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lilla Mb
MU stcn/ ari HERrans ftuchtan/ vnder

nägon swag halsa/ först i tanckarna och
minnet satmt / och sedän / genom Hans

Mänd/ in för Hmncs KONGL. WNN:t/
War Allernadtgste
Gcnnes KONGL. HÖGHET Riksens
Nadlgste 3IRF - PRHNIIESSA; octz
Hans HöqHurstl. DURLHLEULHTIG-
HET/HERTIGEN afSchletzwig och Hollstein;
famtinför THERAS Hans

WAAtz War Memädigste Ko-
nungs HERRAN RÄBH / och en Högförnäm
Forsamting/ fmmfört wordet. Högstb:te Hennes
KONGL. HÖGHET/hafwermedhchetWyc-
let bewekande päbudz / om Henna Faste-Boot-
ochBöne-dagen/ vnderstrifwandeoch vthfärdande/
welat giöraenwälsignadbegynnelse/ afthetHennes
KONGL. HdGHET/ a Hans KONGL-
MAHtz Wär Memädlgste Konungs wck
gnar/ i Then Höqa Kongl. scn3rcn j
ordnandes warder: och medh thetta förmä alla

Vndep



VndeMarena/tilat medh ostrymtad Bättring och
trogenBoon sotia HERran / thet Hän/ medh Gin
alsmächtigahtelp/ nadeligen Wille tagaßUetvthu
närwamndefahm ocholägmhet; Mm Then nadc-
rike Gudenosta giowthafwer/och mkanerlm näsiän
widh sammaährtahl i sidstvthgängna^ccuic), Mn
Mil3oräin3ri6Bönedaghbegicksi thennamänaden:
hwar om här pä thet 57. bladet widare förmälM
Medan nu thenne Medikan / vthom mitt förstavpsäch/ M at medh lydno efterkomma enGudelig
ästundan och Höggunstig paminnelse/ wOare kom-
mer i liuset/ ty wäntar jaghhoos them / somöfwer
en fä M Text/ pa sä Högt rum/ i ettO stort til-
Me/ fastmchm vtharbetandekunnafordra/ ge-
nom mitt beswärliga siychtande M östver/ ochför
andra infallande hinder / en benägen vhrsäckt.
Then Mnmelste barmhertige FADREN förläne
otz Sin ANDAS Nadh/ til en sann omwändelse
och trogna böner/ at/ för war Fmlsares IESU
förtienst och förböön/ afHansGudomeliga macht
warda hulpne och bestyddade!

10. s.?.



~ v. ?./?.

LVärs HiLRRAS lESU Nädh/ GUDZ
Rärlek/ och Thens Ar7DE,S deelach-
tigher/ blifwe och förmehre styh hoos off altijd! Amen!

migh HERRE/ hör migh/ at
thma Folckct ma wcta / at Tu
HERRE äst GUDH/ at Tu s^
dan ma omwända thcras Hierta:
ÄrHCrransProphetcsClie böne-roop

V^^ fzr Nike/ i.Kon. »8:v ;7. Saul-
ma Nike blef l Konung Acl>,bs tijd förfördt til afgudertji
Baalsdyrkan/ci6.'v.,,/j!. Elias hade NM om
RAN GUDH Zevaoty / c. .O/14. och ttl at draga
folcketther ifran/ bad i?an ena Boon/ atthetlaskulle
regna/ och thet regnadeHokmtet pälordena/t try ahr
och ser mänader/ lac. sv. »7. Men GUDH/bewektaf sin
barmhertighet / wOtz etj tanZre läta en sadan plaga wara of.
wer landet/besalte Elia at tee sigh för Achab^..Kon.lZ.- v. l.
och sedän han hade öfwertygat Konungen / hwarlgenom
Israel förwillad war/ och förbradt folcket/ theras haltan-
de pH dada si,dor/ aftalar han medh them / huru/ efter
GUDZ wcha/genom osrandessulle kunmgt warda/ atThen
mcitte erklwnas för Gudh/ som medh eld as himmeten ssulle
fortara offret. Baals Propheter offrade först/ropade högt/
riste sigh medh kntzfwar/ alt Wngt: Nar nu Elias hade
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tllredt offret HCrranom/ gick hau sram och sade.- HErreiAdrahams Gudh/ Zsaacs och Israels/ latt l thennadagh kunnogt warda / ar Tu äst Gudh i Ilmel/ ochjagh Tin tienare/ och at jagh altthetta efter Titt ord
giordt hafwer; Vthropar cher vppa: Hör Migh HEt-
re/ hör migh/ at thetta folcket mä weta/ at Tu
HErre astGudh/ at Tu sedän mä omwanda the-ras hima. CäföllHMrans Vdneder/ och Vp.
brände offret/ weden/ stenarochjord/ ochVpsieek»
te watnet t grafwene. c. 18.v. 38. Ta alt folcket sagh
thet/ foll thet pa sittanllchte/ och sade: HBRren är
Gudl)/ HHRren är Gndh/v. ;y. Elias vthropade twännereesor: Hsr migh h<sr migh / at HErren wille
nadlgt swara pa Hans böön/ som han qwrde/ v.;6. Han föl>dublar sitt roop; tcke at vpwäckia Gudh/ lasom säfwande/thet han fölbradde Vaats Propheter/ at theras Gudh tilnswenryrs sofwer/ v.:?. emedan ther war hwarten röst/eller swar/ eller Men Chen som Israel bewa-
rar/ Hanäricke somnog eller söfwer/ Vsal. 12»:v.4.
vrcm as en hellg bönchswer vprepar Elias sin akallan/sasom
Dawid osta glör; B <>lFrre hsr mm röst
nar jagh ropar/ war migh nadelM/och hsr migh/ :c.
Sä ftamförde ock Prophtten en dubbel begl/wan s,) At
thetta folcket ma weta/ at Nem-'
Agen: At ar allena Gudh / och mgcn annor/
5 Moj. 4' v. zs. At Hau medhSitt Namu heter HER-NE allena/och then Hsgste i allo werideneMfal.B; 0.19.
(2)MHlkßrenjedanmatteomwattda theras h«rtan»
At the sa fnilellgen matte btifwa omwandne, tfrän en falfk
Gudz dyrckan/ til hwilken the woro bedragne; at the Kn-
wM mottt finna/ Het GUDH Siels hade krastcltgen them
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drattit tllbaka tfra theras afguderij: som orden i sitt för.
sta jpräk bemarckeligen lyda. At thesse ttzo Iswels Nijkes
siachter/ matte ta thet hoos sigh finna / thet the en annan
tiid vnder Epbranns namn stulle begiära: Omwandt
mlgt)Hi^Rre/jäwarderjaghomwand; ty TuHErre
ass mm Gudh; Nar jaghomwand warder; sa glorde
jagh battrmg / ler.;« v »8/ «9.

Wij/ Eterloste/ som snart syra resor ss
lange som Israels Rijke/ warlt msngeKttgs°dc!'wär/ och
andra swara Landzplagor vnderkastade; och nn l thcnnaöf-wcr hela thetta Rijkcc/ ganska Mdeligen pabudne

Böne och Omwandelse'Dagen/äro tn för Gudz An<
fichte församlade/lampom/l narwarande wartkäm Fädewes<
landz stora fahra/htztElle böne-ord: Hörotz HERre/hör
oh / at wij Titt folck mage weta/ at Tu HERreast Gudh/ atTu stdan ma omwända warthierta!

At wtj a thenna hellga Böne.och Vattrlngs-Dagen/
medh then botfmdige Manasse / m han i ängest bad

ftn Gudy/ och odmmkade sigt) forsin Faders Gudh / mage altsa lnnerllssa bldm ochbesmna/ at ar Gudy/2 Chrön ?;v.i2/i;. be.sinna HCNrans hellga Rattwtjsa/ l alt thet som ofi ar öf>lvergangtt; belmna/ at barmhertlgyet somHanvt nlafwar/ ar omarellg/och kan lckevthranfakas!(Hanasse böon v. 6.) At wtj ock sedän sa mage vndsa oln»wandelsens nadh/ at ratrellpen osi omwända/ och tcke
nronl som en fall? boga / thenrher flar tilbaka / förr anhan nagot vchrättar. Ose, ?-'v 16. Thet tunde chnas een en»snldiq och mycket bekantlahra: at weta avGndd: ja/ thet lares ofi,u l wckra spada chr: at HERren
««. war Gudh; at wtj mga andra gudar for Hono«nA 2 h^«



hafwa ftola: ja/ swarar Paulus: Che saija sighkanna
Gudh / men medy glernmgarna neka the thet / och
bll<wa sasom tbe Vaaltter/ jtyggellge ssr Gudh/och oly.
dlge/ och ttl alla goda glerntngar odugellge/Tlt. >:v.t<s.
Skulle Syndnrena rättellgen betänckia / at Gudh 6r hellg/
sa hade the tckc behagh i sitt ohellga wäsende/ at etz medh
thet styggellga namnetohellg/ sasom Esau/ nämde warda/
Ebr.ii- v.'<s. Skulle the bestuna / at Gudh ar allcstades
narwarandeoch altseende/ sa matte the ock fiy hemltg
2 Cor. 4- Skulle the ttwckia pa Gudz macht och rättwisa/sa fruchtade the sigh / och sannyckte icke l nggon jynd/
Tcb 4' v 6. Ty HERrans ftuchtan sortager jyndema/

Sasom man nu genom HSRrans frucktan vnd-
fiyr thet onda/ Ordspr. »b-v 6. sä är ock en rätt GUDZ
fundstap/ thet som kraftlgast beweker ttl omwnndelse och
battrmg. DUDZ rättwijsil nyt öswer syndm förssräcker.
Ty <>än är en rätt Domare/ ocd en Gudh/ som dagli-
aen hotas. lVtl man tcke omwanda sigh/ lahafwer
han hwäft sitt sward/:c. Psal.7: v. '!/,;/>4. Gudzmtld.
het lockar ttl battrmg/ Noni.^:v. 4. ty säger Prophe.en:
lvander eder ttl ederGUDH/ty<>att ar
nadellg/ barmhertlg/ toltg och af stoor nuldhet/ ock
läter Otgh jnare ängra jtraffet/Joel. 2: v ,;. Men som
Hans Barmhertighet tcke vphäfwer Hans Rattferdlghet;
tt? ar i battrtngenes vpsath then tröstellga kundstapen/ at
wy warda rattferdtge/ och sör sttaffet stome/ vthan
fsrstvllan/ genom tden forlofinmg/
jom i Cdnsto sredd är: Hwllken haf.
wer jattför en Nadastol genom trona i blodh:
lV>wilko Han läter jee rattferdmdet/ Nom;:
v.24/25. hwllket ock Mas wäl larde widh ossrandet; Cme-

«U dan
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dan alle propheterne bara witnesbyrd / at
hwar och en som troor pä Honom/ han fkal fa synder«
nas forlärelje genom Namn/ Ap G. »o: v 4?. 3ör
Ctmsto stulle Johannes Döparcn gä medk Elie anda och
kraft/kuc.,. v. 17. och förnämsta innehallet as Hans lära war:
atlElus wore Guv3K"Mb/ som borttager werldenes
fynder/ loh >: v. 29 Salunda war thet l olnwändeljens
werck/ högstnödwandigt för Israel/ at weta at HiLßren
wore en <ädanGudt)/Mlch.7:v.B/IP. Ther til wllle Elias
medh sin sörbön them sörhielpa/ at the lfta s,na wägars wtllo
matte omwlindne warda Hwilket Apostelen anseer lac. z:
v.lli/19/10. I synnerhct bad Elias/ at theras dlerta matte
af Oudl omwandt warda. Safom hlertans omstarelse
nr omskärelse so<n steer l andanom/ hwllkens prys ar
af Gudt/ Rom. 2: v altsa fordras ock hiertans om«
wandelje /om wtj stole srälste warda Thet bettngade ock
Salomo/ nar t>m bad om theras förlofining/ <om afGudz
folck blefwo fangne bortförde/at Gudl) wille wara them
nädelta / nartye bestnna siqy l fitthierta/ ochwanda
slgl) sa tll <>ERran / af alt hierrä och af allo fial/
, Kon. 8: v. 47/ 48/ 49. Achabs vthwartes bugande kunde eij
winna nagon ratt förskoning/ mindre nagon hugnelig för-
soliinq/vtan ett litet vpstof och förandring til straftet) rum/
I. Kon. ii: v. 19. 2 Kon. p.- v 15/ Pharaos och Sauls syn»
dabekannelser / bestodo l blotta orden/ 2.Mos io:v.'6.
i.Sam. 15: v 24. ty halv sadant ssrymterij til theras for-stockelse/ och thcnna tll theras förtapelse.

Widh IsraelsRijkes omwälidelse/ är wlftareat marckia/thet stm tienar ofi til vndcrwiMng t samma hellga vrsäch.
(l ) The woro i förbund mcdb Gudh genom om<Melsen;
Wtj genom döpelsen. The woro swarligen attradde; Wij
otwertr»wom osta och l mycket'Gudz dudh. Gudh Wille ige»

A; nom
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nom plagan draga thcm lfta sinä synder / ~ Kon. z: v ;s.
sammalunda ock osi/ Amos. 4: v. c>. Men at stassa hoos otz en
Mt omwandelse/ later Han' sasom them genom Ellam/än dagelM ofi genom Sitt Ord sörmana/ '.Cor. lc>:v.i,.
(2.) Förnyade Ettas thet neoflagna HERrans Altare/och
tog tolf<tenar/efter tahlet pa Jacobs barnas siachrer/
(ttl ywllken HERrans Ord talade och sade: CuftaltHeta Israel) och bygde af the stenar ett Marc i HM»rans Namn/ i,Kon.««;: v. zo/;i/;z. The skulle styrckias af
HERrans sörbund medhtherassörftder Jacob; W-l sts-
lom as döpelsens förbuno /1. Pet.; v fatta stnrcttn/ at
förnya wara ssnnen isanubattrlng; kasta inanofiaU öfwer-
tradelse / tber mcdh wtj hafwom öfwerträdt; och medelst bö<
nen/ Pftl. s>: v. i>. gcnom Andans Hcsek 2.5/^6/27.Dlöra osi etr nytt l)lerta/ och ny anda / Hesek.iz:v ;l.
(;.) Styckmde Clias offret / v Wy stole wal ltte dcla
wart hierta/ Match. <;.v. 24. men wij maste genom Gudz
Vrd; Hammar/ ler v 29. krossa thet simnna l hiertans
önger/ och sorg ösiver snnderna; ty tye offer som Gudl be-
haga/ aro en bedrsfwad ande: Ett bedroswat och
forkrosiat yierta warder Gudt? icke foracbtandes /

Psal<,:v '9. s4)Vpva Ellc böön Mcftcr GudzOrd/ eld
af hunmelen/ ochvprande offret Altsa omwa! delsen
TlienHellgeAndes/ somsonllgen i eldztungors llkncle kom
öfwer Aponlarna Ap. G2; v.;. stora nädewerck; thet Han
medh Gudz Ordz kraft osynligen werckar. Sa' kallar Npo-
stelen sigh liFftl Chnstl tienare lbland Hedmngarna/
offrandes Gudz Evangellum.' at Hednmgarna ssola
«varda ett osser/ Gudl ana nm<ilM/ delgat genom

HellgaAnda/Rom. 'f:v 6. s <.) War thetmckcke.
llglt/ at then nedkommande elden vpsiekte w nnet l graf.
wene/ vi zz. hwilket Was/ at glöra vndirwercket theste h 'r«

ugare/
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ligare/ hade til tolf fulla laär lätit giuta pa offret och pH
weden/v. ;4- Wart hima förr omwandelsen hwälfwes och
sqwalpar t allahanda begiärclser/ l.Pet. 4' v.;. mennärwtz
omwändas/ heterthet as Esa. 4: v. 4 Ta warder <>Erren
aftwaendes Zlons dottrars smltto/ochfordrUwandes
lerusalems blodsknlder ther vch/ genomAndan jom
dsma/ och en eld jom vptända skal. ( 6.) At omwclN'
dclsen war alfware / bewijste folcket icke allenast/ ftdan the
hade sallit pa sitt ansichte/ niedh ett dubbcltvthroop: <>iLß<
ren är Gudt); ar Gudh/v ;9. vtan ock at the
togo fatt va sinä förförare / Vaals Propheterna/. dräpo
theul wldh backen Klson/v. 4c». sa at thenna flodcn rvaltrade
theras döda kroppar/ säsom tilförcne Sisseras krlgsmäns/
Dom. 5 v.il. Sa stola ock wij/när wtz rvandaofiMHCr>
ran/ bekänna Hans Namn/'.K0u.8.v.?;. ochdsdakst»sens glernmgar medt) Andanonl/Rom. 8 v.,;. Col.;:v 5.
Ändteligen sfal ock ofi beweka/ (7.) omwandellms hugnft
liga pafölgd l Isracts Rijke. Elias bad ater/ och t)lm«
melen gasregn/ ochjordenbaar sm frucht/lac.s VlB.
O! at ock wtj i thcssa och andra Gudt bchageKga werck/matte
wijsa en sann omwändelse/ sa wol e HErren i thenna fnhran
bewtjfandes oH Sm nade/ hlelp och bestydd! Ty HERrenbidar/ at Han skal wara nädellg/ och ar Vpstanden/
atHan skal förbarma Stgh: tyHEßren ar enGudh/
fom yandlar medd doom; wal ar allom them som
forbyda Honom/ Csa. ?o: v. ,8. Äkallom therföre än m
gang war Gudh i war nödh saledes: Hor ofi HERre/ Y6r
ofi/ at wtj Tlttfolck mage weta/ at TuHERre äst Gndh/
at Tu sedän mä omwända wart hlerta! Wtz hafwom en
större Förcbediare an Cllas/ HErMN IEsMN/ och wtzwardoln afGudi bönhörde/när wti medbbootserdlga hiertanforst siunge: Allena t!l tlgy HErre IC,u Cdnst zc. schftdanlHEnanslEsu Namn! bedle ochlO: Had<r war.



