils förachradt; och nu besinnar/ m
Ifami begräter/ ängrar/ och förchenstul
jöker tr-ägit om näd och tilgift hoos Gudh
genomChristum. fäger fä: Stal nu sii stie/
at straff och voevpå fyn&rn mäste fab
la, sä ltjsa har/ «ch rijfa ther / och mig
tilbättting kalla, ordet ar julckefäsangt,
vti thy lomHikrren vtsander thet. stras,
ftt lärer ock en gifwa acht vppa ordet. Huruskulle ta Hans arbete och Hans giarning /

vnder sin hemfokelse wara vrhan frucht?

'R»m,p:zB.

Jer. ix 50.

Ei. 2s: 19,

EC 55:«.

Cap. 40:
10. han biuder ju mennistian fin näd sa längisom lifwet ellw andan sitter i kroppcn /

och chet nämneS i dagh; st länge pästär
ock nadenes tyd; <a länge Hr then beh«-

kbr.;: 17.

i,Cor.6:z.
geliga tijden; sa länge ha wij at fHgna
cj? afSaligherenesdagh; fä lHnge siar
han sasom mcdh rijstt i then eaa handen

oH
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«ch medh naden i then andra handm/ än
mitt nnder straffet;och jöker boning hoos
off. Sä snart förthenstull ftälsaren sägcV:
The fagh älstar / chem agar fagh oct>
näpser. jå war nu fiitig och bar tm
tigh. Sa snart sägcr han immediate cher
Vppa: ?»§ij jag stärför dörcna och klap
par; Then ther hörer nuna röst och
Vplarer dörena / til honom wil jagh
innä/ och halla mcd honom/
och han medh migh. Therför? fäger
Paulus l Hwar Inu lijden, agan /sä
biuder sigh Gudh NB. Oudh biudll
sigh til eder sälom til barn., Il,gen tyd I
är tä seen til bätrring; Vran när then
ogudachtige af alt hierta omwänder sigh
til Gudh/ widh sin/ i synd ochfä-
kerhet förde lefnad, soker för Chrisii stul
nadh och tilgift hos Gudh; tror i sitt
hierta pa honom/som then
rättfärdigan / Hans troo/ thet ma wara
hwar chet wil/ när thet wil/ vnder hwad

ApocjMJk

Hebr.m7*

tilfHlle jorn thet will / Hans troo warder
honom rätnad til rattfardighet / och
tan wara wiffcher vppä athwarken lijf
eller död/ fom han efterGudz behag gier
slKvnder/ thcrpakan han wara wisiat intet
kan stillja honom sedän mcra ifrän Gud;
kärlek forn är i Christs Ilksu wä>-om

Kom.4-5
Confef

R.om.B;f&
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HERra. Sa blifwer/strman/ hos ho"
nom af ett hämde straff/ ett tuchtans rijs /

ochenFaderligaga/sasom hoos andre from-
me Gudz barn, Then fom nu thetta sättet
anwändt sigh til goda/ han är pa fiällen
eller hwar som hälst thet stedt saligen afie-
de»; eller om han än lefwer och vthi be-
siändig Gudachtighet framhärdar in til
ändan / kan i döden salig warda. Döden
är en: men dödsens säit är mängfallig;
Ach? at Swerlges barn wille tä redan
bejinna siqh at taga tijdcn i acht / thervthi the stkte warda/ medh mangahanda
dsdssätt; wMe ta thenne gangen sce rätt
pa o§ / sasom wittn? til Gudz wredes
wapn.

Men kanstie wij hamera imet hopp
tilbättte tijd för o§? mä stee SweriFesjftael aldrig nansinmer vprättad wardlr?
Medh Glid; hielp; om tt>is medh ett
ord at säjatthen ene mcdh tben andre/sahögresomlägre/männ/qwinnor och barn/
ste pa Gudh och hwad sysiä roefct ständ
af otz Gudh skole wy vthi alt
wärt mHstnde sce nogä vppä at wij (,)
Försone osi medh honom / Elliest gar
thec medh ofj eller wära / som thet gick
medh jCneh darn/som hade skläl at strida
ymot Benjamin: men efter the intet för-.

