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WMBland the mänge Sällheter/ som then him»
Lius hafwer hafft med

kWvsig i wart Kare Fädernesland/ innom the
sidfiframfiutne »ooHhr/ bör otz/ Voocfardige
Christne/med hiertans Tacksäqelse til GUDHälla
then Ährlige store Bönedags Ordningenfor en be«
synnerlig upwäckelse tillBättring/och för en troste»
full Fsrsäkring at undfa afwar/ genom lESUM
försonte HIMMELSKE FADER/ wydare
Gudomelig Hielp och Bijständ; lemte thethwar
Gudfruchtiglnwanare säledz hugneligen domer/st
aro och wäraFicnderther sielfwe Domare om/
(5 Mos.B zi:;l.) HErren som ar en stor GUD
och en storßonung öftver allaGudar/(Ps.9s:z.)
I hwilrenshand KonungarsHiertaär/ (Ordspr.
21:1.) Han hafwer Thet r the Stormiktigste
SwärigesKONUNGAßtil thettahögst nyttige
WHrketz pabiudande/ handhafwandeoch förmeh-
randesä Helgat/ at wft ochsa för thetta/meddeligitberöm/ underdanigst bepchsa THERAS
MAPESTiLTER/ HMkaS Glorwyrdigste
Namn äro i wvrdsamsteNminnelse! samt Hans

N7AVESTET/ som m,
aldranadigstofwerosiregerar/ochöfwersineFien-
der mächtigt segrar: Then ALSMHRTIGE
IäteHANS MAPESTETZDagarwara
sä länge som Himmelens Dagar! (Bar. i:
li.) och betröne rhes Regemente med all
Ronglig Härligher! (Ml. i;!.'«.) Thehwilkom GUD sittOrdzlärandeförtrodt/och med
sin ANDASMtbewärdad äro billigt här wedhogeligenomtänkte/ at the afwsr Aldranadigste



öfwerhetfsrordnade Hel.Terter/ mäge wäl till
upbyggelst förestälte warda. I sadant Gudeligit
upsät/hafwcr min Sal.K.Fadcr, mcdan Han
war Bizkop öfwerchctta lofljga Stifft/ för 4 ahr
sedän begynt/och jagför? Ahr honom i thetta
trädt/ at med nagon anledningtill Texternes nytti,
gebruk/ betiena ware Med-Bröder/ som i thefe af-lägneorter/inttt kuuna hafwa förräd af Biblista
co«»«e»/<l«es.- Hwad pa: 7 Ahr stnckewtjs utgick»

tilsammans ä nyzo eryckt: Da monde
jag tillsälja/ at med nagre minä Predckmngar i
wart Sprak gifwa wed handen/ huru the korte an-
ledningar kunde utföras: men som mmeEmbetes
och Arbetes beswär mlg stdan hafwa öfwerhopat/
är thetblifivetupstutit: Ty har jagtill en Begyn-
mlsegenomen arb?tsam unaPrHstman/ lätitöfwer '
sättiä af Tystan thcn widt dcrömde Hcn

och i Grivswald/
Högwyrdig o<»K. ?on. Maijers/
twenne Boot«Predijkn?ngar / af honom i Staden
Grimma wedLeipsig/ tillförendehäldne/ och äro
then io. och 11. ibland the , ?«i trycktc Geist-
liche-Reden: the§ahafwer sedän en annan lärd
Prästman/som Ziordt sigTylka
Spraketmthra bekant/närmare till wart Sprak
limpat; allenast Hr här för wi§a Orsaker thet for«
btiaanget/ som af/>"""" och andralärdaMan
pä lätin war infördt. HERrans HelgeANDA
styrckie ofi till then Banring som ar in för
GUD/och i then Tron som är till rvär HErra
lEsum:(Ap.G.!v.-!l.) Ädoden 4. 1707.



Möretal.,
Om thtt rätta sättct/ huru en rättsimng

Chnsten/ sineBodt -Böne- och Kaste.
Dassnr/ GUdi till behaa fijra ochbegaskall.

MDNslr en BätMM.FD ttllstun»
dar/sabered tigther till
Christen. Dagen foruth pämin tig<MWM thetmedallM/attaGUd i
tijd pä en Bättringz-Dag/ sinFsr-bannelse ifran Israels Folck wille afwända / for-drade han med stvrsta alfwar/ atFölckctstullcsig

ther till wählbereda: helgerEder till morgons
ropadehansielfgenomlosuam/ 7:l^.Fördenstull fijre och wijßoot-Böne-och Fa-sie-Dagar/ atthenfortörnadeGuden sm Förban-nelse ifrän o§ wända/och uti en WälsignM för-wandla wille. Will tu nu / Mstel. Christen /

thetta af Gudi ärhalla/sa Helga tia och titt Huus/dagen föruch/ chet <w Hale then fsregaende dagenMm en Beredelse-Dag/ till then annalkandeBattringz-Men/ meden sorgfulltimswsrasyn-
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Fönal.
ders lMnnelse,/ med andächtigeßoot-Psalmer/
och med titt Huusfolckz Gudeliga underwpsande.
tz!u Huus/Fadir / halt tin Siäloch tittHuusfolckföre/ at fastande/ närchet rätt företaget warder/
Gudigansta wHll bchagar/ och warder as honom
mednädigeOgon ansedt.

BerapatiguppaGudzßcfallning / at man
stall fasta/och pä then Gudommeliga
signelsen/ hwilken han enom ostrymtad fastande til-
fagthaswer. LäsfördenMlmedsiörstaandacht, !
och ett mogit efftertänckiande / HCRrans tinö
Gudz Ord (hwar efter wäre Faste - Dagar sig
och rätta stola/) hwilka han genom
Joeluptecknalätit. Sästger
nu HERren/wander eder t»ll migafalt Hiers
ta/ mcd fastande/ med grätcmde och mcd
sorjande. Rijfwer idorHierta/ och icke idor
Blader/ och wander ider tlll HERren idor
GUD/ ty han ar nädelig/ barmhertig/ ralig
och af stor M:ldhet/och läter sig snarcängra
straffer/ hanfördarmar sig ju annu och efter
sitt Straff/Nadebewysar. TillSpijs-Offer/
och Dryck Offer HERRAnom idrom Gudi..
Bläser medBasimer i Zion/ helger enaFasto,
tailer Menigheten tillhopa / forsamler Fol«
tct/ helner .Förfamlingena / sammantaller
the Hdsta/haftver the ungaßarn/och d«g-
gio Vorn tillsammans. Brudgummen gän-
t?e uthu sinom Hammar och Bruden uthu sitt
Maack. Häterprästcrna HCRrans Tienare

grö"
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Förral.
gräca/ emellan Förhuuser och Altarer/ ochsälja; HERrestonarynoFolcke ochlatticke
tin 2lrfwedeel till stam warda/ jA at Hed-
ninZarna fä räda öswer them/ hwij will tl»
läta säija ibland Folcken/ hwar arnurhera»
Gud? Sä stall rä HERren hafwa nijt om
sirt och stona smo Folcke. Lär för
tig sielfoch underwijsa the tine/ hwar uthi then

rätte Fastan bestar/som Gudi wähl behagar.
Intet allenasi i äterhald iftän Lekamlig Maat
och Dryck/ at tu plagar tin Kropp med hunger:
ty sä fastade och thet Ogudachtige och Obootfär-
digeIsrael/ mm fick doch af Gudi ett wredsamt
Swar/ Esai. 58:2-5. The estä mig iRät-
ten/ och willia med sinom Gud tili Rätta
gä ; hwarförc faste wij / och n» seer inter
ther uppä T' hwij twinge wijwKrRropp/ och
tu will inter weca ther af Sij när I fa-
stcn /sä bruke I idar willia och trugen al-
la idra Galdenarar. Sij I fasten till ar
träca / och kijfwa och stän med Nafwa-
nom Gstaliga. Faster icke jA>om Inu gö»
ren/ at ett roop stall af ider i högdennehörc
warda. Stulle ther wara en Fasta/ then
jag uthwällia stulle / ar en mennistja twm-
gar om Dagen fin Nropp / eller hanger sirc
Hufwud sasom ett Safeller ligger i Sack och

wlllie I thet talla Fajto / och then
Dag som HERRAnom tacknämlig
Uthan en rätt GUDI behagelig Fasta är then-

A 2 na/
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Förtal.
r.a/ när en iftan sm Synda Sömn upwäckt
Chnsien/siäller sig sinä Synder för Ögonen/
thcr mcd han Gud htjt in till förtörnat/och then-
ne Wttfärdige domaren/ till thenstoraLanspla-
aan reetat hafwer; them i sitt Hierta känner /

Hfwer them suckar/ ochchem hegrater: samt a
nyio uprättar sitt fördund>ned Gud. Lnka som
han nu haller sig iftan all Maat och Dryck /

sä will han och här esier genom then Helige
Andes Kraft alfrvarllgen assäija alla the Syn-
der/ the therhaftva ropat sfwerhonomtillHim-
melcn / och honom för Gudz Doom anklagat /

hwar öfwer han och ängzlas ; Ia lijka som han
twingar sm hungriga/cfter muten längtandeKropp/
mcdelst aterhäld iftan lekamlig Spijs / satill-
säger han och alfwarligen sinom Gudi / at när
Hans Kött cchBlod < och the lyndige lustar / ho-
nom wille lacka till at bedriftva nagon Synd /

will han stathem emot med fult alfwar och nijt; och
om än Hans Siäi> ftulle thär öfwer wändas / sä
wille han doch undandragaför them/ all näring/
thet är/ betaga begärelstrna theras föda: undfiy al-
la tillfäLen til! Spnd/ ja och korsfästa sitt
samtmed des och degarelstr/ Gal. 5:
Korteligen med Hans Boot och Bättring stall
ftamdclts wara ett iMalfware. löftinit gifwer
han med chetta Fastande/ i diupaste odmiukhettillkänna / sig hafwa sä wedersiyggeli,aen syndat/
at han intet är wärd/ at then Kärlckz,rijke Fa-
dren/honom en Brödzbeta Mr nagon Watu

Drap-
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Förtal.
Drappa meddela stulle / utan en ewig Hunser/och en ewig Horst/ uchi mviga Helfwetis Md/
hade Hans förtient; Massehanför-thenskuss/ om han Nade hoos chen fsrtornadeGu-den wille ehrhalla/ tsga all sin tillfiycht till lEsuChristi dyra FsMnst och Blodiga Saar/somsr Försoningen för.heela Iverldennes Syn,
der/1 Ioh.:: 2. Hwilken ärrher Gudz
jom borttager heela IVerldennes /
loh. ,^9.

Nsr nu thenHelge Fasse - och Bättrinnz-Da-gen ingar/tu hörer Klockorna klinna/samma Klang tig kallas till Kyrckian/ sa troo sH-kert at tu tä hörer/ tinHENre Gud af Himme-ten till tig h?tneder/uti tin stoore jämmer ropa;
wänr om/ want om tu affalliqe Bar n/ säwlll jag ineet wända min Ansichce iftän tin,ry jag ar Barmhertiq/ och will icke wred-gas ewlnnerllya/allenast kann tina Mlsinar-Nlng at tu cmoot HErrcn syndat hafwer:
?"-°3:.' 2. Ia / när tu horerKlockornesKlang/sa sla tlg förtttt Bröst och säg / Ach Glid war
Mig Syndare nKdig/ Luc. 13: i; och betänckthen outhgrundeliga Gudz Barmhärtighet / atta wtj Honom med wara Synder/säsiorligen för-tsrnat/atHansasom cnrättfärdiZDomare redansiar tlll off med slttWrcdes-Rijs/ hanlickwälmtet allenast är willig till Nade ock Försoninn,
utan och otz genomKlockorna mildelige latcr biuda/at wij doch matte en sadan Md emottaga/ °chA ; intet
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Fönal.6

intttsielswa/ genom Förstockelse stsrta o§ uthi
Plagor / ja uthi then ewiga Döden. Han warder
uppä war Mttring straxt at ropa till
Mord--Engelen; Thet är nog halt tin Hand til-
baka.- i Sam. B^4-' 6. För thenne stoorekär-
leken tackaHEßmnom tinom Gud / och sticka tig
Llskelige Chnsten/ med ett ängerfult bootfär-
digtHierta/ at möta HErrcn tin Gud/ och när
tu genom Klockorna horer/ ropas wändtom/ sa
achta tig / at tu juicke blifwer hemma / och wänder
Rvggen till Gud/ ler. 2:2,7. Uthan gior tig
redo/ och i thet tu gar tillKyrckian/ sa swara tin
Gud: then tigkallar

Altsii jag ttäder nu till tig/
Och faller för tig ncder/ >

Medbögda Knna sa mncrlig /

AfaltmittHiertabeder:
Förlat mig Gud sa nnldelig /

At jag med Synden styggelig/
. Har giordt tig moolmig wreder.

Astu med ett sädant bootfärdigt Hierta/ ochförkrassadSiäl i Kyrckian ingangen/ sä föreställ
tig intetannat/ änattin lEsus möter tig uti tin .

Bänck/ och will tig sasom sitt förlorade Faär/hwilket han sa lHnge eftergätt / och med all fi>itsokt/medglädiecntaga pgsina blodigaAxlar.Sasee doch wähl till at tu genom underlatandeaf tin
andscht/ och medforsummelse afett innerligit läng-
tande efter GUdz Nade/ icke mä wjjsa tig mot-

siräwig



siräwig; Uthan lät titt Hierta altejd när tinlE-
sumwam/ altyd till lEsum sucka/ thebegangna
Synd.er altqd afbidia / vch wed Hans blodiga
SaaranlMa. Roopa till tin Frälsare; lagärsasom ett willfarandeochförtappatFäar/ soötnn Tienare (Tienarinno) Psalm. «,9. ,76.
Horer m i Kyrckian the sma Barnen i Boot Psal-merochßsner insiämma/sa tänckattberasspäda
Rost besynerligen kan bewcka then förtömade Gu-densHierta sa/ at thet brista mäste/Ion.4:11.Kom
ther iämte ihog/huru tu tig förbarmar öfwer ti-
ne qwidande smaTorftige Barn/ sa warderochGud hwilkens Barn tuäst/öfwer titt och tin nöd-
lqdande Med -Christens elende/ u"g förbarmande/Psalm. l °;: 1;. AM ropa ock) tu i tine Bö-ner och sanger till Gud af ett aldelesbeängstadt Hierta.Hörer tu trogne Predikanterock) Lärare pä
Predikstolen alfwarligen ropa/ sauptag theras
Ord icke annars/ än at Gud sielfmed tig talade.
Horer tu nagon uprichtigt menande WverhetzPerson/ sasom losua/ klageligeoch bewekeligen fra-ga: Ach HENrans Wrede är öfwer o§ uptänd/
HERren hafwer wtjkit isran of med sme Nade,
hwad motte ta wara orsaken till chenna fsrtä-randewredön? Mine Göner/mine Döttrargif-
wer HERranom Edrom Gudi Nhrona / gifwer
honom lof och säger: Hwadneken thet icke. Sa gör och tu titt Skriftermaluti titt Hierta/ ftaga titt Samwete hwad förA 4 Syn-
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Synder tuhär tils begängit/ och ther med hulpit
till» at ma Gud til! thetmyckna onda och vä-
kommen nöd; bekän them med Täraroch sag:
Sannerligen jag hafwer syndat emot HEr-
ren Israels Gud/ sä och sä hafwer jaggiort
Jos. 7:19:^.

NamngifwaPredikanterna nagre Synder/sa-
loni Horerq/ störlefnad/ oförsonlighet/orätradighct
högfärd/ ctc. Och tu finner tig rörd och iM
Samwete öftvertygadat tu sadane Synder här
till älskat och essterftrit/ sä sucka tu hemligenhoos
tig sielf, och säg:Ach jag är en Dödftns Vtan.
lag sr en Dödsens Qwinna ; Thesie Synder
hafwer iag inför tig O tu Rättfärdige och Älwe-
tande Gudbegänglt; Ach lEju/ O lEsu i sä,
danNöd förbarma cig/och lät tiZ om migwarda/
ty tu hafwer ju siadtut för mig/pä Korret Dö-
den harda/ at jagchffulle ltjda stijkt/men slippa
M then Dom och plicht/som Synden wähl för-
tienar. Sccr tu huru eftcr ändad Predikanhe-la Församlingen faller Gudi till sota / och pä si-
nä Knän dedia honom om Nade/sä gifocktugran
acht uppä / huru ock titt Hierta/ när tu Mr
Faderrvar/mä wararätt brinnande/at tin Bön
afHiercat gar/ ock eij i blotta Orden siar: Om-
satta HErren tin Gud/ med tina uplyfte Händer/
hält honom fast/ med tin Andachtoch siäppthen-
ne tm käre Fader icke för än hgn wälsignar tig /

och gifwertig ehwad tu bedcr. Astukommen ifrän
HERrans Huus uti titt Huus igen / sä efter tänck

Predi-
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Predikan/ then tu ahördt/ hwad tin Gud ge-
nom sin Tienare uti tig hafwer siraffat/ vch hwad
Gud af tig fordrar / at tu ftamdeles stall und-
fiy. Drag tig tili minnes Predicantens pamin-

och befiijta tig sedän pathtt högsta/ titt
Lefwerne ther eftcr at ändra och bättra. Ty
then Mennistia somför sinaSynderfastar/
och ju alrijd igen / hoo stulle Hans
Böön höra? Gch hwad hielper honom
hqns Faftande? Skrifwer gansta eftertän-
ckeligen Syrach Cap. 34' ;i- Och wach-
ta tig för Synder / ech bättra titt Lefwer-
ne / icke allenast thenne Mttringz- Dagen/ u«
tanoch pelätin fölliandeLtifztijd/pa thtttinGud
intet mmte klaga/ öfwertig säsom öfwer Israel/ler. 18:14 Blisrver doch Sniön länger pH
Scenomcn i Marlene/ ta thet sniögar ned
af Hibanon / och Regn - watnet förlöper
icke jAfnart/ säsom mittFslck mictförqäter.

Tillbringa wijdareheela then
med en rätt Fasta/thet är aterhald iftanLekam-lig Spijs / c ty tins Gudz Ogon ste uti alla
Wräär/ om tu och gäckar then höga Ofwerhe-ten:) med Andächtige Böner omtine Synders
Förlatelsttoch om enftnnßättring/( hwilken tunogsamt warder finnande uti tine Anderijke Böne-Vocker:)ther till med Andächtige Boot och DödzPsalmerv och bcsiuut endtel-gen thenne Dagen
med folliande suckningar / hwilka tu af.titt Hier-tas innersta till Gud upsända M.

A 5 Abba
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Abbakäreste Fadee/tu hafwer afosäqelig kär-
lek/ mig titt förlorade Barn iDag äter till Na-
der uptagit. lEju tu alla fattiga Sydares
trogneFrälsare/tu hafwer med titt Blod stillattin Faders wrede/ for mig bidit; Migtittwill-
farande Fäär pä tine Axlar äter tagit, och med
tine Helige Englari Dag frsgvat tig öfwer min
Bättring. O Gudtu HeligeAnde/ tuhaswermin Gudi behagelige Bättring/ minAndachtige
Bon uti mig wärckat/ tu hafwer/ O Gud/ i
Dag äter wijst mig Wägen then jag hclr efter
till Himmelen wandra stall. Nu är iag wi§ /

att Gud will mig alla minä Synderförläta/och
eij pä nagon af them mera tänckia. lag är wiff
at min Böön hafwer trängt sig genom styarne,
Gud hafwer hört then mig tlll godo. Therfö<
re kommer jaZnu wid thenne Dagsenssiuutmed
frögdande ochglädiande for titt Ansichte; O Gud
tu som D min glHdie; O HERre jag är for-,
ringa till thenne stoora och obestrifwelige barm-
hertigheten/ <om tuuppä mm i Dag bewijsi haf-
wer. Min Gud/ MdrakarasteNadige Gud/
therfsre will jag laswa tig altijd och Ewmnerliga.
Men Ach HERre wvedgas icke at jag än en-
gang med tig talar. lag ftuchtar/ at jag thet
med tig i Dag giordeförbund straxt äter öfwer-
trädande/ och mig uti then förrigaSyndansden
Zgen Ortande warder/ ty jagweet/ Min Gud»
at» mig/thec är imittßiött/boor meetgodt/
iMlian wähl/ men atfullborda
thet goda /finner iag inret; chec g«dasom jag

will/
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Förtal. 11

tvill/ thet giör jag icke/ mc„ chetondacher
jagintetwill/ thet giör jag. Sä warder

och min wedersakare Diefwulen icke hwijlande/
för än han hafwer kömmit mig igen miehen för-
riga jämmern och nvden. Ach sa förbarma tig
öfwer mig /min Gud för all tin godhet stull!
Länck hwad fsr ett wärck jagär/ tänck doch at
jag är Stoft och Asta. Och tag förthenstull tin
HeligeAnde aldrig meraifrgn mig/ lätt thenne
tin Ande min Gud stedze leeda mig pa en jämn
Wäg. Hindra genom thenna tin Anda / alla
tillfällen som kunde locka mig till at synda. Up-
wäck mig genom thenna'Anden/ när min Anda till
Synden will samtyckia/ at jag motte tänckia pa
titt wreda Domare Ansichte. Lät genom tin He-
lige Anda alla Diefwulens/ Werldennes/ och
mitt egitKötz och blodz listiga anlopp till stam war-
da. Driffmig genom thenne tin Hellys Anda/,till
Andans ftuchter/pa thet Troo/KärlesHopp/ Od-
miukhet/ Tolamod/ Andachtoch Gudz ftuchtan
i mig tillwäxa maga. Ransaka mig Gud och
fä weta mitr Hierta / bepröfwa mig och för<-
»nm huru jag menar thet/ och sie om jagpci e-
nom ondom rvag ar/ och lecd mig pä then
ewiga wagen! Nuöfwerantwardarjagmig
aldeles tig'och tin Försyn min Gud. Hsßre
Israels Gud stärck mig/ hiclp mig nadeligen min
Boot och mitt lefwernes Bättring fullända> then
jagmed full sörtröstan pä tig/hafwer mig företagk.
HERre lät mig icke till stam warda! Amen fsv
lESU Christi dym förtienst stull; Amen.



Om wärtLefwernes sitttstMlge
BättrittZ.