ThehellgeGudzOrd/som til en l Högmesso.pre»
diknn äro sörordnade/ lyda saledes vthi

Osee6:Lap.v.i.

DMÄr them llla gär/fH maste the ta M
MMtldalötlaMgh/cocb Dl'a:)Wom-

wlj wllje tll Wsßran igen:
ty Han hafwer rlfwlt otz / Han hclar oj;
ock; HanHaswer ftaglt os;/ Han sötbm-
der oj; ock.

pä heemlskningenes och
MjMolyckones dagh / then sierran efter kommer?

l)wem wtljen I ft? om hielps Och hwar
«viljenI lata edranhro s atPon ickevnder the fangna
bsgd warder / och lbland slaqna faller s äro trenne
harda fragor af Propheten Esam förestälre c. i«: v ;/ 4.
Hwilka han forstoch besynnerligen medh them wll hafwa
rördt/ sees af v.»/;. Wee them Okrlftlardom/ som oratt
lagh glsra/ och wrängan doom skrifrva: Pa tl)et the
skola wrännia thens fattlgas saak / och bruka wäld
Vthi the eländasratt l Mltt folck; sH at enktor maste
wara theras roof/och the faderlofe tderas byte. Han
tilwlar them som woro l anseende / hade macht at giöra
stadgar /vthfarda sorsatta domttr :c. Han fra-
gar först: Hwad wlljen I msra pa deemsoknmgenes
och olyckones dagh / then sierran efter kommer? han
förstar en heemiokelje i onade; ty här tllläqges olycko»
nes dagh: kattas l Prophetens eglt sprak forjiorelstns

dagh.

8 En Christelig
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dagh. Sa at efter Prophetens och tidernas ordnlng / här
kan ansces thet som berättes 18. v.,;. Vthi fioctonde
ahrena Ronungs Hiskia / drog vp Sanherid
gen t AGrien emot alla fasta städer l luda / och
tog them in. Thenne sörödelsen/ säges fiermn efter kom«
ma; icke i anseende tllttjden/ tythenwarnär/Esa.;6:v.l.
vtan i anseende til orten / at forstöringen lfra sierran land
stulle komma. Cy pa then tiden srnlle HERren hwiffla
ttl fiugorna widh andan pä lknvpti älfwer / och til
btzn i Asiurs land /c. 7. v., 8. HERren stulle draga en
stoor/ stmgandeoch roof« begtäng Krlgsmacht öfwer them.
Propheten srägar lvidare- Til l)wem wchenI sty om hielp s
Vnder Gudz hamnd skolen I wara mehra hlelplöse /an
tlie som ttlförene hoos ederfafängt sökte hiclp / v.z doch fin»na then altid hoos Gudh; Cu skodar weder.
msdo och jammer/ thet stär i Tina händer: the fat<
tiga befalla chet Tigh/ Tu äst the faderlojas hielpare:
sager Dawid P51,1.i0:v.14. Men öswer eder skal )agh
kasta mitt nät / och ryckta eder neder/ lqka som foglar
vnder himeien; laghfkal straffa eder/jasom man thet
predlkar vthiedrafsrsamlingar/Ose.7:v.n. Sldstfragar
han: <>war wiljen I lata edra ähro? At hon ickevn.
der the fangnabsgd warder/och ibland ssagna faller lEdra ahro/ edar.t anseende/ agodelar/ mackt/ edra manaaanhöriZa:c hwar stolen I finna en saker ort för altsadantsat tcke hwar af eder medh sadant alt/ vnder fiendens waldsigh ödmiuka och krökia maste / ester thetta GUDZ hoot:l.Mos v. 4s. Och tu swlt tienä tinom fienda / som
HERren tightilsklckandes warder/<hunger/ och eorst/i nakenhet och allahanda nodh: och han skal laggia
pa tm hals <tt jemok/ til thes han fsrgtor tigh.

B Hwad
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Hwad thet är / at falla ibland the siagna/ sees pä Gilboa
barg / ther Saul medh sinä treSöner blefsiagen/ och lblaqd
tbem then sromma Jonathan /'. Sam.;,:v.,/ 2. Propheten
tlllllgger: Vtht alt thetta ar wrede lcke stllltld;

hand är ännn vthräckt. HCNren ar redo' an
hardare at strassa/ om the sigh etj wille omwanda/z.Mos.
26:v!i/24/18. zc.

Mon icke ware fiender / i närwarande war hemsö»
knings ttjd / sa om Elverfgcs Inbnqgmre / sedän thehaliva sammlNlbundlt sigh at tllstynda ofi tben yttcrsta 0-
färds Monne the icke sa spotsteligenkunna ofi tiltala.' Hwad
wtljen I nu glöra / som tilförene mecnte eder alt kunna
mora s Hwar wchen I nu finna hielp / som tänckte eder al»
drig bchöswa andras hielp s Hwar wilien finna naqon
säkerdet!' Huru wilien I aterwiima edart förra anseendes
Ocbsa vuder then oH medh vndergäng hotande sahra/ kun-
na the otolige och blödige ibland osi sa klaga : Hwad
fiola wtz glöra i pakommande nödh s Hwart stole wij fiys
Hwar stole whlata war agendoin s Hwar skole wij sielfwe
bliftva/ at wii eij fangne eller siagne wardas la/ sä lange
wij eij medh rätt alfwar ttcne war Gudh, vtan glöra ofi
sk ldtqa vnder Hans wrede/ ja wll Gudz Ande ocksa mcdh
sama ftagor töra Syndarenas/ sä the lngressom the högres
hertan; i thy sielswa strasset strar ther pa vthtryckes v. 5/6.
Assur then Nline wredes rijs/ och theras hand Mme
grymhets staaf är. lagh wll sanda honom emot ett
strymtachtlgt folck/ och gifwa honom defalmng emot
Niina wredes folck/ at han thet fkmna och vthbyta

ocl> fortrampa tdet jäsom träck pa gatone.
O at af sadana Gudz stränga hotelser the Mre och obotfar»
dmeib'and oH/ i thet fahrliga tilständtt/ i hwtlket wij swaf.
wom/ matte sörssrackte warda.' O at thet dyra Gudz Ord/som



som pa thenne Dagh til battnng öfwer hela Ntjket predikat
warder/ matte tlllyka gifwa them ett styng i hiertat.' Ochsasom M afGudz nadh förmode/ at ju nagre 1,C0r.9:v.!».
sigh besinnande warda / sa wilje wtz afthen förordnada och
nu vpläsna hwadför them pa the sammatreharda
fragor swaras kau. Csalas fragar: Hwad wlljen I giöra
pa yemsokningenes och förstöringenes dagh? Gudh swarar
genom Oseam: När them llla gar/ sH mastc the ta bittlda
jokia Migh. Ochthe jom Gudh jskm/them hiertat
leftva/Psal.69:v.;;. Esaias fragarwioare: Til hwem wlljen
I sty om hielp s The trogne swara medh Osta .- Kommer/
wit wilje ttl HERren tgen. Gudh är wär ttlfiycht och
starckhet/ enhielp vthtthe stora bedrsswelser som offvppä komne aro/ PsiU. v. -. Esaias fragar ännu:
Hwar wlljen t läta edra ahros At honickevnder thefängna
bögd warder/ och ibland ssagna faller. The trogne yttra
sitt höpp.- HENren hafwer rijftvtt os/ Han helar ofi ock:
Han hafwer flagtt ofi / Han forbinder osi ock Lofwadware dagllga: Gudh lägger osi ena bördo
vppä; men Han hielper off ock: Sela. wtzhasweett
Gudd then ther hielper; ochHikßran HCRranChett
,fra dsden fralfer/ Psal.6B.v 10/2..

Twegqiehanda taalär i wär Gudz tcmlomfolcket/och folckets taal om Gudh. Gudh tallir afmedyncknn / Hu.ru che fkole hulpne warda; Folcktt talar medh förttöstan/at bllfwa as Gudi hulpne. Sa ar här:
Thet bästaßädh emotHeemsökningenes-Dagh.

ett A"dt "t GUDI gsswlt; och as the trogna

Tusiore ochsiarcke Gudh/ HERre Zebaoth a'r Titt Mmn,
stoor i rädh och mächtig i gierningar; Och ögon siä öpna öfwer
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Ma mennistiors barnas wägar: förläna osi för HERrnns lElu
stul/ Tin Heliga Andas vplysning/ at rätteligen fatta TittRädh och
troliacn thet estersölja! O Helige And gifosi Tm nadh/ at wij al-
drig nä afTitt rädh/ wärdigas wara wart bijsiand/ GudhFader/
Son och Helige And!

WMBland Gudz Werck och Domar/ är thet all strvn«
MU d, an wardt / huruHanibland Sltt folck omwäxlar

plagor och lmdnng/ strassoch förstontng. Ther om
Zlfwer osi ockCsinas gansti» tcmckwardlga ord: c.57:v.i7/iB.lagh war wred vppa theras gmshetzodygd/och siog
them; fsrdslde Migh/ och war wred: Tlagmgothe
htjtHchchtvthltherashlertaswagh. Mentalaghsag
Vppa theras wagh/heladelagh them/ ochledde them/
«ch gaf them öter tröst/ och them st>m jsrgde öfwer
them. laster/ gmgheten/ ja/
hennesondsro, at hon ar odygdlg;hon föröfwas öswer alt;
är en afgudadnchan / Col. v 5 iLn root tll alt ondt/
, föder altijd afsigh egennyttlghet medh orattra»
dlghet/ och Hr narmatte orsaken tll Landz och Ntjkens förö»
dande/ Habac 2: v. 9/ »c,/n/»i/,;. I Sm wredeflog Gudh
tdem / medh allehanda strajf/ < Hnnerhet medh thet stvara
fängelset t Vabcl. Han fsrdolde Sigh; Holt i medler
ttjd ttlbaka Sinä tröste» ord och hiclpande hand/ Pjal ,o: v.,. :c.
Men ta the i theras hiertas wagh alt mcer sigh förwPade/
förbarmade Sigh HERren och helade them: Han war
tsr Sltt Namn fkul längmodig / och fsr Smprijs
MU Wille Han them tll nytta halla nlbaka/ at the icke
sknlle vthrotade warda/ Esa. 48: v.9. them vthy
fängelset / ledsagade Han them/ och satte them lsttt land
igen/ c. ,4: v.,. Hcm gaf them äter trost; m / efter Csate
ordelag/ wM Han thy: Neml.folM/v.'4.
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Boot-Predikan. ,)

Trsster/thet är: myckentröst; ju/thes ssrjande/at we«
derqweckm the sdmmkas anda / Hch hela the för.

hierta/ v. i;.

Äfwen thet mnchäller wär vplasne n-,, medh thes
sammanhang. Gudh lager Osee 5: v 14. Jagh ar L-phraim
lika som ett Leijen / och )«da hu!e lika som ett vngt
Lchon.- lagh/ Iagl) rijfwer och gar Mm wagh;
lagh forer them bort / och ingen kan vndsattia them,
Ther pa följer v.,s. lagh wll ga ater tll Mitt rum igen;
(Thet är som HCZtten säger Csa. 1«.v.4. lagh wll wara
stllla/ och tlljee t Mtne hyddo) tll thes the kanna stna
fkuld/ och Ma Mttt Ansichte. Nar them Magar/ sä
maste the ta bittlda jskm Migh. Sa lmnmanfogas be-
gynnelsen af war?>x/, medh flutet af c. /w.15. efter Prophe-
tens egen sördelnlng. Blifwcr altsa

1. GUDZRädh/af GUDI Sielfgifwit.
F Sm oaudeliga barmhertighet anseer Han the Sinasnödh/ och sager: Nar them illa gar;

ltrangsel;
nör the aro siuque/ och lagh them basar; at första Or«
dets liud mage lcimpa ttl wart sprak. Dawid brukar ostasamma ord/ som ratteligen vthtolkas.' Nar iagh ar i an«gest/ Pfal. ,8: v.7. :c- ochiGudzakallandevprättar hcm sigh:
ty Hans rattferdlghetsGudhtrostadehonomlangeji/
Pfal. 4.' v. 2. Then nödh och angest som boos Propheten har
ansees/ föra nagra til the Tyo siächters bortförande/ och,am.mer t thet Assyrista fangelset/7.K0n.,7.v 6/18. som näst efter
Osee tijd sigh ttldrog; Hwilka vnder Ephraims namn t Oseeprophette ofta forekoma.- sa c 5V.9. Mpdraim fkal ett ode
warda/ pä then M lagh them straffandes warder:

B; ther



tder om dafwer lalft "jftaels stächte troliqa warnat.
Provhtten ansecr sanimakdes luda
<>ERren skulle wara luda huse/ jom ert vngr leyH,l;
talandesther imnte om bortfsrande; ty kan thet ock förstas
om ludärnas angest och wända/ i thet Babnlomssa fängel»
set: sedän HCNn,ns h. us/ Konunqens Kuse/och all huusi
Jerusalem/ woro vpbrände i lB/li)/;u Tbet
gtck ock ludomcn Ma/ näst efter Christl ankomst
t kötet. I sadan lnenmg / lyder Doct. Luth. vthförlige
anmärckning wldh thetta rmn: <,är propheterar ha,»
HM Chnjto och lLvangelio. ludarna wllle icke lyda
Gudi / ta them wal gick / sa mäste the l Nya Cesta«
mentet vnder kHrffena tienä Gudi. Thet wildoch icke
annHrlunda wara / ty them fattigom warder predlkat
Bvangelmm/ Matth. ,>: v. 5. Che elande hsra Gudz
Ord/ the rike achm thet intet/ i.Cor.i.v Doch blls»
wer thetta HENransmcdnnckans ord/ har i sawtda memng/
som thet Esaias sllger c.26: v.iö. nar bedrsf.
»velje pa farde är/ sä jsker man Dgh/ och nar Eu
tttchtar them >a ropa the medh angstan.