sonade

92 Folckeh Noop
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sonade sigh först medh Gudh / tappade lbe
twä flqg; enteligen: när ihei sann och sam--
drächtig botfärdighet/, kommo til Gudzhlius gvcto och blcfwo ther för HERranonv
fastadt och osiaocför honein / sade HER-
ren: Drager tijt opp/ i morgon
skal jagh gUrva them i edra hander;
Altlä siog HERreN Benjamin för
Ifraek barn. Om nägot folck i theras'
Gudlööshct cller obotfärdighet ibland wcil
gat / sa läckar Gudh them medh fin
godhet til därrnng? Eller läter hau-
them gä srya lijka jorn fär / ar theskola slachrade warda/och stonar thempä thet the skola dräpne warda. The
Creaturcn som starckast giödas/ the förwa-ras at siachtas wldh ett wist tilfälle. S«<
dan stole wij (*) Vesalla osi Gudi;
Vesalla HERranom tin wägh och
hoppas vppa honom/ han stal wal
giörat/ heter thet. Och the befalte sig
Gudi och förmanade fitt folck/ at the

alr in til döden strijd«
rville/ til at förswara lagen/ Fäder-
nes landet och Regcmenter / fages
0M the Ma«aboe<:r. Sa stole wij ock
(;) Förtrösta ps Gudh och Gudz hielp.
Ty wij fäintct strijda emot Gudh. Mm
doch mcdh Gudh och i Vudh. Med Gudh

wele

Aidic. 10!
»6, ,f.

5.0M. !:}■

[cr,n«t*

(O

Pf, n: 7-

isv. 14*
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wele wij mächtly ting giöra / han s?al
nedertrada voåva fienbir. Igenom
tigh fTole wij nederfiä wära ficnder / i
titt namn wiljc rrij nederlagtza themj-0m cmot f£tt ja. The omiagga
mios (Sforn bij / the siäcka sässm Eld
i rorne; N7en i HERrans namn wil
jagh förgiöra them. Wij HERrans
aterlöjte hafwa st manga prof af Gudh
och wär HERra lEsu/ huru han as r&
dm tht sine hulpit/ och buru honomock Elo
lnenterne, wädret och wattnet/ hörsumme
tvarit/sason-i dagpä blöllopet iCana; Hall
har ock pa o§ sielswe / 06) sä manga tuscnde
andra bewiist silt prof/ athanuchurfaran
fräisa / ibedwfwelsm hugswala / i kranckhetwederqwäcka / i mangel och Tarftighet räd
fö> staffa och hi.lpa kan: Hwarföre stulle
wij tanu i thenne olycka/i nämamnde rnof*
gang/ och vnder pastäellde SwcrigcsRijkes
forgeligt tilstand händerna lata si-lla /

wara förfagde/klenmodige/ och förtw'fiadcf
Eller är han icke mer rhen Gudh jorn
hielpcr/ och HERren |orn ifrännöden
«ch döden ftäljar -i Han bar ju sagt:
lagh är n.ar eder alla dagar in til
warldenits anda:han har sagt: Om m
allenast trodde at jagkhielpakan / fFuftc
tufä \u Gudz HärligHcr. Jpan hafwcr

.

trl. 60:17.

prr». 44: 7,

PC 118:11.

PF. 6z: tl.

Matth,2g;
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sagt: All ting äro honom mäjclm jorn
tror. Han hafwer sagt: lagh ffal icke
öfwergifwa eller förlät« tigh. Hanhafwer sagt; Fruchra tigh incer jagh
är medh righ/ wijt icke af; ty jagh hv
tin Gudh/ jagh styrcker tiqh/ jagh
hielpertigh oct; jagh häller tigh widhmachr/ genom min rätrfardighey ho-
gra hand. Han hafwer sagt: £>er*
gcn stola wrjta/ och högarna falla/men min nädh skal icke wijka ifränrigh/ och mins fride förbund skal icke
falla/ sigcr HERren tin förbarmare/
Efter wij nu sa munaa krastiga witnes.
börd i Gudz ord/ ja sa mänga härliga
och trästcrijke Exempel som dagcligen o§ til
vvrattelse prcdijkes/ för ögoncn hafwa/ sä
latcr of] dock bortlägga förtwiflans ochklentrogenhetz synd / i war nöd och farlighet/
churu widrigt afseende thet mä hafwa.'Lärom redo pä wär aterlöfare i all olycka
förtrösia; hanäringen krastlöösmennistla/sasom wij / vthan tillika en altzmächtig
Gudh. Altsa tryter hoos honom' ingcn
förmäga at hielpa/ som otz Mennistior;
honom tryter ock ingcn wilja. Hhet harhan i sielswa wärcket nogsamt bewijsi: Thenspetälsta Mannen hade som nogalt sagt ett
ord: HCRrc «m tu wilt / sä kan m

giör«

Marc.p:ij,
Ebr. iz: f»