Mörbmdelstn.
Mra tig lernjalem/
fsr än mitt Hiertss
wander sig ljran
tW/ «ck jag gor tig
ttll ett ödeland cher
mgenmiboor. Mcd
thenneVUDZ Nöst/

hwilken hotar at upfylla ldart Lar.dmed
tbe Dödas LWsa framtleder lcke bät<
tren / upwäcker jag stratt i begynnclsen
tbe förstockade och Obotfardlge Hurtan.
I Syudarc och Svnderstor Mand Fol-
cket, sasomleremtas/cfter Gudz bcsalmng/
sitt sakra och fyndiga Jerusalem / sör-
mana m aste / ler. 6-. v. z. Bättra tlg /
ropär jag pa Gudz wägnar/ an engang
till cder: bättra tig tunärwarande
salem/ för an mlrt Hierta/ wander sig

iftan

12 «W 5 M5



ifran tig/ och jag giörtig/ tillett bde-
land ther ingen mi boor. Sannerligeni
thet wllldoch ty warr/hafwa nästan thet
utseende/sasom Gudz Hterta/som otz ellleftsa HierttligM lMave/haderedan wandt
sig nagot isran o§ / och ttlstickat ofi sa be«
dröfwelige/ och twifwelachtige föredod/at
nch mtet wcta (Gud ware o§ doch nadig?)
OM Mord.Cngelen hafweroch l ware
Portar begynt / at nedersta'; therförewä«
ra Htermtt thebafwa / Kjka si>m Tran
l fkogenombäfwa forwadret/ Csa.7:2.
Synes thet doch som Gudz Ogon/ the
otzsanadeligmansedt/ och som Imelswächtares Hgon/öftver warStad sano-
ligen wakat/ Psal «u t wrede aift
sagewarOrt/then sama atföröda.Amos.
9:8. At gtöra then till ett Ddeland ther
mgen uti boor: Sager nu I som harför
Gudi sittien och stan! Giorde ta Gud osioratts -haswer icke thenne
Nättfärdige Domaren lange nog eder ho-
tctts Haswerhan icke Unge nogwW E«
der the dödellge skott / som han lagdt
pa sin upspanta Voga s Men I haswendoch mtet welat omwanda Cder. Skullehauta icke med aUßatt sslutalöstpa e.

der
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Boot och14
der sin wredes Pllar P!a1.7.'14. Wlll
lnan tmetgiömma sig under lEsu Wln.
gar s mm thtt heter / I haswen tcke we<
lat!/ thcrföre ar thtt ch eller ICsu stuld/
Nt owädret ja stormar pathtttaohörjam'
me ochwärnlöse Slachtet/ thsrasHuus
ftall bllfwa them (öde. Matth.»).- ?z.
Och weeförtmstull itt sadantLaud/wce en
sadan Stad/ ffranhwllken Gudz Hier»
la sig bortwander / öfwcr hwllken Gud
sig mtet meera wlll förbarma/utan ledes,
wld at föcbarma. Wcc thtt Land lfran^
hwilket Gud wyken är.' Hos.y-n. Cme»
dan I nu uti en sadan stoor nöd staddej
aren / och om an Gud har m ttll hade
ost ssrstont / kunnen I ooch thtt asedrn
Sonder latteligen fluta/ at Gud warder
wandande ntt Hierta lfran cder; Ach sa.

tig tu Stad och FörsamlmZ/ for^
«n tm Nadlge Faders KarKkz-rijka Hier.
ta wander sig aldeles tsränttg/ och glör,
tig ttll ett bdelandther ingen utt boor.!
Hörerdoch/ börer och dcsinncr ooch.' Gud
kallar edcr sielfwer/ännu wore thet tijd 7
battra ttg.l ssullen an iDagbattra Eder/ >
tDag annu skulte HansFaderllgaKärlekz.
Mmar/hans Faderllga Hicrm staopne:

, Thw



Therförei Dag / nar i horen
eders Gudz Rost/ sä förstockerickee-
der Hierrä Ps. 95.' 8. Hebr.?: 7. O hwad
för en stor kiarlek! Gud wlll och sielslam
eder sattet buru I thet angrizpa ssolen/ at
I kunttcn ederrattbättra / sä at han intet
matte wäuda ifrän eder sittKiärlekz-ful'la Hierta. CsaAshar afGudz vesal-
mng utt war Text Eder harutinnan ty»
dcllgen at underwtzsa. Glfwc GudI wo»

rcn t Dag sä salige och Bootsardige Ähö«
rare/ sajomthen om hwllken utt viri, ra-
trnm warder fömiält At när
en öfwmnattan grofSyndareoch HoorsKarl warkommen uttKyrckian / hwllcken
Dieftvulen (sasom enthen H. Antony Lär<
jungePaulus wid 3iamn thet sedt) med
Vettoch Vetzel ledde/ och Prastenäfwenuplas thenLext/ hwilken I i Dag ttll eder
Bootoch Bättnng stole höra förklaras:sa haftva these Tertens Qrd trängt fig
diupt utt thenne Gudlösa Mennisslans
Hterta/ at han sig befinnat / suckatöf.wer sinä Synder / fig bärtratoch begynt
at sora ett sromt och Christellglt Lefwer-ne; hwarpa äfwe thene Paulus sedt/huruhanmedett sstznande Ansichte ochSnöö.hwtzt

15Vattringz-preditatt.



hwtzt Kropp undcr beledsagande/ afsin
SkytzCugel gadt uturKyrcklä.,Ach atthen»neDagsens Tertochthes förklarmg/jäM'
wai hoos edermätte sadanaFruchter Dad
komma/ atl och stullen bättra'der! Nu
pä thec at och war Andachtmahafwa en
sadan framgang; sä wele wtj med ywar
annan anropa Gud om walssgnclse/ stl)r-
ckio och Krasst/ itronalasandeHErrans
Boon/ «fadenvär/ men och päthet war
Gudz Hlertalckemä wanda sig iftanosi

.
och ödelaggm wart Laud säanngenther
uti boor/ utan atthetöfwerwar fummer
bnsta matte; Säkommer Elstelige Chw
stlle/later ofi klappa vä thtt barmherttge
Hurtat/ med en war Andachtlg Boot»
psalm etc.

TeMsOrd/Csaial:v.
16/17/ ,8/ 19/20.

lder/ gtörer ider
/ Lägger bott tdatt

wästde tfrän min
Ogon

16 Boot och



Bättrmgz-predikan.
Ogon. Wandn lgen ftf
thet onda/ lärer göra thet godt
är/farereftcr thet som rätt är:
htelperthemföttrpckta/skaf-
ftr them Faderlösa rätt/ och
hlelperEncklonesSaak. ig.
Sä kommer tä sedan/ochla-

, ter ost ga med hwar annan tll
rätta/ säger HEnen. Om t-
dra Synder än woro blodrö-
da; Sä stola the doch wara
snlKhwljta/och om the än wo-

ro sasom Rosenfärga/ sasfo-
la the doch warda säsom en
UU. 15. WtltenHhöramlg:

lsa stole I nyttta Landzens
goda. 20. Wilienl ock icte/

B utan



Utgn ären ohörsamme: Sa
stolcn I af Sward förtärde
warda:TpHErrans Wunu
sägcr thct.

IngänZen.
är chet "?olck som HCR

sin GUd Ms dörer/ell-r sig
wM. Thenne ar then bewo

kclige Klagan/ hwzlkcn lercnuas öfweii
ttm ogudclchttga Ismeis Folck/ pa GUDz
wagnar förn mäste/ och med fingren
ka uppa tbem/ Wande: Thctta är the<
Folcr / som HEnen sin GUd icke hörer
etj cller sig bättra will. ler. 7: -8. VO
tben fö: cgacnde vers/ hade Gud' e«nÄ
hwilken the syndat hade/ sörestult then
sin rättfardlgc och uptaude Wredes nijt
huru Han öfwcr thetta Folck högeligei
warförbittrad; j thctHan gas Prophe
ten ett Förbod/ at han icke stulle mehr»
bidia för then ogudachtiga Saden: D
skalt ingen Hlagan eller Boon utgm
m/ eller Uggia tig m tsr tyem/ ti
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jag wtll inmhora tlg. Men hwad war
ta Orsclken/ atGUd sa sivara wredgades
öfwer luda/ at Han eyeller nagon Vöön
för them wllle upraZa 5 Tbcn war the«ras ohörftmhet och sörstoctclse. At thet<
ta Folck/ ehuru GUd lat vredijka sir them/
wckethe doch tckeböra Honom/ the wll«
le aldeles intet bättra sig. I »m
allejädaua stycöen bedrisiven/och zag
eder alleftades predijka och IMiljen iche höra/ ropa?/ "1 wlljen
icke swara. V ,;. Therföre ffola theock för sin Ohörialnhet strassade warda.
Ett sa stort antal af the Döda stulle wa»ra ibland thcm / at man mtetRum mehrhade at begrafwa them. 'sopliet fkall
warafnltmedwedodas grifter. (Ly-
der Gud; wredes Röst v. ,'d.) Cy wer
Kall intet annatrum pä färde warda;
Och tyetta Mckz Aropparftola Him.melens 4f«glc>m ochDmrom xa Ior»dennetill warda/ och «ngen Ml
drifwa tdem ther lfra. Och jag sk.:li luda Städerocbpa Gatornal Ie«rujalem/ bontaza glädies «ch ftsgdes
roop/och Brudgummars och BrudzRD; Landet skall sde warda.
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Thetta s?ulle wara Fruchten af theras
ohörsamhet/sa stulle thet ga tbet Folck/
somHErrensin Gud mtet hörer/ etj eller
sigbattra will. GlfweGud! at allena le.
remie Finger hade warit sä olyckckge / at
han med tbcsic klage Ord pa sina Ahöra»
remästpeka ; GiftveGud / at med le-
remie Ähörare hade och alt thet Folck blif.
witutödt/ som HENren sin Gud mtet
höra etj eller sig battra wlll; sa behöfde
jagtcke nu med Tarar / wisa pa masttdelen
nf Ederoch stiija: Thetta arthet Folck som

sin GUd M höra/ eij eller sig
bättra wlll; WredZens tcke / mmc kareste /
jag talar tcke om the ftomme Mi thenne
Stad eller Församlmg/ hwilka gansta sää
äro / Ey hielp HSRre/ theärofsrnnnEade / uthan om the masta;
och ta ar thet sannerligen en uppenbar
sanmng/atl ären tbet Folck/ som HEr-ran sin GUd tcke hörer/ etj eller sig bät«
tm wlll. HCRranseders GUDzßöst/
hafwer dundrat ibland eder/ GUD haf-
wcr lattt förkunna eder sin Wrede; Wij
soinPraster aro / haswom uphafwit war
Röst säjom en Vasun / och förkunnat e«
der edra öfwettradelse / Csa. 58-«, Wtz

has»
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hafwom the straffoch Wredes ° Ord/ som
wij af Gudz Munn hördt/edersörehslllt/
och giordt eder ena Warning pa GUdz
wagnar/ pa thet I lcke döö stullen/ Ez.
;: -7- Pa roopande hafwer har lcke felal/
nlen huru hafwen I hördt Gudz Nöst;
Hafwer thet lcke cderförnuttt/ när man
hafwer stalt eder/ldra Synder under O»gonens Hafwen Itcke wartt eder Straff»
Prcdlkant gramse/ som eder uppenbarl.
straffat /och haft en stmgelsetill then/ som
doch halsolamt lardt hafwer 5 sunos. 5:
ia. Hafwer man en eller annan synd straf-
sat/sa hafwer doch efter mangens tancka/
sqaken inttt tycktzwarastoor/ och af den
wicht/ at Presten behöfde pa Prediksto.
len ett fadant Leswerne omröra; Da
hafwer mangen/ uti sittforstockade sinne/
swarat sin strass«Predlkant: Predlka intet/
ty ladan Predlkan kommer oHmtet wld/
wij warda intet sa tlll stam/ Mlch. 2: s.
Och hoo weet/ huru man.qen nu
par sinä Öron/ ta the marckla at HCr»ren wlll straffa them som t thetta Lande
boo? Hos. 4: l Menande at thet försmä.
dande/ (ty sa kallar man nu ettrattsin«
Mgt straffande/) warder förmycket: Mm

B; mine
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mweKäreste / GUd giftvel at I giorden
la/ at wtz uti thefie icmmerfutte och be«
dröswellge Tijder/ hade Orsak eder mera
attrösta och uprarta/ än at man genomsa ossta yttrade Straff-Predlkntngar/
matte falta tder l Haren och ryctta eder
utu edart fordärf. Sa hafwenI alt här
intll! hördt HErrans GUdz Röst; Skul-
len I wara tliet Folck/ som sig lcke bat-
tra wlll/ eij eller later tuchta sig s Uthlif
theras Fruchter/ säger Chnstus/ stola I
känna tbem. Hwad för Fruchter haf»wa wara werckat
hoos eder. I weten huru alfwcnttgenthen
Helge Ande genom otz hafwer tjfrah/ sa
öfwer andra uppenbara Synder/ som be>
wnnerligen öfwer Fylierij och Drycken»
ssap. Frager nu allenast edra Samwc<
ten/ I som bär simcn / huru ossta en eller
annan / sedän den sidst förwekne Bär»
trmgz dag/haswer drucklt sig full afßrän»
wtzu/Öhl cllerWtzns OmtckeHuuswar.den wyd sine anstnlte Gastcbod hafwer
bemödt sig/ sa mycklt honom mötzellgtt
wartt/ at drlcka ett starckt Ruus pa sine
budne Gustcr/ och nödga thcm tlll Fyl!e<
ry s Hceter thet at haftoa battmdt sig s

Huru
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Huru osstahaftverman innerllgen dedtt/m Söndagarna ssulle helqas/ men jag
fragar eder / om I ock afstadt med syn.
digt Arbete om Söndagarne? Hafwerman kunnat kommaedcrthertlll/atl
latttafther mcd/ patder GUD mätte
haswasitt warck utt eder 5 Skullethtthe.
taathafwa bättrat sig'' AG pammnenl
ederdoch icke the lnängcFchdz-Prcdiknin»
gar/ ta jag eder tlll Endrnchttghet ochFrijdjamhet enständigt förmanat / at
Haat/ Afwund och Trator skulle wara
sierran lftaeder/ men Brodmlg karies
wara htetteligMand cder, hwadhafwerthet hulpit? hwar är enrätt Srtjd siiftad
wordeni' Är Me then gambla bltterheten/och lnrotadc Fiendstapen blefwen l Hier«
tat s Har then ena Grann en med
then andra/ then ena Cmbetz - Brodren
med then andra/ Man och Hustru sinsemelllin/ iKtif och trator sramgent fortsa-
rttsThet liqger ftr allas thet
at hafwa bättrat ligs Är thet sä osta
straffade Horerij och ssörachtlgket af.ssaffat; eller hafwer man therutht blift
wlt stugare och bistrlgare s Fraga tttt
Smnwete/ om thet yetcr at hafwa

B 4 bal«
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Bsor och24
battrat sig s Och la har thet sig med al«
la Synder. Man hafwer eder bedlt Mä
med thejamma forGudz barmherttghet/
för ICsu Christt dyra Sar/ och för eder
Saltghetz stull; I haftven cder ändochicke bättrat; GUd ärkommen medstrass'
rijzet/hafwer wljst eder thet/ och tdermcd
hotat/ om I ock wtljen battra eder/ mmI ären blesne utl edm Synder förstocka.de. Hwad tyckes eder/ om Sodom ha«
de sedt Gomorra af Eld underga/ och se-dan nägon tijd beballen blftwit / mätte
icke Gomorrcr förtarande Eldzlaga / up»
wackt en Vattrmqz.htta t Sodoms sin.
ne/ sa at det tänctt : Hafwer Eld och
Swaswel förderswat Gomorra för sineSvnders stull s sa warder thet ock wis«
ftrllgen mtg altsägangande/som ock sam»ma Mlsigariungar bednfwer; Therfbre
up/ up nnne Inwanare.' Flyr i ttjd thet
samme/ pH thetl thet förstrackeliga strasiset lnagen undanga. Saaer doch HEr«ren lEsus sielfs Hade sadane Krassterfredt i Sodoma/ som i tlg stedde aro/thethadestatt an l dag/Math.n.lz. Sanadeli-aen hafwer ock GUd handlat med eder;
han begpnte pa edra Grannar och hem«sökte



Me them/ och wijsie eder at knapt m»
noin en Timma / stullen I see/ hwad för

ock Hierre-qwal thet med sig
förer: at mtet sruchta HErren sin Gud/
ler.- «y.Vättradm I eder anta? VUDsoor fort/ och hemsökte med strasset det
kara Leipsig/eder sorgMige Modcr och
Nahrerssa/ (öfwer hwilkct/ sasomocköf-
wer alla andra Orter/ som mcd denne pta»
gan(Pestllentien) hemsökte aro/ Han sig
snart föibarma Wille!) lat eder tryta eder
Nahrtng/ och mente sig kunna winna e<
der: -tzafwenl <in therföre ederbättrat?
Och pa thet at I ickc matten tanckm / at
thetssulle sa allena gä med the stora Stä>
der/ the hade thet wal förttent; sa wtjste
eder GUD pa en ltjten Stad uthl edert
Granstap / huru Han ock öswer en Stadsom ar as ltjka wilkor med eder/ wore för-törnad / och huru Hauför Syndenes ssullthem hemsökia Wille; Men arm I ther»före frommare wordnes eder
battrats G!ld tog bort isra eder / ederosörltlkneltge Landz Fader/ Hantogbort
isra eder den andachttge Vidlaren/then
dyreochostraftelige l).Eetjer/ och lät eder
see/ huru Han öfwer eder war säförgrym»

mad/
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26 Vost och
mad/ at Han ingen Förbön föreder me«
ra wille lata för sig komma. Hafwen
I förthenssuld bättrat eder s Ach aldra-
käreste Chnstne/ det angar eder Salig»
het! Ach strymten doch icke: bemantlen
eder icke med en falstFromheet; ty olu
I an twädden eder uud Luut/ ocb togen
ther mncken Sävo till / sa synes eder on-
sta doch mchr för Gud/ Nu
öfwer dennaobotsardigheten/yafwer mm
Sml henmgen för Gud grattt/ hon suckar
ännu uppcnbarltaen för allas edreOron/
och ropar medflere Tarar an Ord. Cl)et-
ta är thet Folct/ som M
Gud tntet hsm eller sig bättra wlll!
Ginve GUD/ ar I kuuden blyjas /och
bafwaden theröswer. Men Ach! lagseer
at thet aldeles wtet will hietpä / har emot
seer jag och; som Glld för thenne sörstac»
telsen stull sioqeredan t»lleder/sa at
Engelen/O käre Stad/ stulle ock i tine
Huus-Dörar uth och ingä/ stulle ta icke
jag/ fom tig sa hierteligen älstar ta mitt
Hlerta förtrcssa/ lata mme Ogon ftyta
Nlcd beeta Tarar 5 Ach bwy willien I
nu döö mtne kareste s Hwarföre stall
Strastet eder förtära z Hwarföre Ma

edra



edra dyra Slalar/ theu Helfwetis grym»
ma Plägaren warda til! roosz. wllliett
I tä icke bättra eder/ ja at I lyden
mm Ords jägev Icr. ?s^»;.

. O la sivarcr ta/emedan Igenom en mnn
l Vättring kunde aftvända alt elände: Ia

> tu sörtörnade Gud/wij wMa hwaroch
! en omwända ofi iftan wart onda Wa«

Thet aroch
hög tijdmmckareste'll?ufwcn"3gredan
med eder Förstäckesse GUdz och

! Laugmodtgheet swarliga nllsibrukat. I
yaftven ukc allmast thct Zrymnia Ettass.

- Rys fömchtcn / hwlickct GUD ns sitti Ord hafwer eder wijm latlt/ I banvm
! förachtat lESU Nade.Wwgar/ bwil<

ke ICMs Eder uti en smdeles'Predtzkansidsta Bon - och Vätnngs-Dagcn lat M«
bmda / ta lag utaf 'l4: l's then-
ne Stad ttllbudnelEm winqar emot
Pestilenticn / eder lörehölt. Zaccr lcke
Wille/ Elstellge Christne/ Gud later icke
gäctasig; Seer till ati hör estcr giörcn
sädana Frncht som battring ttllbörer;
nuäroch Pxen satt ttll rootma pa tradetttherföre hwart och ett Tru som icke gtör
goda Frucht bllswcr afhugglloch kastat

iCel-
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iCelden/ Matth.,:». n. Och pa thet
at inu kunden weta/hwad fom eder bät-
tring tillhörer/ ochhwad förnyttatwar-
den hafwandc afenrattsinmq Vattrmg/sa hafwerEsajasefter Gudz bem!mng/u« i
ti thenne wär Text eder at uuoerwtjia;
Utaf hwilken jag förthenstull eder ttll en
helig öfnmg wlUföreställa:

Tben sig Battrande Staden.
». Hwad then stär nll at gora/ när

hansigbättrawlll.
z. Hwad thet gagnar Hm han sig

rattellgen battrar.
Then som Oron hasiver at höra/ han höre!

Men emedan/ H Gud/ sa lijtet som en Ethioper
kan förwandla sm Huud / eller en Parder sinä
fiHckar/ sa lqtet kunne wij ockgsra thet godt Hr/
<medan wij ärom wahne wid thet onda; Ther-
före omwandt tu osi HiLrre/ sä warde wij
omwände / och när wij omwande are / sä
yöre wiz Vattrmg/ Amen!

AWndlingen.
ther whsär/hatthsrertll>H >och fsrbättrar sig. Thenna Trö»

gifwer mig/ then wijstPredtj-
karen Salomo/ mine kareste / at thernä.gon
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gon lbland eder är Förstandlg/ thet ar/
t Andanom Wijs och klook/ at om thes
fijjtige ahömnde och Vattnng / hade M
Me at twtfia/ Ordsp.,:/. O at I för-
thenstullalle wtjse woren! är mmhlers
telige öussan med Most/ sV.Mos.n-!?.
Men welenlwem hwarunnnnn ta eder
Vattring stall besta / sa fordrar Pro-
pheten Esajas äfwen the stycken af eder/
hwilka Dawld innestutit utt kortta Ord:
Läraf thet onda/ och gsr thet goda/
Pj. ;4.-15. Uti följande förmaning: twar
eder/ gorer eder reena / lagger bort
edart onda wäjende fsr min Ogon;
Wänder men af thet onda / lärer Zs-ra thet gödt ar/ farer efter thet <om
rattar. Och maEders Kärllgheem jakert
troo / at hwad Propheten fordrar utafsitt Jerusalem/ thet begärer han ock af
eder/ thenne Stadzens Inwanare. Ty
thet heter ock af thenne Prophettste Tert/
at alt/het fom nlfsrenne fkrlftplt är;
thet ar off ftrlfwlt til L ardom/ Rom.
,5.4. Thenne Skrisst ar oH nyttig «Nwar Battrmg/-TtM.;.'l6. Marcko»
sörthcnssull mine kareste/ thet heter/ la<
ttrafchet onda/ twar «der/gsreres

oer
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der reena. Then H Mnar edra
Synder wld en wcderstyggeliq Smttto/<
Esa. 4:4. Ochfastigit Blod/ lfran hwtl<
ket man sig twa och reena nlaste. Samma
satt at tala brukar sck Cz 16:4/6. Och i
manga andra Num; Och wM s? mnckit
Ma: I syndare synens för Gudi gansta
smtttosa,nme/ och fasisgemed
gellgitVlod altöfwcr bestrnkna; Altder-
före blgcl^2.H, twär eder; hwar mcd da 5
Mon med naturilqit watn? sadankraft at
tbet kunde aftwä Synderna tlllägna wäl
Hedmngarna' Watnet; vick: v.!A.'.lb. 2.

V. 6</. conler Luä. ls Oercläm in
K. !. k. H I>rtu!: lib.' 2: öe 82pi: lf.
Hwllkenwlllfarande mcniug/ the försto»
Melndar/thestcnar nfbwllkaGud skul-
le npwäckm AbrahcSäd/oförstandlgt
äro ttllglsne. lag will lcke här anföra/
hmm the pa sin Nyahrs Dag kasta stna
Synder l Watn/ och wlllla genom na«
turligit Watn giöra sig isranthe samma
reene och ftije. Buxtorsi sy„.i.

m 505, Uthan tbet allenast ihugkomma/
ntthe therföre twa the dödas lekamen/e<
medan tbe theHmedelst stulle lfran sinä
Synder rcenade warda/ och kunna besta

ostyl<



ostyldlge för Domen; siisom uthi theras
uttthetsidsta Caplrel/arat lä-sa. Ach/ lordlsttWatn hafwer lttcthm

Kraft / at kunna reena oH lsran wara
Synder / och om wtz an twädde «ff
med Lum och togo mycken Säpo
thertM/sa jynes doch waronfkH de-
ste mehr; hafwa wH tlllförenne hört
af Jeremia/ 2 Cap. v. »i. och sa ltztetsous en Ethioper med Watn kan astwa
sin stvarto/fa lhtct och en SyndareSynde«
nes lwärto; Utan EsMs hafwer sitt
Hcliga asseende pä HENran Me§ie ro«
senfärgade Vlod; Thetta twar of af
wära Mlffgärn-ngar/Ochrensar
fran wara SMder. Pi Thet ar

Cdrijil Gud; Gons Blod/som icke allenast försäkmr ostom den/af
Gudibesiutne waraSynders Förlätelse/
och bejeglar den samme/ sasom Boc,nu«
p.l. äc c. 111. 6c t».ll. c.17. sig
dar med wlll förnötza; Vthan ock chee
sielft tenar offlftätt alla wara
der/ ,Ich..:?. Tbet ar/thet hafwer ftke
allenast sörssnat then förtörnnde Gude.,/och stält Hans Rättfärdlghcet för wckmSvnder fullkomligm tlliftedz/ Heb.p:^/

21.
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-,.'Uthan nar en Syndare ttietmed ensann Troo sigtillägnar/ sä betacker ochthet alla Hans Syndcr / Ps.
32:,. Sa at ban ar aldeles reen och för»
uran nasion fläck at ansee/ som wore han
smöhwijttwagen/ P 5 s':p. Thetta IC«su Christi dyra Blod/förefkrlfwer tig Pro»pbeten Clajas / O Stad / lasom det
nödwandiqaste Stycket/ fher igenom tm
Battring kan bllfwa befordrad; och i thet
hanförer tlg ttll theblodige ICjuSaar/
ropar han.- Twa tm i glör ttl reunan.'
Sasom han satza Wille: O tu arme syn«,
dige Stad/ wil tu battratig med tma
Inwanare och sotia Nade hos lhen för-
törnade Gudeu; Ach/ sa sucka och för all
tinq begrat tina Synders wederstygge«
lighet/ förstrackz öfwer tina fasiiga SyN'
ders Smitto / hwilken Gudzrattfärdige
Sgon uppa tig sedt/ och löp mcd bittra
Tarar till tin lEsmn och Hans bloddry»
pandeSaar/ bed och sucka/ atthennetm
blodigeFralsare/ wille twaoch rcena ttg
tsran tina MiWrningar / med sitt dvra
Blod; VedatHan matte stänckm ssne
Blodzdroppar/ sasom Försonmgz Ossers
Blod/ öfwer tig O arme Stad/och lcka

them
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them roopa: Näd! Nad.' Bed at han
mcd sine blodige Saär/alla tina Synder
öfwerstyler. Osawardcr tn ta ifraalla
tlna Synder twagen och reenad/ och i
Lambsens Blod hwtjt och stiön at paste/
Uppenb.7:»4. Chet fkallmgenfsrdsm-
melse wara ltlg/emeda tn ast nti Chri»
sto lEsu/ R0m.8.-l. Lät asthet on.
da! ropar Vrophtten whidare: Lagger
bort edart onda wajende isiä mm<saon; Hafwer snarltgen bortedra onda
Garningar ifra mm GUDz d»
gon haswa alt noga bestadat/ the see al-
la Rum/ the stada ockia in uti the hem.
ligaste och mörctaste Wrar. 5yr.2;:29.
Ia ock uti sielfwa Mörckret/ Psal. 139: ,2.