Nu fordras i thctta Gudomellga Nadh / at man t än«
gest och nödh: Skal sokia HiLßran; Sskia »s>lkßrans
anstckte; Sskia bittida. At sökiaHERvaN/
är: thetta rmn/ icke allenast at halla ugh til Ti,en sauna
Gudensdyrkan/ sasom ordasättet brukas
och 16: v. 5 lc. vtan ock/ atmedh tnuerlig och trägen akalllm/
sökia Hans nadh och alsmächnga hielp i nödene. Sa sörkla»
rar thet Dawid: Vthi mine nöd; sij?> iokte jagh
ran/ PsiU.77: v.?. losaphat gifwer cfi bade ördets raita me«
ning / och ett härllgit erempel/ i thet at han: en stoortahra
af mächttga fiender/ jtalte sttt ansichte at jokla H^Rran/Hch
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och lätt vthropa sna fasto i hela I«da. Och ludg
kom tilhopa til at jokia HERran/ kommo öckvchaf
alla luda städer til at jokia Hi^Rran; framförandes
Konungen tbland annat thcssa marckellga Ord: N)är Gudt)/
wilt Cu icke dsma them? Ty i osi är ingen macht emot
tdenna stora hopen/ jom emot of kommer/ wu wete
icke hwad wh glora stole/vtan rrar ogon jee tilTigh/
2. Chrön..°: v-;/ 4/'- SökM HERMNs Attsichtt:
hwilket l sammaversasPropheten sordras; ärwälatsökia
HERran Sielf; sa,Chrön.l6 v.«. Soker efter
ran/ och efter macht / sskerHans Ansichte altid.
Men emedan Gudz Son bejynnerligen kallas Gudz An-
sichte ; Gudh sade M Mose: MittAnsichte warder gäen«
des / ther medl) wll laqh leda tigh / ther pa Moje
swarade: Om titt Ansichte icke gar/ ja lat of icke kom-
ma hadan afthetta mm/ i.Mos.;;: v. 14/»5. Gudz Son
kallas ockHSßrans Ansichtes Ängel/Csa.6;:v.p. tyHan
är Hans wäsendes ratta belate/Cbr.,: v;. altsa blifwer
thet/ när Oseas bägge c. 5: Vls. sammanfogar/ ett trösteligit
sökiande: när man känner stn jynd/
Ansichte/ Thet är/ söker och begärar Gudz nadh/ medelst then
försonmg/ ssm gein m Christum stedd är. TH Gudl) war
l Christo / och torsouade werldena medh SlghSlelf.
wom/ ochfsrbradde them intet theras svnder/2.Cor.
5: v. 9 Ändtellgcn sordras at sökiaHENvaN bittida:
Ordet i Prophetens sprak / haswer sitt namn afmorgonrod-
nan/ Psal. v. 9. hwllken lyscr om morgonen bittlda/
O! e. »o: v 15. och bemärcker här/ at widh sörsta vpwaknan-
de bittlda sotia HCRr an/ Psal. 6?: v. -. hwilket iFörsam-lmgensnamn salunoa srmnföres: At himat beglawr jagh

Tlgy
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Tlgt? om Mtena/ medh mmom anda l mlgh rvakar
jaql) blttlda vp tll Tigl): Ei'a h vilket betygar, at
etttrogetGudzbarn/afhmtat söker sinGUDH; och salige
gro tye jom afallo yterta sökiaH^Rran/Psal.n9:v-2.

Sa är nu HCNrans Nadh emot heemsökmngenes dagh/
korteltqensörofi/ElskellZeCyrtstne/förklarat. Ettßadh/som cfi bör l öswerhänglande stora fahra rätc fatta. Til
hwllken ända/ Hmnes KONGL. HÖGHET/ Rtk-
sMs Nädlgste ochCheras

KONGL-MAMtz HENNAN NÄDH/then.na Almanne Böne-ochßattrlngs'Dagen/sä
tidigt haftva vabudlt/ at wy medh trogna och tragna böner
HMRra» Ma skola/ pa sfwer osif<sr«barma mätte/Csa.fi: v.6/7. at wg HHRrans Ansichte
sökia stola/pa thetHiLßren Gudh Febaoth Wille trolia
Ofi/ och Sitt Ansichte läta/ at wy warda dulpne
och frälste/ Psal Bc>: v. At wtz blttida <»GRratt sokia
stola/ pa thet wy Honom finna mage/ Ordspr.B:v.>7.
Warandes thennehcllgeVöndagmnusabltttdapa2lhret an«
satt/ at afthet Swcnges Nijke pabudna nlmännaßöne»och
Vättrings-Dagar/ (hwllken Gudelige Förm-dnlng / Högst<
bepriselige Swcnges Konungar nu i ,70. Hhr tilbaka / haft
wa i acht tngit) ingen sa tidigt pa ähret är wordcn hallen
och firad: at tliet/ dade i anseende til tiden/ och til wart be>
klagellga tilstand/mä rätteligen Heta: När tyem Ma
sa maste tye ta bitttda sokm Migt)/ säger HENren.

O at thet/ som thet efterGudzheliga wiha warabör/af
oH steematte.» Gudz bcfnlmngtll hwarChristtrogen i synner»
het: Hkalla Migy i nodene;
trängfle»dazen/ ja wtl Iagl) yielpa ttgy/ och w skalt

prisa
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prisa Mlgh/Psal 50: v. '5. then mä glfwa allom l pakomne
fahra/ drlstlghet och tilgäng medh all fsrtrsstning, at
sokia HCRrans Ansichte bitttda/Eph.uv.l». Men sil är ofi
t wara almänna Vönedagar/ en krasttg vpmuntriug / thet
samhälligt at gtöra/ ther igenom/atGudh hela Meniqheten
sadana harllga löften/när thebootferdeligen HCNran Ma/
glswit hafwer; Först genom Mosen/ medan the ännu woro
tilhopa vuder Hans anförande: Om tn Israel ta / (när tn
äst förströdder ibland Heonlngarna) ther ssker
tm Gudl)/ ja fkal tu finna ; om tn soker <>«.

nom af allo hierta och af allo sial//.Mos. 4'. v. 29. Sedän
ttl the thlo Ijraels siächter / genom Propheten Asarmm
Obed son: Chetssal wara/ ssger han/ manga dagar t
Israel / at thet skal mgen rätter Gudh wara l mgen
Prest som larer; mgen lagh. Och nar the omwända
sigh l sine nsdh til <>MNran Israels Gudh/ och Ma
Honom/ ja fkal Han läta Stghfinna/2.Chrön.ll:v.)/4.
ther om lemwäl talas Olee;: v<4/s. Men tydettgast til the
t Vabel sangna ludar genom leremlam/c. 29.-0. ,2/1;/ »4.
I ftolen äkalU Mlgh / Och ga och bedia Mlgh/ och
sjagh sral hora eder. I fkolen sskia Mtgy/och finnaMigh: Ty om I Mlgh af alt hterta sokm -Sä skal
lagh lata Mlgh finna af eder/ säger H>HRren. Thet
hafwer och Then Nadenke Guden hallit: Vtswandes osjämte sielfwa löften / ocksa then vnderwtsnmg/ at afallo hlena/ Gudh i war nödh sökla stola. Emedan nu
thenne Dagen/ ttl en hekg Böne och Vättrmgs - Dagh

en stoor Fäderneslandets sahra/ är wtdlmiv/sä ssolsm ock wtj then ch bega/medh then wtdh storaßone-
dagarna watmliga knllsinnlghet/ ja ltka som medh en
»<«5„ obootferdlHhet/ hwllkeu för Gudi ar en fördömellg chnd.

C Man
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ManlästCllNl.-v.lo/in ttlv.,?. Amos 5-v. Vtanitbet
wij af Then Alsmächttga begläre en nadlg hielp t war nödh/
och ett kraftigt bestydd l fahran - ja tiltalar otz Gudz Ande/
medh thennn strmnnlng / gmom lephanlam/ c. 2: v.;. Go-kerHläßmn aUeI elände l landena; I som af hiertatförjen öfwer edra synder: I som rätter hallen; som
ien snnu troo/ haswen ett fast bättrmgs vpsath/ at lyda
Sudz hellga wllja. Goker rättferdlghetenaj then somför
Gudl gDer/ afHENranomChttsto förwarfwad/ o§ i tro-
ne ttlägnas; samt l ett nytt lefwerne bewhsasstnl: HokersdmMkdetetta; medh hiertats ostrymtadeförödm:u«
lande/;Mos iny:4l. och sa mage bortlaggia wart fyndiga
praal/ som the plagabe IsracNter/!.Mosz2.'v ?5. och,;: v.;/6.
jemwäl the bootftrdige Ntntwttel: gwrde / Ion,;- v 5/6/ 7/8.
Vppa thet at I pa wredes dagh magen be-
styddade warda; Mnrcker: Thetföregaende fordms/omwy wiliom beskyddade warda; Sasom thettn öfwer hela
Swertges Rlkeidagh/ icke hemliga vthl nagot msrkt
rum talat warder/ sa gifwe oG HERren/ at thet eH
mä fäfangtsagt warda tll lacobs huus: ttl SweriLcs
Inbygglare> SöttVHERMN!

Twanne nööwändlge päluinuelser äro 'här at tMggta?
Then ma anqar thet framfinna; then andra thet närwa»
rande. I anleende til thet förra-/ nr ew förssractiande VM
säljelse afThen sieWandl'gaWWHeten/Ordspr.nv,2?/2
,När sfwer eder kommer Dom ett jiorm thetl fruchten/
och edor ofard läjdm ett wader; nar sfwer ederkom-
mer angest och nsdh: skola the akakia Mtzh /

menlagh fkal mtet swara; the fkola bttttda jokia
N7igh/ och ltttet fintta; Therfore at the hatade lar»
Vom / ocv Wille icke HMimns fruchtan:3PM
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BVOt-prediKm. «I
Mtlle icke Mltt rädh; och lastade all Mm siwff.
Hafwer wäl nagot folck < werldene haft renare och ymnt«
gare Gudz Ord/anwtzl Hafwer och nagot folck kunnat
begä större föracht emot thet summa/ än wtzs När wtz
stola sökia HERran tHans rätters hallande/ sa hafwe wij
lättt fara all HMRrans rädt)/v. När wtz stola sokis
rättferdigheten / sä hafwa en deel/ som berömdt sigh afsin
troo/, Werhet tUet want bekyznrade / at rätt lara känna
ZEsum war rättferdtgyet/ ler.2;: v.6. mycket mindre
ther efter trachta / at warda fundns i Honom / ttl at
kanna Honom/ och <>ans vpständelses och
Hans pfftws deelachtlZhet/ dody:
Phil.;-v.9/10. En deel atcr medh ogrundadebijlaror/ stklit
at draga the enfaldlga ifta siimma war troos grund/ ochiett
falsk mbillad helighet/ förachta och förhada war vvpenbara
Gudz ttenst/ och the hellga Oacramenter; mfora forderf-
wellg parttjer/ gelwm hwllkasattNtNgeneswägyblO
tver forsmädd/ H.Pet.T.°v.l/2. Alle/ sa the flere som the
färre/ i orHttferdighet och MMHet vthfläckt kärleken/som är ynfwudzumman af budst/ 1.Ttm.1.5. Rarwtzfkola sokm sdmmkheten / sa haswa alla wara tanctar gät
ther pa vth / huru wtj skulle wlft wart högmod / i ord / i
athnfwor/ i klader / t huusgerad/ i byggmngar och i alt
wart waseude. Högfard driftver ttl alla synder/ sa Zr ock
manZ styggelje och mycket förderf ther afkömmit / Svr. ,2:
v. ,4 in ttl v-:l. Nar lvy nu i alt thetta äro öswertygade/
chwad Ma wtz tanckta wtdh Gudz hotelse: Tl?e stola
akalla MIM men lagy ftal mtet Mara / the fkola
blttida Ma Mmh och mtet finna? Sawm alla Gudz
Ord äro sanne/ A bltfwa och thesse ord strssrackianve/ sallinge mennissiorna i sitt sinne mmu bchalla fakunnighet/ ochi sitt hlMa Hma Trdem/».«. Mr the etz luedh vprtchttgt
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hierta lyda Gudh/ och bittida Honom sskia/ taHanSinbodskap bittidatllthemsänder/^.CHrön.zs:v. 15. Men/sm tt?e fin lynd bekänna och ofwergifwa / ja fa thebarmhertighet; äro Salomos ord Ordjpr. 23: v,,. Ochhär
c.i.v ;;. Then Nlinh horer/ han ssal jäker blifwa och
nog hafwa/ och for intet ondt fruchta: ty lvi! Gudh
läta sädana vndMlser/ som anga ssrymtarena / nagon
bootfardig afsträckia; hwarföre Han ock naft för war
säger: När the bootserdlge kanna fin skuld / fielfwa er«
rwma sigh brotzlige/ sasom ordet brukas
och 5 v 5. ock jokia Hans Anstchte/ sa stal them weder«
faras then nädh/ som the trogna i Texten omtala. Iu me-
ra wij giöra osi brohlige t wär spnda.ssuld / ochsa för war
begänanaohörsämhet; och genom IClum/ GudzAnsichte/sökaförssoning/juhugneligarewederfarsosiafnade/ wara
synders förlätelse; som Gudh Siclf talar: Hejek. v.61/6z.
Cu skalt komma tina wagar ihogh och ther pa tankia
Hch ssammas; och fsr skam sknl icke diarfwas VplHta
tin mnn/när lagh tigh fsrlatandes warder alt thet tn
giorthafwer/sägerHlkßrenHEßnen. Then andra päs
nnnnelsen/ angaende thet närwarande widh Gudz sökiande/
fiyter af Dawidz srd om ludarna/ Psal/?c>:v.;4/;s/ 36/37.
ktär drap them/ Neml. the yppersta ochbästa/
v.;,. 4.Mos.»:v;;. jokte the Honom/ och wände sigy
dittlda til Gudh / (är samma ord/ som i warTert/)
Che Me bittida Gudh/ och tanckte/ atGudh ärthe-
ras trost/ och Gudh Then Högste theras fsrlsjare.
Och Mymtade för Honom medh theras tungo: Men
theras hierta war icke fast in til Honom / ock hsllo
sigh icke trolissa in til Hans forbund. Nu/ sasom alt
thet straffbm är/ och om thetta folcket bessrifwes/ thet är



Be»«t«»predik<M H« ?

off skrifrvit tll en fsrwarnmg / i.Cor.io: v. >,. ty kan ofi t
wärtheliga omwändelses werct/mtet ssadeligare wara/ än
om wlj nägot thet rlngaste strymteru/ ther wldhfinnß latgf
ty sa warder alt wärt hopp fortapat/ lob.z:
HENren warder alt zom vuderligast och scillsynllgast medh oft
bandlandes/C!'a 29 v.l;/'4. Huru belnärckellgen talarDawld i
sitt sprat om Israeltterna /v. ;4- Och the sokte HBRran/ .

och omwände sigh/ och >okte bittlda. Huru
bewckellgen vthtrycker han theras förtröstan/v.zs. och the
kommo tdosd/at Gudh war theras kttppa/ ochGudh
Then Hsgste theras Hterlsjare. Mcn huru beklageligen
deftrtfwer han ther zämte theras muns smikrande / theras
tungos lögn / och theras hiertas ässall/ vz6/j7. Sadstna
laster äro i sigh sielfwe sa styggellge / at hwar Chrlsten mä
fasa ther wldh; samt ther Uran förstracklas/ genom luda
folckets ändtettga vndergang/ pa bwilket drabbade thet wee/som HENren lEsus öfwer them nagra resor vthropade/ t
synnerhet för theras ssrymterij / i the stycken / medh hrmlkathe Gudi tienä stulle/ Matth.^-v.»;. :c. Han latt them oek
höra/ thefsom then onda ttenaren ssulle öswerga: atnar
Hans herre kommo/ ssulle han sonderhugga honom/
och gifwa honom Hans lssn bland frrymtare / ther
skal wara ssraötoch tandagmfflan/ c 24.V. zo/51. Ach z la«
tom osi medh hiertanswyrdnad/ vtbanallstrymtan/wända
osi til HERran ! a thenna war ttzdiga BöneochOmwändelse. Dagh bittida sökia: ihogh kommom t thennawär fahra och angsian / at Gudh är warklippa: jW
hwar för sigh/ men satze afett ostrymtat hmm: HERrennr min kllppa och min borg/ och mm Gudhär min trsst /pä Honom wil jagh trssta: N7m sksld
«ch mine heljos Horn; mttt bessarm/ och min tilslycht/
min Frälsare /Tu jom migh hielper iträ erätt. lagv'
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Wil lofwa och akalla Htkßran / sa blifwer faelh ifrä
minä fiender fsrloMld/i Tänckiom/at
GM Ghen Högste är wD HCNren lEsus/soM Willegenom finManbölns anammelse bllfwa wävbro«
det/Ebr.4:l;/16. aneagn war Hterlösnmgs rätt/ som en nar-
ssylt/ ochofitil tröst kallad Job
v.fO.och 6;.v 9.1c. Han ar MrFsrloMre/ ThenThsie
Hstt.r HENren Febaoth/ThenHelige t
«Härarnas Gudh/som är lnedh 05/wärtbessyb,d/P1a1.46w 8/l!.
Sötiom Honom trollga: Han skal/ när alla ofwerZifws
Hffi äntg stä medh osi/ styrckm off/ och frya off af lei«
zoyens mun/ 2.Ttm. 4: v. »s/,?. Menast at wart hierta/.
Vndfiyendes alt dcdrägM / haller sigh fafi m til HMR«
ran; lcke mM Wgon i dagh begynt ffychttg bättring /
vtan ien ny wiff anda; (sammc, ord Psal. 51: v. ,2.) stndfä-

bltfwa faste l Om I/ idagh//a>som a,.nndra wäw ansatta Böncdagar/ allenast medh en,
vjhMrtts Gudeltghet / ltkn som,medh en mWd ochaustruken
andacht/MmEder iGudzafyn fdrvthanw bättrmgs
hpjath/vthan nagon omwäudelse/sa sordömer eder HENren
lEsus meph theste Ord: wee eder/ I srrymtare/ som
ären like the gxafwar / jomvthan til ärö ywltmenade/
hwllka Vtdwartes synas dageliga; men innan til aro
the tulla medh the dodas been/ och all oreenliZhet.
Sasynes ockI vthwärtes for meniskiomenrättftrdiZe;
mett ittwärtes ären I fullemedh ErymterHochodygd/

v AltGom wtz i thennn dMh och a andra
Mga tlder afGudz nadh begyMom OfMMom medh sielft
wa giermngene/ 10/il. rättellgen at Ma HER»
ran; hwilMMermär wtz stadfäjta wärt hierta/ medh
nödene/Hbl. »n v?. MedelstO»dzfxGßrMaww waV

hmts
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hierta och wärt sinne i Christo Phil. 4: v. 7. Och
Herföre medh Dawid altldsuM: WljnMlgy
wagh/ at jägl) mä wnndra i Dne janning; Behält
mitt hlerta wldy thet ena/at jaghEtttNamnftuchtah.
Psalm. 86.-v.il.

