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Lstelighe och vlkorade gode wrnner i Lhristo
migh laltmitthi<na/ sä offts iagh

pä ider alla/ mcd hlrilka iach itt lMfiigit
hasst hafwe» / och för hwilkom iagh Gudz ord haffner Pred«<« i

fsrvchan Sön- och Helgedags Evangliia/Emechismi/ Hnsttfian,
?«annsprcdicor ährliza, Beude» och l.,)tpredlcor pä landet och i
Staden/haffuer iagh gensm Gudz Andeskrafft preditat för idher/

L.alla P«ph<terna/Qene-
lin. Lxoäum. öcc. rl»ltenum. Salomons Ordspräkoch prebi-
eare/Spwchs Book/tc. Hch cheltaaltvthi Trvwsend jthun-
dradeQttatipo T« Til chetla idkeftmma arbelet vp-
wecklemieh lhenherligha Noköpings Stadz inwänare affbegM
Församblingarna/ hwilka uuoh fioor filjt och achlsamhet ordel da-
gheligahsrde. laghkommersch itzogh Huru Gudh som är orb-
zens Hcrre/ gaft Anda och trajft lii ordzens predican/at alla Slad-
zens inwäner/ höga sä wal som läga/hade fina iarare t<lra och lhem
alt golbtwW/säsom loff/ i chmna dagh hoos
«hem ffeer. Medh all sanning kan iagh med Paulo sepa/om el>er/
«t i anammsden migh säsom <n Gudz Engel/la/ säsomChnstum
lEsum. lanammaden ordenickesäsomMcnnistiorsord/vla»
fom Gudz old. I haffueefflerPauli förmaningkemchim som
arbela ibland idher/och fiäl idherfsrei HErranom. Ihaffuehäl-

warit fnbsammc mkvh chem.
I haswe wattt idhra lärare lpdighe / at wij wärt embete medhftSO
g,orlhchve. I haffuen delal attgot Mtdh chem som ider vndetMj-
stc/111. Hwilka Trones ftuchter icke finna« / lhet Gndh ballre i
nllaFsrsamblingar/thetmanmedh grätaude lsrar haffmr orsae a«
slagha sffuer Och hade wal eff«rmitt sinne/watit migh nplliZl/



al iazh hadebliffuithoo» ibhe«e i Mau min lijffzlidh: Menessler
Gudhhaffuertäktz annorlunda genom m lageligll waal och kallelse
lagal/ mäste i.igh läta migh nöpia/ förwentandes thitt Cwiga
desullevmsengelsen medh edher och alla Gudz Barn/ i thllewiga
lijffuee. När iagh kommer ihogh/hmu herliga 'Nyköpings stad/
stnaKyrkior bygdl och widh macht häUet/ icke allena medhan iagh
lher bodde: Vlhan och sedhan cantiliuerat haftua/lä frögdar stgh
Milt hie«a/ och snstar alandra sädan ertmpel wille efflelfsllia/ lä-
landeftseeatthe hassua Gudz hws tart m «lihes wij blifwe hedan-
rychte/och intagne i lhen Triumpherande Fötsambling/en ther Ie«sus Chrisius blifwer all vthi allom.Hch medhan lagh nu nepligen
haffuer til at förmoda/ meer i thenna merlden fää lala eller vmgcngc
medh edher hassua/ haffuer iagh welae til itt memorial och pltersta
valete, thenna Prediean om Christi Kprklos tilständ i thenna
wttldenne/6iäicel2och tilstriffua/lackandcs edher alla /karligen
echwenliglnföraltgot bewist/önffar lher hoes/ at GVdh edhtr
och edhtr Barn walslgnar/vpvehäller och bewarar i sidsta och
farliga lidhar/och sedän fozar «lsamman i lhen Himmelffa gla-
dien. Thet o§ allom fsrlane Guoh Fadher och Son och lhen H.
Ande/vnder hwilkens befferm lagh then Christelighe lasaren och
edher alla Trolighenbefaller. Stockholm then z. lulij ähr.,S)4.

L. A. W.
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WSe hassua' ossta mngt migh "

DM alt ifmtt mm bngdom/ sa stpc
Israel.
alttfranmmbngdom/ mmche bordo
migh ickössuermechttghe. z.
are hassua plögt pa mmrpgg och dm-
getsina fohrar longa. Gerrett som
rättftrdigär/ haffuer che ogudachtt-
Oasreepaffhugget. Achatpaffam
komma mstte/och til baka wenda/alle
chesomFiotthätfkearo: Nctzatche
mstte warda sasomgräspätakett/hwtl-
ketförtorkasfönättchetbpstärs. Aff 7.

hwilkom stördemannen ick bpfpller
sinahand/epellerhansombmder kerf-
warnasinfampn. Gch che somftam «

omgaicke sapa/Senans wälsiMelse
ware öffuer Her/ wy wälsigtte chher i
HENrarsNampn. Mr



Pstlm E. Ftzristne mnehäller
metteilg lara on» C'"st, och M,

har pH Muer lilktNNs
hennes wilkol och legcnheet ät i

mwerlwl/NlMliMa/ hon bliffue» wal i mangahanda
Mälto ttengd/plägae och föttrpcht: Bochkommer HLR-
«nhennetil h«lpoch Vndsalning när nödhen är störft vch
förfsllietsen Migafi. Monge ars henne» Fiender / och
mongc sama sigh vp emot henne. The «euckia ondt i
fitt hirla/ och dagliga komma srligh ssiadh. The hassua
ondt i finnet, medh olyeko äro che haffuaude/ och stola föda
itt feel/ feel stola che föoha: Tp thet onda som the om rsd-
fiä/ stal Wavppöcheras huffwudh/ han stal vthffudda öf>
werchem stal medh Eeldh siä them diwpt
neder i lordenne / sä ae the aldrigh meer vpftä stola.
ElstlliaHeChnstne/medhan theesigh sä haffuer/ euifiat
manicke atjw alle som har iKyrkian aro/sä wäl som mong
Tusend fte«/om the blifwa «lftHgade/stola be-

stsh fös lemmerochledemoleri Christl Kprkia/ och
ingalunda retna figh ibland chm hopen/ som henne ar e-
mot. Alzwäldighe Gudh giffue at <hen bekennelsen ms
hassua grund meoh stgh/ och gaä asshie«al/ och finnas täl-
staffen< /sä at stden och leffuamet mä fölias shl< Ther lit
alll stollblwechlt blifwa/ aff then högnädlgha och barm-
htttiga HERren som Församblmgen tienar och aff ho-
nom näoh och hielp finner. Ty hassua che gambla Hed-
ningat HSgelisenberömt stgheher aff at the woro Romare>
och woro deelachtige affthcres hällige privilegier och hög-
Heler; HMllmosilMlttbööroH ftögdaslber öffuer« wif

r 1»!.,.,.