Thefie Ögon haftva ock nu mänga onda
Warck och Gärmngar sedt hoos eder.
«äNru. asssasser snarltgen thessaSynder/
lagen sä at mm Ogon sadane Synder lc«
ke mehr nar eder see matte/ warer migh
icke mehr en sadan styggelse i mm HqoK/
läter afthet onda/ wander edra sgott
tfran thet onda/ at the icke skada efterfäfängelighet/ Hiob;i:l/5. Wänder
Edra Hiermn iftgn onda Canckar/
Matth.»;: ,9. Edra Händer at the icke

E Mät«
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matte wara fulla medblodock l)amd/
Ela-i: ,5. Cdm Grön at the lcke Ma at
höm sicm Ord och Gackertz/ Eph.s:; Cy
eller edcr NästasFörtal/ Eder
N7MM/ at I hallen then tllbaka sasom
med ett Vett / sä at "? ther med lcke
fynden/ Cdra Fötter/ at the
lcke afwijka pa wränga Wägar/Vs. 115:5.
I„ . fiyr a!t thct som Synd htter/
Tob. 4:6. Och alt thetta utan Drögzmal/
ftynder eder utur tbetta syndige Sodom/
pa thet I nmgen förwara edra Siälar/
»B Mos 19:17/2». Fördrög icke att ftom
warda/ och drögtcke medtm Vattrmg/
Syr. 13:22. Roper intet med Korpen /
crZz, cr2s. t MorgoN/ l MotgoN/ UttM
t Dag/ l Dag/ tu thenna No.
sten hörer/ un tbeua Ögnableck/ lägg
bort tltt onda Wasendc ifran HErrans
GUdz Ogon. Fäderne/ (stnfwer den H.

Myckltwäl I.ib.X.epllt.!.XXXll.
»cl Verce». Lccles. f., m. 207.) ato Lambtt
fknndsameligen ; ar ssyudsmn/
Andachten dmtiZ/och ett oförtruttthopp/
ltjder lcke nagre Smnens mootsaijelser /

utan lamnar then ofruchtsamma Lättian/
och faar ester at nluta Fruchten af sitt

Arbe-
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Arbete. Hwarfore stiuter m up till
Morgon Dligen s Tu kan ock winna den»
na Dagen. Tv tag tlg till wara/ at tu icke
ma thcn umdära / och thenua sörlora.
Thet ar ock mtct en rmga Skada/ soin
man kan taga allenast af en Tunma; ty
ock en Tlltnna ar en Dcbl as heela war
LWyd. Stj/ElsteltZe Stad/ thtt är
thet första Mcdel till tm Bättring: Lät
af thet onda; och sa maste tu lata af
thet onda/ at tin Onsta icke kan
Mennisttor; chellerHErranstins Gudz
Ogon/utttuia Kamrar och Wrär nagor
ondt pä tig ste matte; ty hau ar GUD/som pwfwar Hlerta och Nmrar/ Plat.
7: «o. Om en GUdi behagelig Bättnng
säger Dawid: Gor thet Zoda. Hwar
med Elajas instammer/satzande.- Tarer
gora thet godt är. I thenne Orts
Inwanare/ haswen här till farit efter at
synda/ hafwer thet glordt eder ondt/ at
Imttt haswen kunnat göra thet warrez
B later thet nu wara edert största bckym-
ber ochhögsta M/ at I larengöra thet
godtar. Ofwen eder utlGudachtlghet
och Härieek. i Tim. 4:8- Anwander.
all M/ huru I kunnen läggia bort, i-

L z frän
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ftän eder then gamla rNennlstmn/
ther I sorra med omgmgen/ hwll-
ken genom lusta i wllfarelje sig fsr-
derfwar. Och fornyer eder utt eder
sinnes Mda. Och lklader eder then
nya MennMona / then efter Gnd
fkapat är/ i janftfllina Rättfärdtg-
heet och Heligheet/
(Zaär Rättfacdlgheet/ ochuoskarer

Hos in,;. Medanttzden ar /
HErran. Ta un then dnreGudz

Mannen Esajas uprucknar athstllltga
sikt / huru man thet godn stulle efter»
trachta; sagcrhan: Crachter efter thet
rätt ar/ sasom wär Gud är en Natt»
fardig Gnd. Hirren ar rattfardlg /
och yafwer Rättfärdlghetena kär/
Psal. ,1.-8. wärom
Gud är mgen oratt eller anseende nllpersonen / en eller tager han Gäf-wor/; Chwn. V i?: ?. Altsa will hanock at OfwerheeK Personer (som aro HansRhkes Hmbchmän/ Wtjsh.V.6; ,5.
The ther hälla Doom/ 2.
Chrön. ,9' han ock ett gäng
skall kalla for Domen/ock fraga hu-ru the handlar haswn/ ych ransaka/

hwad
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hwad the haft for hander/
6:4.) Mlgtstola winläggia sig om Rätt<
Helena / och mrätta deras görande cch
handlingar csttr Gudz Natter; Sasom
Lagboken tlll dm andan Isracls Konun»
gom afHEßranom.GUdl/ alswarllgen
warbcfalt/ 5 B-M05.,?.-iB. Och tlllo,sua sade det Guddomcllga Matzestetet:
N)ar nu tröji och ganska fttzmodlg /
at tn haller och gor alt efm- Lagen/
jom min Tlenare tlg dudtt haf-
wer; wrjk icke therifra / antmge»
pa hogra sijdan ellcr then tvan«
stm/ pa thet at tu ma handlawWt'ga i alt thet tu göra skalt. Och lat
thenne Lagboken tcte komma uwu
tmomMunnmtan haftma Canckar
tder mi Dag och Natt/ pa chet at m
skal halla ock gora all ting ther es«ter/som ther nti srntwlt siar; sä Ml
tig lyckasialt tdet tu gör/ och m
fralt kunna handla wMlga/ Jos. 1:7/8.
Och tbet ar äfwen thet samma jom Esä«
jas här begärar.- At trachta efter thetsöm rätt ar: Thet ar/ ransaker noga
med allfiyt/omCdcrt asgörande kommer
öfwereens med GllDz Faller icke

C; nägon
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nägon orattDoom utt edra Dryckesbän«
ckliir/ Lätcr itte förblmda Edm

med Mutor/ och säger icke them
mästa Nätten / soln Eder mast be-
stlcka. I ssolen lcke mga Mutor och
botzs Rättena / GafMOr sorblin»
da tye wtjft / och forwända tl)e rätt-
färdlgas Saak/ 5. Mos.B. n 19. Oo»
lncksaltg/ O clendlg Öfwcrdeer/ Oför-
dömde Dolnare / soln mcd sadana
ker tancker rlchta sig.- Ceu sadan Indcr I«
jcharioths SilspcnnlNg hafwcr unet an-
nat med sig / 6n Förbannelse tlll then
öfnga Nliringcn/ som ock then förtärer.
Forbssnnat chett/ sager Doma«
ren ibland Gudarna / som wZer Mu-
tor/ atdan ensoskylkWßlodzGläl
M stall/ och MZolch'swll sal?a/ A"

5. Mos 27: ,5. 2Ma Mutor och
orätt God; mäste forclss3/ (skrifwer
Syr. 4': >2/l;/l4.) mett SamimZett bllf-
wer ewmnerllZa. Ti)e Ogndachti'
gas Godz fortorckas jasomenBäck/
säsom en Toordsn utdnllrar sig lRe«
gnet. Che aro glade länge the
taga Mmor/ men pa sidstone stola
tt)e doch fsrLas. Thcrföre trachter es»

ter



ter thet som rätt ar! Och hielperchen
fortryckta/ faar Prophcten wijdare
fort. Läter Cder doch med alfware och es»
tertryck warda om the Fattiga/ thc ther
ostyldtgt förtryckte och förfölgde warda.
Tillstader icke at then Fattlge rattfärdlge/
geNoM oNödlge och laUgWaNge
ochOmkostnmgar/än mchra ma blifwa
bracht om sin Egendom. Sondersiar
thens Oränsärdlgas Oxla-tander/
ock tagerRoswet Mnr Hans Cänder/
10b.29:1/.I "cjvoc3ter,lsoM htttN thesol>
tryktas och betrangdas hielp och destydd/
hlelper the förtrykta/ och lmiper Me at för»
ttyckwj och förGudzstulltlenerdochlcke
emot en uppenbar rattfärdlg Saat / be-
täncker at Gud hootar eder med ett för»
simckeligit wee / ta I begynnen en sa»
dan proccss: Wee tyemsom kalla tl)et
ondn godt och tyet goda H«dt / the
ther as morkret lms Fora/ och af lm»
set msröer/ tdether gora sott af suuro
ochsurtafsoto/ Wender
tcke cdcr Tunga ttll at sörjwara ondaoch
orattfärdige Saaker/ sa at mgenRätt
ka n tlll anda komma/ Had-1:4. Thet
är aldeles försträckellgit hwad Lm.- c^uc-

C 4 Keli«
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ssrtfwer/om Gudz Rattwijsa hämbd of-wer the Samwehlösa Atthen
en tnd l Padua starckt grasierandePe»
stllcntmn/siustycken paetAhr
hadan ryckt / och wtd theras aliydande/
rycht Tunqorne af theras Hals/sa at the
efter sin Död / äro fundne wordne u-
tan Tungor. Nu pa thet at lcke cder
och eora Tungor en sadan Doom ma
trässa ; Sa hlelper med all fitjt then sör«
tryckta. Och laser har om/ (doch med
thet upsat at I ther efter giören) om I
menetät wij/ somPrester aro/cij försto'
de then frtjhet som I haftven w:d edm
rrlicesser, then förträffellga l)ilserl2tll)N,som en högtberömd )ur.l ooHor, Bam:

öe c«nscienl»3 om 66-
voc2rcrs Samwete/ halllt hafwer; tber
warden I finnande then ratta Glossamoch uthtydnmgenöfwerthennewarTerr/
huru I then sörtryckta hielpa skolen.

then forrryckta/ skaffer themFaderloja Ratt/ och hlelper iknc.llones Saak; llr thet som Esajas sidst
förmanar. Encklor och Faderlösa aro the
elendeste lbland alla Memusttorsßarn/

ther-
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therföre haftver och Vud
nerligensigantagtt.HankallarsigtheFa-
deriosas Fader «ch m Domare for
Lnckior Psalm. 68:6. <>an ar the
Faderlojas hielpare / Psalm. ic>: -8.
IhwarföreHan och lagten skräckeltg för-
bannelse uppa them som giöm Enckior
och Faderlösa förnar; I Regenter siar
up Cnckwrs och Faderlösa s stydd.Bref/
hwtlket thet Guddomeltga Matjestetet

Mos B. 22:22/ 2;/24. 5 Mos B. »o; 14/
24/ip. och i ftereandrerumharmfördt/
och med en hard Förbannelst beseglat.
Wlllien I nu/ I Sfwerhch Personer /
en jadan Förbannelst undflv / och icke
snarllgen göra edra Hustrur
och edra arme Varn Faderlösa ; Sa
hulper Enckior och Faderlösa. Tröster med

Hiettä; Hlelpertdettsom ropar / ocb then Faders
lösa som mgen hielpare hafwer; Job.
29:12/,;. Warcr emotEnckiornesäsom en
Huus ° Fader Syrl,4. I Förmyndare /

thetta Ordet gar och eder an. Skaffer
then Faderlösa Ratt / haller sa Huus
med the eder anförtrodde Arme Barn/som I thet för then alla FattM Fader.
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lösas trogne.Vroder Gudz endaste
SonHCNranom lEsu/ tanckenatförswara. Laggen icke the Fattigas rmgn
Förmögenheet under eder/ pa.thet at
I lcke laggen alla edra Ägodclar i en
holigan Pung- Hagg. i. ö. Mm har
om hafwe wtj / sa wal eder/ IFörmyn»
dare / som och them wm öfwer eder has-
tva opsicht/ thenClstellgeÖfwerheten/ien
besynnerlrgPredikan/ om the Faderlö»sa / wldlyftigt pamint. Glfwe Gud!
I wopen icke allenast thet da predlkade
Ordetz hörare/ uthan och görare.

Nu sij/tu kare Stad/thet fordrar tin
Gud utaf tlgom tu ttg ratteligen battra
wlll! Then som förthmstull ibiand eder
wtzs ar/han bättrar sig; Ty hoo wllle
doch lbland Eder umbära för det

11. Den store Nyem/ som GUd ge»
nomEsamm/ uppa Eder sanna Vatmng/
Cder tMsnija later 5 Denne Guden ut-
loftvar ju en öfwermattan stoor Goohet.
Har wtjd uppehalle wtz oH icke at un<
dersökia / hwarföre Synden en röd Far-
ga ttllstnfwes: om den Helge Ande har
mcd hasst sitt affseende päHore.Drach«
tensommastedelswar röd/ (schom corn.



ä Csp. in K. l. haller före) therföre ock i
Vppenb. B- l?: 4. Förmales om den Ba°
bylonista Sköktan / at hon war kladd
meV purpur ock Rostnfargo. Cller
ock pa det röda Vandet / hwilckct war
bundet emellan Försonmgz« Bockens
Horn wtzd Tabernaklch Dörr / och ssul»
le/ nar dm Högste sörlät sino Folcke thes
Svnder/ hafwa bllfwitsnlöhwtjt. Hwar
om den Lcuäer-nde llngdomen kan upsia
den TalMUdlsse 'ls-Ästen /oma. hlvtl-
ken ock den Verömde Englandaren Ko-
beltuz scKerinßl,2M pa Lätin öfwersatt/
och med stöna Anmarckumgar lätit utt>
ga. Wij see fast mehra pa Gudz Andcs
Menmg / den Cder har med wid Cder
Vilttring/ edra Syndersuadiga Förlatel«serundeligen ttllsagcr/och Cder trösta will:
Om I woren de aldrastörste och groftve.
ste Syndare / och Cder Skuld wore sä
stoor / at den rackte alt up till Htmme«
len/ och I stullen Eder a/Hiertat bät-
tra / sä stulle I ock sce ut sntöhwtjta som
Gudz Englar; Tn Chnstt Blod / omldet med en sann Troo omfatten / gör at
Gud Eder inga Synder mcbra tillräck»
nar/ Psal. p: 2. At alla Misigammgar

war«
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warda ncdcrsiagne/ och alla Synder ka»
stade uti Hafzens Dmp/ Mich. ?.- »9, I
stullen aUe am warda Gudz karesteSö'
ner och Dötrar: O hwad för en ssoor
Mildheet för the bedröfwade och öswer
sinä Synder sörjande Stalar'. Tbchas
Hroppar will han ock göra godt: I
stolen / siiger han/ muta Landzens goda.
.dErren will wniligna Eder / Landet
siall glfwa stna Fmcht/ Psalm. 85:1;.

wtll hora Kmmelen / och
melen skall döra lordena/ och lor-
den stall hora Romet/ Muji och
Oljo. Han will förbarma sig ofwersom l OZunst woren/ ochsa-
jattll Sder/ som icke woro Gudz
Folck; Tu ast mut >folck/ och I suo-
len sätja:CuästmmGnd/H052:21/12/22.
HanskallbetMla Eder med smafiä'
drar/ pä therEder wardermtetondt
tvederfarande/ och ingen pläga nal«
ckaslsderHyddo/ Men
welen I alt fraingent bliswa ohörsamme/
och kan tcke cller detta GUDz lmfiign
lockande och Löfften htelpa; Sä stolen
lafSward tonärde warda. Di-
na Huus och Gator/ O.Stad/ stolaöde
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öde warda/ Doden skall falla m ge<
nom tlttt, Mttjker/ och komma l tltt
palay/ tm at drapa Bartten pa Ga«
torne / och iGranderna/
ler. 9:21. Och dettaskall siinnerltgen stee;
<s>ch'rrans Mun sätler chet; Thct ör/sa snni Gud en scmfardlg Gud ar.

Nu mme karefie/ Wälsignelsen ochFörbannelsen/ Lijftvel och Döden/ ärEder
ater i Dag ftrestalte; Ach at I derforewyst woren och sadant betänckten / sä
kunden I staffa Cder / Edm Slälars ochEdra Kroppars/ bade timmellga och C-
wlgaNoo och Hwijla .' Ach at I lcke mät«
ten förachta Gudzgodhech och langmodig.
hech Nijkedomar! Och lcke samka Cder
Wrede pä Wrcdennes-dag/ Nom. 2.-4/5.Erempcl llggcr Eder för uthihwad för obestrlfwellgen stort elande ett
sadant Föracht hafwer stört Mennistior.na. Wille dm sorra Werlden uppa sck
mangeStrass-Predlknmgar intet battrasig / sa moste hon aldeles ynckellgen drunc»
kna utt Syndafioden/1 Mos. 7. Kan lcke
Loth med alt sitt strasslinde bewekaSodo.
lmyrna tM nagon Battnng/ utan chen
Rattfardlgg Smlm war plagad

med
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med theras onda Gärmngar/ lPet.
2: z. Sa förtarer them Elden utaf Him»mclen / lMos. ,9:2. Kunde lEsu Tarar
icke beweka det säkra Jerusalem till nagon
Bättring/ sa wardt thet omsijder aldeles
forstördt/ Luc. 19:42. Will ock du Okare
Stad/ assa mangawälmeenteVoot-Pre»
dikningar tig intet bättra/ sa ma du we«
ta/ at närPestllentten och öfwer dina
Huus jemte andra Olyckor warder sam<
manstötande/ ma tu ingen stuid tillstrif«wa deu Nadige och Karleekz.rtjkeGuden/som tig ja troligen hafwer warnat/ ochannn i Dag/lätltttg tillbiuda sin Godhect
och Wälsignelse; Cij eller tinom Fralsare
lEsu/ som ock annu tDag tig tillbudit si<
naNade-wingar och sinä Saar/ tig ifran
alt Ofall at bewara; Eit eller dinaPra«
ster/ hwilka din Bättring och dit basta
med högsta ijfwer sökt; Uthan din egen
Obootsardigyeet.

Ty ropar ja« än innerlig
Ach Spndastad/ tu battm tig!

AMEN.

Om



Om GUdz swara Strass/ ther med Han
ett Land för Syndenes ssuld hem»
söker.

Wrberedelsen.
MMUD Fader/ som Eder alla tiB Lijfwet

stapat hafwer / lEsus Christus / som
«Hss therfsre är dsdad worden/ pä thet I

matten hafwa LU/ och then Hel. Anda,som Eder alla till Lijfwet pa nytt födt haf-
wer/ förbarme sig öfwer Eder: Olafdödzensftuchtan ängstige Siälar! Amen.

WffWCH at nn nagHO wG wore/
och lade thetpä Hiettat/ochlIZM forknnnade hwad HMrrimsWZH<Mutttt tlll honom säger:
hwarfsre doch Landet jH

fsrdärfwat och fsrhanat warder /
lijka jom en<öde-Marck/ cher mgen
wijstas. Thenna then dyra Prophe.
tens leremie htertelW önssan/ brukar

jag
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jagbllltgt/ till at upwackll! Cdra Hier»
tan/ uppa thenne Batrmgz.Dagen/tM
en gudettg Andacht; uti hwilcken 6n«
skan tl?cnne trogne GM Tienare / wid
then mstllndande stora 3toden / intet ho»
gre af sin GUD önstade / cller för sme
Clbömre baad/ än at the doch betänckm
mätte ordsaken/ hwarföre landet ja för-
härias/ och förderfwas / hwarsöre Gud
alt tbetta glör. ler. 9:12. Äfwen thet
öde och Landzens förödelfe/ för hwilcken
leremtas ftuchtade / ta han then sag uti
Andanom sörut / ärthen samme som wtz
genom GUDz rattfardiga Domar/ ty
warr! med wara Hgon see. Ty haswer
icke Döden mange Huus/ ja och Städer
t wart Land uttömt 5 LtMa icke nu the
folckrW Städeröde? Mo itke nu Drot»
ntngar och Forstmnor lbland Folcken
Onckior wordnc s Klappar man och tcke
i war Stad pa nagra Dörar / och fta<
gar/ om ther an ar mycklt Folck mne;
mm bekommer thetta förstracklan»
de/och alldeles barda Swar.- Cl)earH
alle fin koos/ tu maste Maalla
tdes Inbyggiare pa RvrcklHgardar«
M: sasom GUD en tid M alswarligen

med
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mcd en sadan Hemsökelse hota sitt Folck.
Amos6:,o. atr nu nägsn wld
thetta stora Clände wlis wöre/ och
tade thet pn vlertat/ hwarfsreLan«
det sa fordarfwat och förl?äclat war«
der/ jafom enGde-Marck chermgett
wistas: Hr och min mnerliga önstan.
Nar lEsusfick ste Stadcn Jerusalem/
fälte Han Nttra Tärar ther öfwer / at
thct icke wllle bctänckia hwad thes Frtid
tillhörde/ och hwarföre GUD Wille ther
i grund förstöra/ kuc. 19:4>. Sannerll.
gen/lmnomlEsubrister an hansHlerta/
och wtj Hans trogneTienaregrata/enär
wij t tdetta stora Elande bttrachte edor
förskrackellga Förstockelse/ at i sa aldeles
Mtet wlllun bttanckia hwarföre GUD
eder sa swara bemsöker. Nu jag Mll t
dag / genom tben Hel. Andes bijstand/
öpna eder ögonen / sucker tlll GUD om
en helig uplyfinlnZ/ af ett troget Hierta
bediande: HaderlVar/lc. och anballer
medTarar/ at Straffet matte afwatt-
das/ mcd en war andächttge Boot«
P;alm:c.

D Tep



Textcn/Zer.2:v.ls--22.
Whet ärttneOndffosstull/

ft pMgat warder/
och tlne Olpdnos at tu ja
nckpst warder. Altsä mäste
tu fä wcta och förfara / hwad
Hämmer och Sorg thtt mcd
sig hafwer/ at tu dfwerglfwcr
OsnanttnGUD/ och icke
fruchtar honom/ sägerHEr-
nn HErren Zebaoth.

20.Tptuhafwerafälder
söndnbruttt tttt ook/ochsön-
dttsttttttln hand/ och ftgt:
M wlll lcke sä undertryckt
wara; Uthan uppä all hög

terg/
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berg/ochunder all grdnTM
lop tu efter Horenj.