Ef, 41:,».
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giöra migh renan; Tä han swarade
sirax: 3«gh rvil war reen. Höfwittz-
mannen sade icke wer rin : Min rienare
ligger hemmä borrtagen oct) hafwer
stor wedermödo Ewaiade HERren:
lagh wil tomtna och bota honom.

' Och til cn sadan benägenhtt har han sigh
emot alla sinä ftogna förbuydit: Han
ötallar mighry wi! jagh hö.a honom;
jagh ar när honom i nödene/jagh stal
taga honom ther vrh och läca honom
til ahro tomma. lagh stal matta ho-
nom medh längt lijf/ och stal betee ho-

.nom minä saiighet.
Men sa siole wh ock (4) giöra

, vo&rt til; The som ha at befalla stola
> warai jynnerhet oförffräckte; Handla
försichreliga och redeliga, och see til
hmu inter mä tcyta widh tilrustnin»

! garne; eller West. Tbe som äga at (J>a/
och intet äro underKi igz Staten ;• Thcflola
wara färdiae wiob Oswerhctens pafordran
för Hsßrans stull/ at vpofra hwadsom bälst kan wa>a af nöden/ och che
nänsin bijdragatunna/ til nödig rust,
ning / medh ertläckeliss tilförsell / st«a ig
sold/och hwad mtiasomfordras cil krigeg

, tilbörliga vtförande. I som äw vnder
. kmzstandtt/ I stolm med ahoga ste til/at

alt

Mat. 8; 3.
6,?.

Pf,9T:if,l6«
(4)

lolv, 1: io.

Pf» 101; a.

K,Macc,i4:
lv.

j,Pet.z;i3.

x.Macc.
14:9.

t.Cor.o^.



pa Norska Fiallerne 97
alt ordenteligen tilgar/at I medh försich-
tighct sörekomma all oreda/ medh trohet
vthfira EdartÄmdete/ med ftijmodiFhet
stä wid edec Post -, at thet enkannerligen mä
Heta omeder/ när i warit til slam / jom thet
förmäles om the Maccåboeer: Medh hän-
derna (logo the; men med hierrän ropa,
de the ril Gudh För thet iftiga stolen'
I achta edtr för ösiverwäld och orhti/
»ch wara nögde medh Eder deel/ efter
johanni, Döparens Idea \ at <dart witne

«om är i hiwmelen / ma betyga om eder/som Andan sade til höfwitzmannm
Cornelius : HKN war Gudellgen och
Vudfruchftn/ medh alr sitt huus; be«
>iandes nb bediandes Gud alrijd. Som
»ck alla andra hoga och lnga / siorach sma/ Män Qwinnor ocf) barn/stolaasom täfiande medh hwar annan / saförr/

löm under och efter alt sitt förchafwande /

aga (5) i acht/ sa ac the alrO haa sitt
km hoS ssn Gudh / och sälunda bedia
»onom alrijd inwärtes / medh stadig tro
ich wördnad, sasom nrban ärerwändot»nen uchtbärres >asom i synerhet wid witza'ijder och tilfällen/som thet efter enS tilstand
M och bör stee utan widstepelft: ttusm resor om dagen/ som David ftlger/
ch an kan hända af mangen sterrätteligen/

G nem-

«,Macc.lf;

Act.ioU,J<

<5)
Luc. i3: t»

l. Thcff. f!
16.