?l»l. 7. 15.
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i th« nna werldenne nwfte nogoe och ffo- '- 3-'

le wij Gudh at wij a«waroigek^Uaspane barn / och
täkna tnet för chen hsgsta Hra och heNigheet. Eeyandes
lMdh Konung Daw>dh:HERRE iagtzhaffuer ltn» hws
bolllng kar/ och thet mm ther tin ahra boor. Godheet och
barmhereigheelstola fsllia miHimina lilffzdagar.Och iag
stalblifwa i HERrans hws Ewinnerliga/ Salighe äro
«he som itino hwseboo/theloffue tigh tilewigh tidh. Hwar-
före pä chet at alle ralstnniga Christne vchj chenna sidsta
ondawerldenneseijdhickestola vpglffuas nar the sörnim-
ma slgh wara vndergiffna s<l grufiighe mänga plägor och
stoor wedermöda: Vchan fast Heller framhärda vlhi trone/
hoppel/och medhtslamodh sörwenla herllghelennes owan-
fftllgha Crono: Willie wij pH chenna sioora Bönedagh
höra affvplasne psalm cheste lwenne fipcker.

FSrst om Gudz Försambligz och alla rätsinigaChtisinas
lagenhet i thena wij warda hörande/at the
icke allena aro vndergiffne mängahanda förföllilfe oe plägor/
vlanfinnaen önffe!ig hielp och sstlsstning här och i>wighee.

2. Hm alla Tyranner/Kettare/strpmeare och ogudtz-
achtigha/ the ther en tijdh förfölia Gudz Folk/ och stola
komma pä stam/fötstracklae och bafwa/ och stadnai ,hee
Ewiga fsrderffuet. Alt til lhen enda at wij ffole säsom „.,.

Mosesmvckee Hellerwillia lijda bedröfwelse medh Gudz Lc.».,'z.'
Folck/ an en tijdh hassua lust i spndenne och hälla 3hri-

sti Kssmädelse för stsrre tikedom an alla werldenne»
hsfuor GVdhvplyse otz medh sin Helga anda

fstEHrWikul/Amllt.



LHetEsrsiaStpckee.'
ch« Fsrsta sipckit belangar/om Chrisii Kpl-

och lagcnheet i tpenna weldcue sä mätteMMuägon Chrisien ssledes lenckla och säpa: Hr iagh
GudzBarn/Hans Egendom/hörcr iagl) en sädana mildtz
och alzmechligh HERre lil/ chen ther bädtze wil och san be-
stermaochbewarasilFolck/sämäjw Mlghallidh gääwal
< hand/ alt hwad iaghfiär vppä/chel mäste haffuaforesäng
och alt thtt godha iagh önster/ sH betommer iagh
mä saliafigh vp emsl migh lil at giöra migh nsgol onvl.tl.
Therlllswararman/allhenna falffa meningen hafftlev
bedragit mänga och vpwechl myckin oroligheel vchl mänga
Christna Mennistior vnderkorsire. Ia mänga helighe
hassua och stgMr vppä sörvndrat / Hwj Hem frommom
gäärilla/ochthemOndom wäl i thenne werldenne säsom
wijsee vchi leremia/Konung David/ Joboch andra.

Thtt är sane och granneligen merckiaudc /al ChristiKylkiä hassuer stora och herlige privilegieV ftamför all an-
nnor folck i werldenne: Men at hon ffal vndgä korstel,
ochwaravthanbedröwelse, lhet haffuer HErren Guohicke
lofwat. Församblingennes Friheter och ?livileZier ars
Andelighe, säsom ar först/ at aöena che rälle Christnehaff-
Va tnrätttunffapochkenntdom om Gudh/ss mpckee som
eil salighettl» högnödigt är: «her öfwer KonungDawidtz
ftögdar figh och sager: Gudh Hr tendh i luda/ i Israel är
Hans Nampn herligit :c. Tenna gäffuan bersmmer K.
lavigh högeligen: Han haffuer lätit Mose wela fins
wägar/Israelz barn sin werck/Han tungsr Jacob fitt ord/
Israel finastder och rätter. Sä görhaningom Hednin-
gom/<»Mrtä«r «MMla fina nmr. Alla andra Men-

nistloe

Ml. '44-
tl.lz.öcc.
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ytstiot/aBa Hedninsal/aft folck som vchom Gudz
silmbling är / sittia i Mörkrct och dsdzen» stugga the aro
dödeispndenne/che aro vchan Christum/ftemmande och ' ?>>

vchan Israelz Borgerstsp/ ftemmande ifrän lsfftzens Te- ''-" -

stamcnle/ inchee hopphaffuandes/ the aro vchan GVdhi
,

werldenne. Tp thenm werloennes Gudh / haffuer fse-
blindat ltze vlrognas sinne.

TillhetAndra/Sä tzassuer och Gudz Folck Henna
fördelen/ at synnderna bliffua oi) tilgifne och förlama/sä ae
en Christen kan medhstoor förtröfinms dagugha bekenna
och sepä: lagh eroor sondernas föllätelse. GVoh haff-
uer giffuil macht i FörsambllNgema 11l at förläta spnder. .

Wär kläre FrelsareheeterlEsus/ lp han stal Frelsa sillFolck ifrä sinä spber. Han saperwarwldlttgolt modhmin
Son tina spnder förlätao tigh. Honombara alla Prophe-
«erna wimestbördh / at tzwar och en som troorpä honom/
han stal fä spndernas förlälelse genom Hans Namptt.
Petrus sagher; Hwarochensomtroor pä honom. Mcn
huru stola the lroo honom som the halM inlet hö« afftSH>
ärchelta godha / theras som höra.ordhet pledlkas och cher
ssfffalla lrona tit Chrisium.