A. Mn jag hade planle-
rattlg/MtttsöttWUnttä/
och ttll eu gansta rättstnntg
Säd/ Vmu äft lutänu mtg
worden «ll ett btllert wlldt
WijntrM

22.Ochomluäntwädde
ttg med Luut/ och logother
mpckm Sapo ttll: säsyneS
dochtin Ondstathetz meerstr
m<g/ ssger HEmn Hsrren^

Hngängen.
faste wtz / «ch tn sterM)ther lntet uppä? Hwlj twmge

Ss wywärHropp/ Hch t» wltt intet
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weta therasl Thetta warthenfräga/
hafwandes chet steenfomthenworenitt.
matig/ hwilken Israels Foltt sinomGudi
föreMte/atHan hurpaswara stulle/ther
öswer thet fordrade honom till ratta
och Wille begynna en Rättegängz process
mcd lm Gud; sasom thetthenHcligeAN'
da uptccrnathaftver/Csa./B.';. Thcföre-
Hollo Gudi/ hwadthc honom till wiljes
giori/och hwad Gud them ther emot för.
wngrat hade. Hwarsore sajie wn r
?^um, / heeter cgentellgen / till m
wG tijdHallasig isra all Muat och Dryck;
och om thet an Zlorde Kroppcn aldrig sa
ondt / intet taqa till sig nagon Spijs el-
ler nnhrinq. Sn strängt höllo och lu>
darna sm Fasta,/ therföre the och beropa
sig uppa siu Kropz lidande: Hwarfsre
twmge wy wär Hropp? ( nZpKscKeuu;
war Kropp och Gml/ thetar/warheela
Mcnnistin/ med wara begärcher) Mm
af the gambleFaders utblägmng l<- Kw-
lez ssn!w?r;Attheträttasätt
at Fasta/ förbmder ludarna thertill/at
the heela sin Faste Dag öfwer / in tlll
Aitonen/ ta Sti.rnorna va Hunmelen
reda begynna ar lyfa/M gta en beta as

nägon
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nagon stagz Sptjsmng f och om nagor
tberafstulleräka utl en stor Kropz swag«
hect/ jawar honom wal efterlattt at tagss
nagon Maat i Munnen / och then tugge

> sama/ doch torde han lcke nagot ned swaha:
förthenftull och )esuicen när
han ludarnasMnga fastandc betancker/
ratt mycket ther öfwer blvjes / at han si-
ne Tros-Förwantcrs/ tdePawlftasFlff.
ätande stulle kalla ett sastande. Sabeha»

i gadeoch fastandet,thet OuddomettgaMai.
Meret aldcles wal/ sssom ett tienliglt
medel/ at gtörathet ostyriga / sch altijd
emot Andan strijdande Kiöttet/ ttll en sann
Voot och Gudellge Böner beqwämligtt;
sasom ett sadant Vudz wahlbehag (sonf.
l.ev.!;: ) Af Prophtten Joel jämte
andra Propyetcrglfwes tlllkanna.- 'Hel'
Zerena Joel,- ,4. Sasager
ren: Mander eder ttll miss nf<m

, ta/medFastande/ medGräegnde Heh
med Sorjande. Joel. i:i». Thetta
inblllade sig Israel,som badetbct alt thctta
giordt; the matte nu beswara fig öswev
Vud: Hwarföre faste «chtu leer
intet ther nppä? Hwarfore twmge

. wtz Hropp/ och tu wtlt imet
Di ta
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ta ther at 5 Vudhölt sig lijka säsom then
Man alnge honom lcke ens an. Han
tedde sig / som Han lcke eugäng wlste
thet/ at Israel sa strängt fastade. Thet
är; Honom behaande unet theras fastan-
Ve. Han hörde icse theras roop. Hanlät theras sweda icke röra sitt Hierta.
Sasom jesulten 82nöticel, the Orden la
»21t1».. sa wäl öfwer thetta rum / som
och öfwer Avost. Gär.?. 5?. Myc-
ketwäl förklaran; och the som i thetHel.
aa Spraket nagot äro förfarne/ jämwal.
sielswa kunna förstä at VerbZ zenluum,
yos the Hebreer/ med en tnnerllg rörcl«se och bewekelse aro förbundne. Ther öf«wer roopa the nu/
Hwarfore 5 Hwad är doch ordsaken/
0 GUd/atingenFasto tlg mehrbehygar/
och wll thet icke bekomme; hwareffter
doch alt Folck sa innerllgen sucka: Men
the ftngo ettaldeles wredjamtswar/at the<ras groftva Syndersörorsakade thet. Ghl

fasten/ sä bmke Iedar wilja /

«ch rrugen alle «dm gällenarer. Stz/
1 fasten till at trata och Rtjfwa /

«ch siään med Näfwanom ofkällga.
Häster tcke.sasom In» glsren/atroop

stall



fkal af eder l hsgdenne warda.
Csin 58' ;/4 Mmc kärcste nij hanveenstor nöd i Landet. Wartfatttge och elän-
dlge Land / cwgstas ltjka som en Owm<
natsin Barns Börd. Thct ar k!age«
grat pa alla Gator; och pa alla Wa»
gar jäger man/ Achwee/ Ach wee/man
tallar Ukeruianen tlll Sorg/och nll klage»
grat then thergrata kan. Utt allaWtzn-
gardar ar klagegrat: ty HCrren hafwer
sarit fram ibland ofi. Amos ;: 16/ ,7.
Thenna nöden hafwer driswit ofi / at
halla t thetta ahr sa mängcFaste-dagar.
Therföre haswe wtj och sast i trc wetor/
sardeles sastcchagar begat/ a hwllkawhl
twunglt ware Kroppar / doch lcke efter
the Pawissas menmg/nll at/ med then»
M Fasto/ betala och gwm nllfyllest för
wara Svnder/ samt sialla Gudz Rätt»
fardighet tillfredz/ elj eller at förttena
ther mcd nägon tlmmeltg och ewig gla«
die: sasom Be!lärminu, och Osexeliuz sin Fa«
sto ther afberöma; Uthan at wijla genom
thetta sorgellga teckn war Hurtans m«
nerliga bcbröftvelse / then wtzfinne öftver
wara begangne Synder / ther med at up«
muntra oH/ genom then Helge Andes btz-

D 4 staud
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Boot-och56
stand/ tiN deste större/ och mehra bnn«
nande audl.cht och alswarlam bättnng :

jaiom och at bekanna ther med/ at wij
sielfwe strasset förttent/saat wtjicke
wore wärde/at mehra sa af Gud en beta
Bröd. Hsivcr sädana klagellge athaswor
ech bcdröfwelse/ meentewij Gudznadiga
Hierta ssulle sig förbannaoch stilla war
plaga: Meu hwad haswer thet hulptt ?

«haswer strasset tberfore uphört i wart
Land alt m ttll thenna Dag 5 Hwad
hafwa wara bätrmgzsänmngc bod/ (sa
kaUar then Helige Kyrcklones Fader Am»
brosius Fastan) ho s then förtörnadeGw
den uthrattat l losnphat Holt allenast
en Faste-dag/wcnandes utithen största
Dödz fahran; Sa stnder Gud sielt för
honom / och han förnazn strart pa fin e<
na Faste dag en storhulp 20:
;. Wtj hafwc beaat sa mänge Faste°da'gar; Men huru gar tbet ttli/ man märc'
ker lttkwal icke ännu Mgon hielp eller anda
päplägan s fallerDawid allenast en gang
pa sittansichte/ nar hanseer PcstilentzEngelen/ sa uphörer strar Pestilenhian.
2. Sam B. 24: ,7-2;. Wij hafwe sa man.
ge Faswdagar/ Kastat H ned pa wara

knan/
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knan'och roopat tilGudchmukommer thet
ta till/ at wm a Vöner/ soin wäl sörmodeli'
gen af en nychtcnmm/icte annu haf-
wa bcwekt Gudz Hlcrta 5 Eknlle lcke
tbe mäste lbland edcr fraga.- Hwad haf»
wa nu ware Boot- Faste- och Vöne-Da»
gar osi hulptts i.^mm<>K, hwarföre /

hwarförc saste wtz/ O sioore Gudoch
tu leer ther mtet uppa s hwarföretwM'
ge wtj war Kropp / och tu inret
weta ther af 5 Mcn mig tyckes / at
GUD latter siq pa sin Doomstol/ och
Mver osi nll sivars pä wanhwarfors/kttklartkdersöre/ qenom Prophetensle-
mmc Mmm nti war Tert: ther ar rm
C-ndskos stuld/ at tu sii plänat wssr«
der/ ochtine olrdnos/attu ja Nepst
warder. Hwarföre och wij eder kär-
llllhe:er/ afwen pa thetta hwarfsre/
ttll edert syndtga Lcfwcrnes bättrlng /
och edcr steenhellgheh och skrymtachttg»
hetz känmdom/ af Gudz Munn swara
wllliom:

Hwarföre doch straffet/ ester O mangs
Faste-^Dagar/annu icke hafrve uphört.

Nemligen therföre.
D 5 l. Lime«



1. Emedan wtz äre uppmdare
Sfndare. Ochn. N)lllm doch lykwäl wara mga
Syndare.

Men tit Ord HERre ware säsom en Eld/
thet ware som en Hammar chen Bärg sönoer»
bryter! Amen,

AMndlingen.
Gudome!;'ga Ma«

Prophetcns le,
Munn/ sitt syndigaFo!ck yo<

tade / at han wllle gtöra tbetaldeles till
tntet/ samforerhan lhetförstockadeFolck
salunda ftagande: <>wij
lvärGudosialtthettas ler.s'9- Wa«
ra Synder anklaqa/ oHZoch stä ickettllat
neka / Mwäl will man strundra stg /

hwarföre Gud later ett sa stort stwf gä
öfwer otz/ och icke lMer tMbakamedsitt
arymma wredes Ntjs. Hwij giör pfi
HBRren wär Gud alt wettal Af-wen therfsre steer thet/ emedan

~ N?ij aromjtore Syndare: Chet
ar tma Ondskos stu!d attu sa plagat
warder. leremle Ähörare och wtz/ ä«

re
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re bwarannan icke oltzka/ tber wtz lcke
halla war Syster Israel för altförFrom.
Therföre bestoder edra Anstchtcn uti Ie«
remie Spegel. Som han för eder stal-
ler. Propbeten kallar sinaÄhörare ondsto-
fulla.' Cdet ar tme Vndstos swl!>

betyder en stadlgwarande Ondsto/ ta
man icke läter af at glöra thtt ondt ar/
sasomthet Ord brukatwarderomMenm>
stiones Htertans Ondssa / som warar
alt iftanltngdomen /in ttllDöden/1 Mof.
B-B.'n. Eanerllgen/sä argtochOndfkofnlt
war thrtta Folck uti lerusalem/thetwil»
ft lcke göm nagon anda pa sinondfka/sä»
lomPropheten utafGudz Muu/som ar en
hiertansranjakare/utfbrllgenthet bcsirif-
wer.H«vararnagor omyafaller/chenicke garnasiar up Hwarar na<
gor som wllloM/ tden icke glarna
romerttppä RattaWägtttlgen? zyk.
wal wlll ju thetta Folcket l
lem ga wlllouran äterwändo. Che stasa yart pa then fa!j?a Gudtttensten/
artheimet läta sig ther aswanda. lag
fter «ch hsrer at the lära lcke Ratr/
mgen ar tften som ängrar sine Ond.
sto/ ochjager: HlvadgMagdockr

TYe
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Tye lopa alle sitt Topp/ Majomen
grym

sade sine Möraret ögonen/ at
the woro en afsillltgt Folck / och tme
Olydnos söger han / utht thet Hel.
Spraket star thet Ord/
hwilcket betyder / en af- etter bortwand-
nmg och affall tftan thet Goda tlll thet
Onda / som els», gwr then-
ne anmärcknlng öftver Hos n/Cap. v.7.
Hwarcst thet Gudommellga Matjesteret
klagar: N Ktt Folcö yafwer mgen lnst/
at wända slg till mil/ ocb et)llrn
matt predlkar them / sä fklckar sig
doch mgen till nt höm; At tbettaOrd
aldrig warder brukat / uthi m qod mce,
mng / utan alltijd för ett neest-.git och
ssändellgitAffall jfra thet Goda/ hwil.
ket afwckande Prepheten ganssa tydeli,
gen förklarar / mmligen ac han förstar
här med/ sitt Folcks wederstyggellga och
förbannade Afguderij / at FolcM wande
sig ifran then lefwande Guden / tlll the
stume och ltjfiöfeAfgudar.Ochkallal thetta
Affall uti war Text ett Horery.' Uppa

t)sg Barg/ ochunder M grsn Crä
lopp M cher H««rtz. Ty när then

nadi«
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Nädige GUden / sitt kärleeks- rijka För'
bund/ hwllcket Han med Mennistian in'
gadt och sitt af kiarlek emot thet Mennt-
ftllga siächtet/ intagne Hlerta/ under
nagon liknelse af ett lordlstt ting wlll
afmala/ sa brukar han therttllthet för-
bund / som ar emellan ett par Ächtg
Folck/ sasom och en ÄchtaKarlek. Hwar«
ftrc han sig och hoos Thenne Propheten
ltjknar wlden BrudZumme/ sch thetlu»
dlsta Folket wid en Brud: lag tanc-
ker pa tym walgärnmgjom ttg fked<
dei tlnom UnZdom/Hch the kärlek somjag ttg bewMe/ tätu war dagelig /
ta tu fslgde mtg i Oknena. ler. 2:»
Altsa och när hanbestnfwer the ogudach»
t:qe Memnsttors trolözhet och ajsiilllgs
hect / hwllken the med Äsguderl och an»
dre grofwe synder emot Honombegä/ kal«
lar Han then sama ettHorertz/sasom thet
noqsamtar at see hoos Propheten Hesech.i hcela thet,6 Cap. Cn jadanstökia och
hoorkona/ warnn thet assälligeluda och
Ilrael. Hon bolade med Stenar och med
Tran/hon jade nll Tran (tlllthe Tra.
gudar) tu äst min Fader/ och tlll Stee-nen (Asguda Belätm,asSteen) w haf-

rpe.r



wer fsdt mtA ler.»: 17. Thctta Af-
guderHbedref Folcket uppenbarllgen up«
pa all hog BärZ / och under all gron
Dä/lopchet effteridorsrijoch Afgu»
derij. Gud hade walsträngclgenbefalt:
Forgorer all we rum/ tdergarnasma Guoar tlent hafwa/ wa-
reslgpädsZ Bärg / pa Backar eller
under grsn Trä. Brfter neder the.
ras Altare / ych ssnder tveras
stodar /och theras Lundar updränner
med Mld. SMo,.V.n:V?. Men thet
trolösi, Folck hade sin största lust t en sa'.
dan Asgudatienst/ thetlopp mi sin As.
gudlste branad / sason» en Lamelmna
utt smom Heta/ och fasom wtld «W
nanpläaar lsönene ta lianafstorheta
sä oforwagen loperatingenkanstil'
ladonom. ler. 2:14. Thetbygdesig
Bärgckyrckior och giorde sig Berg.Altare/
pä alla Gator. Ezech. »6:24/25. Thttsa-
de at tl?es D'ä och tyeras staf predt.
kade them / ofwan pa Bergen otfta<
de che/ och pa yogomsn rskte the /

underlLek/llnd och Bork. Hos4'.
Ther en stiön stoor Cek war/ ther war
strax ett Mare upbygt/ Asgudo.

men
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wen tlll Hhra/ therpäwar sattettstygdt
Afguda Belate / och under the stuggrlj.
katte TnU blefthet största Horerij ochO-
tucht dcdrifwit. la/ thetta Folck war sa
darachttgt/ atthet Holt sttlswa the gröna
Trän för Gudar/ hwar om «.

wajm. är nt läsa. Och lasom
len och talte genom Trän / sa haftva
the radstagat Tmän/och wäntat ther pa/
hwad swarthethem glsivassul!e.Thersö«
re och manacuthlägglathesieHoseirOrd:
Mttt FolE frägar silt 3ra/ och tl)e«
ws staf predtkar tyem/ om thetta

> radftagandehoosTrän. Ochfinner then
Nu6es3lide Ungdomen här om/ mycken
underrättelse mithen/afChrlsli Kyrckian

, ochchen lardaWerldenHögsörtiente Ursi.
m stlöna ärbo!-eco Libilco / jasom och u»
tl then Höglfirde VoMi Tlieol. 6ent,l.
1.,!'. v.c:46. Sa woro och ludarna utt
thetta Trä.Högd-och Lunda»Horertz sä
sörstockade och sörblmdade/ at om stwnt
the tberföre worehärdtstrassade/ lato the
lykwäl langt/längt thcr eftcr sig/thenfron
lcreafhalla/ siijom af är
bckant. O ett ass.Mgt Folck: O sörsos.
sade Ähörare/jag säger.med tätto Vudlöse

Ähö«
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Ähörare / ty sabestrlftver themProphe«
ten egenteligcn/ tn hau oin them sager -

Cl)e yafwa icte iruchtat HL-Rren sin
Gud. The förstracktcs lcke ttll thct rlw
gaste afGudz wrede/ som shem genom
Propheterna och Prcdlkanterna blcf und»
saad. T herföre mastc the Heltga Gudz
Man klaga: HBRre doo tror thet at
tn sa jwärligawredgas/ ochftnchtar
sigforsädana tmagrymdet. Psal.yo. i.
3"he mente / at HCNren beklimrar sig
söga om them. jeerthetmtet/
ocd lacovs (Md achtar tdstj mtet
Psal-14:7. Eller han wore tcke sa wre-
der pathem >om Propheterna gofwo sö<
re. Tde forneka H^Rren; suckade wär
Prophete Jeremias/ och saZer: Tl?et
nr icke
gaendes / Swärd och hungerkom»
mer icke ofwer of. Propheterna
taia mvcket t wädret / och hafivam-
tet thet gange jä them
stelswom:^er.s:"./'?. Och omanGud
begyntesia till them/ sa ftuchwde the sig
dock lcke för thenne Rattsardige och för-
törnade Domaren. M hugg aro for<
yafwas pä chefa Bmn / och lam

doch
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dcch mtettuchta slg. Icr 2:30 HM-
ren jlog them och the kändct intet.
<>an Mgade them och the bättrade
slg intet. Che yade ett AnsicKte här»
dare än Steen/ och Mlle lcee om.
wändg sig/ Icr. 5:;- Är thct ta lcke/
tNme I aceste / etträtt säkert och Gud-
löst Folcks Men theras Ondstos Matt/
war lcke annu upfnlt. leremms gtswer
o§ och tillkanna theras stora otacksam-
het. Cy tu hafwer at älder jonder-
bruttt tltt Ook/ och jonderMtt tm
Band/ ock sagt.- JaaMill lcke sä un«
dertryckt warda. Eftcr Hcbreistansynes thet lyda nagot annsrlunda/ (oan«
ftdt at och Sahl. 0. uttolkmng
kan hafwa sitt Förswar:) Ki meoiZ.,»

tijdsonderbrnttt tttt Ook- Som wille
thct Guddommtliga Matzestätet Ma:
lag haftver tig / O mitt Folck/ alt godt
bewlst. Then Eayptlsta zwara traldom»
sens Ook/ hafwer jag sönderbmttt: Tu
wast mcd bögst.l gladie lfrän tbet samnle
besriad / hwarföre tu och med Gladle-
säng prUade minä starcka Hand:
reimhogra Hand Zlsr stop Under/

E HMp



HMre tm högra Hand haMr sia<
g:t -.M0j'8.15:6. zumma,
tzllt hwad tlg kunde bcdröfwa/ ochwara
emot/ thet hafwer ,ag want lftan tlg.
Mcn O Otacksmnhet! Tu sagcr: Jag
wlll mtet?a undertryckt warda/ zag
kan intet la m hantera mig sa snöpllgen/
eller sa Hart / jag kan lcke jä noga halla
mig till,E»ud/ iag bar och nagon win«
nlng och bijstand as Algudarna. Cv ra
wq rskle Drot'
nmg / ta Brsd nog/
och «ff gict wäl/ och sa zom mgen
olpcko. Men sedän wt.» aterwande/
dafwa wij alla wedermsds lldit/ochärom genom Sward och Hunger
sörganssne/ler. 44-''7/<B. lagwtll icke
bewtMGuoi then hörsamtieten och klidno/som jag wid S lnai Berg uthlofwadt/wtj
äro <>errarock willla mtetlopaeffrer
tIE 1er.:.",!. OfördömmettqOtacksaM'
htt! GND planterade thetta Folctettlll
ett söot Wyntra/ Mm en3usecK, hwll»
kct war thet kosteligaste och sötaste siagz
Wun hos the Hebreer. Tbet ludista
fclcket/ bade bordt wara thet stöne/
hmllge «ch KMMe Gudz Wynberg;

en
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en gansta rättsinnlg Säd sirödde han
tlm utt/ thet är/ tbe hcllge Gudz Mlw
Patrlarcherna/ Abraham/ Isaak/ Ia«
cob / Joseph / Dawld , lc. Hwilckas

/ the som af thcrae Sudfödde woro/
troltgen stulle essterföllla. Hade och
bwar och en then förhopiung / at thetta
Wtjntraet stulle bära the hurligasteFruch-
ter: Men then Htmmelste Wijngardz
Mannen maste klaga/ och anställa en
bedröfwelig?,lÄnc>mgli2m ochOrdawärel;
Thet thenne Bor-cK utt en Buie wore för»
wandlad/ till ett bittert wildtN)tftts
tra/ som mtet bär annat an willdruft
wor. HBRRans 3-baoWs WW.
gard / är Israels Huus / och Juda
Man Hans lnsilga Piantenna/ ya»
wänte efter rätt / si, sä är här lntet
annat an sfwerwäld / efter rättwu«
jo/ stj säardar altsgmans klaqo mäyl/
utroopar Esajas Cap.;: 7. War thet ta
at undra / mme Alskelige Ädsrare /

at then Rsttfardlge Vuden siog Hart
ett jyndigt Folck / och nMde icke tgen
med strassct/ emedan the Me aflato at
syndas Gud maste jurG. Gud maste
straffa pä thet/thetta sätra Folket mätte
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mkauna / dwad sor ett stort elande
och jammer thet med sig haswer /

at man sfweglfwcr sin
Gud och honom tntet ftuchtar. Ty
eliMadetbetta snndlga Gluchtet/ wäl
kunnat tanckia / at Gud icke wore sa swar»
ltga förbtttrad öfwcr Syndcn. Chetta
Zlör tu och jagtlger/ tu/
at jag fkulle wara Ma som tu/ men
jag jrall sirassatm/och jamang tdet
under ögonen. Psal. 50. Ty thm
Nattfärdiga Domaren / later Snnden
ech önrcttrndclserna lngalunda dllswa
ossraffade. hemsokerlordennes
Meg/ jorhennesOndfkoftull/ och
the Onudachtlga ssr theras OdyZd
skull / Cs »n ". ftaN komma och
siraffa/ och wara ett jnart wlwe/
emot the Erolkarlar/ Hoorkarlar
och Meettedare/ och emot them jom
Mald och Oratt Dora/ Mal.z: 5.
Therfön mätte thet syndiga Folcket/ctt
sädaot Elande/ Imnmer och Hiertans--
Owida/förfara. Och nfwen tberföre haf»
wcr HErren Gud alt in ttll thenne dag
tcke npbört at beinsökla wart Land mcd
ctt hardt Stmff / emedan wara Enw

der



der och Odygdcr / lcte mmdre an thet
ludtssa Folcketz/ ännu uthan aterwändo/
rooya till Himmclcn om Straff och
Hämbd. Ha wer Jeremias ordsaak at
klaga öfwer sine Ohörarcs Ondsto / at
the lcke wande lgen at syada; ja maste,u
wisserligen ännu / trogne och
Prcdikanter ibland o§/ mycket klaga och
sucka öfwer ett flijkt framhardande uthi
Ondstan. Thcnne Ondstan bllswer nog-
samt sirestald och strassad.- Ondznena-
re tt)e ropa ju tröfteliga / och spam
intet / tde uphäfwa sin Röst sbm en
Bajun / ocb forkunna Folcken the-
ras Gfwerträdelse och Gynder. Csai.
58. i. Ock önssar mmgcn/ i sin Ondska
snärd och sördiupad Syndare/atPrasten
icke mattc fa ja snart alt weta/ och straf»sa / pa thet han lftan sin Ondsta itte sä
snart mattebliftva sörhmdrad: Thc on»
sta at Prästen stulle och wara nagot po.
lillss och klook / at han lcke uti alt stulle
wara sa granrachnad : Ia the fördnsta
sig wal biuda till at intala rättsimnge
Praster/ at the matte wara ftsom Räftwar / om hwllcka uti snbzen warder
fömM; Nar Letzonet/ Konmigen of „