Ett godr Nadh bör cfterföljas: Chen ther räde lyvet/
Gudzßadh archetbasta; ty

<>lsßrans Rävd bllfwer beMndandes/ c.i9:v.t,.
Altsa sinne wtz i war

il. GUD 3 Mdh/ af the trogna esteMlgdt.
SUT the fom ratteligen sigh omwända/ och i HERranoittlEsu deel hnfwa / här efter Gudz egen vnderwijsmng

fiutes af sielfwa och af the följande/
v. V;. hwarestthe sin troo betyqa / hwllken l sielfwa weicket
athmuta Fralfnrens lEsu förttenstt thet andellga / och i
vpstanöelsen vndfa thet ewiga liswet. ? Hwllken dyra förfkyk
lm, l thes warde och efter Gudz nlmänna Nadh för alla/äxaf Aterlösaren förwarfwad/ Esa.4!>:v'6. i.lsh 2:v ?. :c.
Meu kommer allennss them til nyfta/ som af hlertat sa sigh
yttra/ som orden wnrdn them afGubi här föressresne, WtzmarckieM?

(i.)MvpNMNtrittgs M: Hammer. Hwarmedh the trogne/ lckc allennst betyga sin egen wlttlghtt/
och lMgsän at efterkomma thet af Gudi gtsna Radd/ saPsal.46. v 9. Bommer/ochfterHEßrans werck/Psnl.
66:v.>6. .HHmmer/hörer N alt? H somGttvtzftuchten/Psnl. 95:v. 1. Hommer/ läter ofi glabias Hjkßranom/v6. Hommer/ läter off tllbedm «ch knäbstza/ och ne«
derfalla for Vtan ock sin heliga omsorg
M andrns omwDdelje öch MMrd: sa Tsft. v. z Hommer

Hch
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vch läter of gö vp pa berg / til lacöbs
Gudz huus/ at Han larer off Sma wagar:c. AltsH
här: Rommer/ tvtz Mlje tll lgen. Är then
ratta trones art/at ltrax yttra sigb i kärleksens werck/ och
besynnerllgen t helig ahoga/ at ock omwända andra lac.fl
V.19/za. ty föher strax

(2.) Siclftva omwandelsens ord: Rommer/
Wff wllze tll HENran tgen. Oseas vchttycker i Ntt egit
spräk theras ftilla vrsäth.- KoMIMV och läM otz WäN-
da 0M til HERMN. Hwar medh the ock twäggtchand.a
glftva ttlkanna: At the («) erkänna medh mlgssan sitt

och nu wtlza ater omwända jigh til HENran: At the ha-
de natt wilse/ och nu wMe komma pä rätm
waqen lgen/ ler. s.v- 4. The wille nu medh bootferdtghet
anamma thenna kallelsts röst: rrändr om tn
affalltge limel / la wtl lagh mtet wanda Mitt Ansich»
te tfrän eder:
och wll icke wredgas ewinnerllga. Nllenast kän tina
Mlffglernmgar/ at tu emotHiLßran tm Gudh jyndat

v ,2/1;. Som ock (6) medh thet sanima/ sam«
tyckla medh lydna til HENrans Nadh ; HENren sade:
Nar them lllä Mr/ sä srola the bl«tidaMa Nligh:
la/ Ma the til hwar annan: Rommer later osi wanda
om tll HERran. Hwar lncdh tbe ock bctyga sitt hopv /
at tä them nu llla qick/ och the woro t angest/ at the wlsser.
ltgen af GM stulle warda hnlpne; Hw lken allena all
hielp gioc/ som pa jordeneskeer/Psal.?4'.v. n. Therföre
när tde/kommande äter tllHCNran/ wille vtdgmra/itt
taal fsr och gifwa Honom sinä nodh fore/
Pjal.'4»:v.;. the l theffa ord stulle vthonfta: Stz.» wij

komme



komme til Cigh / ty Cu äst Hlkßren wär Gudh.
Gannerltga thet är icke vthan bedrägerij medh the
hogar/ hwar vppä i wär försörelse hafwa dyrkatfräm»
mande gudar; medhmyckenheten/ asthetvthwaldaman«
ssap/ hwarpa wijgiorde storaförsiag; medhthe höga bärg/
tbe mächtigeKonungar t Egypten och Assyrien/ afhwilkaK
förbund wij eij rmga hielp förmodade. Men sannerlig«
Israel hafwer mgen hielp/vtan allenaafHEßrattom
warom Gudh. Ty ther wlj sorlate «ff vppä/ tt?et ar
of «tt altfammans tll s?am; och ther noste vppa/
ther maste wy nu stammas wldh: ty wtz syndadom
ther medh emot war Gudh/ bade wq och
ware säder / alt isrä wär vngdom och m til thenna
dagh; och lyddom icke HlLNmns war Gttdz rsst/
ler;:v.«/!z/2s. Härwldh höres:

(3.) 3 omwtwdelsm/ en bootferdig beWnelse.
Cy Han haswer ryfwlt off/ Han helar ofi ock; Ha«
hafwer flagit of / Han ssrbinder off ock. I thet the de-
klaga sighwara refna/ wara flagna/ sa bckanna the ock thermedh ssna synder/för hwttka the ork sadana flagh och refworhadevndsatt. The weta thet sant wara/ lom wijsheten talar
til Gudh: Mfter Tu nu rättwtzs äst/ sä regerar Tu ock
all ting rättwMga/ och haller icke at thet wal höfwes
Titt majestät nägon fsrdsma/ som straff icke fortient
hafwsr/ Wijsh. ,i: v. 15. hwar widb Doct. Lutherus thennaanmarcknmg satt hafwer: Cu gisr icke sasom tyranner/
the sigh tyckia lata/ at the sin macht bruka maste tll atKada andra/ och pocka. Hwar af följer: thet the troqne
bekänna/ at hwad the lidit hafwa/ wara fredt för theras

ssuld / safom the bootserdlgas bekannelse lyder:
lplj/ wrj hafwe jyndat/ och olydige wartt/cherfsre

D haswep
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hafwer Tu medh ratta tntet fkonat/ Klagw.;: v. Ochom nagon asinbtllab ostyldmhtt/stulle meua sighförmycktt
ltda/ öfwettygar honom HENren Sielfmedh thessaOrd:
lagh hafiver siaglt tigh/ lika somlagh siog en fienda/
och säsom en obarmhertig stupat tigh/ fsr tma stora
Mlsigierttingar fkul / och for tina starcka synder skul.

ropar tu oswer tin fkada/ och sfwer tm stora
warckl Hafwer lagh doch thetta giordt tigh/for tma
stora mlsigierningar/ och for tma starcka synder skul /
ler.zo: v. 14/ »5. I thesse Ord talar Gudh om siagh; och i
thet the trogne i war n-, sätja: atHEßren hafwer nfwit
them; ansee the thet föregaende c.;v.i4. ther HENren sä«
Aer: lagh / Jagd nftver / och gar Mm wägh. Och at
sadant rlfwande ockla ssedde for theras synder/ bewissar
HENren c. i;: v. 6/7/z. thet the foMt aro / sä at
the aw matte wordne / och nogh haswa/ vphaswee
sigh theras hierta: tyerfore forgata the Mmh. Gö
fkallaghockwardaemot them ltkajom ett lchon / och
lika jom en parder: pa wagenom wilIaZH wachta efter
them. lagh fkal mota«them lika som en btorn / hwil«
kom Hans vngar borttagne aro / och ssal sönderrtfwa
theras fsrstockada hierta» Vthi the trognas bekannelse
lyjer här marckeligen

(4.) Thems förtröstan. Han helar of ock/
Han forbinder osi ook. The sörhoppas en fulkomllg lake<
dom/ ty bruka the twänne ord: Hela och fsrbinda; Sasom
Gudz Ande talar om them/bwllka HENren mclst älstar:
Han delar them som ett fsrkrossat hiettä haswa / «ch
forbinder tderas sweda/ Psal. v.; ther medh betekna
ock Propheterne Församlingencs wälstand: Pa then ttden
ta fordlnda stai Sms folcks ssada/och hela/

theras
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theras säär/Csa<;o:v.26. Thetrogne astundä ett Gudome-
llgit läkiande. Wär andelige syndasinttta/ ar en swärkranck-
het. Wara ttmeliga plägor och stadar/ äro ock siagh och
refwor: As HERrauom skcer hleip och täkedom l bagge.
Sa talar Gudh S:elf om thet andeliga: Sa wänder nu
«m l ssffalllge barn / jä wll lagh hela eder af edra o«

ochannorstades: lagh fkal hela theras
sfwertradelse/ Osee, ,4- v. 5. Ty heter thet: Och mgen m«
byggiare/ nämligen t thet andcliga Zion / skal säya; lagh
nr swag/ ty folcket som ther t boor/ sral hafwg synder«
nas forlatelje/ Esa. ;;:v.24. Hwilken lakedom ar 06 af
HCRranom ICsu förwarfwad: <>wllken wara synder
Welf offcade t Sm lekamen pa trädh: pa thet wch
skulle wara dsde jyndene/ och lefwa rattilerdtghete-
ne; genom Hwllkens saärl aren helbregda wordne.
i.Pet.!.- v. 24. Ordet hela/ bmkas )emwäl om hielp och för.ssomng wldh tlmellga plagor.- lagh wll forlata themtheras synder/ och bora theras land: sa lafwar HEN«ren Sielf/ 2.Chrön.7:v ,4. hwarest v.,?. talas cm landets
twängoch stada/ aflängllg torcka/ afgrashovpor/ och afpestilentia : Oseas frnmsörerl tttt sprak HCNrans Ord/
c. ?: v... Nar lagh helade Israel; och c. v.;.
mnrckte intet at lagh helade them.- Hwilket vchtydcsaf
nagra / om theu hielp / loin Gudh forlante Israel vuder le-robeam loas son/ som tog in Isracls gränsor lsra Hamathalt tn tll hafwet/nKon.i4.'v. 25/27. Ziaoan fortröstan arothe trognc vtht sin omwänbelse.

HERransHterloste/ ochlMlsarenlEstt'är os HERMNsMbh/afHonom Sielf
forestält; och huru thet warder af the trogna emot heemst.kmNgenes dagh werckstält. Oat wtz/hwUom nuja Magar/

D» matte
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matce l war angeit/ sedän wtj sä hardeligen pä manga sätt/ars siagne/ och ofwcr >a stora refwor swarttgenklagamaste;
I thet sa manga Stader och Landstaper aro bortryctte:
matte Mlteligen samma radh fatta/ och thet troligen efter.Ma! Wh mage qwida medh Jeremia c.if.v.iß.warar ta wär wedermoda ja lange / och war saar arosa aanska ond/ at them ingen helakan s Latom osi nu M'
Zalnnda forachta Gud;radh emotofisielfwa/Luc.7:v.;o.
vtan/ a thennawar hellga Voot och Vattrings.Da.gh/LNM

l. Omwändclsms NödWäNdightt: Gudz taal
em folcket/ tordrar henne: the srola i theras angestsokla
NMH bMlda; solckets taal bekräftar thet samma: wrj
wilje Wättda 0M tll <>lkNratt. Wlljewij hafwa lmdnng
och förstonmg/ sa maste först hafwa chndcrnas förlatelse/
eljes see Htkßrans ogon pä ett jyndtgt ryke/ at Han
thet platt förglsra wll af jordene/Amos.yw 8. Men wilja
wtz hafwa lyndernas forlärelse / ja maste whl omwanda

lfrä morkrettll lmset/och lfta satans machttllGudh;
gisl ande sädana yiermngar / fom battring tilhora/
Ap-G. 16: v- >z/ 20. Ty bllfwer en ofkrpmtad omwandslse, ftan
ett ogudachtlgt waiende tll at tienä Then simna och lef»
wande Guden/ ,<Thess.i.v 9. ett ounigangellgtt medel tll
war walfärd; thet endaste pa war sida/rtl thetostun»
dade helandet. len la klar och onekclig sannlng bchöswas
etz manga bewijs. Gudh Siels/ta Han tancker at lata ga
strastct öswer Sttt solct / sa Ml Han thet stal sörekommas
genom olnwändelse. bereder eder ena olycko/
och tancker nägot emot eder: theefore wande sigh
hwar och en lfrä sitt onda wastnde/ och bättrer edart
wäsende och anfiag/ler '8: v.r,. När Han hotar thet medh
the yttersta plagor/ st wll Han the ssola afbötzas genom
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smwandelse. Hassellga talar lägh emot ett fvick och
nke/ atlagh thet vthrota/ fsrhar/a ochfsrderfwa
wll: Men om thet omwänder sigh lfta sine ondfto /

then lagh emot talar; ja skal lagh ock lata Migh
anclra thet onda/ jom lagh tänckte giöra them/v.7/B.'
Nar Han martter/ at mennlssian vuder sin synda-byrda
twlfiar om omwlwdelsens nadh/ gwrHan hennemedhm
Ecd om Sm barmhertighet sörsäkrad. Sa jant jom
lefwer/ jäger HSRren Hlkßren/lagh hafwer ingen
luji tll thens ogudachtigas dsdh/ vtan at then ogud-
achtige omwänder sigh ifra sitt wäsende och lefwer:
Sa omwänder eder dochnuifraltedartondawäsende;
hwH wlljenl dos/ lafljraels huusl
Sammaledes/t krigz nodh ochfahra/är omwändelsen then sä«
kraste vthwägh at warda hulpen: jabad Salomo i.Kon. 8:
v;;/;4. Om Tttt folck Ijrael worde siaget fsr sinä fien»
der/ efter the emot Tigh ftndat hafwa; och wända
sigh tll tigh/ och bekänna Titt namn/ ock bedia/ ochbegära af Tigh i thesso huje: At Tn wllle ta hsrat i
himmeten / och Tms folcks Israels syndom nHdelig
wara; och föra them ater i thet land / som Cu theras
fäder gifwit hafwer. lc. Äro wij nu öfwertygade/ at om-
wändelstn är nödwändig/ sa sinne wtz l war Text