Til thet TriKe/ haffuer och Gudz Fsssamblingthkn
fsrr<elföraUannor folt/ al Gudh sielff wilboohooshen-
neGudharwaliallrumtilsiades: Vimpai« nädlgl sätt
wil hanboo hoos stuaChristna/safomhansagher: Then ''

Migh elstar/ han warder HMandes mijnord/ och min Fa-
dher stalelstahonom/ochwijffolekommatil honom/ och
blifua boandes nar honom.Welen jickeat idrakroppar äro , « „

Chlisti lcmmar? I ärenleffuLndee Gudz Tempel:lagh 2.c«5.i6
wil boo vthl thcm och wandra vthi them/ och lagh wil «va-
ra theraoGudh/och fkolawaramit Folck/allaandraFolkDasua <cke lhctta lsfft« eller chen tssstcn.

B Til



Til thetFierde/ Hre wij och wit)e sm wära bsntt ae the
bliffna hörda. Hkalla migh i nödhcnnee tijdh /jä wil iagh
hielpa tigh. Alt thel jbidien ffadhren i mill Nampn/stal
Han giffua idher. Bcdher och i ffolen sää. HERren
ar nar allom them som akalla Honom/ allom them som mz
alssuar äkalla Honom. Han gor hwadh the Gudhftlichti-
ghebegara/och hörer lheras roop/ochhielperthem. Hwadh
Folck ar sä hälllgit/hwllko Gudarna Pnalkas/säsom Her»
rcnwar Gudh/ sä offea soin wij äkalla Honom? Hm alla
andra folck/ ftller war HERre lEsus Chrlstus thenna do-
men. IwelenickehwadhjtllblditN.

Til thet Femple haffuer Gudzfslsambling sram fsr all
annor folck lhenna fördeel/at honboorvnder lhenshsgstcs
bcsterm.Ty hon är grundatvppä lEsum Chrifium sie!»f/som ar lhen rättt hörnesteenen och Helmctes porear stola ir<-
ke bliffua henne öffuermechlige Hcnen/wi! wara en eeldz-
mwromhenne/wilwaratherinm/och bewijsa ftgh
shacherinne. lagharsagherHEßren ICsuZ/nar idher
alla daghar lilinwerldennes enda. Mm Fäär höra Win
röst/ ingen stal ryckia them vchur mme handh therfere kun-
ne wij sapamedhKonungDavidh: GudharVär ttlsipche,
och starcheel, een tziclp vthi lhc stora tldrössutislt! ftm
ol) pä komnt ato / therföre fmchtewij imhetsman
werldcnfsrginges/ echbergenmite i Haffuet sunis. Häl
pä förlae sigh Moses ther han sadhe: Fmchler ibher iuchet/
fiaär och seerlil hwilken saligheel Hcrren wardee giörandco
idagh medh idher. Ty thcne Egpptier som jseen i dagh/
stoien i aldrigh meera seei Ewigheel. HERren warber
ftridandc för idher/ och jffola stä fiilla ther til.
Tll thet Sielle/haftmr och ChristiKyrkia thmna fördel

för all annor Folck/at hon effm lhetla lijffuel/ bekomnm
een Ewigh sallgtzcet. Then som Treor och bliswer Pöpt/

ban

lol>.i<. »;.
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hanssalwardasaligh/hwarschenftm TrsopHtzonsm/
stallckiförgäevHanfHätwinnetliglttiA laghglffuer
them Ewinnerlighil lijff. Och the ffola icke förgääs ewin-
nerliga. Theltawedersars allena Heralle Gudz FsrsaM
lingz ledamoeer, som wij stunge iPsalmen.

lllhet l)«pp haffuer iagh «edh all«>m them/
Som Gud; Nadh är fsrlänat/
Fsr iagh är tin Fsrjamblmgz K.ZM/

almennelighaR?rtio fsrenat/
Vthi henne twettas hwar afftigh/
Som lessua medh henne endrechteligh/
Vrhan henne Gndz wenner ey finnas.

Seyomför thenstul medhMose: Wäl ar eigh Israel/ """'»"

hoo ar ein lijke? O M folk som igenom HErran saligh war-
der. Sij thetta ar en hösb ling/ en stoor herligheet lpse»
har Gudz Folck then ewigh wara stal. Men icke
ehes mlndre, moste wij eenkia vppä Christi ord: Then
Poreen ar träng/ och lhen Wägen ar smaal som drager ljl
tijffuee. Wij mäste genom mycken bedröfwelse ingää i"'
GudzRijke/ic. Hwilket Konung Davidh ichenna Psalyt
eilkenna giffuer/ ther han sagher t Tbe hassua offta erenge
migh alt ifrän min vngdsm sä sapia Israel, psalmisten
talar Fsrsamblingen eil/ thm han kallar Israel och sägher
til all<» igemeen och hwar och en i spnnerhecl. )?ar ns-
dhen lrenger tigh/ Fieuderna plägha eigh pH alla sidor/ sK
stigh in för Gudh medh tina böncr/och klagha för honom
säson:för linrätta Fadhcr all tijn bcdröffuelse/ wisterligm
fölweneandes hielp affhonom nar nödhen högft an

Thcr näst bescnffuer han GudzFolkz nsdh och angslan
vthafffiendernes mpckenheee och idkesamheel at che ärs
«änge och i fitförebaffwande ldkesamme/ sö at the aldrigh
Hro ftilla/och Gudzfolk hwarken bitlida ellersemlälfrift.

FSchmdlingen widh en fiadh/ sompa alla sido»
VH 5c .



sr belagd mcd siender/pH the« ena fybhan sielsiVe Sachan./och chen andrasijdan chennaondawerlden/Tpranneroch
Blodhundar som aro Galhano legaltr och lachthundar.Innan förstadhen finaokättare/ falfka brödher/ strpmtare
ochhcmllgha fiender/chcchel görasiser ffaoha vehtrptfia
mänga lärar aff che Chrkstnas ögon. Dch pä chcl Pro-
phekm chmgrufuclige che Chrijinas sörföilelse chcs datire
mä f)r Zson stalia/ liknar han Försi,zrzdlingcn nidtz en
äkcr/som blifwer rijffuen ochssngersitjtm mcVH blllar och
plogar. Gudzfolck är säsomche lher liggia mdetlrpckts
lil Ic'r3M/fiknderna trodha och ttyckla/ icte pä fstlerna eller
pä läyas: VchanoffuanpäryggtN giöralongaochstoora
fohrar: cheChnslna medh wald/ orat/swek/
haat/ forMcjsc / och Har
tmol införer K.Davidh cn herligh irsst och hugsualelse/
«embllngen/al churu sienderna rasa/ buldrc,/ och tpran-
«icera? lljkwäl HER-»
ren söndersMr theras reep/ grijper lhem i chlras «llistighz/
gör therarsrä3h och ansiagh til,nchtt/ föllostat sill solk/ochbcstcrmar sinä Chnstna.