C wer
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„ wer tne fnrfomde Dmr/ lag siuk < een
~ starck Feber/utl ettohyggellgltstmckan.
„ de Stall/ och Dluren honom ther bt'
„ fttte/ sa hafwer then Krancka tMsport
„ Blörnm/ om och han ölnde ther nä«
~ gon ond lucht 5 Och m'r Viörnen swa«
~ rae sanningen / at ther wore en odrä«
~ gcllg Stanck mne/ skall Letzonet thcr
~ öNver bltfwit sa wrcdt / at thet med
„ stort rytande Vlörnen anfalllt / och
„M sine mordisteKloorutl honom. Efter
~ thcne hafweren Warg thet besölt/ hwil«
„ kenmenande/atundga leOnctzmordtsta
„ anfall/ hafwerswarat pathenfragan!:
„ om och han kande thernagon ond lucht?
„ ach nch / har luchtar ljdel Desiman och
,» Balsam; hwilket Lenonet uptagitoch
„ uttydtfor ett hahullglt jäckande/och t
„ grymheet rifwer honom i stvcken. Stdst
„ hafwer sig och Räfwcn mstält/ hwtl«
„ ken Letjonet tlllfporde / om then elaka
„ stancten wore honom beswarlig/ hwar
„pa Räftven gtfwit thet swar: At dan
„ haft l nägre Dagar en starH snuf-
,, wa/at han mtet lucbta kunde. Hu«ru manaen/ then sina Synder och ondsko
ckssar/sage Heller en Ms/ thenmtetluch.

takan
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ta kan / komma i sitt Huus / eller sta i
Prcdlkstolen/ (till at förelMa bonoln
haneSynder) än somen rättsinnadjam«
wetz-Man och Strass.Predikant: Stnlle
icke maugsns munva dnrt nog betalas?
Mm HERrcnlMermcdthesseMfwar/som wlllia wara Gudz Nenä:e / en bcel
ander !'?<,-<-l>. Äswen thesse Nafwur /
warda Helfwetis Leijonet till Rosz. O
Israel/ tma Propheterärojomßas'.
war l Oknene. Cde träda lcke fcamssr gaptt / «ch glsra sig icke tlll en
MuromknnZ Israels Wee
eder lom giorel» dven-
de under Hrmarna/ ochörneM uns
der Husivuden. Esech,;-4/f 'B. Är
sörthenstull icke thetta en frambärdande
ondska / taman ickeens will erkanna sin
ondssal Wil icke läta <aiia siq/at man ther
mcd afstode; At lm«n alla them som wlllia
ryckia och frälsa oH iftan war ondcka /
will pa thet ijfrigaste / med hiwan«
de/sörsmädandeoch förfclliande/ifran ett
sadant arbete afsträckia? O en stor obe.
tancksamhet. Ondsta bednfwe wij uti
hwar Måns Hlsyn/ och löpom ther m?d
tlll Helfwetlt. Och wredgomsöf.verthem

E 4 <om
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B«Ht«ch72
som otz thet/ hwad alt Folcketweet/ och
wart ecut Samwete besannar/ wähl»mecn t vannnna/och lftan war underqang/
och smd rffrälsa wlllia. Hare G'>al!
n a- m haswer solat och orenat tlttAn»
sichte/ och tu kommer för en Spegel och
tberseec ttne fiäckiar / wredgas tu ther-
före öfwer Spegelen at then wijsarng
ett sa beMckiat AtNichte 5 Übrsach-
tar tu icke strar Spegelen i thet/ at tu
aftwär then orenltgheten? Hwad äro

sine ijfrige straf-
Predlkmngar 5 Speglararothe: uvrich»
tige Speglar/ öfwer hwllka man mcd
rätta kan sattia/ en wijs Måns öfwer-
fkrift sa lndande: Wwm lä trogett
jom then alldrom/ utyan personens
anftende. Hwad wrcdqas tu öfwer
Prästcn och Hans Prcdikan/emedan tu
ther nti tltt Ansichte ster wara ganssa
stygdt; orsakcn ar mttt uti Speqelen/
utan utt ttn Sml! Gack bort.och twa
tttt Hierta asttne ondsto / sa warder
thene Spegelen/nemltgen Prästen/ttg tcke
mehr wijsandcs sadan orenllgheet/ och
fiäcker a ttn SnNs anlete. Men hwar af
sörorsakas thet at man är Straf-Pre.

dlka-



dltarom sägramscs chetgiörthenstadtg.
warande ondstan / at man hwwer olde»
les ingen lust at wändn igen.asthetonda.
Jeremias juckar öfwer ett afsiAtZt
Folck/ som sttt G"d öft«vergnnm; Sa trade nu pa thcnna stun«
den/hwaroch en/förthenHellga Lagjcns
tafia / och ransake sltt lcfwerue /

man han finna ett end.l Vod/ thethan icke upsateligcn öfwcrträdt s
haswer han icke här igenom öswerclswit
GUDz Wagar/ och sagt Nll GUd;
Oact borr iftän mig/ iag w ll miet
weta af tmawägar. Job 14. Men
meenen I / at I ären fromware än
remle Ehörare / t.wckiandes hwar äro
the högdcr / the gröna Trän / the Afgu»
dar/ hwar med wij bedrifwtt ett audcli.
git horertz fbrCderEUDl Sa faren I
Mme käreste gansta wllle. Wckten I we«
ta the Högder/Lunder/ och gröna Tran;
affader allenast Edra egna Hiertcm / the
nro the rum och stMen/ tbcrlEdcrt an«
dellga horerij bcdriswlt/: hwlika I här m
M tient the wcdersmaaellgMc Asgu-
dar. I oförsonlme och blvudgttiqe nar
hafwenlederrädftägat/hnrulmcdedra

E 5 cwM»
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owäner llsiva stullen/och hwl'lkcnsförma«
nilig/ hafwe I strar stult i wärckcts Mau
thcn odmmle lE.u förmaning/ somhas.
wer a'tl»dropattlU Eder: Om nn
der syndar emc>t tlg/ sa gts honom
till! bafwerqullit hoos Cdcr.Ach netj/ E--
dra Htertan the hafwa mast warda till
grönaTrän/ ther under man sattHum»
de-Dlttwulen/ hondm wtlligast at efter.
Ma utt thet/ jomhanworde'rad glswan«
de/ nll thm fattige Nastans skad.i. I

och Hortarlar/ yafwer icte Edert
Hierta warit ett sadant grönt Trä /

hwarunder Hore Dtefwulen/glfwtt Eder
sine swar ochanssag/buru i stulleu göra
Eder forbmmade begarelser ttllsyllests Och
alts.i ,öken utt edert Hlerta/ I falffe/ I
Ab egmge/ I Orattradlge/ I Högsiw
dige/ ja alle I Mun-Chrlstne; Sawar.
den I ther fmnande / tcke tben mnne
Gudcn / uthan sörbannade Afgudar /

hwtlckom tck tienst I här ttll lefwat/ och
här tgenom öswertradt edert mcd Gudi
oiorda förbund; O ett affamgt Folck! som
'hnftven tagtt odygdz-Diefwulen ttll e<
dcr Gud/men Eder troqneHtmmelsse Fa«
der som eder alt godt bewtst/ haftven I

för,
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Matit. Sa är och ibland osi en stoor
säkerhcet och wardzlösheet/ at man med
Icremle Ähörare/ Herren sinGud attz.
tntet ftuchtar. Man frucktar <la nu ett
mehra hwarcken for Helfwetls glöd / ch
eller för sins Gudz förstrackeliga förban.
nelser/ eij eller sör Hans wurkelige straff
och wredes Ntzs: och ar sidant Cdcr
nogsamt stält sör ögonen; Nu mäste jaa
bruka then, Hellge Chrysostonli Oro
som sagcr: )ag sorier ock Fl äter /

ty lag jeer dyclderna yos osi war« fä
faä/ men «ndskan der emor dag ligcll
tlll taga. Fruchtan sör Helfwcnt ka«
mtet hmdra wärt lopp tlll tt)et jom
ondt ar: E«Zi eller tsrmärlang?an ull
Himelenbeweka offatrpandra pä
denes wäg. O! öfwer alla o«
tachamt solck are wij/ haswer Me Chn.
stus sonderbrutit Syndzens/ Dödzens
och Helfwetls Ooks Hosi?. 14. C». 9:4»
Haswer M tken Nadige Guden
bmtttKngz Ooket/ tbertöreosi en rund
ttjd bewarat och befrljatl TheSeGlldz

bafwe wtj
kat/ tlll allehanda ypvtgbett och
Mig tyckes M are som ware sörflder /

hwll»



hwilkas otaMmhet Gudz Mannen Lu«
therus asmaylar/
„Wer ar aU war berölnmelje och
„ prys/ en ston lofltg dygd / jom
„ ett eländlgt-Eretttur/ emotsin Her<
~re och Gud/ wal anstar. At nar
„ Gud glör osi alt godt mehr än wH
„ onskss kunnom / jä gifwe wq do-
„ nom icke annat ttll tack/ än enfor-
,, bammd ohörjamyet/ ocht?ärdna<
„ ckendet / sasom l)eela werlden ar
„ nu allestädes upfylt med halsstar-
„ ngt ock ohanterllgit Folck/ Dran-
,, giar/ PWor/ Bsnder/ Borgare/och
,»Adel / hwilka aro som We grofwa
~ krokota och qwistoge klubdar och

Gud hafwcr och osi sram för
mangt Folck/ planterat Nll ett <ot
N)tzn-Cräa / ock sadt uti off en go?>
<äd / glfwtt os sitt Hellge Ord / och
Sacramcnterne reena och klara: mc«
hwad för ftuchter hafwe wij bnrit 5 Äre
wtj lcke t sanmng ett blttert wildt Wyn«
tMs Ach Elsseilge Cdrlstne' härom
hade man myckit at predika/om icke
then allareda förftutne tijden fordrade/
at wij matte ssynda osi ttll andan / och

wtz
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Vattnngz-preditan. 77
wH öfwer then försträckellge otacklam-
httcn / som ssedt aenom then Helge C.
wangeltz söracht/ hade ofi förbcMlt e»
svnnerlm/Achoch Weeklaganat fram<
föra. Lutherus hafwer rcdan t sin tijd
tber öfwer suckat / wg klage och annu
alt tn tltt thenne stunden ther öfwer. Och
haswa tcke lesmterna theröfwer sig sa
siort at gllMa/besynerllgenlesuttenßcKe>

sitgcn beskylla war Ewangellske lära/ at
then lcdcr ware Nhörare ochglfwer them
iillftUle tlll allehanda laster/ men somthe thet etz kunna, bewiistl / sa mä the etzcller sielswaSadm/ nagon stuld tlllstns.wa. Wtj bemste them med then Helige

Ord: Nnfsrmanarjag eder
at I doch engäng mäZen lataaf/ at
hada och föcrmtte» then almannellge
Chnstellge Harman / i Wet t henne
torwijttn folckzens ogudachtiga Lef-
werne/ thet hon och sielf straffar/och befltta wlj oj?om/ dageligen ar
ratta sadane onda och wanartlge
Bam. Hafwe wtz ta nu
dm ofi ther öftver/at Gudmcd sst strassrys

helnstker / och later otz försara jani,
mer/



Bsoc - och78
mer' och wedcrmöoo t hwllket tke alla
s,g störtm/ som HENren fin Gud förla.
M-'' och sä lange wij ickewanda tgen at
jynda 'awändcr ickeGud igen at straffa.
F»wem undrar sigthcr öfwerattttHuus
upbnnner/ när man scer lngensiackiaut»
loqin/ nthanförmerarthcn lammemed
mehra Wed och Halm? Wij bara mcd
wsre margfaldlge / grofwe och uppen.
bara simder/ altijd mehr och mehr/ stra
ock wecd/ till Gudz grymma wredes eld /

och wMie annu förundra otz/ hwarfore
tbenne lägan icke annu ar uthsiächt. Ia
jtelfwa wäre Fastc.dagar/hafwa mehr och
mehr uptandr / thenne Gudz wredes eld /!

emcdan wij pa the sanuue/ war käre
Gud allenast bespottat; Wti hafwe
loswatmed wara mun atbattra M men
dock aldng ännu thet rattellgw begynt/.
uthan haftve ther/fter/ giort sa ondt om.
icke wärre än ulforenna. Pa thenne ond«
sta matte ju söllm straff/ !mgg och siag.
3lch mme karejte/ Ach sager jag! tbet
ar at befara.' slt om än Gud mcd thet<
ta närwarande ftrassfkuUe uphöra/ toor<
de annu ett mvckit forskrackeligare ther!
pä föllm. Jag kan lcft underlata at.



förtlltta kärllgheeter Eal Lutbe.
N förskrnckeliga ord/ pa thet Cdra sam.
wtten/ lfran syndenes sömn/ bemnner-
ligen tftan föcsiottelseus sahra matte up«
lvactte blifwn.

Och finnas the uti Hans Huus Po-
siiliä / öswer i. Söndagen m. s.
Cdet warder kommande ett Owä> „

der ofwer gMand/ och skall lcke „

uche bllfwa. GUD hafwer icke „

skonat Gtaden Jerusalem / ther ~

doch sa mäMe <s>ellge lefwat has- „

n?a/ och aro begrafne wordm/ „

ther Dawld och alle propheter la „

Gud sielf haswn- bodt. lemsa- „

iem war ettsädamSlottoch Cam»,,
mar/ ther om GUD sielf jäger: „

Hnr bor lag / här ar Mm Him- „

mcl: och hafwer Mwäl Gud för ~

tdenSyndens skull/ atmanhem- ~

sskelsens ch) mtet hafwer taglt i „

acht/ sagruswellga,,
siraffat och forsdt. Cdcrfsre dal- ~ler jag mtet/ Gtngheten hoosBsn» „

derna/ thet Hormj och then O« ~

tucht/ jom allestädes tatterofwer' „

handen/ tor la tsrsträckllgeSvn.,.
der/
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~ der/ som lkwangeln föracht. Gi«
~ rigyet/ Horertj och ÖMcht/ aro
„ ftore fsrftrackellge ftnder/ them
„ HERren wär Gud stmffar med
„ Pesitlentzia/Hrtjgochdytty): M ett
„lijswal blifwer Land och Folck
~ standande; N7eu thenne Oynden
„är mera an och omcht.'
„ la/ icke nagon MennistliZutdau en
„Dlelwulsk / at man GUd;
„Faderliga hemjökelses stom Nade
„ fsmchrar/ begabbar och despottar.
„pa en sadan Synd / foijer wis.
„ serligen ett straff/ som heter: reentas. Men giör jaamtet mme karesie Eder
sörnar / at,ag bessyller Cder för sadana
uppenbare Synder? Tyckcs mlg doch
at I . ,

"il. Millien mcd leremie Ähörare
lvara mga »yndare. Om sine Ahörare
silqer Propheten/ at chetwaddesigmed
Luut och togo mycken Gapo ther nll.
Wij late thc larda sin emellan ftaga
och cl,spucel2, hwad thctta egens
teligen wara ma / om thet warit en sa
blöt Steen/ som uti Watnet smält/ther
mcd man sedän kunnat twätta Ha°r»och

Kln-
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Kläoerna rena/ sozn ''.- thet
hallll sörc; Eller ett rentgwrande Pulf»wcr eflcr l<.- memng: Cller och
ett s.irdcles siaqz salt / sa kalliit af thm
Oön thcr med man sig
baswer / efter och ficras omdölw
me. Samnlaluuda
för eu flagz Ott/ om lilan ther afplä-
.qat gwra och tlllrcda Säpa/ om hwllc»
ket alt man kan hatwa underrattcllc
hos uthtolkarena / sä wäl öftver wär
Cext / söm och öfwer Sal.- Ord«vr. B.
25: to. ftmtMalach- Tlll at förttzga
andre som lher om strifwlt. Thct ar
nog at wtt wttc / at thct bctyder en
sadan / chcr mcd man nogot
orccnt kan atcr recna; Som Sahl Lu«
therus thet gansta wal efterwsrt stltt /

thchmedM wij vläga glö,a thet reentsom oreent ar/ hafwer uchtolkat/ncm'ltgenattwä sig med Tuut och Säao.
.hwar med thcn -Helae Ande wtll o§
g,fwa tlllkänna thet säkra ludafo cketz
arbcte och sMnqa möda / wld
all sin ondsta /. altijd wille sig hwyt«
mmm / lcke för sädana chndnre war«

3 da

81Bättrmgz - prcditan.



Voor-och82
da ansedde/ som Gud thcm genom
Provheternas Munnfvrehölt. Sasom
the i the nästföliande Ord / uppä war
Straf-Text / sitt Afguderij nlkade:
laZ ar i<He oreen / jag lMer mtg
»cke tttttll LäZl-m. Therföre uär Gud
bemsötte theras ondsso lucd ctt swart
strass/ la glorde the sig sa ftämmande/
at the efter ett längt och noga silt Les-wernes pröfwande icke kunde sig besin-
tia / hwar med the Gud förtörnat ha-
de utan sade: med hafwa wrj
redt l)oz;on?/,Malach. 17. lag ar
hffMlZ / i)an rvande sma wrede
lfrän ml'Z. ler. 2: ;s. The woro jn
Mge och ljsi ige at gä i Kyrckian; wi-

at nagon Prcdlkan ssulle stee /sa lupo the i en stor myctcnhet tlll Kyr»
cktcm/ och läto tckc Heller garna/ uagon
af sme Grannar blifwa hemma/ utan
then ena sade tlil thcn andra.- Näre/
kommer/ och läter offdöra/hwad
doch HMRRans Ord är/ som the
jätja. juw ju utl Församlingene/sasom Gudz Folck / och hörde Pro.
pheternas Ord. Hcscch.zzl zo/il. Cde



Battringz-predika. 83
Hollo sin« Mlisr och HöMdH'Da«
gar och ofsmde the offer som be«salee woro/ Amos. 5:21. TIHe tyun-
gadesin Rropp med Fastande/Cs. 58>
Che lefde jä srbart och fromt / «t
mgen / uthan tden som mtet fruch«
tade for skäls ord/omhatt anwartt
m prophet/dierfdes ltraffathem/
Hos. 4:4- Och oanstdt nt the hadebligt ath Vaal Altare / meente thelnkwäl sig therfore icke assallit ifratt
sin Gud; Cmedan the genom Vaals be<
läte / ingen annan uthan then leswan-
deGuden skulle baswa tlllbidit / och han
wore theras Vaal Hos. 2: »6. Thetta war
then Luut och then Säpo/ ther med Israel
wllle twa sig reen tfran sin ondfko.
Men en <Wng möda! C 7 doch jynes
tmondsko thesimedr for mlg/jager
<>WR2xen/ Then lär.
de Crotiu, , feelar i sin mening ta
han här öfwer strtfwer / at Israel
hade begst sa store Synder/ at intet
Offer kunde them forjona / utan tberas
Synder wore större an alle ossrens
Kraft; Ty mgen Synd är sastor/ then

Kz lcle



jcke gcnom ett trogit och Botfärdlgt
Hierte ° Osstt för Chrlstt stull / full-tommeZigen försonatzs och tlUgNwes.
Hwllktt emot th: Bocmi'Ner, som woro
<;rotii god!.'.Nanner / af Scihl. l).
2,0 hamgen ar utbfördt. Thet Guddom-
wellgaMaijestctctförklararjn thet ficlf/
hwarföre theras oudssa och odyqd <nn-
tes altijd mchr för Honom/ nenmgen
cmidan the twadde sig / aNcnast till
at sumeta sig t uthwärtes matto / och
till at msachta sinä Svudcr: Hwad
deplyder m, mycklt tttt wastnde/
6t jssg Kall wara tig Nadcligi'
under sädana skeen bedrifwer tn jn
medr ondt. v.;?. Hwllkct lckc kun<
de bliswa bestaudande för Hans Ogon/
ty han a'i Htertans ranlakare; Ml
Nlenmttm seer thet for lögonen ar/
men HMrrenjeer till pienat, i Sam.
,6:7. Han ntdranjakar Hiertatochpröswar Nmrarna/ler. ,7: iu. Han
allena ranlakar afirundenochMen.lttstlornas Hlerta / och weet dwad
tde tnnckm. Syr. >z. Therföresag han och wäl / at thetta Folcket /

nalka-
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«ssiwdes honom allenast med sin
N7un/ dcl) ayrade honom med
sine men theras
war ther langt lfran. Csai. »y:iz.
Och and och thctta osörständiga Fclcket/
icke wtlle marcka at GUD
achtuppa theras ondska/ ja jaghan
doch wäl theras wajende/ jom
tde allestades bedrefwo. Hos. 7:
Lhenore gick han till ratta med them /

för thet at the saija: Jag hafwer
icke syndat. Icr. 2. 35. Och sedän
Israel hade i <adan rattegang förlo»
ratsaaken; lät banga öfwcr them en
försträckelig alendcs och iä,nmers Doom /
pa thet the icke mehr ssulle halla sig
för oskyldiga.

Alfkcllge Chnstne / jag menar at i ck«
ter tunnen lpegla Edra anjichten utt
thenne Icremies jpcgel. Ty hwem wlll
doch eder/ wara ansedd för en
grossyndare/ oansedt/ at Hans Hier.
ta honom thet ösivertygar l Hwem
ibland eder I chndare/ fattas Luu,
och Sapo / ther med i weten
ckla edra Sunder l Komlner jag till

F 3 en
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86 Voot-och
en Drinkare / sa warder han übi sach<
tande sitt syllerij undenmmn af en F'ög-<
de-Dryck/ han drlcker sia lcke sä full/
zä.qer han / utan allenast ttll nägon
gUdie och Rollghet un Befte
wellge och sware tijder/ mehr an eliest/
ttll at kmma fördrtzfwa sine Melan»
chollste tanckar och griller; och om
han än sä myctlt drucklt / kunde
ban doch wat förratta sinä Aston»
Böner. ThctNuussom han drucklt/
menar han/ haswer föga at betnda.
En swarjare / söreglfwer till sm uhr-
sächt / at han 6r sa waan wid swär-
-I'ande / at han sielf lcke weet ther af
nar han swar / thet gsar/ jager han/
tncet af Hiertat/ och ar sa Hans swor<
dom och banstap lcke sa stoor chnd /

efter han sa ondt ther med lcke me«
nar; Man matte the Heta siväyare/
som af ondsto och upsat/ banna ochönsta sin Nasta Dieftvulen ofwer
Halstn/ them mä man strassa; Men
han är icke en sadan. En Horkarl och

förebara tM sin ursacht
onda Mennlsslors Mtfärdige Tun,

gor



gor och lösatahl/ huru som the mätt'
ge osknMge frolnmc Hiertan nagon
odygd snart kunna tlllaggia/ och eme«
van the sielf sadane äro / sä döm«
ma the straxt andra af jitt egitt sin-
ne. Thet maste han och ty wnrr
förfara / han är af en frij Natur /
omgas gärna medh Folck / giör
sig med thcm lustig / och stamter
gärua; Mcn therföre söker han icke
nagot ondt. I stlllaste Watu gä
tbe största Flskar/ för Menntstior som
icke uthlata sig/ stulle man sig mchr
wachta; Mm frije Sinncn / 6ro ickesa lattfardigt sinnade: säger man.
En Högfardig/han synes icke ens i sine
Hgon wara stalt / uthan haller sig snygg
och rcenlig/ har elliest föga glcwie t
Werldcn / Gud warder han mcd sin
Ährckladning icke sa högt förtörnande /

andra bära doch mycklt prächtigare klä.
der/ hwllkom thet icke borde giöra.
Och om han an ginge nagot wäl klad.
der / sa ör Hans Hierta doch icke hög.
färdigt; mcd mehra som han kan m.
wända. Och sä warda alle andre Syn.

F 4 dare
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dare sine wedcmnZgellaeMlfigärmn.qar
enssyllande / öfwcr hwMn Syndas
smmck / och falsk farga zamwal Hcd«nwgarna hanva wredgaft. tjf<
wer ar bekant. Then andachttga Mun»
lken Lcrnliz-öul, hafwer lhem och gan«
sta tydellgcn bcssnfwlt och strassat.
Ia .' Then Sablige Lutherus stnfwer
at mcd Synderuas enffyllandc/ hosthen otachamme werldm la widt wo>
re komnnt / at man af athstllllge la»
ster / wtll giöra ijdcl dygder. Hans
Ord lnda Ma: (Mi Hans Huns.Po-stllla öfwer l Söndagen eftcr
Chet ar med werlden, Gudt kla-
gat/ thenne tijden lä wyda kommtr/
at tl)c alle äro nn fromme ocn tn«
Zen mehr glris / och aro alle laiter
tywär.' Dvgder wordne. 2lt wa<
ra girig / mafie nu Heta / wara
achrsam/ handla försichtellga/ na<
ra om sig / och Ma sm Narmg.
<l)ck jom man gwr med Mlgheren /
ja utsmycker man och allci Snnder
och odygder. Mord och Horerrjasnees an nagorlunda för Gynder.