-2.Omwändelsensßegynnelse: Nemligen Atgift
waGudi ahrona: Veeanna/ at Han för wäm syn-
der stul otz siagtt hafwcr. Ty /ho hafwer sfwer-
Sltwlt Jacob tll stöfwels / och Israel rsfwaroml
hafwer ickeHßßrengiordtthet? CmotHwllkomwhi
ftndat haswe: och the Wille icke Sandra pö Hans wa<
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gar/ och lydde icke Hans lagd/ Esa. 42:0.24. SasomThenAlrabögsteetj wil ttMa/ at Hans wälgierningar na«
grom androm tllstrifwas stola/Cja 48:v. 5. )er 14: v. l!. :c.
fa wil Hcm ock ju llndteliqen / at lnennistiorna niage er.
kanna/ thct Hans rattwhi a strass och plägor/ afHonomsändue warda. Gee Inu/ at lagh allena äret / och
mäen Gudy ar fsrvthan Migh: Jagh kan dsda och
lefwande giora; Jaghöan siä/och kan hela/ och mgen
nrjom vthu Mille hand kanfrtza/s.Mos.p:v.;y, HER-
ren ar wwh thetta nUtst/ ahra etj ma förwändas:
pathtt at the oa/udachtigemäge sörskräckias/ Nahmn. i:v 5/6.
och the som sigh omwand.i lfra ftndsne/ Csa.s9:v. 10. eij
mage fsrkasta Chens Alsmachtigas tuchtan / wetande/
at Han sargar och laker; <>an Mr och hand he»
lar / Job. 5: n 17/ »8. Ibland the tre almänna Landzplagor /
är krijg then swaraste/ Hestk. 6: v.1,/12/>;. hwilket ock Swerige
nu swärare/ an nagon tijd tilförene / kändt hafwer. Nclr
Gudh ther medh straffa wil / sägcs Han vpwäckia fienden /
~Kon.i,:v.i4/2;. Sända honom/2.K0u.15:v.,7. Tllssicka
fienden öfwer Sitt folck/ 5 Mos. 28: v. 48. Bestalla fördersi
waren öswcr them/ ler, v 7 lc. Hwar af följer /at sada-
ne af Gndl nlsslcktwe fiender j haswa framgang/ til at for<
öda/ forstsra och vthrota them/ som äro oforsumelige
til at gisra allahanda ondsko / Zepl>;: v. 6/7. Mon thet
icke ocksa ar genom wara fiender 'stedt s Hr icke then ena
Stadett/ thet ena Landssapet cfter thet andra / tommet sa
lätt och snart i theras wald / at wtj maoe Fäder-
nesland tiltala och jaija: Cma fasta Staderaro lika jom
fikona träa medh mogen Don/ nar man fkakar them/
salla the honom i munnen/ jom them am wil/Nahmn.
z:v.,2. Cller om wtj vtlian liknelse wilie tala om wara fien»
ders framgang/ salMrthttasloel.2?v.7/8. CyeMalo-
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pa fästm hleltar/och bestiga murarna sasom krigzmän:
ywapoch en skal draga rätt fram/ och mtetfsrluma
W). Ingen stal l)»ndm then andra / vmn ywar och
en fkal ga i sin orden. och när tl)e siorma och mfalla/
fkola the intet järewarda. Hm u thet ther emot pä war sida/
haNver wtdh allehanda osta wal försattade ansiag / mH«
lyctaft/ thet arbekant.
hafwer t ett af sinä larda arbeten / som för 85. Ähr sedän/ är
vthganglt/ (") fördcelt Orsakerna ttl sadan sörandring/t
Mementartske och Menniskllge. Thessa senare sager han
rattellgen/wara mennlfkiornas ftttder; them han afGudz
Ord vpraknar- The owanltgaförandnngarlMementerna;
hwilka han nämner/ Eld och brand/ watn/ ftodar / hnngers
nödh / pestllcntla;c. brukar Gudh sawm medel / gcnom
hwilka Han straffar / Syr. 39: v.;;/ tn til v. ;7- Sa haftyer
Then Hellge Gudcn/ qenom nlifiwäxt och hunger i nägra
Orter afßijket/ en stoordeel afManssapet/ innom 15. eller
,6. Phr / sormin stat. Skadeliga wadelder lätit aa öfwer
nägra Slott och Gcnom en haftig ftod / Ähr 1709.
forderfwat en deel af Nigista Fastnlngen. Medelst en ex,

starck kiöld/ samma ähr/ welat angripa Kongl.
t Mraine. Genom haftlga och hmderliga stormer / förorsa»
kat mycken affaknad. Lätit pestilentien förminsta the vnga
Man pa Landet och l Städerna; jä at ock ther igenom aro
wart Landz och Stadz portar warom fiendom spnade
wordne/Nahum.;v.lj. tNedelorjakerna/ hwar igenom
memustiorna tlWdia eller befrämja fieudens framgang/
aro mangahanda. lmnna them nu oomtalta / som aro
pa theras sida. Gofwe Gudh/ at wij ä thenua Bättrinqs.
Dagen> kunde erkänna thet/ sompa war sida ar förelupet!
Thet later sigh bast ther om döma/ nar man jamnförersa<

dant
e.o.kaMnu«,om öswnhetz Stridz Regementt/ z>a§.io.
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dant/ medh thet som Gudz Ord sordrar/ närkrijg rätteligen
söras stal. Man stal sa alttd/ som enkannerltgen l
sahran / omwanda sigd medh alt hierta tll HERran/
och bereda sitt hierta nl ».Sam. 71 v.;. Och til-
jammanbedm om nady och hielp af Gudi/ '.Maccab ;:

v.44. Hmlrochen som stnda stal/ma sucka til Gudh medhDawtd och sätja: Crszt mtgh lgen medh Tme hielp/
och Then
Sa talas märcteligen om the af Gudi vthrustada hielNlr:
Om Athniel; at HiMrays Ande war t honom/ och
han drog vth tll sirho / Dom.;: v 10. Om Gldeon; at
HSNrans Ande lkladde honom/ c. 6. v- 34. Omlephta;
at HCRrans Ande kom otwer honom/ c. 11.-v.29. Om
Simson; at HENrans Ande soll pa honom/ c 15.' v. 14.
Twärt om/ när HCNrans Ande wcek isrä Saul/ och en
ond ande/ afHENranom ttlstlwd/ kom öfwer honom/
~Sam v. 14. war han modig nog i sitt huus/ til at an»
falla en ostyldlg/c.i9:v 9/iQ men t salt war hanklenmodig:
Ty ta han allenast sag the phillsters haar / fruchtade
han sigh / och Hans hierta war mvcket forsoffat och
bäfwande/c.28.v.5. Är ett ercmpelther pa/ atHEßren/
t anseende til föregaende synder/ c i;:v 2;/;6. borttager
Fsrstomen modet/ och förskräckeltg ar idland Ronun»
garna pa jordene/Psal. 76:v,;. igenom och a steer/
at fottvander hiertat t sfrverjiarna for folcket i
landsna; och laterthem sara wllle i wlllmarkene/ther
ingen wägh ar. At the fambla l msrkret vthan lms;
och fsrwlllar them jalom the drukna/ Job. 12. v. 24/25.
Vnder tlden tilstadierGudh/ atsadanevthwal,aä/ fomicke
aro the wan/ som Gudh forlant hafwer/ atljrael
genom them stulle hulpet warda/ l.Macc.s: v.62. Annor»
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lunda är medh them/ som / vndflnmde alt onyttigt tljdzför<
drtjs/ medh speel och annat sadant/ hafwa sin lust i <>ER«
ranom/ Pfal.;?: v. 4 Them ieder Han medh Slttradd/
Psal.?;:v.24. Che sättiä sttt hopp tll HERran HBR-
ran/ v. !s. och sasom ludas Maccabeus medh the sinä / siH
fienderna medh gladie/i.Macc.z: v The tala hierte«
ltga tll Hsfwlymännerna sasom HMa giorde/ och sade:
lVarer troste och widh godt modh/ ftuchter eder l'ntet/lf«
N7edh ofär HERrenwärGndh/at Hanfl:al hielpaoff/
ochfora wara siryd/ The tlltala förr
strtzden/ hwarochenafsinavnderhafwande/ medh hnarhöf»
witzmannen loads Ord.- war widh godh trsst/ och lät
off sta fasta for wart folck/ och fsr wärGud; städer.-
N7en <zEßren giore hwad Honom täckes/ 2.Sam. i«.°
v. 12. Ia / thet täckes HCNranom / at glswa feger i ett la.
gligtt krijg/ (som Han ockloab gaf v. 1;) när man medh
förtröstan anammar the Ord/som Gudh hafwer föressrlfwtt
Sinä kngzman: hor här ttl: I gaan l dagh i
stridena emot edra fiendar; hierta ware icke
dlödigt; swchter eder intet/ dafwer intet/ och grufwer
eder intet for them: Ty HSRren edarGuoh gar medh
eder/at skal strida ssr edermoot edra fiendar/och
hlelpa eder/f Mos:c>:v.;/4. HERren hafwer ock, atbe-
taga folcket all syndlg radhoga / gifwtt lnanga ther
pa / at hoos Honom mgen fkilsäng är/ at hielpa ibland
manga/ eller ther mgen macht är/ 2.Chrön<'4.'v n. ge-
nom manga eller genom fäa/ ».Sam. 14: v 6. fsrty fe«gren kommer af himmelen/och icke af stoor myeken^et/
i.Macc.;: v. 19. Halftredie ssächt as Israels barn/ tbe Nubt>
nlter/ Gaditer och halfwa siächten Manasse/wagade sigh alle.
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IM/ emot en sammangaddad stoor macht afHedningar/som
alle/ tll 100000. ficllar fangne/ medh stora hafwor/ bleswo
Zlfne i theras hand. Forty the af Ijrael ropade til
Gudh i stndene/ och <>an lät Sigh bedias/ them til
yielp /ty the fortrsste pa Honom: som Lutherns noga
hafwervthtolkatthe anförda orden/afl.Chl.ön,s:v.'B/,y/20/21.
Nbta luda Konungz taat ar MlNckellgtt '..Chrön 'j.tfta v.4.
E egren är ock marckelig / at Han medh 402000. ofwerwan
800000. leroboams Nebath Sons/ starcka vnqa män / ned-
läggiandcs 500200. asthem. Men Gudz Andas murcke-ord
ther w:dh är tänckwärdlgt: Altsä wordo Israels barn
nedertryckte i then tiden. Och luda barn wbrdo ns-
ste; Fsrty/ the fsrlato sigh pä<>Eßran theras faders
Oudh/v.is. Man nämnde en lyndig fruchtan; ty ja är
then / när man sral för sitt folck / i ett rättmattgt krijg /

ester mögellgaste författntng strida/ och genom sörebäraude
afhwarjehanda lämnar the anförda Gudz be«
falnmgz Ord/ vthan kraft hoos sigh. Sa kallar ock Landz-
höftmgen Nehemlas/ en otldlg fiycht/ synd: Hanhadcut
giöra/ ch allenast medh vppenbara fiender/ vtan ock medh
en som förrädeligen Wille hindra thet han ttl Gudz ähra /

wldh Jerusalem glöra bordc; ty jwarar hau pa sadantmrä'
dande.' Skulle en jädana man fiy 5 Skulle en sädana
man jom jagh ar/ga vthi Cemplet / pa thet han skal
bllfwa lefwandesl lagh wil icke gä ther in. Skriftver
wtdare om samma förradare: Therfore tog han pennin»
gar/ pa thet jaqh skulle tagneen fruchtan til migh/och
glsra sä/ ochsynda; och the stulle hafwa ett ondt roop
vppä migh / ther medh the mätte fsrlasta migh /
Nehem.6.v.,l/lz.

Wldh
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Wldh thenna läran aro än pamlnnelser at gifwa:
(«) Ändoch Skristen sa vthtryckettgm säger/ atGudh haf.wer vpwäckt och bestalt fiendar emot Sttc folck / sa sr doch
mgalunda nckgot som syndlgt är / och ther widh förelöper /

at tilffrlswas Budi; ty Han alt ogudachtigt hatar/ Psals:v. f. och,4: v. 17. Esa.;:v.ll. Mansatan
är en mandräpare afbegynnelsen/ loh.B-V.44. han gick
vth och war en falst ande t alla Achabs Propheters mun/
och kom honom ther tll / at han drog vp / och följ l Ramoth
l Gilead/ v. 34/ 37- Johannes sag/ vthu drakans
mun/vthgä tre orenaandar/ säsom paddor/ ochthetäro
diefwnlens andar/ som vthga tilKonungarna pa hela jordene/
atförftmla them til strijdz/ pa then stora Alzwalliqa Sudz
dagb/ Vpvenb ls: v.«;/ ,4. Altsa är han vphof tll onödlga och
oiagllga krtjg: hwllken ägglar ofta theRadaude tll haat emot
annat folck/ til listlga anstag/ Psal-8;.- v.j/4/s. tll stalt<
het och brastande l orden/ l.Macc. io: v. 69/ 74. samt tll hög»
mod och trotzlghet at smda/ 2.KON. 14-v. z. ~ Macc.;: v »;/14.
och 5: v. 57. zc. Propheten sörvndrar sigh ther öfwer /at tbe
sgudachtige hafwa sadan framgang emot GUDZ folck:
HBRre / Cm ogon aro reen / sa at Cu iche orkar jee
tdet onda/ och kan ickeseevppa jammer. jeerClu
ta pa theofwertradare/ och nger/ at chen ogudachtt'.
lle vpsiukar tyen jomftomare är än han? Habac. 1: v. nMcn som han wlste ar Gudh allcnast / änta/ tll at tuchta
Sitt folck/ sadanttlllät och styrde/ ty bcder han förvth/v n.