Thenna klaghan haffuer K. Davidh hafft högh otsak
lil/förstassthethansielffförfaril hadhe isin tijdh/ stdhanvthasshela werldcnnes Historia. Tp hwad honom beian-
gar/sä hassua mänga lhe om-
lisgiandeHcdningar/mcoh hwilka han nogh hadhe lil ae
giöra/thechtr saftm Vlffuar krinz om ilt Färahws hassuaachtat pa honom och Hans vndersälare: Vlhan och aff sln
swarfadher KonungSaul/ Ia aF sin Son Hbsoion och
anota Oometticiz.

Ther vlhhössuer haffuer han medh fiijt se« vppHFadher-
na och Pamalcherna som för honom leffuat hassua/ale i-
fr<lwcrld'lnnesb<spllMlscöffNlri3yo.Hhs/ lp eher man



wMsa MoscniMom/sH siMe lviiat Cam hassurr vp-
lagdl sishcmot ihsn rallferdtghe Abci/ the ygudhachtighe
Calnlttl cmvlthen sutta emoe
Eftu c,notlacob/etc. 11l mcckcligit wsj sso-
da vthaffP.zttwrchcns Jacobs wtnas Hisiona/lhen
sts
vchiEgypttnvchi 2,l;. Hr. (Mtl, zfraz, Abrahambkallcl-se ätzr.) och loZeph nudödh war / Hans wtlgeminger
fsrgatie /cn ny Konung i landet vpkom/ bltsswo Iftacls
balU sffwermätton plägadhe och föl folgde/sa ai thet spntce
wara them/ ty försi nar lhc Egvptier ftuchlade/
al chestulle fsröka sigh och blifwa «hem öffuermechtighl i
landet/Hassua che twingat Iftaels Barn mcdh arbele och
lraldom/menandcs sigh therigenom kunna hindra theras
fsrmerelse och forökelse. The moste byggia Slstsch Faste/
ftathws och Stadit elc. ?larlhetlamedllicltkunde lilfpl-
lcstgöra the Egpplicrshopp/hassua the genom Salhays
ingiffnelfe vplankt itt gruffucliZarc lpranij/ nemnbliga/ ae
lordagummorna stulle i ssdzlen förgöra alla Israelz
bamab mankön och thet hemllgha beftalla/ sä at hwaiken
Mödrarna eller andra Hwinnor/somcher omkring stodo/
ftulle lhet fslsta.- Märkiom har at alla Tvranncr til stna
ondagemingars vlhförande bruka lwennemedel/nemliga/
Ä)äld och illiftlZheet/thet samma see wij har wara stedl.

uermachtight. Item, HERren som ar haff-
uer the ogudachligaereep afftzuzge,. Altsä stedde thet har
a« lordZgummorna ftuchlade GVdh/ och giorde icke efftn
Konungens defalning/therigenomstapGVdz Folckchm
wändan. Mä man icke medh ratla smnga aff lhen,24.
KonungVavidzPsalmi

Biij Ttze



Therasi» s« st och trsva fra«» här/ Vsm h<,ff>e«« w<?g buldra och <?«'/
Som chc wille osi vpäm Sck och che csftcr lchssst«/Til nwrd star alt cheros degär/ Ther Gudy sigh Fsftier ford«rn,<»»
Slcjkt är jw Gudh fsrgäta:

MI. «4. tofwal wari HErren al lM icke giffuer osi lil roffz vthitheras tander. War Siälarvndsomm<n säsom m fogel
ens Foglafangiares snaro/ snaran är söndergängen och wij
«re löse.

Päsidfionegriper Konungen til ilt grastligit/ ohstli-
gjl och lprannistt greep/befallcr alkasta the HebreersSmn-
barn i Elffuen strar che fsdde waro. Och har lil hassua
Rijkzens Rädh/Herramaoch alt folckitsamlpcht/säaticke
en är funnen som haffuer lagl sigh emol lhen omennistligc,
befalningen. loseps wälgcrnmsar woro alt sörgama/ saat
ingen wille komma ihogh chet godha som han Egppli-
lantz giordt hadhe. Vthan alla hassua samlycht til thetla
blodhbadee / här spntes för Menniffeligh sgon in-
gen hielp eller vndan wagh vlhan the Hebreer mofteblifwa
vlhrolade. Men HERREN GVdh som nädighar/
haffuer häröffuersighfsrbarmat/ lätit Mosen födas/
och vptagas aff wamet/ och vpfödas i Konungenshoff.
Ther wij haffue Gndz vnderliga förspyn lil at ffodha/ nem-
ligha/alPharao vthi sitt hoff moste owitlerlighen emoe
sinegenwillia/ Gudz Försambling til lrösivpfödha lhen
man ssm stulle vthsöra the Hebreer astlandet.Genom hwil«
kenslienst HERrenGudh plägadelhe Espplier/ och kom
fil folttilvndsätning/säatnar the Egyvlier sördranchles
ihaffuel/ ärGudzfolckbehället. Thetla Gudz nädewelk/
böör ost medh hela Israels försambling högettgen prijsa och
bctömma: Och hsr vthaff fatta en stadigh förlröstning lil

r«ä.'s. GVdh/ «han änuu idagh kommer sit folcklil vndsHlning,
''"' sevandes: Herren ar min ftarckheel och min loffftlng/ ochär min salizheel. HEm hoo sr tjn lijkc ibland Gudarnas

Hoo



/)oo är ligh lijlV som <lr sä httligh och helG? ssörfarslgh
»ch vndet glsrandes? HERre wä»a ffadhers Gudh/äft
lcke tu Gudh i Himmelcn/ochrädher öffulv alla Heonin- 'l'""'
Kars RiM? Och l tina hand arkraffl och macht/och lngen
ärsomliZHemolstäkan.TackerHerranomwäromGudh/
lhcn icks öffuergissuerchem som lroovppähonom. Israel

Ksppas vppl HERran/ ly nar HERranom är nädh / och ?-»-

wycken ssrlchning ar när honom / och han stal fslossa
Iftael is» än alla Hans syndtr.