Men
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Bättringz predikan. 89
Nlen cmdre maste allesam-
mans hafwa tyet Namtt / <om iye
icke ens wore Uthan jio«
re Dfgder: Bes)'nnerltgen hafwer
girigheten siZ jä smpcht och utstofte«ear / at the» tcre eens heeter M-nghet. Ingen Forste/ mgrn Gref»
We/ / mgsn Bomare/
lttgött Bonde / är nn medr zMlg /
utan allesamman aro tde sromme/ja
at the jäija: Ehenne är m Man/ som
tanker sig a: föda och hafwa Brod
l Huuset. Sä hafwer tl)et D och
med andra mo-
ste eq deeta utan Ähra/om en HsMrdlg säger man. <3>
thelt är en ät rli<? Man/ l)an däl-
ler sig wäl ochMhrbart/ hanwillat
Hans Slachte stall hafwa hederoch storr Namn af donom. N?re.
de ockAfwund/ niästenu medr
dcta Wrede/ Afwund <ch Svnd ;

Uran rätträdiadet/ tzswcr och Dyvd,
D)er nagon wredgas/ är ha! f» ll
och aftvundas/ om then ss-ger mau:
Then Mminw ar sä tzdug/

3 5 jam



sam ock tjfrlgom Rätcheten/yanhaf.
wer stäyltga orsnaker till at fortor-
nas / honom är stor orätt och sswer'
wäld NllfoM; ar mgen syn-
d <pezm mehr i N erloen/ Man Gw
di Llagat / Merlden ar ft)ll med He«
llgs. i»enec<, sägert ldi «leeä remeelii

tdet sä tlllgär at alla Taster biljwa
dngder och Adra/Wer finner mgen
Böot mehra ri3M. Alt Luthen Ord:
Men ach/ en förbnnnad mödasä
Mtasig; TymenenlatCdcrGudla er
szne «ltseende Ögon / genom sadane
blatta endstylningar forbllndas 5 Me»
wu I at Eder fruchtlö e Kprckie.
gang / Edert SknftermaKl / Edert
Natlwardz annammande( ther padoch
waugen trohar)°kan betäckia för Gudz
FaM Cdra Snnder s O wee! Äfwen
thenna Cder strymtacbtige Mun-Chrt«
siendom/ tal wäl med thenohörsnm-
me Sonen <äljen till GUD Eder Fader:
Ia / HERNE / iag wlll thet Mm /

,ag wlll Aöra en fnnn Boot-och Vat«
trtnq / och gwr thet tywär doch tcke

Matth.
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Matth n? ;o. Och haftver
sakat GUD ther till / at han haf.
wer saswara Eter med fin grym<
ma Wrede / ty GUD kan mtet mmdre
lyda/ an ett sadant bedragerij. Han M<
ftoppar sine han will unet hora
en sadan strymmres Wijsors och Bö-
ners butler Amos. s:2?. Han later the
stumme Sondares Been försmaGtas/
Hans Handär Daa och Natt sivar ra
them Psalm. 2i:; /4. Och ausa
wer thet ther Md; Chet ar tme ond<
stos ssull at w <ä plägak w<n der och
tme olydnos/ at tn ja warderl
Mven thenöre uphörer ickeHeller tbet-
ta strasset annu / emedan I/ ehurn I
eder hwhtmecnen och wcten upructna
Edra mangeFaste-Dager/ doch Me un
med syndandcc uphalllt/ eij eller Eder
bättrat. Hecla ffulden starhoseder sielf/
Israel tn föor tlg sielfl o Hos.
»; 9. Men O thm Store
stora Godhet l Mig tyckes ml< e

sedän thm Hell e
GUDEN / genom lerennam hasiver
sivarat pa Edert Hwarf«re / sä ftre.

stal-
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Mler han Eder af hiertellg kärleek/ ge-
nom samma Prophelen ett annat
HnmrsHre/ ut I ther pa swara mägen:
<)wn gsren I docl? tyetta stotaemor Cdert egtrKtjf? 1er.44.7.
3bet gär Honom till HtMit/ at wtj
sa obetänckte äro och lcke wlllle förbar»
ma ofi öswer osi sielfwa / uthan npjate<
ligen rasa emot otz siclfwe. Zo«
ren l doch / tyerm stot a Hnda emot
edere e;?lt H.qf s Oansedt at jag has»
wer lätit Mlt straf-rtjs tuchta eder/ och
thet för eder synders skuid / fa warar da
min Wcede allenast ett Ognableck/ jag
hafwer lust tlll Ltjswet. Zsalm. ;o: 6.
laq är ännu Then gamle kärlek-Ntjke
Fadreu / mm Varmherttghet är sadun»
nande / at jag icte gsm will efter
»mna grymma Wrede / at jag eder
plat fsrdärfwar Hof »1:8/9. HwH
gören i nu thet stora onda emot Edert
eglt Ltzf; och wäuden Cder M M lntg
wed en upnchtig HlcrtansWttrmgs

gören I sti ondt emot Cdert eglt
Lijf? lEsu Blodigc Sar ropa till E»
d:r: Wij are siagne/ at



wii Edcr I arme syndare heela magom/
pa tbet wy Cdcr med then förtörnade
EUDEN magom försona / W 8 stam
Eder ännu öpne / till at sörwam Eder
för all olycka. Hwtz gören t thetta on-
da emot edert eglt M at I förssm»
ten osi / genom Eder Obootfardighet
och försiockelsc s Hwtz gören I thetta
emot Cdert eglt LM Röpar then kä<
re Duswan/ GUD then Heltge Anda/
mine Wmgar aro redo / at bestydda
Eder för alt Olycks.Wäder/
wlllicn I icke lata denlckla eder 5 swa«
rer doch nu / Mme Alstelige. Hwll
goren I doch tyetta stom «nda e-
mHt edert egir LM? Hwy Mlllen
I sa eländigt/ ja Ewtnnerligen döö 5
ther I doch bade har l tyven och ther
ewlgt tunnen lefwa. Hwarföre steer
thet s Hwarsöre strafwen I efterolyc-
kon s Huru star thet till mme Al«
dm kärest? Slalgr s Skämmens I

öswcr
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öftver Cdcr obetäncksamhet s tunnen
Z doch intet swcmi? Flyta Edra ögon
lucd Tamr i stället för Swnr Mcn
hwad är tbet I graten s Ziär I icke
w-lllen wärckcllgen bcgynna at battra
Eder'/ „är I icke engang then <a osta
uthlofwade Fromhctcn och en sanstolllg
Boot willien stallai wärcket. Ach kare
Cdnstne/ later icke Gud fsrgafwes bcdta
och nödga Cder / till Cder egen Lycka
och Wälgang ; I Dag om I hören
Hans Nöst sa tillstopper icke Edor O«
ron / Man omwnnder Cder / med ett
Fromt Lcswerne / asalt Hlerta, med
FMinde / med Gratande och sorjan»
de / rljfwer idart Hterta/ och icke edra
Klndcr / och wänder eder till HEr/
ren Eder GUD / ty han ar nadeUg /
Barmhertig / Tolig och af stoor tmld-
het/ och latersig snart angra, straffet:
thet warder wist / wist är thet / at
sa ftamt I Mtrm Eder och betäncken

hwad
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hwad Eder Salighet ttllhörer/ sa wars
der och HCrren angrande Strasset/ och
han wardcr lemnandes efter sig wälsig-
nelsen/ Ioel.2:«/,;.

Thet glfwe och fsrlane thett
ssode och nädlge GUDLN/ at
thenne af hertat wälmeente Straf»
predlkan icke matte wara skedd
forgäfwes / utyan at then matte
tranZia sig utt Cder allas Hiermn/
pa thet at then OgudachtiZe matte
sfMerglfwa sin Vag/ och SM
daren Ma AaMar Cs f/:?. PH
thet at hwar och een omwander
sig iftsstt sin Onda lpag / och
sm Därfkap; ja wardeV
Chen Wdlge Fadren sig och ön«
grandes / och wändandes siZ lfran
sin grymma lvrche / at wy icke

för-
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föroärfwoms. Nu Abba kare Fader
wlj arme bootfärdtge bedze
tlg / i)sr off mtlde HERre GUD
fördarma ttZH ofwer of / nnlde
HORRH GIV / for I^SN

Cyrtstl Marterf Ängcjt och
PWoswll/Amen.

1.1^.).
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l. K.
HclswettsewtgaläMMcr

Eller
Che Fsrdsmdas

Wlpcksaltghet/
Förtstäld

Uti en eftf>ldig 8 ? «ov - Predikatt/som skedde l Hbo / den l?.
»707.

Och sederlnebra then säkra Werlden tlll
trogenHtwarning/ efterßefallning

i Tryck befordrad/
As

et « CuraHminne.





är t!x>n sto«e sch HellZe TIIDKNG »«<

tz>H,<G)di!rl!Za Rad och »n/lda ftlclclse/ hwilkenTn/

stmllglN «tanna ; <lt „<ir Hi, n later
Lolcrsens Gyndcr/komma sivariPiagor oswer nagon
decl afsin Chrlstelig« Forftinling / Hsn äfwen ta »at»
stillig matto thcs «nncrliga styrckia befrsmiar: Af
trz>hundr.7de Ährs forfoliclser/ ftmtmangl- the senare
tljders rcd<kunnigebew ne/ ka» thet intygas. Ett
kan och!»ed thens HOG«2I«A tlllhiclp / ftart b«f.
w.l kunnigt/ i srb?tet'<sfwer thcn Hcligs Bibel l stn»
iHansakallan hsrhcmm., begyntes/ wld lhen tchl»som thet forraRrffget Hhu 1674. ther «the hadesil»
beg^nnelle: wld hwilk-t WZrck/under thet och thet<
ta «n pi.MendeNrlicl/afGUDFttad/sr mer«
tillgiort/ Zn ithe elnclllM wikmnde Fr!jds-HW lag
wiUihogkomm«sa«nma B.?rmhertighet/
(Estl.6z:7.) i thet somärwcdcrfarit Hans menighet i
thetta lofiiga Vtiftet: Hon h.lfwer nndcr chet ost «n
trvcklmidc Knsget/ tyngd ochutovande Plagov
most utsta, an nagon dcel af H2NG RGNGL.
tNAYiy/ofwer Hwllken warethen 2ILLGM'HCH.
TIGHS bestydd! wydaArs-Rqken/therFiendens
Foot «l> au kommen nppa. Men talien Nädefulle
GUDHtt/hafwcrsasigwardalatitomsitt Ordz ocft
ForftmlingZ widnmcht hallands»bland ofi/ at »ämte
theFruchter/somtheftomma under stnima Kors i
tolamoi, kunnat bära / thcn -Hiinmelska Vi»n»inge»
mcra iblant» ost Zrworden »tsprldo och st.:dfZst: As

nytta stattewligettom Gndz wälsignelft thet/
at stdan wara Troos foretagne > i sin af
H opsttteOrdning/ nti prastemoten
ifta» Mr 1060/ «ro the salundagenomlsrda O,K«<
,<,,«»«'-, och nu innon»the sidstföflupne lS.Hhr/ as
utwalde larare iFörftmlingarne/forklarade och stad»
Mc) St m»«och af std«"t Achktk/ ther



thet «r ihopstmlat och forwsrat/ kan haswa ett

Gudelige ofning>:r / hafw<t »nnom sielfwa thefie
Nryg; Ahren delshar/dels i Waft och Uhlo/ a »it.
ton
«t GUDHar lätit tliet ibland ost nfnade l"nt wara/
som i begynelstn bcprystdes. Wedthcr andeliga inotet
< the:ta ?°hr/

forcwgc»/ ta lhcn Ehrewördige ochHögwällärde Hm 6^/l/^ai/tt^.
som w o Osterbotniska Regementct l saspm

wiv Sloy
Kongi, i Llzfland sasom F«it, ,

giort sig mera Puobst och i su»
namiMe, i thenna MU<!nde redckan / ChristlmärkeWe wnrning) spral: ssupbyggcNg?,: forklara.
de/ atwalbcm3lteHt3« blcf anmo»
dad / at gifwa thcn pä Tryctct/ somochnfhonom
beromligcn skcdt «r. <l> at thc sakre wendeues
och Kottstns trälar / af thet f«si:Ze Pqnotumcy fä>
».'cstZllande/mottefatta tillstnnon wändelseen inncr»
ligrysning! O <ltthe som i Fan«t>st mcning/forklena
Gud; ew,ga stnning och HattwW/ och «sen wrang
skonstmhct forlgifwa st Helfwctcs plagor cnstol»
wara ewige; mattethetstmharF. »y.ochlo. ftnncs/
b«ttre till sinnes t<?g,: MtN I/MMe kärests/s t Pet.;: 17/ l« ) medan I weten thet till,
sörene/ saförwaren Eder/ at I icke förförde
warden genom the Ogudachtigas Wilfarelse /

samt med them / och fallen ifran eder egen stadig-
het; Utan wäxeniNadene och wars HERraS
och Frelsares IESU CHRISTIKunstap:
Honom ware Ahra/nu och till ewigtijd! Amm.

Hbo dm »8. M"«, ,707.
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H. Q..

M Ewighet! tin längd m>g fast sörsträcker/början har/mm aldrig Hndan rscker?
O Ewighet! en tid förutan tid!
Mig nadig war/O Gud tig blilr jag wid

I Namn Faders / och Sons / sch then
Helge Andes/Amen.

§. i.

thct med os/
Ärerloste / ta thenna Hyd«

UMM dones wart jordlska HuusWHK< nedersiaglt warder / (-Cor.
5:'.) ingalunda ute ar; sasom

" wlllla och the Ogudachtlga
gerna sage: Mlndre Skars-Elden/ eller
nagon annan / Ns löösaMga Mennl»
stior updlchtad utwäg / otz ftrestar: För-
ntnn thenne endastt/ nemllgen: AtwH

G 3 mazte
*
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nmste alle uppenbarade warda för(Prtstt Domstohl.- pä thet hwar
«cd en skall fa efter som han handlat
haftver medan l)sn lefde / ehwad
thet är Godt ellerOndt.(!Cor.f.'lo.)
Ther om wittnar tbiand mänga andra
af then Helga Anda rörde GUD3
zMennlfklor/ (2Pet.,: 2,.) Then högt»
uplyste Propheten Daniel utl sitt 12. Cap.
(v-.) ther han siiger. N?ange tye som
under lordenne sofwa liggta / fkolaupwHkna/ sombllge tlll ewigt Lijf/
somblige tM ewtg Forsmadelje och
Blygd. Uthl hwllka Ord han oemot'
saijeligen talar om the nfiedne Dödc; be»
ftttfwandes them af then Förmsn somtherns Kroppar gemcenligen wederfars/
Nemltgen: At the komma till at liggia
under lorden och sofwa/ eller warda
begrafne i lordenne / thell allas war
tNoder är. Syr.4o: i. Mange sager
Vropheten / skola upwakna. Men
hwart blffwa ta the öfrlqes Skola tcke
alla upwäckte wardal 10/sannerligen.
Propheten menar thet smnma: Vrul«n-
des thet Ordet mange utt samma me«
ning som thet elltest utt Skttstten ossta

bru«
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brukat warder / nemllgen i stället for
alla: - Hwllket war HERNE lEsus
Christus klarligen wid handengiftver/
ta hau thettll Dantels Spraak hoos loh.

nastan med samma Ord framförer
och säger: Chen stund frall tomma/
l hwllka alla the i Griffterna «ro/
fkolss höra Hans (MennistionesSons)
Rost. Men ehuru upwackelsen nti sig
sielf är liM för nUa;sastall doch pafolgden
hoos the upwäckte wara aldeles olijka >

tv sombllge (nemllgen the jom wal
hafwa giordt c loh. 5:29.) skola up-
wackna tili ewigtLijf i till at besittiathet oforaängeliga / obesmittade
och owanstelige Arfwet/ jomthemi
Hlmmelen fsrwaratar. (.Pet.l:4/)
Men sombllge (nemllgen tl)e som il-
ta hafwa giordt (Ioh.5:1?.) till ewig
fsrsmadelje och blygd: som them i
HelfWtttt «ändellgett wedersaras

stall.
§.». Om thefie twenne högaTroos

Arttklarutl HERans helige Kruchtan
G 4 tlll

- 6s»/. k/«, sjz /». ä/<„b.«»: »z. Ks»».f!,/.
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tillathandla/ är narwarande Anseew
lige Menighcten thetta Sttstz Elilt'
lvördtgg Prallerssi.p / usaf thefi böga
3lndellga Förman och thtt Höqwördl«
se Doom Eapitlet / till uuderdäntgst
sMe af war Dyre Ko-
vungz Hcgrattwtliefte Förordnmgar /
för denne gangen sammankallad. GUd
och wars HCNres ICsu Chrlsti Faber
tvare mcd sin Son och then Hcliqe An»
da högellgen lofwat / soin ldland man-
geanora oförstylta
gar/ q?fwtt off/ jomdoddefordom
Ml ms ckt Land Csa,9 ~) M Ord
med en stoor Ewangellliers
(Pwl. 68,2.) Mhalllt ofi alt stadlgt
nid sia -bimmetska S anningz enlga
Neenhet och rena Enlgbet;Glordt (einot
war machttga och grymmq Ftendc)
Bomarna fasta/ förwara portar:
ocb warom Granyom
< Vs. 147:»?/ '4 ) At wij thetta Gude'
uga mötet osörhindrade blwijsta kunna.
<>an sande nu sin lVnshet ned af
sinom ysga Rimmet / ochassine

Säte/ sande han yen«
ne / alhon ärttäreffvchachetar med



of/ at wtz magesorsia/
nom täcktar. Sap. 9: ) Ther om
wlllle wij wydare äkalla Hans Guddom<
meliga Varmhertighet, sedän wij wart
fölimnde MorgoN'öiftr for Hans Nade»
Thron mi Hlertans ödmlukhetnederlagt
haswa.- lag tackar tig:c.

Mstdens icke för them fom
Kroppen/och haf-wa doch lcke macht at dräpa

Clalena; utanrädensmeer
honom / som kan fördärfwa
bade Släl och Kropp t Hclf-
tvete.

3- ;.

stulle man w.W / HCN<Mirans walsignade? halla föreat wara
GS thm aldraolycksalMstt ibland alla
Menmnstior s Hwar och en lärer haf.wa sin egenbörda- Och hoo är som utt

G z thcsie

105Olycksalighect.



thctze jämmersulla ttzdersig afnogonsär«
deles Lycksalighet berömma kans Man»
gen tyckes wara lyckjaltg; men tryckes
af m henmg Sora"/ hwilken han hällre
«tt W sräter / (Psalm. 39-' 4.) än för
närwarande Werldens Karleckzlööla
Mennistior uptäcker / the ther/ ta the
GUdz Varns wederwardlghetcr erfara /

aro mycket otijdtge Domare / mcn Ar«
me Hugswalare. (Hlob- ,6:».) Man»
gens Ansichte synes wara gladlont ;

tAen Hiertat är sult med ängest och
Sorg: sasom Esthers/ ta bon stulle ga
in till Konung Ahasverum: Af tillökN:
till Esth 5: z. Mangen bär sör sitt Stand
och Kall stull en prydande Ähre.Klad-
ning; Men stulle man see Hiertat / sa
torde thet befinnas at wara mcd ang-
sian och Swärmodighet/ sasom mcd ett
Sorge-Floorbewcfwat; sasom man un»
der lorams Konglige Kläder/ nti Sa-
mana Belagrmaz ttzd / en Säck warse
b!ef. (2Reg,6:zo.)

§. 4. Ibland thcm /hwllkas olyck.
Mghet ofi kunnlg wara kan / larer man
Man twifwel förnembllgast beklaga thetze
cfterföljande/ nemttgen(«) CnStukoch

Bräc.
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Bräckelig/ men ther Mtte huuswllloch
förläten Meuntstm / som t mangel af
all Nordisk ttöst maste instämma mcd
Dawld: Chet Far mig sä llla at.jag
ar en stoor forsnmvelje wordenmi»
nom Gmnnom/ och ett styggelsem!»
nom kandom: Cde som nng jee vä
Gatone/ tye fiy for mig/ jag arfsp

gäten af hertat/säsom en doder/ jag
är worden säsom ett sonderssagit
Me (Ps;l:l2/,;.) Men ehuru stoor thene 0'
lycksallgheten ar/ssfinnesdoch/ Gudilof!
Mänge som utl sin stöl-staArmod/fiiseiigl!'
stekräckhetochhögstaföracht/ärmedLaza.
ro (Luc.>6: 20) Et sanstyldlgt Vudt barn/
och en utkoradarlwlnge till Hnuelcn.

§.5. Fattiq Fänge/ <umlstal<
letförsinfönafttjhet/ heder och beqwäm«
llghet / mastc ltida hoos sin Tnmnmsta
Fiende odrägelig Traldom / Smnlek /

Hunger/ Törst/ Kiöld och sadantmehr/
kan wijdare(^) bllligtracknas tbland the
Olucksallga, MenomhnnhakwerMd
med GUD /
ger sig om at blifwa utl Hans Här-»
leek; (loh. 15:9^) Sä wmder han ocksa
utl chettatlllstandet/underllgcn sörsörgd /

rPe.
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rtzkellgen trostad/ och omsizdcr pa ettGu»
di bchaMqlt jättförlosiad: Salon, Da-
wtd illcd mange nndre Gudz Barn tbet
ehrsintt hafwa/ och han ther om lale<
des tnlar: Lofwer I Gud/lärer hans hsrdt
3.yen wara Gläl MdLyff behäller/och läcer wäraFotter intet jlinta. Cy
GUO ttt v«fwer förfokt of/och pröt-
wat of fasom Sllfwer präfwat war»
der. Tu hafwer fördt osi utt Hack-
telje/ w hafwee lagt en pä
wära Lander. Tu haftveriättzkom<
m: NlennlMor sswer wart Hyf-
wud/ äre tomnetMd och l Matn:
N ien m hafwer utfsrdt osi / och we-
derqweckeoff. — >2

§. 6. Mtermchra(c)hörer medrät«
tautitheOwcksaltgas hoop/ en Fane och
afllne Stunmkommen Mrnniskla / tben
man sasom ett rytande Wlldmr binda
och wachta moste. Men och thetta haf>wer jm l.ytta och tröst. Ty ändrchtlMHellge och allwW GUden / för Men»
mstiones söregängna högfardeller nagon
ananSynd/ later hene raka utl okwan-
benämde Usethet; sa berygar lhkwäl för.

faren-



renheten: At han utaf sin Guddomme-
liga Varmhertlghet / Mwer henne ge«
mecnttgen hennesZörstandlgen/ at mm-
stone for hennes Mda; At honsin Bar»
het uti en sann Bootsardlgbct erkänna /
siq till ett Sallgt afsted ssicka och bere»
da kan. Till at söttijga thet: At och
the sunda thermedelst pämmte bliftva/
till at besinna : Hwad for en adel gO
wa/ ettgodt Förstand 6r / upwäcktetlll
at mnerllgen tacka Gud therföre / och
upmuntrade till at bruka thet till Gudz
Nhra och theras nästas stemma.

§. 7. Anttligenttillatförbijgaflere)
kan man (6) med högsta stäh! kalla en af
Satan uti lekanmg matto besatter
Mennnlssltt Olyctsalig; Tn Hiertat
bäfwar och alla Haren reesa sig up/ ta
man allenast läjer hmu gmfweliga the
arma Mennisslor utafthenne onbe Fi<
enden medfarne warda / hwilcs
ka han theu rättfardlga Gudens tillstä<
dlelle tlll nägkn thd ehrhällit haswer. -
Mensa whda somtheHe genomwarGUdz
innerliga barmhertighet / blifwa ifran
en sadan grastltg pläga lgen befrtzade /

om.
l>»/. ,7: /^,,/, M,c. Z: jl,»,.
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omwanda sig lfran sinä förra wägarswll»
10/wandraurl wars'HCrrcs lEsu Chrl.
stt Footspaar/ och fönwtasinösrlgeLissz»
ttzd uti en Hellg försichtlghet; ja äro i
sanmng («) thesördömde/som med Saul
(afi Chron» «.,;.) dss un sinä
Zammgar/ snnn förberörde/ och allasom inannagonsin Olycksaliga kalla ma/
tbe aldraolycksallgaste; ehuru lyckjallga
the för tberas hoghet / Nijkedom och
andra forgängeliga Förmaner utt Werl»
denne haldnc warda; tf chefara efter si>
lm Fäder ochia aldrig jeelmjet/(Plal.

Ocy thems Härlighet (som
them här/ lijka sasom ett o?ium och en
starck Dwck msöfwat och betaglt haswer)
faar inter efter them. (Psal. 49: 2°-) «.

tan lemnar ho»>s themallenastlmbedrös'
weliga ihugkommelse.