KupitS^,
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newligen morgon/ middag och afton, widhtwänne maltijder/ och twänne klämtmw!
yar;Nu om afron/ mcrgon/ ochmid<
dag / sasom besynnerligare / som David
talar: Nu besynnerligast:,Nar jagh mig
»sängen lägger / sä täncker jaghpä righs
nar jagh vpwaknar/ sä talar jagh om
tigh. Nu aldrabesynnerliyast widh ett ellel
annat tilfällt) antingen med fiere/ som thel
märkeligen ster af Daniel; tllermed nägraisom thet skcr af honom; cller ock af en allcnö
och ensam / i, the§ kammarc/ ellcr anna
enstigtrum / som thet lfeer äfwen af DanicU

Men man ta ingen är funnen hä»
' tils/ som salundu infunnitsighos sm Gud
efter han tyckcS sa langan ti<d warltwW
ifrän of-' Ar ingen mera hos oj?/ temirf
bögt sin knä ffrßaai, thet är - haartil then Gudlöshet som almHnt gari swam
ochhällersig troligatil sin Gud?lo wiscrlW
afGudznädhopvas jagthet/ atunderw«
almänna Gudz bekännelse / finnes oct tj
af hiertat halla sig til sin Gudh , ock ficij
honom vcan strymtan. Men at Gud ä»
doch tycktz waraflifom wi<ken iftan of/thcri
sinne wi< as efwanrörte/mängaorlaker/ (j
anseende til the oZudachtiga/som Gudftuch
tiqa.lag wil än litet för st mycketstörre t\V
ttyck röra om ett och annat/ sasom til öfm

M
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! fiöd. IFtMtn huru littt eller kalsinnigt,
j stkia wij ännu at försona war Gud? I
thet ställe wis borde befaUa o§ Gudh,
huru tidt och ofta befaUa wij o§, medh
hwar tredie ord/ sä til at säna: Wär af-
saade fiende Sathan? I anftnde cilwar sto

, trostan/ som wij borde hafwa til Grdh/
huru fsrhalla wi, osi äfwen/ när w«j äro
illa vthstHlte och raka vthi nöden? Fruchta
wij 0$ icke / ty wärr/ fast Zemenligen m
til döden? Blistva wij icke sä modfälre,
at off hwarken maat eller dricka / wil smaka ?

slmnen förgär i hiertat siunker, at benen
warda tunga somblyy/ ochall traftför<>
swinner. Kunde man see och staoa/ the
mästeVwmges inbygaiare i hiertat uthi
chenna tijd: O hwad för Conftemation,
mörcker och hipenhet/ ffulle man näsiän
öftver alt öfwerkomma. Met tan astogas/
til en deel af theraSuthtatelferi Ach/ Uit
fHja the/ Provincicrna Mtd the fastastt ot-
ttr iRijfet/ äry strfalne underfienden< 3he
formidkbiafle medh alt hwad ther
til direr/ en efter annan, äro förolyckade.
Wkch styrcka til manstap och wedel/ ar
ftrsmagad, Konungen sielffallen.och borto-
blefwen,, hwilken war sä mycket foni 10.
tusende afandra «. Ther emot fienderna,
wara mootstandare/ siä i sullan gewar



ochrusining/ repa mod afwär undtzrgang/
stärckasig/ äroaliieracke, at platt underkuf'
wa ofj/ och sä wildare! Altst är mästaPartens hierca fsrjagt och förtwifiat:
Man thetta tienar at förwärfrva näd/

.'*» och icke fastmera wrede och Ty
förtlpifian i nsden/ kan med förtrostanpa
Gudh inttt bestä / och k förthenstull en
stor <nnd / emot thet första bodet / ftm afe§ krafwer/ atwij wm-kara Gudh /öfwer
all ting fruchra/ öfwer all ting älfka /

öfwer all cing pa howom förerösta stola.
Sä beröfwa wtz ock medelst sadan häpen-
het wär kiira Gudl) Hans ähro / som hanicke alzmächtig nog wore/ sinä arma barn
vtur nöden at frälsa. Wij drage ther med
«lla hans nadeliften/ ja wär ftelfares kraf«
linaförbön för ofl/ vchi twifwelsmähl,
lika sointhet icke wore sä säkert/ jawij hadeicke stäl nog at förtrösia pähonom. Wtzförarga ock andre Gudi barn ther medelst/
och gisra them vcksa forlagde. FörhindrafiledeS Gudz hielp pö off sielf-we / medh tytt wij dw sa modfälte; Ty
för wär miströsiau stul/ kan ost Gudl>inttt hielpa/ ther han chet doch elicst gärna
giöra wille/ jasom HERren lEsus eij
ellcr kunde vthi sitt fosterland synnerliaa

Utxaftet Qibxai fox cheras stull.
At

?U<iit. g:u.