Scrifflen ar full medh sadana lhet wore
altforlängllhem vprakna. Ta Uchab och Wbel heffle-
lighen förfolgdc Gudz Folk/ vch drapo HErrans Prophe-
ler /ia at Elias in för Gudhklagar och saghert The haf-
wa drapit tina Propheler Mldh Swardh/ och iagh ar allena
igm bliffuen/ och the sara effeer at lagpa mighlijffuetaff/
Omes medh Gudz Folck wara vHe: Men Achab och '-^'''«

Isabel blefwo ynkeligen drapne / och Elias ar behällen/
fampl 7000. rättttnnige Christne/ el«.

The tre Man som kastadee i lhen brinnandhe Vgnen/
Daniel i teisne Kulona / funne föslol)nlng nar Gudhi.
Nar the Moabiter och Amonittr ladhe stgh vp emotlosa-
phat/ och han i nödhen söchte HErran/ san han hielp och
«sft. iasom Iosu« och Homarebookcn igenom/ sä stole
wijwalfsrnimma / alan doch Gudz Folck för spnnden
stul äre ftraffadhe/lijkwal hafwer HCmn GVdh förlol)al
fin FölftmbNng vchur fiendens wsld.

Lardomen här aff
i chenna dagh fsrnimme at theHtätte Christne moste mpcklt lijdha/sä stole wij tomma i

hoghthet Petrus lalar:Mme käreste/ förvndreridhlr ickt ~?«.4.1,.
pH Hen hella somtvhtr wederfar«(thmedher wldlrfaro a«

i stole



iffole fsrssckee warda)sHfom ebtzer hend< «ZKoe npe. Vlan
Kladiens Heller at j lijoen medh Chrsto/ pä chel i och ftödas
och gladias mägenvthi Hans herlighctz vppenbarelse.llem
Gamma wedermodho wedersars cdhra broder i werldenne.
Tpallelhether Gudelighltt willia leffua i Christs lEfu/«.?i«i.;. mostlMaförfsUielse.

2. Skal ingen: Christen vndcrkochens bsrdha luisia
om hielpochbijständ. Ty CjMsii Kprkia ar Gmndae
vppä itthellebergh/thttsä fastar/at helfweles portar lcke

n.,6. stolawarahenneöffuermächtighe. Therfsre fmchle wjj
~ c°r.,° o§ inthel/ om an werlden förginges/ och berghcn mmi haff-
"'' // ?' uel suncko. Hm an Hafwet rasadhe och swalladhe/ sä ae

"' '

fsrchesbuller fful Berghen omkull fölle. tijkwal stal Gudz
Stadh lustigh blifwa mcd sinäBrundar/ ther thens högjtes
hllighe boningar äro. Han ar fast grundal pH lhee helgha

im. Berget/HElren elstar Zions portar sffuer alla lacobK
boningar. Ia han laler ingen fresias öftuer fina förmägo/
vchan gisr medh frestelsen en ochgäng/sä at j kunnen dra-

»«K. »o. gal. Ia han äaminerar mitt lbland sinä filnder/ och stal
leggia them sigh lil en footapal.

z. Wij stole och vnder kortzel lenkia/alGud hafwer wis-
faorsakerlilathemsökla stnaChristnamedhrijstt. Tpcher
medh wil l)an först paminna ol) at wij äre Syndare / och
vvwackia vnder KoSet bekcnne

rl-.i.i4;,. wära spnder/och innerlighen roope lil Gudh om httlp.Her-
re/gackicketildomsmedhti»» Tienarelyför tighax ingen

Mi. ,;o. leswandts raltferdig. Om tu HERre/ wilt tilräkna spn-
dema/ HErre hso kan lä blifwa beständande. Thet är
Gudhballre, sä ynkeligit medhost arma Menniffior / ae
när wij are stadde i godh legmhce, hafwe helso och suHet/
wärt godha vppchalle/ttmmcllgh rollshcet/fredh för wä-
tKfifNder tlc.Ts äre wij gslzsta tröge t,l at bldja och akalla



Gudh/ finnes sallan i Kyrkian / vpbWs och HSZftrdes/
förachte andra/ menandes at inzmnödh nu ar meer pH far-
de/ mm nar forgm kommer/ then ena olyckan effler then an-
Hra/ lä roopew«j medhengsian. Herrenär bedröfwclse pä
farde ar/sä ssker man ligh/när cu luchlar ropa the mz '

<ngfian. Omwijsielfuedsmdeost/sä wordswljickedömde.
Thernast wil och HErren Gud atwii ffole wara Hans belä-
<e lijke. Nerrans lesu Christi wanorings tlidh har pä jos-
denc/haffuer watitXl stabigt lijoande/sä atDieswulen haff»
lm sat til pä alla sldor/wär Herre Chrlstus hsffuer li/dll sor-
smadclse/spolt och hään/hugg ochsiag/ ar fötfolgd och drif-
wcn ifrä chel ena rummet til thet «nora/och pä sidsione hiif-
wervchstäl/ti)mförsmedel!shakor§ensdödh Williomwij
numedhhonomlilherligheeten komma/ hwiffullewij icke
wjllla lijdha mzbonom?Wij are sägherPaulus Gudzbarn.
Are wi< bam/ sä are wlj och arffuingar/A.Gudz arffuingar
«ch Christi medarffuingar/ om wij annars iijdom medh ho-
«om/at wij oc med honom tomma mägom til herttsheetm/
lijdom förthenstul gerna medh Christo wärom HERra/tp
«agh häller thet säföre/ at lhcnna lizbzens wedermöda ar icke
ti/ka emot the
berömom wil ost vndcrkolHel och bedröfwelscn/wetandcs
atbeorsffuelsen gör lolamod/och tolamod gss.fsrfalmheel/
förfarenheee gör hopptt/mcn hoppet läler icke komma pH
ftam. Sä sce wij för then fful then stoora nptla som korret
medh sigh haffuer/chtt ochPsalMlften har wil giffua til-
tenna medh chen lijknelsehanhar införer omplöpmlde pä
tyggen/Ty
nanoe/harfuande/och ssnderiffuande blifwer nyttigh och
Hangneligh/bequemlig til at bara godh sadh: Allsä bllfwa
<he Christne gemxn til ppnlade, brukade och til reode
Herrani) O«d, lil<n bchagchg sätvfom S.lgnalius^alade.