5.8. För thenne Olycksallgheten /

hwilken war trosaste HterlösareChristus
ICsus nti war UplasneTcxt/ med theH
lljmchttge färgor afmalar / ätwarnar
han sinä kare Apostlar och Larjungar /
zmd theras förftaaffardande till at pre-
dlka Ewangellum utl tbet ludesta Lan«
dtt; UndmMndes them/ huruledes

the
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the sig bade i lckdom och Lefwerne fVr-
halla/och hwad them uti Werldenne we»
derfaras ssulle: nemllgen/ Allahanda
wederwardlghet/ ia och en försmädlig död.
Men the stulle hällre / uti en sann för.
tröstan paVudz Helga styrelst/
ras Huswudhaarräknathade/ (Matth.
«: jv.) samt otwlswelachtlge försakranom en mnuig Nadebelönlng i Himme»
len/ (Matth. 5'»2.) utwälia ttll at liidä
Bedrofwelse med Gud; / (Hebr.
«: !5.) cln läta saran och dödelige Men«
nisttors oandeliga Tyranntz / försträc-km sig tftan sanmngen utt Christo; ty
theßadda cApoc.!«z.) höra tlllthe
Fördömdas Memghet/ hwilkawtz
för thenne gangen afGudz Ord / och i
synnerhet afwar Helga Text/wtlja/efter
then Nad som Gud förläner/ betrachta.
Säjom the aldraolycksallgaste MennistiHr,

stsrstodandes
Theras-Olycksalighch

~ Drsaak/och z.Best«ffenyet.
Hiclp GUd wij alrijd mäge ja

tvftrtieftverneanställs:
At
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At wij till ewjg tijdeiz fä
wär swära «mgalla.

Kät «fi wär werld sä genom gä /
At wij när lijfwet andas /

I Trone mäge faste stä;
Säffall i Frögd altwändas.

Amen.

nu / HERmus IVsn nl.
thtt För'a eller the

3)rsaak
anbelangal-.'Sakanthett utithe llla
mersäez memng/ mgalundautanenstoor
Gudz förlmädelst/tllläggias Gudl /
som wM at näZra skulle forgas/
umn at hwar och en wa«der siq nll
Bättrmg. Sasom Apostolen Petrus/
wlttnar (»Ep;: 9 ) OchGUD
togar: Jan hafwer mgen lttst tck
Dsd / jomdoör/ säger H ERren
HHRren: (Heftkigtp ) Tyelium.
wahl han sä wahl
ten som i synnerhet uti Terten / bestnf-
wes tlll sin oomstrackta och alla Mew
nifklors Wälde widt öftvergaeilde alz.
mächttghet; Förmedelst hwMen hanicke

mach«
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allenast kan Draoa Hroppen sasomthe; uan och fördarfwa Släl och
Aroppl Helsweick hwllkctthcm/ehuru
inucht ge tlie aro/ aldelcs omötzcllglt än
Sa drukar hau doch denneingulunda wij-
da; e en Rattfardig Domare/ som
glfwer t)n,'ariom och enom ezter Hans
wäiar, o l?es er Hans GärninZars
fsrer ttg <iclf l Eager HEN«
ren/ Hos.i;.' y. Menhwarmeds I chet
M for.,chtar Gndz Godyey/ tol<
samdey / och länglnodlgyey rchke«
dom / lcke forstandandes / at Gud;
milohet lockar tig nll battrlng: U-
tan efter tina harddet oct> oboot>
fardlgahierta/ jamckar M NF sicisi
womwredeparvredenesDag/ nar
Gudzrattwhsi» Doom bllfwer uppen.
bar/hwllkenFlfwaskall)warjom och
enom efter dans garnlngar / nemllga
prys och Ähro / och Dforgangelt-
yit wasende / them / som med to»
lamod »tl qoda Garmngar fahraef«
ter ewmt M / men Wem som en«
tratne äro / och icte wlha lyda jgn«
Nlngene/ umn lyda omtthetene/ o«

H gunjt
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gunst och wrede: bedrofweZse och
angest sswer hwar och en Menni.
stlos Sial somlllagör. Rom. 2:
4/5/6/7/8/9.

.

5. ,0 Förnamligast racknar HCN«rans Munn Mand sädanasin egen olyctsa-
lighetz wallme: alle otrogne; (Mar.
,0: ,6.) alle ogudachtlge(Psalm. 1>:7.)
alla falssa Larare. ( Llpec» 19: 20.)
alla G«d; fsrfsljare.
(zThess.:6.) alla Bespoltare. (Cla.
,z.> ,5.) alla oproori^a. (1^um.16.;;.)
alla hsgfärdiga. (Csa. ,4. r;) alla
Drmckare. (Csa. 5: n/,4.) alla Gi»
rugck (Vsalm.49:»f) allaraddaoch
Otrogna / och grufwellga / och
Nlandräpare och Bolare / och
tarlar/ och Afgudadfrkare/och alla
3ognachttge. (Apoe. l<:8) alla 0.
barmdertlga / som HCRren lEsum
uti Hans hungroga/ torstlga/ huuswllla /
nakna/ siuka/ och l hachtelsestadde Vrö«
der och Cvstrar/ imet spAat/ weder-

hyiat/ tladr ochbeiökt haswa.
(Match. ,z: Och uti en summa:
ala Ogarttlnxzmaft? (Matth.7:2;)
ibland hwllka alla obctänctte Menm-

stlors^
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fkiors Crälar/ii Cor.?:-;.) Ingalun-
da aro the ringaste / som uti Samwe»
tet och jaligheten angaende mähl / rä«
das mehrasor them som kunna drä»
pa Hroppen/ an for honom jomka«
fordärfwa Oläl och Rropp i Helf«
wete ; Hwllket HCNren ICsus uti
Tenen alfwarllgen förbiuder: doch ukesa ) som wore thermedelst then frnchtanoch KörsamKeten uphäfwen/ somalla
»lndersatare/näst och uti Gudi/ äro skyl<
dlgetherasförordnadel)fwerhet; Ty hanbesaller sielf/ at man stallgtfwa Rey-
jarenom thet Heysarenom nllhsrer.
(Match. 22:«.) Och Hans Muns An«
da sager uttryckeligen-. <>waroche«ware <öswerhetene/ som wäldethaft
wer/ underdämg. Rom.i;:l. Och utisamma Cap. v. 7. Sä glswer nnl hwar«
tom ochenHm thet I pliclitlge ären:
Cbem skatt/ som skatt bssr/ themtoll som toll boor / them radzl jom
rädzl tilhsrer/ themheder som he«der ttldsrer. Utan han menar här en
otMgfmchtanför Gudlöösa Sannin,
genes Fiender / antingen ut-eller innom
Församblingen: Hwtlka sasom the meet

H « sielf
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siclfwe anttamma Rärleken r ll
mnaena/ (2 Thcss 2: >c>.) S a kuuna tbe
etj eller lyda thmi jom lienne beranna
och <örsw!?ra; lltau haata / söttölm/
ech o«n rhc kuuna / söldnfwa och döda
them och komma ther mcd osta Mad/
at torr un mangen oem-,, (, Tim. 0.)
will lijda nagot / förwander hanhcllre
thcn Helge Andcs Negel
N?an »aste medrlydaGudanMen-
nistior) och bllfwer en stanneltg M
V«>adyrckare / och Grufweliq Släln-N7ördare. ty
han uphaswer wahnmachtl.qa Menni<
siior nti uttHierta/ öfwer thcn alznläch-
tiqa Guden: Cn Olälamordare; Ty
hän stömrbade sig sielf/ och thcm som ban
nnnngen förarga eller försumma kun /

utl en ewlg olz-ckjällgl^et.
§. li/Sadam sseeroch höres ofta/

tn wärr! icke allcnast utl allmenna för-
fölljellcr; Ta wängen utaf radhoga el-
ler annat köyllgtt afseende/förttjger el»
ler förnekar tben Himmelfke SannlN»
gen/ och wedersakar (hrtstum för
z.nenmsklom; cMatth. »o.' z,. ) uran
ochcUlestutiFörsambllngenSrollga til<

ständl



siand; I thet man utaf ansten<
de tlll the mächttgas och forlnö uas
Pcnon/ hwllka man tlll nägon jm
nyttas afsaknad/ intet garna fortölna
wtll/ är antmgen kallsmnig/ eller un«
derlater aldeles tM at tala ellcr göra
thet Hans Kall utaf honom fordrar; I
spnnerhtt utt,3 aro och Cm-
betet: Md hwika thet utaf Mennt.
skto fruchtan/ stundom beklageligen
salcdes Nllgaar/ at l)wad Horsteel
Mll/ tt)er lager Domaren/ pä thet
hatt fkall göra yonom en nenst ?gett.
s Mich. 7: ?.) Utaf thet förut nambda
standet ma hwar och en pröfwa sig siclf/
om han efter sin ssyldlqhct/ kan s.»tja mcd
godt Samwete ln för Bud/ som känner

Psalm.44l".)
Stjjag wlll lcke lätastoppa mig
eNunnen tlll/ HMretu lveest tyet.
(Psalm. 40: lc>) Vefinner man hoos
stg wederspelct/ och ohelgar nu
ren lbland Hans FolH (tä
ingen LtzUahra/ Gudilos! wldhandm
är)allenast for en HandfullBmgg och
för en beta Br<sd:(Czech l;:i9) hwad
stulle wahl ta stee omman hade tlll at

Hz haw



handla med en ogudachtlg lNeg.
»8 17. Cap. 2^.8/26/!/.) somagde macht
tlll at spela mcd o§ sasom Hcrodcs med
Johannes (Marc. 6:17.) lagsruchtar/
at mangen Uria (af-Reg.i6.il.) Stul«
le byggia Aiwret sasom Alias wllle.
Fader war/ inled otz icke t Frestelst;

§. li. Det jamma händer icke sal-
lan uti mangens Christendoms allmen«
na öfmngar/ isynnerhet/ hlvadwarsee»
lande Rastas Bwderliga straffande
anbelanqar / hwilket maf förberörde
Menntstioftuchtanofta tMbaka sättes/ehuruhögt och en Cbristen/ för then
halsosamma nyttan stull / som ther pä
gemenligeu föher/ ta thetirattantljd/
uti en Hellg Nijtalssan försichtellgen
bwkas/ i förmagojafGudz Ord/ther tlll
sörbunden ar.- hwarföre bemalte Vro«
derliga straffandet afen Gudelig Lärare"
icke obilltgt kallas: En Andelig Almo.
so/ hwilken wijockthem/ somofitherom
intet bcdia eller anmoda styldige äro /
efter HErrans besalnin: tu fkalt icke
hatann Broder itinoHierta / uran

tl,
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tu stalt straffa tm uästil / pa thet
tu icke statt lqda Skull for Hans
skull. Lev »o: 17. TM at förtijga thet
At en stoor D-el/ochMandthemen hoop
Gudlösa Huus.Fäder och För.Udrar
sig uttthetta mahlet/om loftphsska»
da(Amos6: e.) icke chet nngajiebe.
kymbra;lltan thet görtbem lijka mycklt/
om thecas nasta eller undergifne wandra
antingen pa saligbetenes eller förtappel-
sens Wag / allenast the wederbörllgen
göra sinä Svsior / och richtlgt sörratta
sitt arbete / sä aro the mcd them wchl
ttllsiedz/ och läta Predlko-Embetet al»
lena bekymbra sig om thet öftlga: Sa
finnes änteligen sombllga / som lata
sig tyckia at wara har utmnan om sin
plicht nagot ömare/görandes sitt tlll hoos
the ringare; Men skall thet gälla the
myndiga / sä ttzga the hellre Ma / och
göra sig delachnga as Fremmandes
Synder / an förmana the ostdnga.
(«Thess 5: »4.) och wmlaggia sig om /
atomwandaSyndarenashans wä«
garswlllo.lac. 5:^0.)

§.,;. Men hwad star ositillatgbra/
ta thenne sördömmellga rädhogan osi /

H 4 anttn»



antingen utt wart Enchcte och Chrisicn»
dom lgemen / eller wid ICm E»
waugcltj bekännelse l zynuerhet/ twMcen
och hinder komma will 5 Frcl,V.ren IE«sus lärer ost uti Texten: m.!.,.
N"Nul elle Cller atmanutaf
fiere oltzka wederwärdlgheterstall utwa«
liasig then ltndrigaste / steer
uti tllnmellge ting/ saframt en sadan
srtjhct arniutas kan; Sasom mali scer
af Dawtdz Erempel: Hwilken /ta ho-
nom afProphtten Gad/ pa then Nä«
dige och jälnwabl uti Wredcne pa sin
Barmblrttghct tänckiandc
nar b!cf föresatt/ athan tillwäl förttent
straff/ för thet han afhögmod haderuck'
nat sitt Folck/ fiulle uthwällia sig/
anttngen try Mrs Huuger / tre Mana»
ders ftycht för Fienden / ellcr tre Da«
gars restilentie unLandet; Waldetbet
sidsta «asom thetlattaste/ faijandcs: Mig
ärstoor ängest/ men latr nng falla i
HlLßrans Hand / (tyhansßarm.
herrigftet ar stoor/) jag wlll icke fal«
la l MenntsktH Hand. s, Sam 24:
,2/.?/,4.) Och emedc.n wid ett Gude-
liglt och moget jamförande / noasamt

finnes
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finncs: at thet tnnmellga / so«n oz; ftr
Eamnngcnes/ el!er en rattsinnl.q nijtal»
ssans Ml/ uws wi snqwijsa Mcnnt<
sstrr / (doch ltteutan Gudz tllWdtels?)
N blndes cller tlllstyudas kan/ Me ens
star tlll l.t ltjk,ia emot thet ewlga/ sonl
öswer alla Nssallln,qar vchklcmma kom«
ma ssall; Tnrädcrwär k.uc Ätcrlöst>
rc/ at wij bullre/ med andm hansFrtj.
motiqa bckännare och upnchtlga alffä»
re/undcrgifwa osi/ omGudl ja dchagar/
döteliqa Mennlsswrs ändeligaWrede /som ttll thet bögsta intet kmnm komma
wtjdare/ an tm en ttzd andce»
llgen drapa Kroppen / sdm thcs sörutansig förqangeltgbetene underqfftra moste:
sedän dafwatdemtethwgd tdemelir
glsrakunna; (Luc. ,«4 )m Sl Uen jom
etter FrMrmansens sansardiga
odödellg ar/ fonna the mtet) hwamcn
betaqa then Andeliqa
som sine standachtlga bckännare /

jclmwäl under the Aldradäfttgaste p!ä»
gor riikellqcn meddew p aqar / som tbe
Hega Mlirtyrers Exempcl betygar;
minore beröswa hemie Sallgbclen ;" An
at wij mcdrädholla ssr Menlttstior /

H 5. ssulle
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ftulle fororsaka utöfwer osi af tben otö.
deliga Gudens stränga Natrsärdlghecthe

oändeilga OllFsa-
llghet: Then wtz.

§. 14. Förthet andra hafwe tMat
bttrachta tMdesßestaftenhet:Men
hwar finnes en ibland the Aldralarda»
stt och stickellqaste Männ / som henne ttll
alla delar sullkomltgen bestrlfwa kan 5
Thet bllfwer wW wld e«.

öfwer Esat. 64:4 och iCor.2: p.
At thet intet Oga hafwersedt/ och
mtet Ora hsrdFoch utt mgenMen-

fitgitar/ thet hafwer
Gndberedttl)em/som hons data.Me.
starenmed lärda slungan (Esai. 50.4.)
Giswer ost uttTerten/ jcknteentrogen
ätwarmng / en märckclig anledning illl
thenne bestnfningen: 2tttheFsrdöm-
das OhcksMhet bestar «sl theras
Omlars och Hroppars fordarfwan-
de l <>elwete. kemnandes ofi ther
med then efterrättclsen: At säsnartSlä«
lm / Mennistians andra wäsenteliga
dchl / (then thcr/ som sagt ar / afiw
LM dräpas lan/)warderstlld förme.

delst



delstdöde tfran then ogudachtigas Kropp/
utan förcganqen Voot och omwändelse;
Maste bon ofördröMgen för lEm Chri-
sti Nättfärdtga Doom Stohi/ tlllatas.
Horn och strart ther pa underga/ then för-
sträckeliga Domen / och wahl förttenta
Olycksallghetem som Kmval öfwcrthen
tlll ewig försmädelle och blygd mi all«
mennä upstandttse upwackta / och med
then sörbnnnade Sinlenföreenade Krop»
pm/ pa then yttersta Dagen/ medthes.se Ord f ossenteligen stall:
Gäar dort lfrkn mlg l förbannadeu»
tl / som Diefie«nom och Hans Snglom nllredd ar.s Mntth 25- 41.) Skolnndes thenne thefördömdas Sial och Kropp utan ater-
wando fördärfwande/ mcnaldnq dödan-
de olncksaltghet/förnämllgast bestä uti
twaggehanda: («) !N3l?lentl2omnlsbc».
Nl, utt en fulkomllg brist pa alttbet go«
da/ som MenntMans Hlerta uti thet al«
draringaste/ frögda eller wederqwickla
kan. (/3)ln pserll-nriä omnnm li.utt en/
utt allo matto beklagelig dclachtlghet u«
tafalt thetonda/ jom mannagonsinup<
tänckia eller namna kan.' Sasom thet

Ordet

123Ohcksaligher.



Ordct ellcr somuithet»
tarummtt ftrfs nti

Terten finnes; Förutan andra/
< synnerhct uttthesietwannc dem'rkcl!er/
sawtUunwar Swtnska/ somuti tyen
dyra E>udz MannensLuthenTysta vcr.
sio» brukat wardcr. *

?. 15 Hwad thet förra ellcr ssova
a-bcwngar/sonl tbegördömdemed tbe-
ras högsta afsaknad / ssola aldeles för-
lustlgebktwa- Sa stall ther chland wa<
ra tket sornämsta: Gudz Hellga och

Ansichtcs!allga astadande; Hwar-
lslän theCiumm» cum in per»
p^uun) och tlll ewlga Wer stola rei<-sse.
r '6«> och fördrefne warda. Om nu Mus'
chowittsnc/ HlLßrans Dyrt Vterlö»
ste (Säsom s'!e.»s,ul utl sin Muschowi»
tlstc Ncesc bestrlfninst berattar p28.22i)
fkola Kalla thct för thcras höqsta olyct-
slllghet; oin them för nagou begangen
öfwcrträdelse bliswer antydt / at the in«
tet mera skola fäseesin (!?«.« klara Ögon:
Och om hoos Pault Äbörare utl Ephe»
so/ Hans Skllsmcho isran them en stöor

graat
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graät förorsi kade/ ja at the follo l?o«i on «m Halsen/ cchkyste yonom/
sörjandes. rt äst för lher Ordet skulls«m han jagt hade / at che ltkesrul.

le faste hlins Ansichte. (Act. :o ;?:

38.) Hielp HERre Gud! Hwad j'lw
n:cr och klaqoqrat stall thtt ta bll wa
ibland the Fördömda s Ta them for.

kunnat warder at tbe aldngstola fa fee
Gudz Ansichtes Ty (l)eum non v,<ier«

s>n nis supplicis:) 3!tlN»
tet ste Gud/ alla HelwetcSplagor: Betygar nernKgräul.
nwt lnlzentluz och siM: om

wore/ at Gud siulle gsswa
them Fördömdom alienast ett Nade-
Vllck / sa wore theras Hclfwete them
iutet Hclfwete/ utan Paradijs.

§. i6. Hwad thet senare ellerOnda
widkommer/ nti hwtlket the Fördömda
stolahatwa delachtlghtt: Sakanman

rumtillat förtyga)
allenast utaf thet ena Ordet:
te/ som ut: Terten finnes/ nogftmt wb
bämpta: Uti hwilket ställe HERNen
ICSUS brukar uti Grundspräkct thet
Ordet/ Haswandes thermed sitt

Hel-



Helga afseende vä en Ort uti lerusa«lcnls Östra och Eödra Förstad / kallat)
etterHmnam.,Varn/ som honomfor<
domtnnehaft/Hlunamseucr Hmnons
Daal;
Afgudefka luda-Folktt/ utat Satans
tillstyndan hade sedermehra tillagnat ochVhelgat the
ock ther sammastades npjatt bans we<
derstnggeltga Veläte / giort af Koprar
utt en Konungz Gestalt/ med Oxe-eUer
K«lfwe Huswud/ men tbcn öfrlgadeh<
lenjasom en Mennistia mcd utsträctteAr«
mar; Offrandes honom/ sinä
Varn efter the grufwellga
Exempcl (l : iz.;.) emot Gndzkla«
ra sörbud/ Levit. >s:-i. Tustalt tcte glft
wa af tine Gäd / at tyet Na! np
brännas för >/alecli, at tu tcke ot)el«
gar tms Gud; Namn/ty jagär
ren. Och toi thetta förskrackellga Men«
Nlstto-ossrandet söretogz/ som ganstaof-
ta stedde / gtorde man en Cld rundt
omkrlng berörde Belatet/ och drefthe ther
tili lielime«cle Barnen tber utl: Hwllka
wiljandes undfiy Lagans hassttghet /
togo sin tittfiycht utt Witttt/ so»u war

iholigt
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ikoligt och stoo wijd öpct; Men kommo
myckit illa ann; Ty sa snart the kommo
thernti / gasthctsigstraxt nllsammans/
Och ltjka soin upslukade them lefwandes.'
och emedan thet utas then ombnnnan»
peElde hadeblifwltglödande hctt/blef-ro
the ther utllammerllgenupbrtwdc;hwil«
ket!"ol«t" fölbanade sä kaliade Prä«
ster/ mbillade Folcket/ atsteeutanßar»nens ringaste sweda / tlll Foräldrarnas
Svnders förlatelse / och thems egen sn»
llghct. Men pa thet the offradcs Skrahl
lcke stulle höras/ eller beweka nagontill
medl^dande: Haftver man brukat ther
wid Pukor och andrahögtliudandespeel:
Hwar asthenne Daalen wld ett annat
Namn/ ar worden kallad 'lopKer*/ afsamma inttrumen«ll rörande.'" Sä«som nu omtahlte alendlge Barnen/ uti
berörde ceKenns eller Hinnons Daal /
utl beskrefna glöoande Velätet/ utstodoen osäijelig sweda och Marter; Sä will
Frälsaren ICsus förmedelst thenne »lw.
Lon och ltzknelsen lata os sörsta: AtHel.

wete
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wttet arett pynormn/ (Luc. 16:28 )
all jammer sasom en Ström/

öfwer the Fördömda' lnwärtss och
Uchwärtes/ utgmtasstall.