Gudt)/ mm HeltFe/ Tusomast
af ewtWet. Lät op tch'e doo: Vtan lat them / HSRre/allsnast wara ofi tll ett straff; och latt them/ O wartrost / allenast tuchta off. När nu Gudh seer huru 3iegew
tcrne/ ofta i syndlgt vpsath/ begynnaatkttga/la later Hanthet as SMss hellga orsaker/ hafwa ftamgang. Han sages
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Rom.p:v i7. Vpwäckm pharao/ bwilket Mosis ors
dasatt/-.Mos9-v. ,6. vthtydes/ at Han hslthonom
dandes/ och eyförgwrde honom/ orsaken stär strar: At
HHNrans namn stulle knnnlgtwardalall land. Gndh
slyrer alttherföre Regenternas företagande/ at thet Hans
folck ttt napst och tuchtan lända ma. 3lär fiendcn allenasttanckte ondt/ rvander Gudh thet nl godo: Sasommedh Joseph Patrlarcben stedde/ Mos 50.- v. ,0. Nar the
ftolrc fiender hafwg hulplt tNförderf/ täGudh waricke
vtan lttet wred/ sa hafwer Gudh Smasmedar/ ssm fien»
dernas Horn stola afstöta/Zach. »iv.»s/ Wart k. Fäder-
neslandz ficnder / haftva af högmod, at vnderlaggla sigh
fiera land; afafwund/ öfwer thet anstende och machtj som
Swerige hade; och af arghet/ til at cuMtta i beqwäm tijd/
somthemeente/ war MernadigsteKonung; sedän the
hade först försakrat HANS MAMt en förtroltg wan-
skap/ och twänne afThem närmastförbundne/ a nyjo hade
erhallit fted afHögstbte HANS KONGL. MAM/
anta baswa fientellgen anfalkt Rlket och thes
beqaende saledes/ emot all troo och redettghet/ ett sör hela
werlden styggeliglt werck. Man ma estertnnckla thessa ord:
The hafwa an ytterltgare bortdrtfwlt the fangar tn
vthl Mdoms land/ och intet tänckt Vppaßrodra Fsr-
bund/ Amos i: v.p. Alt sadant kan af Then Helisse Guden
etz wara tnglfwlt: Men thnas trolöshet warder Gndh sä
lhogkommandes/sasoln Han/efterProphetens ord/sör samma
laster eq wllle skona then znachtiga staden Cyrus. Cy
Hans ogon aro rena/ atHan ickeorkar see thetonda;
Men som Han / war himmelste Fader/ etz eller kunde lan-
gretola wartsyndlga och KöglnodigawäMde/ l hwilket wtz
lesde/ ohamnat/ sä hafwer theras onnlda och
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hatffa företagandeoftcl lyckas/ ttlwarstada och fahra;them
ogudachttgom lbland ofi tU straff/ och them fromom ttlmch.
tan. HENren Sielfglswer ofi genomEsmam l thet ttlföre<
manforda >o. Capltel en fulkomlig vnderwtjsnmg ithetta.
Konungen af Assynen vptandes af en stolt anda/ at under«
kunva sigh luanga landstaper: ta ban nu hade macht och
lllst ther til/ later Gudh Hans wapn bllfwa scgersama/emot
en ftrymmchtlZt folck/somHCNren kallar ludarna/v.6.
Ätldoch konungen i Ajurien thet ja icke mente / och
Hans hierta icke ja tänckte/ (Nemligen: at hanwarsänd
och styrd til at tuchta HENransfolck;) vtan Hans hierta
stod tll at förderfwa / och vthrota mäng folck/ v. 7.
Hwllket Gudz Ande besynuerllgeu anmarcker / och lbland
fiera then högmodigaKonungens ord thesse insörer: lagh
hafwer vthrättat thet medh mma handers kraft/ och
lgenom nilna wtjshet: ty jagh är klook. hafwer
annorlunda delatlanden/ (Ester Ebr. jagh hafwer af-
fkassatfolcksensgamlagransor:) och theras egodelar
rsfwat/ och jäsom en waldig siagit theras inbyggiare
til jordena. Och min hand hafwerfunnit folcken/ likasom ett hononäste / fa at jagh hafwer aä land tilhopa
samlat/ lika som man fsrsamlaragg / jomsfwerglfne
äro; theringenena fiaderrsrer/ eller vplatersitt näf/eller korrar/ v. '3/14. Hwilka ord aro lika medh them/somficnden brukar om the nu vnderhonom warande/ och ofi när«
mastelandstapers/ intagande. Har afkan ftöntas/ at sadana
Gudz folcks bllfwa af fin egen kngzlust och stälthet vp«
äqgmde/doch wänder Gudh osta theras foretagande til Sm
Förlamllngsplaga och näpst. Men ofi bör i thetta altwyrda
Then stora Gudens hcliga rattwisa/ och altld gtfwaHsnomi
alt wart lwande ahrona. Cyho tor satza/ at sadant fkeer
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Vthan befalmng; Men HERren driftver
lcke lfrä Sigh ewlnnecllga: vtan Hanbedrsfwar wäl;
men Han fsrbarmar lgen efter Gin stora mild«
het/ Klagw.;:v;l/;!/;7. Wldare(2)maste wij l alt thetta
wachta ofi/ at wit cij mastra Gudy i Hans domar/ hällan«
de obetänckt sa före / at the som först eller swarast komma
at llda fiendens intrang / äro större syndare än andra / som
antlngen mindre hafwa lldit/ eller allenast medh rädhoga for
fienden / plagade warit. Nch / vtan säjom orterne aro när»
lnare tll en segrande fiende dclägne / s« warda the ock Hans
wald gemeenligen förr vnderkastade. HERren lEsils för-
läggcr ock sadäna salssa omdömcn/ i thet Han folckct warna
wil och vpwackia til battrmg Han tager först eremrel af
the widt aftägne Gallleer: Ty när nägre woro tllstades/som dodade Honom om the Gallleer/ hwllkas blodh
pilatus hade blandat medh theras offer. Cä stvarade
liksus/ och jade til them: Menen lat thesse Gall-
leer woro jyndare fsr alla Gallleer / efter the sädant
ledo? Ney/ säger lagh eder/ vtan om I lcke bättren
eder/ ssolen I alla jammalunda forgäs/ Luc.,;, v.i/!/,.
Men at the som bodde t Jerusalem/ eij skuflemena/ at eme.
dan the hodde widh Templet och Regente°satet/sa ssulle the
mera för Gudz heemsokelse wara förstonte; sä giswcrHan them
ett närmare exempel: chller the aderton>» wm tometi
Slloa fsll vppä/ och drap them/ menen I at the
broyllge woro for alla menmMor/ tom boo l lernla.
lems Nesi/ sager lagh eder/ vtan om I bättren
eder / skolen I alle sammawndafsrgHs/ v, 5. Sasom
store Stader osta giöra sighstyldige ttl then öfwerstnft/ som
finnes Vppenb.l7:v.f. Cyen store Babylon/ modren tll
bolertz/ och til jtyggelje pg jordene: och til sadanbrohlig.
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het / som beskrtswes c. »z: v. s. Hennes jynderrackia alt vp
i himmelen ; och GIIOH hafwer dragit til minnes
hennes orättferdigheter. Sa hafwa the ock/ omtheäni
sa fyndlgt wasende sigh försänckia/ at besara thenna /?«e«.
,/<,«/ doom / hwilken man l wisi mening kan lampa:
Sa mycket hon sigh hafwer härliga hallet / ochi
wallust rrarit / sa mycker inftancker henne pino och
graat: Ty hon säger l sttt hierta: lagh sitter/ och ar
en Drottning/ och icke enkia/ och hafwer ingen jorg.
Cherfsre skola hennes plagor komma pa en dagh/
dodh/ graat och hnnger; och hon stal wardavpbrand
i eld: ty HErren Gudh ar starck/ som henne dsma
fkal/v.7/8. Oat thenna Sweriges hlirliga Hufwudstadh/
matte thetta i thenna stnom dagh betancria.' ty tahran
ar nu mera etz fördold för thes ögon/ Luc. ,9: v. Man kan
t sanning betyga / at hoos manga mennisstor/ hoos themsom nyllgast äro brachte vnder fiendens twanq/ mera Gudzkunskap/ andächtigare Hans dyrkan/ tragnare böner/ochährbarare leftverne funnets/ än har i gemeen ssönias kan.-
ty mä thet wal här vprepas och starpas.' Om I icke dat-
tren eder / fkolen I alle jammalunda fsrgäs. Som nu
omwandelsen ar nödwandtgioch hennes
anwijsi/ sa vnderwtjsas wtz aslex,e», sammanhang/ och af
thetfölMdearansee:

" <'

3. Omwändelstns Grund;
llgen anwtjses/ som napllgen pa nagot annat rum i Gamla
Tcstamentets Sknsrer/ ttmka finnes. Ty sedän the trogne
hadeiomwandellens vpsat/ yttratsitthopp/omhelande
och forbindande / och thet förnamltgast ttl sialen / som Da«
wid beder: HiLßre war migh nadelig/ hela minä siä!/
HMh hafwer syndat emot Ttgh/Psal. 41: v.5. sa gifwa
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the strar ttlkänna / hwadan och hwar tqenom then asmndadt
halsan/ och thet andeliga lyf wore at wanta; Mter twa da»
gar gisr Han op lefwande; pa tredie dagen stal Han
Vpwackia oH/jä at wtj fa lefwa m for Honom/Osee6:v.:.
Hwnr pa fölser om omwändellens beständtghet/ och thes för.
träffellga fruchter.- Och sa warde wtz ther vppä achtan»
de/ och winläggia osi tl)er om/ at wht mage kanna
Hlkßran: ty Hankommerftam/lika jomen sstsn mor<
gonrodne; och fkal komma off lika som ett regn/sasom
ett serla regn/ hwllket landet fnchtar/v.;. HERrcms
helige lagt) iunehaller war wandels nlttesnöre/ then före»
staller otz sedän wära öfwerträdelser/hotar osi medh ttmcliga
och ewiga plagor; Faftra/ nödh oG motgang/ twmga och
driswa ofi at jokia Gudh. Saledz fordra bägge bättrmg.
Men hwarken lagen eller nöden kan wtjsa osi rätta Grunden/
hwar vppa wtz oy/ vthl en fmn omwandelses och battrillgs
vpsath och fortfättiande/ vpratta mäge. Ty hugua sigh the
trogne af then Guoz Nadh/ som genom Then korfisasta ochvpständna lEsum esi förwarswad ar. lLster tn a dagar
Ma the/ gtsr Han osi lefwande/ pä tredie dagen skal
Han vpwackla off. Then H. Paulus/ när han Wille fö<
rehalla Församlinqen i CorlNtho/ Evangelhi-marckeliqainne«
hald och nytta/i.C0r.15:v.1/i. läqger han ttl Grundl Christi
dödb för wära svnder efterSkrifterna/v,. Och at Han ar
begrafwen / och at Han vpständen är pa tredie dagen/
efter Okrifterna/v. 4. Nu som han vchan twifwel anleer
the Prophetista Skrifter och Mosen/ Ap.G. 26: v. 22. sa haf.
wer han haft thetta rum i sinnet; ty eljes finnes ingenMes
i berörde Böcker / om vpwackeise rä tden tredie
The trogne tala sa / tilägnande sigb Christt nadewercks/
Neml. Hans vpstandelses kraft/Phll.;: v. 10. to sasom the
aro ledamster at Hans kropp/ af Hans kstt/ ock af

Hans
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Hans been/ Eph.s.-v.;a. altsä stola the ock i Ehristo
warda lefwande gtorde /i Cor. 15. v.22. Hwllket ordasätt
är thet samma / som war Propbet brukar. At nu Bättrw-
.qen maste werckas af lEsu dödz och vpstandelses kundstap/
samtHans dyra aterlösnmgs sörtienst/itrone ttlägnad; ther
tll hafwe wij thet största wltnesbyrd aflEju egen mun/ ta
Han sade ttl Elna Lärjungar: Sa ar thet fkrlswtt; och
sä maste Lhristus lida / och tredie dagen vpstä ifra the
doda: Och predlkas i Hans Namn bättring/ och jyn«
dernas forlatelse/ ldland alt folck/ begynnande pa Ie»
rnsalem/ Luc.24: v.46/ 4?. Hwar af Paulus mförer wär
plicht / tll at l andeltg vpstandclje wM cn sann bättrmg:
Sajom Christus ar vpwackt isra the doda/ genom
Fadrens harllghet / sa fkole ock wlj wandra i ett nytt
lefwerne / Nom. 6: v. 4- Petrus infattar thet/ medh GudzVarmhertighets wyrdnad/ i tacksatjelse ord: walstgnad
ware Gudh/ och wärs Harras ICju Christlsom off fsr Sm stora barmhertlghet hafwer fodt pä
nytt/ tll ett lefwandes hopp/ genom
sta idelse lftg the doda/ l.Pct. 1: v ~ Altthersöre/ om wtl/sasomGudz barn/ wcha wara as en nadlg Gudh sorssonte/sa stole wij högst ther om wmläggia ofi/ at wy mage wam
mcdhHonom/ genom trona pa lEsmn/försonte: Cy thensom lcke troor Sonenom/ han ftal lcke sa jee lifwet;
vtan Gudzwredeblifwer öftverhonom/ v.36. Thetsannas ta pa the otrogna/ thet Gudh hafwer hotat Ier.:;:v. 19/10. SH/ ett HERrans wader stal komma medh
grymhet/ och ett forssräckellglt owader falla the ogud-
achtiga sfwer huftvudet. Och HCNrans wrede stalicke vphalla/ tll thes Han gior och vthrattar thet Hani sinnet yaswer: Har efter stolen I wal fsrfarat- Mm
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som the ther aro genom lElu strtienst medh Gudi sörsonte/
efter Hans heliga behaqh/ofta ärovnder lldandet/sä hafwa
the at akalla ICSUM ocksa/ sasom en
HwMn genom Sm pina haswer betalt för wara lynder/
och genom Sm sörbön / hielper ofi vthu wär nödh och angest.
Hwtlket / sasom hwar Christtrogen haswer at hugna sigh
widh/ ss haswer ett heelt Cvangelistt Nlke / theste mera at
trösta sigh ther af/ n6r thet söljer Gud; Radt?/ at soklg
HlLNran dlttida/ och omwanda sigh tll <>MRran;
Cy wy hafwe icke en Gtwersta prest lom icke kan war-
kunna sigh sswer wär swaghet: Vtan Then som fre«
siad ar i all twg/ lika som wy/doch vtyan synd. Ther«
fsre lat ofi trostellga framgä til Nädastolen: at wij
mäge fa darmyertighet/ och finna nady/ pä the» tqd
ofi yielp deyoswes/Cbr. 4! v. 15/16.
MÄr o§ nu Omwandelsetts nsdwändlghet ar kunnig/

thes Begynnelse förestald/ och thes Gmnd anwW/
st gMer nu i HERMNs lEsU NNMN/ til ofi en För-
NMNMg tll battrlttg/(5yr.44:v.16.) Hwarvthien santt
battrlnq bestar / warder osi af Gudz Örd ofta föresagt.- At
wij/ nör Gudh gifwer Nadh til battrlng/ Ap. G. n: v »8.
hiertcllgen ssrja oftver wara synder/Psal.;z:v.l9. ~Cor,
7:v.9/IQ/n. och när wy troo pä IMlm / och osi genom
Honom ar fsrknnnad syndernas fsrlätelje/ Ap.G.»»:
V. 45 och«;: v. ?8. At then ogudachtige tä oswergtfwer sm
wagh / och spndaren sinä tanckar/ Ela 55:0 5. hwilket
Gudz Ande summewijs pa äthstilllga mm H foresMer;
Tn ar eder/ glorer ider rena/ lägger bort edart onda
Wästnde, lftä Mn sgon. N?änd«r lge.n af tyet onda;
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larer gisra chet godt ar / farer efter chet jomratt ar/ lc.
Esa.i:v.l6/i7. Ssker chet goda / och icke chet onda;
hater chet onda/ och älsker chet goda / Amos 5: v. ,4/1?.
Och än kortare Marc. l: 15. Bättrer eder och troor
gelio. Gudh wille ock medh harliga löften ofi ther til bewe<
ka/ jemwäl ta wij begiära at defrtjas lsra wara fiender.
Om Mitt folck wllle Migt) hsrsamt wara / ock Israel
pa Mmom wägom ga: Sä wtlle lagt> snart neder-
laggia theras fiendar / och wända Mma hand emot
theras motstandare/P5a1.81.v.14/is. Samt tilbluder osi at
niuta fridjens ymniga wälsignelse.- Oat tu wtlle achm
vppa N7m bodh.- sa skulle tm fttjd wara iasom en wa-
tustrom / och tm rattserdighet sasom hafsens wägh.
Esa.4B: v. ,8. När nu Hlftade/ och
medy IMu blod dyrt Hterlsste / thetta forjonings
ord / iLhristi stadh/ pa thenna heliga Försonlngs - Dagen
saqt warder/2.Cor.s.'v>>9/20. sa forstockericke edorhlerta/

v-8. Wtz kanna sielswa/atwtz hardeliga aro sia-gne. Wht beklage tde storarefwor/ Amos6:v. il. som äro
ssedde ra wart k. Fädernesland; och om wij sielfwe thet
wllja bekwna/sa öfwertygnr oH HCNren qenomPropheten.'
Tm fkade ar alt for stoor/ och tm saär aro alt för ond:
Dna iaak handlar mgen/at han mätte förbmdathem;
tlgl) kan mgen lakia/ ler.3o:v. 12/,,. Ach latom ofi e!j be.
drsfwa Gud; Heliga Anda/Esa. h: v.lv. Wacom ch iwar nödh salom Ahas/ om hwilken Gudz Ande sä talar/
i.Chrön. iz: v.«. yttermera/ i then ttjd /ta han war i an«
gest/ e««, forokade hau ock ofwertra.
delsen emot HErran. Hwtj wllje wtj giftva Gudz Ande
orftk at öfwer oy klaga/ och s^a: C» fiar them/
och the kannat lntet; Ttt plagar them/ men the battra
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sighmtet: thehafwaettansichtehardareansteen; och
wcha icke omwanda sighs ler.s: v.;. Latom then trcdie
Prophetens formanmg galln hoos osi: wander eder om/
och läter eder omwanda/ pa thet I icke fkolensalla
for Mlsigierningena ftull. Haster ifran eder all edor
öfwertradelje/ ther I medh sswertradt hafwen/ och
giorer eder ett nytt hierta / och ny anda. TH hwH
wllt m ja dos / tn Ijraels huus f Hesck. 18' v. ;o/;».
Anamn.om war - Prophctts Osce vnderwtzsnmg; Om-
wandt Ngh/Ijrael/ nl HlLßran tm Gudh: C 5 tu ast
tallen for ttn nnfhandel stul. Tager thessa orden
medh eder / Hch rvander eder om til Hch
jager til Honom: Forlat of alla synder / och gior vfi
gott/ sä wche wtj offra närä lappars orar/c.'4: ,.