Til lhel och Gudh ost medhkochel i «hen-
na werlöen/pä chet wij ffole önsta wara har ifrä/och koni-

n.!l,i.l,. ma lilen roligare lagenheet. sepanndcs mcdh paulo:
astundar stilllas hadan och wara mcd Chnsto. Nar wij pä
ehcheochandra olsakerlil thcChristnas kors lcnke säwer-
cr lolamodh i wärt h«rla at w>) hwarktnknorre emot Gudh
eller söke olofiigl) medel tilatkomma ost chcr ifrän/vthan»r. <s. iv. wenle hielp i stnom tijdh. Savandee: Gudh lu haffuer för,
Most och pröflvatosi/säsomfiiffuer pröffwat warder. Tu
hafwer fördtH vli hechlelse/tu haffuer lagdt en mnga vppä
wä,a lender/ lu haffuer lalit koinma Menniffior öffuer
»väst Mffwud/wij arekommne i Eeld ochWatl» m«n lu

10b.z.1». hafwervlssrdt ost och wetdelqucckl ost. Scyom medhlhen
gudftuchliga Sara: Men thet weel iaZH för wisso/lhcn som
Gudhi lienar/han warder effter ftestelstn lrösiae/ och ifrä
bedröfwelsen förlossat/ och eflter nepsten finner hau nädh: ?y
lu haffuer ingen lust til warl förderss/tp effler owäder iäler
«u äter ffijna Solena/och effler jemmcroch gräät begafuar
eu ol)rijkeligcn med gladie/ tino Nampne ware lwinnnerli-
ga ara och lofflu Israelz Gudh.

Thctta är sil «lat om chetForsia Stycket.

T^httAttdraStpcktt.
I>Ar Ptophelen bädhe i stll egit och hela Christi Kptkios

haffuerframstält en högh Nagan öffuer fien-
dernesondsta/lherasargheet/ haat och affund emot Gudz
folck/ och ther hosFsrsambliugenes stora
och wedemsda: KoMer han nu i thel andra sipcket och Pro-
phelerar om alla Tpranners och ChristiKptkios förföliares
stora pläga /ochvndergäng/ sä lenge the Guvchfruchllghe
vnder börda älo stadde/ hassua the ogudachlighe

lufi



lustthetaff. FrögdasschsladiassHsomwHrHCßßE l°l»,l<"/

Christus beepgar: Sasserliga/sannerliga sager iaghedher i
ftolen grälaoch jämraedher/menlwerldenstal gladias.
Ther öffuer Gudz Försambling klagar. Huru lenge stal
iagh soria i minne Siäl och angstas i mitt hierta dagligha 3
Hum lenge stal min owen förhaffua sigh sffuel migh?
Mcnpästdstonewilthtlsägäämidh alla ogudachllge som ,

K-Havivharsayer: "'"'-

Först stal all lheras Myndlghttt wijl)-
heet och smgheel falla iffarnee. lagh stal jwsä hsgdt göra
them til blpgd som che i ährone hsgdt vpsaeee ahro/ the ffola
aitsä förnimma ae eheaff Herranom förbannade aro/fötka-
stade/ och icke kuuna komma fort medh M lheu ondsta the »°1,4.7»

Gudz Folck hassua iFinnet.
Ther nastffola the och har i Werldennebilfwa siagne »»"

medtz fslfarelse och redhogha/ sH at the icke ffola kuuna
vlhrätta alt lhel onda the hassua satt sigh i sinnel / vthan
bli slpa pä fipchtennc iagade och til baka driffne.

TN thet Tridie/ Ekola the komma pä ffam/ehel ar/ the "

flola fäa en ftamligh affgäng aff lhenna Werldeu och ta-
gha en endt medh fsrsträckelse.

Laromharaff.
wachea oZ för spnden/ effler Sprach» förma- sfr.,:.,.zi

Hmng: F!yförsyndennesäsomför<nOrm/ly omm
kommerhenneförnär/ säsiinglrhonligh.Hennes Tender
aro säsom iepons eender och dräpa Mcnniffioua. Hwar
ocheensynbar säsom iltstarpt Swardh/ och gsr sädana
Säär som ingm heelakan. Fslg icke tijn «/r. 5. «

efftel/ om«u ankankommathetäsiadh /och göricke hwadh
M lyster/ ochtcnck icke hoo wilfördiwda migh thec? Ty

Hq HM-



HERren then össuersse Hempnaren/warder Hel Hempns-
- Tenckicke / iagh hassuer wal förr fpndat'/ och migl)
är inthet ondtwederfarit/ lp HERren ar wal loligh/mc»
Hanläler lighinthel bliffua ostraffal: Och war icke ss
faker, om tin synd icke annu straffal ar/ ae llt therfsre ale
ftamgint synda wilt. Tenck och icke GWdh m mpckee
Barmhmigh/ Han straffar migh inlhet/ iagh synde sä
Wpcktt iagh will/ Han kan och sä snart wredh wam fom han
nädeligh ar / och Hans wrede öffuer the ogudachlige wm-
der inchet äther. Therföre för drsg icke at omwcnda tigh
lil HERran/ och stiut Het icke ifrän chen ena daghentil
lhen andra. T p H«ns wredhekommer hasteligha/och stat
hempnas och förderssua tigh. Kom ihugh hwadh Paulus

«-.i. e. 7. talar: Hwadh Mennistian fäär/ thel stal hon vpffara,
Therföre gsr inlhet ondt / sä wederfar» tigh inlhet ondt.