Mar. 6: f*
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At fsrtqga huru litct war tro ar
tandehos o&oa* wtz bckymlaixatachta otz
med ahoga för jynder emot >amwtttt/lomflrhindra / ja nedersta war förtröstan pä
Gudh i nsdenes ttjd och fahra,- Ty at en

l fS förtwifiad hx/ chec gör Hans egen
ondsto/ som honom ofwercygar och

| fördömer; och ecr förfkrackc san,rvere /

i försecr sigh altid ther wärsta. Sä
wachte.slgh otf förthenM, bedeZ Whthen ene mwh chen andre/ för,witterliga
synder/ sä stolen I vthi mältzen fcriigbet
xoata frimodigan/ och behöswer sightdett
hierta icke sa angstas. At mangen as otzsa sruchtande är/ ster wi§erligen af famma
or>ak. Vien huru ock hwar och en glir (ttt til/

\ then ene rneDh. then andre i Riltt/ theröfwer är Gudh en domre. AtöslVerheten
> jatt nagot tilbakas/ eller at in,
tct hallit sigh wäl/ thet kan ingtn wedh ssääl
mcrklaga öjwer:men the som borde halla öf-
wcrheten vnder armarne/och efter sin \humägo medh glade hiercan Contribuera til

,Arrneens ypflistning/ hwad doch sien,
den stulle taga them ifråji / m han/ \m
Gudh beware/ stulle fa iswerhanyen/
thlr ofwer witnar fienden efter jttr giorde
byte/ sa här so n ther. $ä man stal gifwa
nagot til/ sahafwtr man mtet. När tyft

Gz
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wen Mr fiendcn giottqjj (foba/ sa blifwer
thn doch mpcket vtaf. Bönen är sä i
läge.twaU/ at mäligen intet wctt/ bwad
älllilnad är emellan en inwartes böin,
och vtwärres döön / eljcr h»yad är altid
bidi.a/ och bedia tå och ta vtwärthes. the
wäste t>ima 0M hönen / ex opere opcratoT

at the hara lärt en höön. Huru hiertat
ther widh bor wara ssickaht / och huru man
är liäld mot jm thec skölermanlithet
»ller alzinttt om. Hwad ar ta under/ at
fa tilgar. ' Ach l sä later ta besinna osi/
och gä,tilwärt,hierta/Oo.ssyndare. Wer
otz giöra boot, i mull och asto / at
ren icke mq giöra oj* til en stenhoop/och
til en drgta boning ; Ma ödelag"
Da at cheringenume b©o

• stall. Latcr medh nogna och trägna
böner liggia honorn an/ han IM omsider
hielpa osi,.

Gudb och war Hsylre lEsus hasi
wer sma heljgo och sigh aUcna betante,
orsaker / hwarfsre han icke alttzd och qu,
nast pa ew höy och suchan mennistiorna,
hiclper / at wan tilfälle har at täncka:■
Hwar är nu then nian |orn af
ällä |I högc prijsad av/ huru han sä
barmhertict av/ hörersnarr c»ch hiclper
aiärna ■*. iNen |orn jagh seer «ch för,

nimt
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nimmer / sä hörer han när honom be<
hagar och icke när wij bäst behöfwa.
(Lutheri Jpauå Portilla Dorninica Remi-
nifcere) Orsqkerne Hwarstre Gud eli hörer
och hielper osi mäste betrachtas somsagt är
ef«r tweggchanda The
ftommas bsnhörelst förmägrarGudhcller
fördröjer han / dels at the wijfa sig
näre vchi sina lekamllga än andeliga förmo,
ner / at ChristuS mäste swara : 3 rveren
icke hwad i bedien; Dels at the äro tröge
«ch kallsinnige och dehöfwa thennapämiw
nelsen: häller pä At bedia. Eller forn ]
ChristuS sielf lärer: Man stal altijd be«
dia «ch icke förtröttas; ty pa en enfccu'
ste suck och bön följericke altid
man maste halla pä. Eller och at then all-
wetande Guden märcker fsr nodigt wara/
them i sadan fin nöb' sä wäl fighsielfwon»
tit upbyggeligit efterdömme längre at halla;
pa thet theras Tolamod/hopp och Tro»
mera fsrsokt och kästeligare mä funnen
rvarda / än shetförgängeliga guld forn j
pröfweS medh eld. Men at the ogud«
achtige eij ärna nagon bönhörelse/ är in#
gen annan orsak/ än som sagt är/ syndoch
obotfärdighet / Gudh syndare/
obotfärdige syndare. HUkßren ar langt '.
ifvån rhe «gudachtiga / mm ch» xhiu

G 4 fan

Marc. 10:
,6.