Doch/wtdh mau thetta pa Gudz wägnar siamförer/ maste
man ännu en gang klaga öfwer mcnmskionas sakei het/medh
Jeremia: The forlata sigh ther vppä / at thet fkal m«
gen nsdh hafwa / andoch intet gott fsrhanden ar; at
the stola helade warda/ andoch icke annat an ond
saar forhandene ar/ c. 8: v. 15. och medh Csnja c.4'-:v.25.
<>ERren hafwer vthskuddat öfwer them Stna wre-
desgrymhet/och en krigsmacht/ och hafwer vptandt
them alt omkrlng; men the achtade thet mtet: Han
fangde vppa tdem / men the lade thet mtet vppä
yiertat. Man lna bcskrtfwa them medh sadana ord/som ensom lefde i ther
ta Nom/ efter M ahrs beläqrlNg/asGötharna.bleflntagtt/
bessnfwer thet Romersta ftlcketz säkerbct/ vndcr sammatyd/
ithen siette boken/ afchenhan hlifwcr författat/ omOudz
för!>N: Thessa tiders mlnnistior sago /at ftingclsc thcm söresiod / men
the woro eij theröfwer förstrckkte: Förty hoos syndarcna fans ingm > ädt

hoga
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hoga/ pä thet at the icke mätte taga sigh til wara; Altsä / när en Barba,
rifl ficnde/ war nastan i alias asyn/ war doch ingen fruchtan hoos mew
nistiorna; intet förswar för städerna. En sa stoor blindhet ftns hoos the
lustiga gästcr; rätcare at Mci: hoos syndarcna/ at tä vthan twifwel ingen
ibland them wille förgas/ sä war likwäl ingen/ som giorde nagot ther til/
at han eij mätte förgäs. Alt war intagit medh obckymmersamhet
drögsamhet / medh försumelst och wällust / medh dryckenstap och sömn-
achtiqhet/ eftcr thet/ som om sädana cir stnfwit: En rung sömn war
fallen pa them af HERranom/ (i.Sc<m.6:v.i'.) the intoges af en
sä swär sömn/ at fördcrsivet ther pa fölgde. Orsaken tll jadan lä»
kerhet är/at hwar och en/ ocksa thegroftve jyndare/ genom
satans förblmdche/wll wara ossyldtg/ mgenwtl tllsta sigh
hafwa fornent thet osi öfwergangna/och an öswechangtande/
onda: the äro alle af thet slächte/ som sigh tycker reent
wara; och aro doch tcke tsra sinom trach rene twagne/
Ordspr.;o:v.l2. en decl ar ock afthet oförstämdaflaget/iom ther
bessrtfwes
the alle weta/ at strasset ar för wara synder. Napllgeu ar na«
gonReligion i Chnstenheten/ t hwllken syndabekannelserna sä
ofta vppenbarliga warda lasne/ sasom hoos osi / bade l be«
gynnelsen as wär ordenteliga Gudztienst/. ock widh siutet af
alla Predlknmgarna. Men bckänne synderna vthan än<
ger; wij bedla om theras förlattlse vthan andacht; wtz nam-
ua battrtngens nadh vthan längtan at warda ther af del»
achtige; vthan vpsätb at lata henna hoos osi hafwa nagon
werckan. Oat hwar af ofi a thenna Vattrlngs - Dagen
medh hlerta och muu matte bootferdeligen Ma: laghkom-
mer lhog t dagh mma synder .' i.Mof. 4>: v. y. At förma
osi ther tll/ är ett grUNdeligit MNsMnde afnöden; thet
fordrar Gudh t gemeen / Mm Zephanie ord c. 2-. v. i. kuuna
vthtolkas: Rausaker eder.' ja/ranjaker/ I obehaaeltge
foick: Ordet är i Prophetens sprak förwant medh tbet soinbenunker stra eller agnar- sä at Gudh wll / at wij bade wara
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mlndre och större synder/ ssola eftertänckia och angra. At thet
alftvarligen och osördrötzeligen moste stee/ flutesafv-.
Forr an domen vthgar/ ja at I om dagen borcryken
fäjom ett sioft; fsrr än HMRrans grymma wrede
sfwer eder kommer/ fsrrän wredesdagh
sfwer eder kommer. Jeremias drifiver ock the plagada
och bedröfwada ther tll: Lat ofi ranlaka och Mia wart
wajende/ och omwanda op til HiLßran. Lat osi vp«
lyfta war hierta samt medh handerna tll Gudh i him»
melen. N?i,/ whl hafwe jyndat/ och olydige warit;
therfore hafwer Cu medl) ratto intet Klagw.;:
v. 40/41/ 42. Gudz Ande nmnuer i synnerhet / hoos hwilka
en sadan ransakning maste ansMas: I ofwertradare/gar
tll edart hierta/Efa. 46.-0.8. Salomo greep Simet tllhier.
tat: Cu wetst alt thet onda fom titt hierta medh sigh
weet/ i.Kon 44. sa stal ock hwars och ens vootferdig syn>
bares hierta kanna/ huru stoor Hans ondstaär/ler.4:
v.iz. Har borde wtz nu röra syndarenas hiertan och sineen/
efter the nianga/ och öfwer alt tilwäxande stora synders styg-
gelser; men soin bristerna cij kunna warda räknade/
Predik.i:v.ls sa kan theste nundre nu/inomthen tillätna tiden/
thct tllbörllgen omtalas: hwnrken thet/ som hllr hemma/ bade
af then llla vpruchtada och willsinta vngdomen bedrlfwes/och
aftbe aldre och gamla/genom en mbiten syndawana/ foröfwes;
etzetlerthet/ som aftye warn/ mängom ostyldlgom i athstil<
llga orter vthom rijket/ ja ock wara egna troos förwanter/llr til-
fogat; la Dm declsredan för,s2. Hr/
afkärlek tll then Cvangelissa saynmgen/haswa oifwtt sigh vn«
der Swenges Crono; deels i anseende til thet lörswar/ wm
Cvaugelillm hade afGudznadh i Tystland för 84 ahr/afthe
Swenstas wapn/ äro wordne gisne/ sa til wedergalnmz/lom

til
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til forbindelse/atän wara vtbi pakommandeförsiljelserthem
til bljstand; the samma land äro lika som blefne ledst widh
osi/ ;.Mos >8: v. 28. at wtj ock nu mage bootserdeligen betän.
km/ oul wtj them tilThens Högstas ähras/och inwanares
nas andellga wälsmdz befrämielse/besutit haswas Och eme«
dan the / hwilka ibland osi gisra ratt Mvangeltske pre»
dikares werck / vthrättande sitt ambete redeliga /

2.T1m.4:v.5. medh tllbörlig nijt fsrkunna Gudz folcke
theras ofwerträoeljer/ och Jacobs huse theras synder/
Esa.sß: v. i. sa wiliom wtj nu/ a thenna heliga Vättrlngs.
Dagh/allenast M syNd omröra/ hwtlken är sa fafllg i sigh
sielf/ som then är almän öfwer alt; sassadelig/ somthen
föder n f sigh manga fördömeliga lasten Wär omwändelse
bestar ther vtht / at wtz omwända osi ifra satans macht til
Gndh/ Ap.G. v> >B. nu wWr sigh ibland ost satans
Msscht alramäst vthi Eeder och swordomar: hwilka
som/thet ware Gudi klagat! gansta mangfaldtgt föröswas/
warda gemeenligen vnder thetandra bodets förbud begrepne/
och thet rättellgen/ när GUdz NawNs MWMk förelö.
per.- hwilket ganssa osta och beklageligm sseer medh thet
stora Gudz/och alramast medhlEsu/dpranamnslattsinniga
ftamförande; An wane/ nar obenwckte swärjare önska
Gudz straff och forbannelje öfwer andra / ock ofta öfwer
sigh sielfwa/ ta thet heter: Han Wille hafwa fsrbannelse/
tyen fkal ock komma yonom lc. Psal. 109: v. 17/«z. mm
alrawarst/at Gudz nmnn/l lagltga eeder/ofta olagligcn misi«
brukas/ ta m för Gudh/ Hwilken ar medh l domen/
2.Chrön.i§>:v.6. icke allenast af falsta nitnen/ vtan ock vns
dertlden af them/ som medh sielfs sins eed skola sigh befttja;
them doch ingen/ la> osta elj domaren sielf/ kan halia föreat wara frija. Men thet förstrackellge fatans anropande
och paöallande/ ar en swar spnd emot thet sörstaOodet.

Sprach
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Syrach sager c. 2;: v. ls/ls. Thet är ockla ett dodellglt
bannande / ther bcwareGndh Jacobs huus fore? och
the ogudachttge fiy sadant/ och belmitta sigh icke medh
thesst jynd. Doct. Lutherus förstar/ medh dodeligit ban.
nande/Hedmngarnas swordomwldh tderas afgudar/
genom hwilka diefwulen dyrkades/«.C0r.10 v. oansedt the
gofwo them andra namn: men hoos osi nämnes dieswulen
medh sitt namn/ och i eedcr vpsattes i Gudz stnlle ther tgenom/
at jwärjaren tilugnar honom sadana egenstaper ocb förmo-
ner/ som Gud: tilkonnna. Sa degasthet alMstyggeligaste
afguderij ibland ost. När nagon wll betyga cn mnninq/
enkannerliqen nar han twistar medh en annan / ta qifwer
han sigh then onda i wäld/ om thet ey sa är som han pastar/:c.
tver medh erkänner bade han och then / som en sadan eed
anammar / then leda satan för en allwiis och rättwtjs an«
da/ thet doch Gndh allena är; ty sager lEsus: at Chen
<>ellga Anda fkal straffa werlden for doom/ty thenna
«verldenes forste är nu domd / loh. «6:vn. begar altsa
werlden en stoor synd/ at han antager diefwulen til domare/som är reda fördömd. Nar nagon förtörnas pa en annan /

sa önstar han / at then onde anden ssal taga honom lc. til«
ägnandes saledes hin onde en sa stoor macht/ at han stn! fä
rada öfwer then / hwttken HHLRren )Esus bäde til
kropp och sial dvrt kiopt daftver/ ».Cor. 6: v. 20. Ia / the
ga jä widt i thmna gräseltga swordomen/ at the wilja drif.
wa TKen Heliga TreEnigaGUdM vthu Thcssäte/ ochsa mycklt hoos them stär/ sättiä lamn ther m/ ta the fasti-
gen önsta diestvulen l andra Chrlstnas hierrän. Ther doch
Gudz Ande trösteligen bwar Person i Gudomen/ thenna
bonmg tilägnar. Gudz Faders löftt vprepas
v. 16/,z. lagh wllboo vtyl them/och wandra vthi them/

och
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och I fkolen wara mme ssner och dsttrar. Om Gudz
Gon / säger Paulus/ at Han boHr genom trona i the
Smas t?terta/Eph.;: viy. Om Then Heliga Anda talar
han sa: N?etm ) icke at I aren Gudz tempel; och at
GudzÄnde boor t eder 51. C sr. z: v. 16. När nu en sa oför-
nustlg swarjare wll beröfwa Gudi Sltt Tempel/ och gtswa
thet dleftvulen/ sa hafwer han ftrax ther pa v»7. sin doom:

Gud; tempel fsrderfwar/ honomfkal Gudl)
forderfwa. Thet är högst bedröfwellgtt at ränckla: Ncir
barnen l dopet asMa dtefwulen/ alla Hans werck/ och alla
Hans gierningar; doch/ la snart the begynna tala/ Ura the i
sinä föräldrars huus swärja; the gamle lee ther ach; MoH»ne tcke HCRren pattmäteligen hafwa sattat Sin wärja /

och giordt mangen/sader och moder/ hustru och barn/ t thM
tider graat s Men tä the begynna at wldare leswa i werl<
den/ ocksa tä the til Faderslandets förstvar brukas stola/
huru önsta the öfwer sigh sielswa/och öfwer andra/ manga
tusende onda andars Ach Huru ar war Chnstcudom sörderf.
wad.' Then Högstsal- KoNUNgM/ KONUNg XI.
hafwer t sorra Danska kriget/ ibland andra orsaker/ wldheeders förbud/ anfördt thenna / at genom them hindrades
Kongl. Manch Wapns framgang. Och hwad Hr thet /
at när lMes/ om tu/ ofta allenast medh flaprande
läppar beder/ at Vudz hellge Hngcl matte wara medh ttgh/
ta tu/bade förr och sedän / medh en större sinsens rönlse/ anftwardarttgh/ eller andra/ t the onda anglars lvalde Om
thet som i Kongl. är författat/ toges i acvt;
Om ock sa Andettge som Werldfllge / hwllka bade ester theförra och the fornyada Kongl. Stadgar, om eeder och Sab-batzbrott, weta sin pltcht/ sadantat hämma/ thet ch försu-
made/ sa gofwo ock Gudh Sm Nädh/at thetta onda nagot
blefwodämpat. Ach! huru illa arthtt/atwtzChnstne tcke
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tänckia pä HERransChnstlbefalning: Jagh jäger eder;
at I skolen alstntet swarja; Neml. oloftigen; men edart
taal sral wara: ja/ ja; nch/ nch. hwad ther sswer ar/
thet ar af then onda/ Match. ?.- v. Z4/37.

Man sade/at thenna synd fsder af sigh mänga swära
laster. O! at man kunde themförmmsta medh thet/ at
wtz a thenna höra/ huru
the egenteligen af dleswulen werckas och dnfwäs /»loh.
z:v,B. Thet sördömeliga diefwulens amopande och pas
kallande i swordom/ar/ som man bewWe/ t sigh snlst ett
Nfsuder^: Igenom idkefamt swarjande bltjr en inbyr-
Ges /^«/7i^„e,, mellan siitän och Hans dnrkare; (jasom
sivordom ar en deel af dyrkan;) thengenomnagreförstracke<
llgen qa sa widt/ at the lWä fsrbund medh och
förfkriswa sigh honom. AtGudz namn warder forsmadat/
falfk llim tnförd/ Gudz Ord/ och helige tider warda för«
achtade/ Evangtliste Larare forfolgde/ och mänga hedni»sse styggelserförswarade/:c. ther til haftver jatan sma jyna«
gogor/ Vppend. 2: V. 9/ lv/ »4/15. sinä scholar/ som D. Luth.
them ther namner; ther öfwashadelje/Blleams <,ch
colaiters lardom/ Balaks sorargelje/ logn/zc. hwilket
han ifta werldenes begynnelse tdkat hafwer/ i.Mos.;:v. i.
Olydna och vproor emot them man hedra ock lyda bör/aro
egenteligen af honom/ sasom han afföll och etz bles l sinä för«
moner/lud.Ep.v.6. sa är thet ock i alla tiderHans werck/
at aggia til motständ: haftver ther af namn/ at han heter
sittan/ thet ar/en motstandare/Zach;:v.i. Haat och af»
wund är sa egenteligen diefwulens werck/ at the som them
idka/ kallas datts barn/l.loh.;.'v.ic). Senom hogfärd
drifwer ban til alla synder/ Svr.,o:v.is. hwarföre ock na-
gre asKprkionesLärarelämpa til honom thenna titel: Han
«r <n konung - hwadsoty



som Orestar Hans vndersatare/ thet gMver Apostelen tNkän«
na. At then som vpdläjes/han saller vthl dlefnmlens
fordomelse. L<e
smnma doom/ som är dicfwulen öfwergangen/:.Pet. 2. v. 4.

mage besinna/ som yfwcls af sinä egodclar/
afsin lärdom och arbcte/ afprächtigahuus/ afalamsdissa
klader:c- At diefwulen driswerttlowchtoch alllattferdighetj
6r wlst as sielfwa Hans namn/ nar hcm kallas en oreett
anda/ och tll satans säte/ ther yan boor/
föras the t anförde rum / aflohanms Vppenbarelse i som
bedrtftva bolery. Lösachttghet och begarelser sammanfogas
medh iwalg/ dryckenskap och froferrj/1. Pet. 4: v;. w
aro ock thesse mörksens glemingar/Rom.lz:v. 12/13. i.Thess.
5.' v. 4/7. af mörksens anda / Epy. 6: v. 12. At tmfnad är
dwwulens foster/ behöfwes ch annat bewtzs/ anafluda
Ischarioth: i thy at then eljeskärleksrtzke Apostelen Johannes/
wil vpwäckia hoos ch en styggelse och fasa wtdh thenna la«
sten thmgenom / at han kallar förradaren/ aflEfu egen
mun / en dtefwul/ loh. 6.- v. 70. och af ett wlst prof/ en tmsc. 12: v. 7. han hade thet om händer / som stulle ttena Christo
och Lärjungomen ttlsamman / l theras dagettga vpvehälle/
Luc. 8: v.,/ 2/;. Nar nu Mana i Vethanten anwande en
kostelig oförfalstad Nardus / at lmörja lEsum/ näst for
Hans pmo och dödh / wille then tiufwen/ vnder steen at
hlelpa the fattiga/ at then stulle hafwa bltfwlt sald för zoc».
penningar: men/ anmärckcr/icke afbarm-
herttghet emot the fatttga / vtan at ther medh bncka sinä
tmswestrek' Sädane äro the Cronones tlufwar/ som medh/>«b/<7«e,medel/wldh vphandlmgar/bch.eljes genom hwarje«
handa förstllllande / vmga i mera til stn nytta/ an tll thetgemena bästa. men the draga pa sigh en förbanuelse/Pml.
lop.' v. Ap. G. nv. 16/ <B. och lcknna ch eller sinom bar«nom nagon walsignelse; ty om sädana talar Job: At the
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agodelar som han vpswulget yafwer/ mäste pan äter
vtyspy; «ch Gudl) skal drifwa them vthu Hans buuk.
<>an skal suga huggormagalla; och «rmatunga skal
drapa honom. c, 20: v. 15/ »s. At the som öfwa lögn/ fsr«
taal och bedrägerrj/ lana dlefwulen sin tunga/ ar thet
Fralsnnannen öfwertygadeludarna/ ta Han sade: I aren
af then fadren dlefwulen/ ych edars faders begar wlljen
I efterfolja: När yan talar lsgnena / talar l)an af sitt
egir; ty pan ar lognachtlg/ och thes fader/loh 8:v,44'
Allehanda jyndige begärelser/ sa the frestande och dragan-
de / som the ther t sielfwa wercket fortMtias/ lac. >: v.i4/»5.
tiro afwerlden/ I.IOH. 2: v. ,6. och warda alttd vnderblastt af
saran/ som kallas werldenes förste/Ioh.l4:v;o. ,a / werlde«
nes gudh/2.Cor. 4: v. 4. hwllten werctar i otrones barn/Eph.
2: v.,:. Ach/ at tbesse synder / som äro l sigh sielfwa sware/
mätte theste mera angras/och bädan ester vndflys/nar Gudz
Ord later see / huru war assagde fiende/ them astad kommer!