5. ,7. Inwärdcs skola the utan a«
terwando/ och mykit haftigure an Isra-
els Baru utiÖkliene utafbrani-andc Or»
mar (ttum.il.- 6.) Plagas af en odö«
deltg Samwen Mark/ Ezai. 66 ?4 )

Som alt jälntstall btzta och agga lheut/
för tberas
och nUkommande Nllstand. För lhet
foregangna / attbe thet härllga tillfal.
let/ utt Chnsto lEsu/ them/
thenne ofycksalibetenatuudeomma/ ym«
tugt tlllblnda lätit/ ftamhärdcligen for-
acdtat- Thestolaöusta; Menaltför
seent:

O at wij i stället för tke
och ficre Hhr, som w!j om Voot ochom»
wändelse fafangt för ofi
hade nu allenast en timma tijd nll at
betanckta osi/ sa wllle wtj gärna/ ach
hurugama/ mora Bartnnss i
och A<ko. (Math. n: 21.) Men sada.
na och ftera önstmngar Ma ssee förgäf.

wes



wes! Ty Gudz Nädes Dör är och blis.
wer for thcm l ewlqhct tiusiuten. Icke
mindre Owahl skall thcras Samwete
förorfaka hoos thein / för thcras närwa»
randeocktlllkommande tlllstäud. Che
skoln fucka fsr Andans HnZest stull/
(8.P.5:;.) och utlatn sigutaf „

rinn med hlssellga Ord emot Gnd /
„

alla Creatur och sig sielfwa. Gud „

ffola the för theras odrä- „

gellge Plägors stull/ som the wäbl we» „

ta sig ltjda af Hans Nättssrdlabet. „

Ofwer Crcaruren ffola tbe bessngt „
wredgas/ at the af them adcles for- „

Utne/ ffola dliswa utt ettfwtgt mörc. „
ker; Men utdofwer siF siclfua ffola „

the i stället för thet/ at Naturcn gruf-..
war sig för Dödm/ och sökcr sittbtzbe- „

hällande/ önffa honom; pä thet the,,
doch engang theras odragellga Ow^da.»
och Martter undsilppa motte. „

§. «8. Uthi uthwärtes matto/mo«
ste the lata behaga sig ett elandlgt Her«
berNe/ som kalläsuti
och ar: en bnnnande
25.) MtewlgtHangelse. (Matth.f^s)
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zi n Auulss tyer mtet watn uti är.
(Zach. 9.-11.) lLn Grop dmp och
wtzd ncg / bonmZen ther mne Md
Ock enycklttlVed ar: Hwilcken
ransMda uptanda ftall/ sasomen
Gwafwel-Strom. (Csal.;o!z;.) Men
hwarest "thttta faaseliga Owarteretär;
ther om willle wij sa ltztet bekymbra oH/som enKongligVrud latcr sig wara an-
gclägltat weta/ hwar Fanga-Hnuset är/
alleuatt hou komnnr till at besittm thet
Tlmmrer utt.KonunZa«Huuset / som
Henne utaf Hcnms Hcrre utscdt ar:^
Gud lättMgeN Utafosi/ thtt expes,menta-
In es ebrfara! Thcr lämpte skola the wllra
högstbeswaradeutas ett wederstyssgell<
Vtt och Gälstap/nembltgen
dehls af Dlefwulen och Hans Bnglar/
solu ssola sörMäckla/czwalta «chpläga
tbem. H'Hrskräcöta med theras grymma
gcstalt / som stall wara msende sinom
tuscndefalt faciseliaareanettSpöke/ för
lnvllket man lykwal af förstrackelse ossta
bcswlmmar.- SasomKonungSaul/ ta
thcn sirmeentte Samuel sig honom up»

pen«
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penbarade/ och sade: I MMon skall
tu och tlne Goner wara nar mtg/«- -

fsll han dastellga till lordena/ tv ha«
tunde lcke jiä/och wardt swarltga for«
farad - - säat ingen macht war mehri
honom. (i Sam 28.' ly/ 20.) Och c>2r<ii<
nalen Oelcenliu,

, hwllcken öflvtr ttt
Spöke/ som
uticn stoor swart Hundz-Gestalt/ ined
lanaa alt m till lordcn hängmllde Öron
ochbnnnandeägon/ warseblef/ sa stoor-
llgcn förstracttes/ at han söll uti swar
Slukdom/ och wal dtstraxt ther efter död."
Dwälia stola thcOnda Andarthem mcd
allehanda Hiert - btztanda HadesOrd;
Men Plaza utt sielfwa Wärcketoch mel>
Gamlngom; Ty audoch tbe ickessola wa-
raGudz ractwijsaDoms ordeutellga
curo^z; emedan slels,kall lä»
taregna/(sawahlöswer the Fördömdasom och Dtefiarna/) Llungaltde/ Wll>
och Gwa wel/ och glsiva them Owa.
der ttll Lsna; (Psi'.-7) Sassolathe
doch/ salom the Fördömdlls «^elper«e
Fiender/uti sin egmSwcda tillfoqa them
allehanda/ ochsamyckit forssMeltgare

I» lam«



och Hmtans-Wee/ fom tbem
ther tlll hwarken Formsgenhet eller
willm feelanoes warder< Icke Formo»
gendetl Tv the aro starckare än Men»
msktan, i chnnerhet the Fördömda / l«
fran hwllcka Gud sin befkärmelses Hand
aldeles borttagtthafwer: IckelVlllm;
Ty thct är theras Lust / tä the nägot fö».
därfwa. Hiob 4»: >;.) Oct> emedan the
tntet kunna hamnas pa GUD för thet
han the m sin Rattfärdtghet utt the.ras Fall/ utan Frelsiire lemnat hafwer;
Ty stola the jokia tlll atstäckiasinHarm
pa the Fördömda/ som sram förthembe-
rörd.stooraFörmanenhafft; MenMn-
nellgen miWrukat hafwa. Dehls stola
the Fördömda histellgenbestvaras afthe-
ras öfrlge Sälstap/ theandm tsrtap.
peljens Barn; Halstafthemtill hwil.
ckas ofärd the pa ett eller annat sättkun.
nat wara wallande Afthcm moste the
höra Mmnde och andra graftliga För«
bannclser: WecEder I mme förbannade
Föräldrar/ Lärare/ Huus-Fader/ Varn/
Tlensttbion/ o. s. w.som mig tlll thenne
Wandan bracht hafwen. Ach at then
Dagen aldngwant tM/ pa hwllken >ag

eder
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Cder sedt hafwcr' TyhadclEderstyl»
dighetbattre i acht tahit; hadeCdraOn-
da mlg icke sörfördt; hade jag
för Eder förmeenta Wilhlfärp ssull tcke <a
mycket lupit/ och farlt esster thet För-
gängeliga/ och ther wid sörgätit bade
Slal och Samwetc / säworejagicke
kommen uti tbetta Mnorummet. Och
ändteiigen stola lyd.i en
outjatjeltg Puna/ emot hwilcken the al»
dra gruswellgaste plagor / som then ena
Mennistian till then andrassördärfnä'
gonsin uptanckt/aro allenast ett Barna«
Speel.

§. ly tNanssrfkräckes/ochbäf-wandetomeruppä ensRlstt. (Hiob.
6 ) Ta man laser.' Huruledes thmMoscowttlssc Tprannen e2liluvill

lätit l;?;/ steeka ll.ciwwenö,nten pä
Wltqensten luk", Voije / jämte annat
söcnamtFolck/leftvande pä spttt*. Hu«
ruledes then sammafältochczseqvel2töf«
wer jm oskyldtga l7Znr2!el lv,n KlicKZölo»
vi 2 en sa förstrackelig Dom/
athan stulle blndasnaken/afHänderoch
Fötter wid en Ströck-eller plagoMntt /

I; och
<?st,/,ie<il (!,,«»./. ?«.,< /.iz.
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och bwar och en utafhcmsHoffbetiänt'
ta moste stära sig en Lein eller ett stycke
utaf then leftvandcKrorpen / lom utstod
i medler ttzd en grajellg wanda *. Hu»
ruledes säporelKonungen l Kessien latlt fta
Keller lcswande/ och sprän-
gl'a honom mcd Salt**. HuruKdes the

mcd ett besynnerllglt/och asna«
turen myckit heetareWatn/ nn siudande
Beck och jmaltßly/ som stntt fimms hoos
them uti en BrNnn/ then the ther ssola
kalla Helfwete/twungit msn«
ga tusende Christna tlllatförsakatrona/
tsa matto: at the latlt salia nagra drap.
par utaf berörde Watnet uppä theras
dahra Krspp/ hwilkcn the förmedelstbe"
handige Mcdomar ftrarr igen heelat/
och saledes dagcligen med them psocetier<»r
och tillwärckagat/ tn tlll thefi the/ om
mötjeliglt want/ med themsittDlcswul-
ssaandamahl wunnit"". Huruledes
!.2urenliut bllfwlt sttttt pä Vlööd *"".

bch
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OchBcl,2cK latlt afhu.qga en?erli3t»
th< s Hander och Fötter / och besalt at sat-
tms then öfttge Kroppen uti siudande
Smör". Men altthetta med mchra gruf»
weliglt/ som man utt Hlstonerne lgen fin»
nakan/ arsasom Solegramd emothecla
Werldenes Sand/ ock sasom intct emot
Helfwetesplagor: Man mä betrachm
anttngen theras l)äftl'gt)et cller wamch-»
tlgdet. Häftlgheten stall wara sa stoor/
at the Fördömde utanaterwändo / eller
tlllathafwa then rmgaste lelpirÄtion ochroo dwarken DagellerNatt/ Apoc.

II.) Skola ohörllgen qwälias utialla
tyeras Hrafter / Snmett och Le;n«
mar. FsrständLt med uhrsinntghec:
Wllllssn med ftrtwlfian: NNnnet mcd
theftamlednagodaDagars stadiga chug-
komelse: Gynen utafthet glödandeFäil«
HelseHoch the gryma Dleflarsjnmer fulla
astodande/ af Nöök/ Damb och siudande
heeta Tarar: Hsrsten utafthe onda An-
dars saseligarytcmde/samtthe andraFö-
rdömdas Grat ochTandagnlflan:(Matth.
8:12.) Luchten afHclfwetesslmckande
Swafwel/och thesöttappades orenlighet:

Sma«
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af m odragelig hunger och törsi,
Ml hwllke tbc lckc stola ha 'rva tlll at fägna
siq utat tl>'n rmgaste Wamdroppa/ tlll
atswmka sin Tunga mcd:Rändzlan utaf
en hastlg / som stall lckc allenast
unvaites hängla wid Huden / utan och
trängla siggenom Slal och Kropp/Märq
och Veen/ Hdraroch Senor/ Lefwer och
Lungor/ Hiertatoch IluUswor Ochthet
mcd en ewl.a warachnghet; Ty stulle
thc hafwa tyct alldranngaste hopptt om
nigonsörlatzning/ stullc the liidä thenne/
ochallannorsinolocksaltghetmed glädlc;
Njen tye stölaplägas Dag ochNae/
lfrän ewtgdet tM ewlgdet. (Apoc. 2»:
,Q.) cherasCeldnrenewltmerlm Eeld.
(Matth, '8:8.) Theras Försmadel'e en
ewlgHörsmädelse(Dan.»!.' 2.) Theras
Pijno en ewm ptzno. (Matth. 25:
Tberas Fördärsett ewigt Fordaf. (2.
Thess i- 9.) Theras Votjorewlqa Boi-
jor. (ludcr. v. 6.) OcK Rokenaf tde-
ras Pläqo ftall upsttzga af ewighet
tlll ewtghct..(Apoc. >4'11.)

§. io Osjssmel och nägraandraFäder/
somfördestulläro misesicoldezcllerbarm-
hcrtistekallade wordne/haswa wähl jämte
the Wederdöpare/ som mi wärChrlsteli-

136 The FördZmdas



gaoförandrade ste QonkelNon,
,7. .5". fordömde bllftva / wewtemot
thene the Fördömdas Olyckiallghch war«

fölewända: Som stulle thct
ttrafwa badc emot Gudz Barm'yerclg<
yet at m grufwe«
llge och utan aterwändo/qwälta sinaHän»
dersWarchHttlst emedan cmcllan n»,li'm

intin,ln,-., Brattct som är ändcligit/
och Starsset om thet stulle blttwa ewlg:/
wore lngcn plnpoltla» och lijkhet; Men
fafangt. Gud; Barmyenlgdet är
wählstoor(Ps l,z>: lf<>.) Och rpah<
mr lftän ewlgyet ttll ewtglxt/ sfwer
tyem som ftuchta hcmom (Ps. 'c>,: t?.)
Men them <om hmne här utl ttden ftamshardellgen förachta / skal Domen utan
BarmyertM)et ofwergH. (lac. 2.,;)
Och Gud; Wrede (,ombrinner m tm
thet (l)e,n. l-:«)

bllfMel öfwertdem (loh.;:zs.)
Eammalcdesbltfweroch Gudzßattsär-
dlgder utl thetta mählct «Ndeles osör-
kranckt; ty änooch tbe FördömdaS synd
tntet Kafwcr wnrit cwlg c Z^ul)
«tl sig sielt/utan bltswlt offtafnlbovdat uti
en kort ttzd i sa ör b m Uwäl ewlg(r»tio.

25 ne
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nec,i?ieK!) l anstende tlll Gud/emot hwll-
ckenhonbedreswen är; lämwal och (52.
twne peccanäi) hwad NtraN och
Wlllian tlll at synda anbelanqar/ hwil-
cken hoos the Ogudachttga ar oandelig;som ingalunda astundaatwardaloste i-
frän thenna dodzens Rropp / (Ron:.
7:24-) utan önsta sast mchmatlefwa/
om mötzellglt wore/ tlll ewig tijd/ och för-
lusta sigutan aterwando / utafsine Kötz>
llgabegarelsers fulbordande. (intinimzer-

remr.'lguler.) Therföre ärtdetochratt-
wtjst för Gudt (: Tehssttö.) at beläggla
(cxrenlive ) en ewlg aträtill at synda /
mcd ewigt straff; ehuruwahl thet (>»ren.
iive)staU wara odrägellgare för tyenena
än för then andra/alt ther efter som hwar
och en thet mcd sin Ogudachtighet föror-
sakathafwer:Sa at i>o och ftmpt
the Sodomeers Lande/ fkall wara
drägellFarepäDomedagen/an c1,012.
2M, och C2pern2U, utl hwllkom

hade gwrdt sina mästa
Hraffter/och the hade lqkwählmtet
bätttat sig. (Matth.l,:2o/24.)
Math.2;:'4/15.(Luc.1U4?/4s.)Dochskall

then
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then mmstaZntstan afHelswetesEldwa»
ra osätjeltgcnhäffngarean the aldrafwä-
raste lordista Plagor / om the an alla
utl en hoop sörjambiade wore.

§. !, MenHErrehootroortdet/
at mja swacliga wredgas/ och l)oo
fruchtar sig for sadanatme Grymvetp
(Psalm. ,i.)
lee ther öftver/och halla alt thet som om
tbe Fördömdas Olycksallghet lares/ för
tjdel Fabel-warck och Menmstw-djcht/ sat-
lande/ onnckc uppenbarliaen afftuchtan
förwerldzllglt straff/ doch yemllZen utl si«
«a Hurtan: ar n« thet Loffee
om Hans nllkommelje? ry lftän then
Dag Fadema aro afsomnade / bltf-
weralt/ säsomthetafCreatmens be-
gynnelse rvartt lMwer.Otsrsedt äro wy fodde/ och sara ater
bore/ lälom wij aldrzg want Kade/ ty
andadrächten lwam Najorar en rok/
«ch warr Cadl ar en Gntsta / jom af
wärt Hierrä ntgär: nar thet utsiäckt
ar/ ja är Lnfwet borto som ien Fal«
aske/ ocb Anden forjwinner jajomett
tunt wader. (Sap.2:,/;.) Och med
then ftrsta Atheisten Lam/hwllkens Tahl

(Gen-
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medsinVroderAbel/ effier
Ravmernas berättelse/ thetta warlt has-
Wer. (l>!an
culum »liull , nec mescez pr» zust>s,
nec p«na pra impii,.) thttär HWarktN Nck»
gon Dom/ ellerDomare/ eller annatLM
eller Löön för the Fromma/ eller straff
förtheOgudachtiga.
Otroo glöra GudzTroherom mtet?
bortthet. N)are Heller Gud jannfar-
dia/ ockhwarockenAtheistlskMen.
Nlskmlognachtig. (Nom.?.;/4.)
ten i Israel (sombäde sielfutiwarafhan»

och annorstädcs/jumwahl och
genom sinä utkorade Wlttnen utt tyet
Snmbla och Nya Testamentet om the
Fördömdas Olockialighet predlkar/) lm.
gericke (, Cor.lf: 29.) Htmmel
skola sörgääs/me" Hans Ord fkola lc»
ke forgäas. (Matth. 14: Wllia berör-
de Velpättare icrehöraellertroohonom/sa magethe fara fort nti theras Ondsta /

om them sä behagar;Men wnra ther soria»
kradeom/ atl?anssalengängtalamed
themuti sine wrede/ock med sine grym
het skal han fsrstrackta them. (P».,1.
2:5.) Troon ssall giswas them i Handcr-na
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na mcd Helflvctes Eld och Swttfwel.Her-renlEjussörhlndrethems Arghtt/ och
beware sine Utkorade / t synnerhet wär
rcesande ilngdom/ctttheickc mageasthcm
besmittade och försörde warda-

§. «. Fomtan oftvlwnembde af
Satans hoop )hafwerman
stoor orsak till at jämra sig/ och högell»
aen sutta öswer therasofard/ som oboot«
särdellgen stadde pä allahanda motwil-
liqa/ ammgen förr s§. ,o.) upräckncide
eller andra fordömmelstn förorsakande
Synda Wägar / gK utt Diefwnlens
Snaro/ afhwllEom the fängneäw
efter Hans wlllia/ ( 2 Tim. ?: :6.) z.
frän tden ena Ondsronetlll thenan<
dra/ (ler. 9:;.) och fsrskracölas ltzk-wähl som nogast ett «ögnableck for
Helfwete/ cHlob.-i:,;.) somhafwer
utwldgat sinä Gläl/ och upgapat
med sinä Rafftar ntan mätto / (Esa.
5: »4.) Mat upsiuka tbem. The lspa
alle sitt lopp/ iasom en grym Häst i
strijdenne. (ler. 8: 6.) och halla them
för sinä arqaste Fiender/ som utas ett gu«
deliglt them thetförlnee.na wlllla; the aro honom gmmse /

so?n
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som tl?em uppenbara straffar/ och
hafwa en stygsselse wld then somhäl-
jojamt larer. (Amos. ic>.) Ickemm«
dre medynckan warde äro the / som hwaro
kenlata sig tyckla/ at thet som om Helf»
wcte predikas/ angar them / unndre in«
billa sig at haftvabehoftlllatsruchta sig
therföre, cmedan the uti Döpelsen l)af<
wa lkiädt sig Chrijwm. (Gal.;.- »7.)
Kunna laft och förstathen Chrlsteliga La»rans förlnnnbsta Huswudstyckcn / bekän»
na Chrlstum med Munncn / dywista then
almenna Gudzttensten / gä nti bcstämb-
da tijder till Skrlsst och HERrans Hög-
wardiga Nattward/ siunga och läjä Mor«
gon och Affton/ lara ste sig as Menin,
stiom förmcdelst nagon Glfnnldhet och
Almoso/ och sora elliest utwartes en tmn>
melig arbahr borgerlig wandel; haflvan>
des ett steen tlll Gudachtlgyet: ( 2

Dm. ?: 5 ) Mcn huru thet för thet öfn»
ge stär tlll med then Menni-
ftlan/ och theras Omnes ssrnvelje /

( Rom.»:: 2) som pa Erones Räctfar»
»igyet cNom. >;) nödwändigt sillja
znoste; ther glöra the sig föga bekymber
«m: At slgsle.lf/ och ra.
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«4;
ga sitt Rorff uppä sig/ och fsllm
Chl-lsittm (Matth. 16:24.) Hr chem en
obekant saak.- at sara effrer Helgelje /
(Hcbr.
GudzUtkorade/ Helgon och Hske«
lige / utt Barmhemghet/
wänllghet/ Gdmiukt/ Sachtmo-
dlgyet/ Longmodlgyet/ (Ce11.z.1!.)

rackna the för ett opus lupeseso^tiontt,
eller en öfwerlops gärnwg. Men the aro
pa en Wag med the sörra / sara wtlle /

och wetss tcke Gkrlffterna/ ey eller
Gud; Rrafft; (Matth. «:2p.) och mo<
« ste fördenstull lata underwtjsa sig: at
„ then saltgglorande Troon/ ther af the
~ sig med Tungan berömma/ ärlctena»
„ gon Menmsslig InbMmng ochDröm/
„ utan ett Guddommellgit Warck utt o§/
„ som förwandlar otz och föder ofi pä nytt
„af Gudi/ (10h.,:,;.) och döder then
„ gambla Adam/ giör ost aldeles till an-
„ dra MenNlstior/ ttll Hiettä/ Mod/
„ Slnne/ och allaKraffter/och hemptar
„ then hclqa Anden med sig: sasomthen
stom Gudz Redstap Luthcrns/uti sitt
Gyldene Företahl öfwerEpistelen tM the
3io»nare/med mehrn nM-ckeligen talar.

Hwar



Htvar och en iom tdctta ringa Arbctct
hörcr ellcr laser/ och söke sin
wajende cri^e".;- 4c».) och läte sinä o»
grundadembittningarunec längrc bedra«
ga sig/utiensä öfwcr alia matto wlchttg
saak/ som icke Guld/
Ahra ellcr utanSiäloch

for dwltcka scdan tbc i Hclf«
wcte en gang sördärfwade aro/ mtet
fer stäär tgen: (Hcbr. io> 26.)

K:!;.
7,'u, t Kieri, till sina ahörare) ?loremus
krZirez, eo lieveninmu,, übi
crymZe cowburunt col-pora

, KäreVl'öder/
lät o§ bearatawaraSynder/
komwa tijt/ therTararna (sasomEldz.
lagor) branna Kroppen. un,
Vl'osM p«!'»,qu«m cencum annim pcenllen»
tiä. Thet ärbattre atbegrata har sina syn«
derthundrade Ähr/ an uthstaHelswetes
Marter allenastentimma. HiFßrans
walsignade/ laterEderwarasagtthct
samma/ och ttll at undfly en iäoförlljk.
nelig Olycklattghet / betiener Cder mcd
högsm alfwareutasföliande och andra u<
ti Gudz Ord wäbl grundade och sätre
Fsrstaa. Skvttd<rEder/medgnlan.

n»
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nu tyd hafwen/ (Gal.6. lo.)sirmedelstensann omwändelse / tfran then breda
lvagen som drager till Fsrdsmmel»jen (Matth. 7: lz.) Besinner Cder at I
utom en ofkrymptachtlg Vootfardighetz
öfning ären leftvande Helftvetes Bran-
dar/och atmange hwllkasaltid ärnade/
men Dag franDagupstmneVattnng/
Dödcn oförmodellgen sörekommlt / llg.
gm nu l Helfwetet sasom Fäär/Hchdö'
den gnager them. (Psalm. 49. >s.)
Orkänner wars HCRreslCsuChnsti
ewlg« kärlek med innerllg tacklatjelse /som siq om Edra Sialar sa Hterteltgen
lvarda lätit/ at han lcke allenast aterlöstthem ifran Fördärftvet / utan latcr ock
ätwarna Eder therföre. Haller Eder
med en leftvande Troo ttll Hans dyraFör»ttenst och bllfwer nti honom.' At när
han uppenbarat warder / mage wtzhafwaFsrtMnlng/ ochicke kommt,
pa stam for honom i yans tlllkom.metle. (l loh.i: 23.) Rstter Eder efterHans trogna sörmaning/ochradensutt
enratt Barna-fruchtan förthenAlzmäch.tiga och Rättwtjsil Guden: sa atl l?af.w<n honomfsr ogon Hchl hl>rt«t sslla
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OdraLlfzdagar/och tagen Oder tlll
n?ahra/ at I icte jamtycken l nagoll
synd/och gisre emot Hans Bod. (Tob.
4:6.) Skyr uti Edert CmbeteochChn-sttndoms öfnmg all oeijdlg MenttlstlH
fruchtan säsom ett dödande förgist/ och
later thct Mo Eder M, mvcktt: an«
ttnqen Wcrldcn alstar / hatar eller för«
<lchwr Edcr / om thct lcke annorledcs
wara kan / allwast I i allttng bewn»sen Mder / sasom Gudz Denare ochTienarmnor (»C0r.6:4.) En chen ther

werldena/ utl honomär icke
Fadrens kariek. (, Jok. -: »5.) lVan-
drer stundeligen utl en Hcllg försichtlg'
het/ och skicker Ederutan ätcrwändosom goda lEsuChrlstlGtrldzmän/
(:Tml.!.-;.) Emot eder assagde Siäla-
Fiende Dieftvulen/ soin Mästerltgen weet
tlll atbettenasig/utafsinegenllst/ Werl»
denes fbrargellga Erelnpel/och Edert egit
fordärswade Kiöh och Vlodz ondstn tlll
Edert argaste. Föriummer ingalunda ett
noga Samwetz prof/ och gar aldrig mcd
en oangrad Snnd tlll hwllo:Pa thet Her-ren / om bankommerHmMidnat; tljd
<Mar. iz- z5.) Icke ma finna Eder öbered.

da
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da/ och gij wa Oder L ön med Skrym-
tare c Matth. 24.5,.) Dnlcker altijd päthe
Fördömdas ewt.qa Olvctsallghct l Helsi
wctet/ ja larcr lusten tlll at jyndawähl för-
gas'. Suckerdagellgcn: utransaknmlg
Gnd/och fa wetalmuHaerta /deprosi
wa mlg/ och förmm huru jagmenar
thet. Dch see tlll om zag pa enom on«
dom N?äA ar och led mig pa lden
ewlga Magen. <Ps.'?9:2?/ 24,) Ochbcder jamwtthlnu ttll ett wälsignat fiuth.

HeIiqeHERREGUD!
HeliFe starcke GUD!
Heliye Tiarmhercige Freljärc!

"Tu ewige GIID
osi,ci'e borrkastasI then brinnande Helftvetes-Glöd/tVar off barmhernq!
AM E N.
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