Rom,izjix.

Luc. ij: ii
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färdiFas bön hörer han. T>) the obot,
färdiga mennistiors synder äro äfwen the
molnstyar som satt sigh emellan Gudh och
otz/ at ingen bön rheriyenom tomma
ian 5 Som HERren sielf säqn: Om I
än uträckte Edra händer sä bortgiöm-
mer jagh doch min ögon ifrän eder /
och om ) än mycket bedien / sä hörer
j«,ghtder d«ch inter; ty edrahänder äro
fulla medh blodh. Ia tlMas bön ar
aldeles en styggelse. Thttföret Tuma-
ste lära Chritten gotw thet länder tig til
fromma / i motgang hafwa tolamod/ fölg tij
förnuftetz domar/ hwad lEsus stger giör
medb fitft/ arbeta bcd och ali tin l»jt/ til
honom, ställ allena; som wart graduale
i dIIZH äfwen lärt o§.

Säffal tä bedröswelftn 55 en
roij omsidcr behugnas med crist. Sslen doch
sttjnerklarefter owHder/cfter bedröfwelsin»nängen sigh nläder. 'tfftct som all ting i
werldenstal hafwV sin ända ock förandring/
hwarföre icke war olycka och motgang i

berömme wcj osi af hoppet/
ftm wij haswe til rhcn harlighct som
Gudh gifwa skal \ och icke rhet allenast:
Utan wij berömme osi ock i bcdröstvel-sen / wetandes at bedröfwelse giör
rolamod / och rolamod giör förfaren«-

het /

Thren, j:
44.

Ef. t: ,5.

Confbla-
tio.



Rotu, s: 2
3. 4,5»

i.Macctf.
40.

het/ och sörfarenhet gior hopp/men
hoppet latFr icke tomma pä stam.
Mana, ChristiLärjungar/och heela Bröl-
lops staran i Cana i Galileen fingo ste Chri-sii härlighet uti thet undertecknet. Sästoorjorn bedröfwelsen war ti'förne hoos thet
vnga paret/ ja stor marftögden nu/ närthe
fingo frijr förplägning/nyttwi<n/ ettvnder<
ligit wnn/ fomkortförutwatnwarit hade.
Wi§er!igmstor Chrisiihärlighet/ somalla
värwarande higeligen ftögdat och i trona
stärckt Sa plägar Gudh finakiära barn ocb wanner/först medh bittert/
sedän medh sött. Thet är them och rätt
kärt / at Gudh saledes bedröfwetse och hug--
sn?aletse / sorg och glädie hooö them foVwäxla latcr. "Ty altid rvqn eller altid
rvaendricka/ thet äricke lustiFt/vtan
stundom wijn/ stundom warn dncka/
thet är lustigt. Hade Maria lEsum i;
dagar icke haft strlorat/ hon stulle icke
wetathwad för endyrSkatthonaflEsu

lngen wcet hwad för en Ädel gäf-
y>a kropsins jundhet är/ vtan then som m
hvar kranckhet vtstadt; och när thm sam-
ma öfwerftadt/älstar han hälsan thestemer/
ock tackar Gudh derföre medh fäst större

alfwar / än nägon W tilförne. När Gudh
Swerlges Wr helanw och then dyra

G 5 m*
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Frijden omsider förlänande warder/ wist
lär man afstadanblifwit ktoot/ och halla
den samma i högre a:ft»m in för thetta /

sedän man fat ärfara krigch bitter-och
grufwelighet. Then som icke warit
medh til Norje / lär pä andraS be,
rälteise icke til syltest weta behierta thet we<
dermödan warit ther stoor; kan händaickt
eller sa tilbörligen Hrkänna Gudz nad/
med en 0 inmrlia taksäjelse/ som then ther assaran förlosat är/ och nu jäger medh sull
förcröstan; Hu weer jagh förwisio/ arr
then som Gudi tienar/ han warder
efter frestelsen tröstad/ och ifrän be*
dröfweljen färlosiad / och efter näpsien
finner han näd; ty Gudh hasrver icke
lust til wärr förderf; vtan efter «wä,
der läter han skijna Solena, och efter
jämmeroch grär begäfwar han osi riite*

' liya medh glädie. j<* all ting tienä til
tl)et bästa / them som haftva Gudkiär.