- Hälttigh ifrän orett/ säkommer tigh icke olycka pä/SäH
icke pä oraltserbighetenes Sker/sH vpstarm icke siwfatt i-
gen. Och Pä thel therw Helge Andes förmaninsar mä
thesiemeer staffa hoos H/ sä stole wijfiijtige sce pä mangc»
erempeliwerlden/medhhwilka HERren GVdh thennaKonungHavidz prophellam öffuer Tprannersch andrs

i««.f.,. Ogudhachlighe fullkomnal h«ffuer. MonickePharao
Konnngen i CgPP<en hassua lhelea fönummit/ hwilken i
fsrstone war öffumnällon ltWgh / sapandes: Hoo ar
HERrenhwilkens röft iagh hsra ffal / och fiappa Israel 3
lastz weet mchet aff HERRATtOM/ och wlll ep Heller
sieppa Israel. Men war YERre spetade sä lenge medh
honsm at Hans trätzighlct ar falim/Hans mpnoigheet är til
inthet och hau ar pä Ewigh ffam kommen. Sä
haffuer gät medh Sennacherib/Koiiung Herode/Anliocho
och «ndla fiere/alla Tpra«ner lil itt försträltettsil efempel

och



och them gudfluchligsm lil ttsst/ ae wij fnnne scya: Het,
renar Konung altljdhochewinnerlighaHedningamamo-
fte förgäas vchur Hans The Falligaslrenchtan hö-
rer tu HERre/ theras hierla at wist ntlitt öra achlar lher
vppä. At tu staffar then Faetlgha och Kaderlösa rell /at "'"'

Mcnnistian ickc meer stal hsgmodas pä lordcnne. The §

Mecktige ffola mechtellga ftlaffadcwarda.ltem sssuerthe
wechtighe stal en härdh doom hällen warda. Saul war
dristigh nogh til al förföllia thcn ostyldigha Davidh:
Mcn han dleffsiagen medhförsarelse/hään och blpgdh/
ochmedhenhastighDödh/sägick mcdh Hlrode/)uliana

2. Ingen stal göra illa androm lil willia ingen stal si-
nä Hcrrar lil behagh nogot ondlvlralla. Ty kunna the
niechtighelwerldenicke vchlclpa stsh sielffua vchur siraffet/
Nlycklt mindrc kunna the komma sinä ogudachlige tienare
lller hofismeckare lil vndsatning. ludas syndade emot
Gudh/sSrrädde sinMestareoch Herra/chet ludista folkct
tll wlllia och behagl):Mennal hanhoos them Me tröst,
fan han ingen annor tröst hoos them/vthan lhenna/lher
ma M see ligh om. Gick sä bon i förtwifian/ochhengde
sigh sielff. Therfsre lu som orall gsr/ them mpndigom
«il wilia/ffal tu weta at chet geller imhel för ligh/
nu frambar och sager: Thet mä min HERre swara lil/
chet kommer migh imhel widh/ :c. lhel ar icke sä:
Santärwäl thet Herren som orall befaller/ moste lijdha
straff/menenblifwer förchenstul icke vlhan stuld. Ty ?l« <.. i»,

hwar och en stal swara lil sinä gerningar. Herren löner 1".,?.,».

hwariom och enom säsom han förtient haffuer. lagh
kan vthransaka himat och pröffuaNiurarua

och giffuer hwariom och enom effler Hans wager/
,ch effler Hans gunjngars fruHl. Iagl) stal giöra med them

C jj som



si,mthefsrlienlbaffu«.Hetl?ska nlätlellgenidödenöweder<
8/r 'li ?4 sella hwariom och enom effler som han förticnt haffuer/och

'

hwariom oc eno stal wederfaras säsom hanförlient haffuer.
Har hörer lu/ at i domen stiger ingen sram til at swara för
tigh / vthan tu mosie sielff vndergää straffel för tina egna
bedriffter. Thelta stola alla Herra lienare tencka / och
alla andra som lh? mechtigom i onda saker gisra lil willia/
emotGudh/ all ratlwltlo/och silt egit samwet. Hch endoch

en parl nu arodristige/ modige / lratzachlige och öffuerdö-
dige: iijkwal stola the pä hemsökningencs dagh wara
klenmodige/rädwille/ modfaldne /och i förlwifian ynke-
lighenförgaäs/sssom stedde mcdh Cain/Saul/luda och
Andra.

z. Kunne lvij och hat befinna hwadh älstilnat som är
emellan chegudfruchligas och the ogudhachtigas pläga.
The gndhftuchlighe staffar Gudh Fadherligha / nar the
synda med mätleligheet/ icke sälom the fsrtienl haffua/tim-
meligaoch tjlengodh ända/nemlighanal the stola behälo-
nebliffnaocheffterkorsiethonom plijs., och ahra. Herren
driffuerickelfränstghewinnerligha/vlhan Han bedröfwale
wälll Men han förbarmar sigh igen effler fin stoora milo-

»rkes.;. Zl. han plägar oc bedröffuar lcke MeMstiona affhier-
'^''' lal. ZArföreHaffuer Gudh lolamodh medh them och

vthgiulersinaßarmherligheetöffuer them/elc. HErren
;°. ,z. är en Gud som handlar mcd doom/wal ar allom lhem som

05-.»,8.' fsrbijdhahonom/ säsomHerrentalartil Israel? Skall
iagh icke medhretlo giöra tigh säsomAdama/och lilpyn-
la tigh lijka somleboim? Men mill hierea haffuer ilcannal
sinne/ minbarmhertigheel ar sä brinnande. At iagh lcke
göra wil effler minagrymma wredhe/ eller wenda migh til/

l" 4« -3- at iagh plat förderffuar Ephraim: Tp iagh arGVDH
och ickeMnnistia/ocharthenheligeibland»)tigh. Doch



stal mitt Rijfe icke wara i Stadenom. Medh allom
Htdhnillgom/tljtKlgh llgh földrijffuithassuer/stallagh
en endagöra: Mm pä tiZH ssallaghickegöraenenda/
vthan stal ncpsa llgh mcdh mätlisheet/ pä Het iagh icke ftal
lal«llgh bllfwa ostraffat. För mitt??ampn stul ar iagh

~longmodigh/och för min prijs stul wll iagh halla tilbaka
at m icke staltvehrolat waida. Hwilken sioora Gudz Na-
dhe/ Fölsamblingen bcrömmer/ seyandes: HERREN

giffuer wigh icke Dsdenom.
TherförestraffarlUtolighathemsomfalia/ och förmanar '-

them medh tuchtan hwar vchl lhe synda/ at the mä blifwa
ondffone quitte/ och lroo vppä tigh HERre. Barmher-

Toligh och affstoora '' '"'

mildheel. Han «räler icke tll ewigh tijdh/och wredgas icke
ltvinnerligha. Han handlar lckc medh o<) effler wära spn-
der: Hch wedergeller ot) icke effter wära mil)gcmingar:
Ty sähsghsom Hlmmelen sffuer lotdenna ar/läter hansinä Nädh weldiga wara sffuer them som fruchlahonom.
Sälongdtsomssterarlfrän Wcsier/lätcrhanwär sffuer-
ttadelse wara ifrän Säsom en Fadher fsrbarmar
figh Sffuer Barncn/ sä fsrbarmar sigh HErren öffner lhemsom fruchta honom. Ihelige loffsiunger /)ERRanom /

och tacker i Hans Helga högtijdh. Ty Hans wredhe warar
Om afflo-

nen warar grKlen /mm om Morgonengladien. lagh
haffuer vlhi itt ögnablcck öfwergiffult llgh /mm medh
fioor barmherligheet w<l ladh försambla llgh. lagh
haffner vlhi wredenes ögnablcck/ som snarast gsmdt bort
Mltt anfichle för men medh ewigh Nadh wil lagh
fstbarma migh sffuer tlgh/sägher HERren tin förlollare.
Allsä höre wij har al Herren Faderligha hemsöker sittFolck
j lhenna werldennt / at the jcke stola sölaM gch j spndene

bo«o



b«fwa. Men meb che sgudachti ghe haffuetGudh iolamob
och wil cher medh först locka them lil dätlringh. Men
dhanom the icke bättra figh/ wil han them lil ewigh ii'dh
ftraffa.Ekler förachtar tuhäsgodheelzlolsaW/och longmo-

'' dlgheetz rijtedom/lcke förständäves/al GuizMildheee lockar
tigh lil battringt Vchan effter tina härdhectoch obootftr-
dighaKierm / ftlmlar lu<igh sielffuom wredhe pä wreee-
nesbagh/ nar Gudz ratwiisa Doom blifwer vppenbat.

LÄI. 75,). Tp HEHRE))haffu<r enstäällhanoet»e/ochmed starcht
wijn fullt instankt/och ffenker ther vthaff, men the ogud-

achlig hemostealledticka/ och vthsupa dllsgena. Medan
chet stgh sä haffuer/ sä lackon, GVdl) för enFadherllgh
«gha i chenne werldrnne/ och bediomtzonom at wij medh

stul förstonade
bU/wa, ochliidamglrna hwadhoS päbarsilotta li)ffuce»

Sevandes;

Hwadh tlmmellglt ar iagtz förachta maa/
Allenafi tu Wille lata mighfaa/
<^uEwlghsaltgheet/

Lhnstus haffuermighberedt/
Gmomsin pmoochödmtwkheet.

4< Cndoch altKstt är höö/ och alt thes godheet är sä,
fom lltblomsterpH markene/ doch ar chetla spnnerligit ltt
at me.rkla omHe oguvacht,ghe/Ät the icke lhknas wldh nä-
gol Gras eller höö st«n wlflr i Sngialna eller i ?ragärdar/
eller annorstades lher diwp lord Hr/ hwllken
ilfrlly lhee pH laken vpwaxer hwilketz förlorkas förran ttzet rommcrnl nsgon mognal. Helge

Anda



Andettösier fieFslck/athum mecheige Tptassema ä«/ och
hmu illistige allaKlttareäro/säkunna the doch icke lenge
beständande blifwa. lagh sägh en ogudhachiigh then war
faftwellugh, ochychblcddesish och grönstade» säsom i«
taurbar Trää: Tä man zis Her ftam om/ ss war
hanborto/ iagh ftsgade effm honom / ls warl hau «nsen-
ftaves funnen. Thetta ttsstade figh widh/
näräänsägh puliani gluffuellghaTpmnnij/och sad^et

Vthroeas mosieMthe/
Gom argheet och ondsto driffua /

Men the som effterHErran see/
Okola i landet blifwa/
Gnarligha kommer thens ondesfalt/
At tzan hädän förstvinna stal/

M m honom meer sinna.
Item:

vthsittswärdh/
Sln Vogtza the och bendha/
Wootthen Frommasomgot arwärdh/

sinä hender wenda/
öTlen swärdet stal en annan wägh faa/
Ichcmsegtt hiettä gaa/
Och boghanbruthin warda.

3h«lastolewij«§päminna ichmnadaghnZlwij fsmim-
me medh stoor himans sorgh och ängtfi / hmu ochristeliga
,heKeyserste handla mtdhthe ra«e Evangeliffe/vchan nH-
<on Petftne<,nstnde/Herrcn sta! snart lsta förtottachem/

D cheas



«HMS reepwarder Hertan affhuggandes/och lheras tpram
mffavpsät förhindrar Henen. Sä artä luftnde gängor
bmrä at «vara medh Chrisis/ emot ftdana Wennistior / än
emoltChnstum/ochmcdhchem förgääs.

chct Dssapämfnner ch prophelen har lhet som Mr/
Wee edhcr i ogudhachtighe som öffucrgiffum ihensHö Ms
iagh: Ehwadh jleffue eller dös/ sä äre jfsz Kmnaye/ !Ua
säsonzaltlMaHHoMnM komttitr/ äM til IsrL warder/
altsäkomtne sMachtige vchn Mannelst fördsmcl-
se/Theogudachtighe sialla sigh säät ingen Chrisicn Man
haffuer orsaktil atönikaMudzlvaisignllftsssuer lhem/ och
nar sä widl konit rmed ltzeM klmna che inchtt lenge lcffua.
Säsom wiF lee al när Moft och Aaron,VMde igcn at bidia

?ro.n.lb. war Hans straft för dörenn?. Allsä ealar
Salomon.o!N theKarige ochgrrugc bukar som ondt rrenta:
Then som korn ilweMer/ honom banna Mennistiorna.
Mm walfignelse kommer öffuer honom som lhee sälier.

rs«. 7». ImSnmma/GudZFörsambllNgtalaraltsä.Skemme sigh
och komepa stam/lhe cher efflermina M stä/wendetilryg-
gia och komme pa stam/lhe migh ondt,Znffa/;c. Frsgdhe
ochgladiesighitigh lhesomefflertlghfrägha/och the som
tina salighet elsta sape altldh: Gudhrrare hsgeligcn loffuat.

Thmnädisbebarmhettlghe Gudh förlane oksine Helge
Andes krafflige biständ at wij altljdh affsyndre ost ifrsn
then ogudachljge
leligen hwadh Gudh ost päiagz;er/ bllfwe stadige i Troone /

hoppelochkarleken/ochpa fidstone effler thettaliffuelerff-
ua medhChristo then ewigha sallgheeten. T hetta vn>

«e GudhFadher/Son och H. AMHöAprlsal i ewighcet AmlN.





OUm 8cno1«
yunc vero k,ttor in kotzäo».