Gifwe ta then Barmhertige Gudm!
at Sweriges alla olyckor mötte hafwa en
ända medh thetta Norsta Taa: Scaec
vp HERre ocb förbarma tiFh ofwer
Zion / tin Christeliga Firsamling och
Sweriges Rhke, Ty thet är tijd at m
är nadelig och stunden ar komen. Tine
tienare «ville giärna at ther stulle bygt

Job.;: ti,
n.
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warda/ och säge giarna atthesi steen
«ch kalck tilredt rvorde, at hedningar<
na macceftuchra,ittHamn £&.£♦«/
och alla på, jovbene, tina
ahro. At HERren byZger Zion och l«-
ter see fig i fin Ähw. Nti itågc söuh«n-
stul dagh och natt medh böner och
för tietty icke pa wara rHt:färd.ghel< vcan pä
tina barmhcrtighet / Ach <u m ta wH-
digaS off for Ehriiii stull en gang/. lära.
fee wära, lust vppä rin näd / och för'
wandla osi wär jorg i glädie. V)tt är
wär tröst at tn fä nähelig äst: wåvt
hierrä ollader figh at ru fä gar-
na hlelper! SK hielp tä/ hielp ©jj.
Hwad hadtz foicfet vchi thet BabyJoni.
sta fängelfet förhättrat sig? Hade tugode
Gudh ilttet $r Utt Nawn och löfte ater
hemfort chem, i sttt land, lörcherao srom-
het och bättrmg stul hade tumm orsak
them at förlcha. Wil„tu/o Högsie Gudh
tina härlighet pä Aweriges SKyfc tör tin
enen stul intet wijfa> fä stier lhet lngaledeS
för Inwänarenas omMndelft/ och lqka
fom the vtaf pastäende. »o.Grs krigzplagor/
sigh fä öomiukathade;fa tänck ia pa lina
Ewiga BarmMighel/och fag: Hwad
stal man »per M eder/emLdan 3 af.
wijten ju thelie mer z och för lina fä vt.

vmU
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Ef. l: 5. ft»<»lda/somtu haswec {Harii* of; jcwwälafwarku nt*

samhet £*ot the omyxdille darncn fom mut
xrcta «tstillia emcllan fina bsgra hand och
thcn wänstra/ giir en strssoning mcd o§. lu
kan O ftvre Gudh/ vpwäcka (6c the ogudachlige
roina, aunorvroo. Mcn sf som tin ftuchta lät doch
ste tina gtftoji sölstä at tu allena de
HERnn son, stillar örlig i hccla wcrldcn /

och sägcr: ?agh sr HE«ren som frid gifwer:
Lät o# hira Röften af tinat tu wtl giSr<*
med osi farbund/ p« thet i wyrt l«nd ssal

tCI b °° : rZttfäroighct oä) fitjo kysi»,?. At
wij allasä bc>o trygge \)V6at och en undcr sitt
och wil tina ahto inc?omant>rom gifiw.SßSca
wapn stola icke Hafwa tlxn ähcan/Vtlia» alla men-'
nistior som thct (ie/ stola Ma: €lxt Kafu?er
Gudh giordt. (p t„ store EuDh 1 JLu forn,
hallerförbund och darnchertighct: taftct" Doch
pa tin barmhertiZhct och ahro/ och achta itfe
j.jttgft tfj| t^en movo/ som p« ost drabbat
hafwer/ ifr«n thetta blodiga lcigctz begvnullse/ alv
intil thcnna dagh. Tu äst i alt
thet tu hafwerlätit fcmm<x ofwer ost.
hafwer giortratt: men wsrit ogud<
«chtige. Lät otz doch nu ssöda tina härligtzlt / i
tina dnderliga regering och förspu härpä jordeu/ at
wär tro rna förikas/ och wij hädancftec mäge ste
tina obegripeliga ähko och Matztt och tigh för tin
«äd vrijft. Ach i Htbrrc hor! Ach! H«rre war
Msiundsam l Ach!/HErre achta vppa "ch

thet / fZrdrsg icke för tin egcn.
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