Här wldh the / som sora satan och diefwulent muns
«en/ at the ingalunda hafwa en ia jwar memng ther
wldh; thet skeer af en wahna. Thenna theras vhrsakt/
är sa förkastelig/ som sielfwa gierningcn. Ty (1.) Är thet
bcklageltglt/at the sa lange haswa gatt l satans schola/ som
D Lutherus Hans synagoga kallar Vppenb.;: v.o at the ta«
ga Hans namn / som ett zn-ligtt ord/ at ther medh prydasitt
taal. (2.) Sasom the nu omtalte/ och fast fiere synder/ aro
af satans dluphet/Vvpenb.2:v 24. sa ar ock vhrsachten af
wahnan/ en dtefwnlens jnara / as hwilken the sanone
nro / efter Hans wllja/;.Tim. 2:v.!6. (;.) Om them som
aro wahne at gisra thet ondt är/sager HERren: Cher.sore Ml Jagdforstlngra them/ lika lom strä/thet for wa»
drenaVtl)lsknenedrlftvltwardev/ler.l3:v.lz/-4. Mon icke

mange
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mänge swärsare/ bade i saltsiag tagne/och eljes vthur
bortförde/ aro nu forstmgrade lfra fin heem/

bäde i Öster och Söder? Ach at the ther matte sigh desin,
ttc,/! K0n.8.v.47. at the ch sasom stra ochagnar i ewmnerlig
eld mage kastade warda? Matth.;: v 12. och »;:v.42. Ach at
therns nödh / matte tlena androm ibland osi tll warnlng!
(4.) Sasom thc gode Anglar frögda sigb öfwer Gudz akal»
lan/ Ap. G 10: v- 4- och af HERrans ICsu lof/ Vppenb. 5:v 9/1,/12. ja mage wij tänttia /at the onde änglar hafwa
ther öfwer gladle, at tberasoch theras förstas/Luc.i>:v.is/18.
namu/ mcdh sa hästlga sinfens bewekelser/ as the Chnstna
warder anropat: Octla theröfwer/ at mennifklorna nagon
llten tiid om wekan/ och kan hända sällan/ komlna iGudz
huus/ at akalla Gudh; mm l sinä hecmwlster /pa gator
och grander/ vtban ända ropa pa then onda. (5.) Thet
vbrsächtar tigh mtet/ at tu sager ttgh eij hafwa nagon me«
ning ther mcdh; ty ta tu ch nämner hm onda/ i sadan me«
nmg/ som Gudz Ande honom l Skrlftennamner/ vtan afen lattserdig. osedh / eller t onda önstningar/ sa syndar tu.
Hedmngarne hade ey en sadan kundstap/ om the onda aiv
glars fall och arghet/ som wij hafwom af Gudz Ord; vtan
dyrkade sinä afgudar/ och ther vnder diefwulen/ Pial.i°6:
v.za/z?. mcdhfagranamn; men war doch förbudit: A««
dm gudars namn fkolen I icke ihogkomma; och af
edar mun stola the icke horde warda / ».Mol- z;. v.,).
(< ) Om wij skola pa domedag giöra rakenstap för hwart
fafängt ord/ Matth.t2:v.z6. fast mera för hwar fafang eed;
ta Hirren kommer at sittia doom ofwer alla/ ochstraffa alla them som ogudachtige aro/och for alt thethärda som the ogudachtige syndare emot Honomtalat hafwa/lud.Cp.v.ls. (7) Vör lngen vhrsächt gälla/
at sonlnga en sadan synd/ som haswer landets förödelse m dy
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sigh: emediin fsrdannelje vpfrarer landet: ty the som
thervwtdo) ss''fkfll6 thöt/C1a.24:v.<5. (8-)Omtn«
gen synd/ emot nagot bod i then andra raflan/ kan cller bör
af en ond wahna vhrsachtas/ sä kan eij eller thenna grasell«
ge synd/ emot thet första och största bodet i lagen / genom
wahnan hafwa vhrsätt- lagh wtl flnta thenna wannngs
lamn/ medh thetta betygande af Jos i- v Nar the Ilrae«
llter/ som togo sin deel pa östra sidan om Jordan/ ta the
audre gingo m i Cancmns land / bygde ett altare/ wille
forsakra at thet war tll witncsbyrd/ och etj tll afguderh /
bruka the thesse Ord: <>ORren Then stmcke Gudh/

Then starcke Gndh weet thet; är thetta
afträdntng eller synd emot HMRran/ sä hlelpe Han off
intet i dagh. Sa ware thet ock sagt them/ som wilja sin
sivordoms wahna och satans hedrande vhrsakta: <>MRren
Then starcke G«dh / Then siarcke Gndh
weet thet / at thetta ar aftradntng eller synd emot
HCRran/ sa dielper Han them / hwarken l dagh eller
nagon dagh / sa lange the hafwa behagh til en sa fördömelig
wahna. The mage therföre l thenna stund/ och hwar stund/medhDaww sucka: <,ERre bewarq mm mun/ och be-
wara mma lappar. Bog icke mitt hierta til nagot thet
HNdt är/ til at fora ett ogndachtigt wajende medh the
ogiermngsman / v. ;/4. ia / bediom alla medh
Paulo: Fttdsens Gndh fottrade satanam vnder wara
fotter snarliga/ Rom. 16: v 2.0.

MRösttN haswe wij/ som HlLßran af alt hierta Ma/
ochoHratteligenomwända/ af thennaalfatta. Nar thetDawld llla ssick iondom s.kunde han eij begärakrafttgare tröst/än afGudz löfte; thet hölt

han Gudt före/ at Han wtlle lata SW af them finna / som
Honom
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Honom sökte; säger thersörePsal. 27:0.8. Mltthlertahaller
Clgl) lttt Ord fore; I srolen sokta Mltt Ansichte:
therforesökerjaghock/ Tttt Ansichte. Hwar
pa han trösteltgen beder v. 9. Fordolg tcke Dtt Ansichte
for migl) / och dortdnf tcke Dn ktenare i wredene; t?
Cu äst min hielp; ofwerglf migh tcke/ och drag icke
handena isra migl)/ Gudh mm sallphet. Nar nu Gudh
Sielfradcr/ m Wtj Me bittidil sotia HansAnsichtt/sa gifwcr Han o§ thcn trosten/ at Hau eij wil fördöljaSttt
Ansichte för osi/ tcke bortdrifwa ofi/ tcke draga handen ifran
os/ vtan wara war hielp/ wara war saltghet. Fahran vth«
öfwer osi ar stoor; fast sadan som vthl fiortonde ahrena
Aonungs Hlftle/ ta Honungen afAlftnenSanhenb
drog vp emot alla luoa fasta stader/ och wan them/Esa.;6:v.,. Han sände Rabsake emot sielswa Konungs sta«
den Jerusalem medh stoor macht/v. 2. hwilken medh wid-
lyftlga häde-ord/och medh en sMllde-strlft/ bespottade Gudh/
Konungen och folcket/ ta war thet Hissle basta radli/sedan
ett menntstto-försiaa vthan nytta war anwändt/ 2.K0n.,8i
v. 14/15/ '6. at han sokte <)lkßratt medhbootfcrdlgthlerta/
Csa. i. fattade medh sitt folck fsrtrsstan til Gudh/2.Chröu.z::v.7/8. mck vp t HMRr«ns huus/2 Kon.lyw.,.
«ch tilllka medh propheten bad emot thet onda / somhan hörde och honom hotades/ och ropade nl hlmmelen/
2.Chrön.z2:v. tv. hwar pa han sörst thetta trösteliga swar asHERranbekom: VlHersore om Ronun«
gen l Asftrlen altsa: Hanfkal icke komma l thenna sta«
den/ och mgen pijl Muta ther m/ och mgen sköld fsmther fsre/ och mgen wall vpkasta ther omkrmg.' vtan
han fkal draga then wagen ttlbakalgen/ jomhan kom»
men ar/ och ssal intet komma i thmna stadin: HKNre»

haswer
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L 6 En Christelig
yafwer thet saM.Kon. «9: v.;:/;;. sedän frälstes han genom
en vnderlig hielp/ ithy at HERren sande en Hngel jom
fsrgiorde alla the waldiga i hären/ och Förfiarna och
sfwerstarna i Ronungens lagre af AMien; sä at han
medh fkam drog ater tll sitt land lgen/
ther efter räknades i Hans läger döde: 18500a/E<a;7:v.;6. Mr
ett hugneligit exempel om wtz / i thetta fiortonde krigs-
ähret/ kunde sa bootferdeltgen sokta i fast for-tröstan medh bsner och akallan. GudzAnde hlifwer oft til
vnderwijjning i twänne rum vpteknat Histle böön / hwilkes
stuth sa lyder: Men nu/HlLNre wär Gudh / hielp osi
vthn Hans hand/ pa thet at all rike pa jordene skola
torstä/ at Tu HENre allena äjt Gudh / i.Kon. 19: v. 19.
Esn-;?- v.40. Säsom thet eij balp Histia / hwad han af
HERrans huses silfwer/ochafKonungcns drchel/auwände/
at afböija Sanheribs kngslMrs annalkande /1.Kon. >8:
v. 15/ "l/ l?. vtan Gudh Wille til Histie vndjattntng vppa Hans
böön gifwa en annan hielp: sa hafwewy/ medh wyrdnad ttl
Gudzheligabehagh/at hoppas/nar wtz i oskrymtad omwän-
delse wär Gudh arallom/ at Han ofi/sedän athstillige the
förre anstalter warttfruchtlöse/ ock «Hin alsmachtlga hielp
bewijsandes warder. Gudh/ som ar vnderlig i Sma gter-
mngarbland mennlskiorsbarn/ Pjal. 66:v. 5. later men«
nistiorna oförmodeligen lida stada och assaknad/ ther the thet
minst befahra; och ther the tyckia sigh bast wara förwarade.
Sa jemwälför the froma: Job meente sigh ch hafwa af sinä
söner nagon sorg at befruchta/ tn han försonade them dage-
ligen medh Gndh/ c. >' v. 5. thet doch annorledes Hande/v.lB/i9.
Them ogudachtigom händer thet öftare/ v. ia. Psizs.
64: v. 8. i.Thess 5: v.;. ja/Gudh later jiader hasteliga of«
werfallas och oforleendes/ler. 15:53. Msaförkunnar ock
Gudh forvth thet goda / at läta see Sin alwtzshtt/ men

Han



Hcm läter thet osörmodeltgen fulbordas. TH Gudh giSr
all ting wäl i sinom ttzd / och Mter mennlsklornas hlert<»
angslas ther om/huruthetgaskal i werldene/:c. Predik,
z:v,li. At mennisttan ch ma genom tnblllad wstshet saija:
Chet wlstejagl)wäl/Esa.4B:v.;/5/7.Eller at thetafhennaör
fkedt: hon ssulle sa darachteliga offra sinom nätom/ochrok<»
sinom garnom/ Hab.,: v. 16. Sädant alt glor Gttdh/ pa
thet man skal fruchta Honom / Predlk.;: v. ,4.

Säsomwtjrätteligen söklaNudh/narwijofiafalthlerta
omwanda tilHEßran; sa HMerGudh aM/fiärMtl
fordrar omwänd lsen/ sogat/ off.til trsji/ther wldh ett hugne«
liglt löfte. I gemeen/at wara nädetlg ochbonhora; i thet
andellga tilsagt syndernas fsrlHtelfe/wederqweckelse och
Mghet/Csa 45:21.0ch?5:v.7. Ap.G;:v.'9/:«.lc. lthettlme.
ttga/ Sln Gudomellgahie pjämte syndernas föMtelje.' Om
the bedm och sskia Mitt Ansichte / och omwända sigh
ifra sinä onda wagar: ia wil lagh as himmeten Mrs
ther til/och fsrlaea them theras jyttdcr/ och bota theras
land/ l.Chrön ?:v. >4 Fast mange Gudz Andes Ord kunde
anforas/om en sann omwandelses fruchter; »ch ett murckeltait
antahlafexempel/ huruGlldh vppa ömwandelien hafmer he-
wtjst Sino fotckc hielp; men i wrcde he.emsökt tbenl/ som Han/
ttlSitt folcks tuchtan/ haswer tllftadt ftamgang.' sa Esa ic,:
v.,;/1;/ tn til v. 19. Ier;o: v. ia. lc. Ofi är ther ganssa hugne«
liqit at chogkomma then stora KONUNg
)VI)OI.?N3, i Glorwyrdtgste amlnnelje / ord och werck i
thetta. HansNegementesbegynnelsewlUsignad/ mcdh thet/at han ahr,6l2.
paböd en alman Voot.och Böne.Dagh ttl then;l./„«^«;
hwar efter HNNs MWstNt then 29. genomett mär-
keligtt Bön-Dags och Vättrings-
Dagar/simuna Hrom sommaren atbegas j hwar ester thenne

H Gude«
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53 AlttChriMG
Gudeltge FöroOmnyen l wM k. Fädemesland är behaUen/at asHöga i)fwe, hetw tre om sommartlden (mmayr i the tre förllamanaVerl aropabudne. Then fierdekom ähr «S7f.ther hcifwa en
tl ostelig grund tll war omwändelseaflCsu lidande/somsseddepa en fredag. I högb:te anförasförtt orsakerne/som hadsbewekt HaNs MaijeM tll thet Gudeliga pabud; hwar
ibland thesse märckellge ötd finnas: hafwe wff
~af nsden at fiy tllGudh/ och/gisrande ensann bät»
«tnng/stlllaGud; wrede; warande af Gudz lsften/ i
~thet fasta hopp/ atHan ifra thebootferdlga afwander„Sm wrede/ochllnvrarstraffet. Sedän mföres sielmaFörordmngen om tbe ttethetahretsßönedagav? hwar pH
~följer: lVy hafwHmHlMgen erfarlt pä thetta tättet
Z;Gndz nadlga hielp/ l metat fienden / ester almänna
,jßsnedagett/som wy K then besmqHm /

fsrdrlfwen tfra wära gransor/ ochhafnxr lidlt ett
„stort nederlag; WtMrhoppas samma Gndz nadlga
?, bDand emot wära fiender/ näe wijtvessa nu pabudna
„Bonedagar Gudeligen bega. Ma lcke thesse förtrMlige
Ndnungaord/Predlk 8: V. 2. och thet ta sattade hoftpets sul-
bordan/ vpwäckia hoos osi / Om au tidigare pa abret wär
Bönedng nu t'nnerll'gförttöstan/at.HlLßrett är
när tll at hlelpa ofs ler. zo: v. n. Gant äret/thet gar nu
smkeliqa tll medh ofi tdet ärmtet annat an fruchtanpa
färde/v. 5 men om wy bootserdcllgen kannom och bekännom
waramWermngaeochttarckasvnder/ochafthenna napst la»
ra/ at elj halla off H,?yldiga/ftmt hädän efter troligen tienä

war Gudh/ochwarRommg HENranom
lEsu v.y/,1. sa ssal ock esi ttl trost landa thet/som the tro-
gne i war 7>" hugna sigh af: Nenmgen

At warda ester the swära plägor cch föracht heladt.
SälyderHEßrensttlMclstv.l?. M«n ttgl) wlllagh äter

helbregdch



helbregdagiora/ och hela tm saar/ sägerHlkßren: ther-
fore at man kallar tlgh then fö^drefna; och Zwn / then
ther mgett efter sragar. Om thenna war Gudz kraftlgc,
hielp stola wij medh snmma Prophete osta dedia: <>ela T.u
op/HiLßre/ lawardewtj hele; hielp Cu ofi/saar op
hulpet: ty Cu ast wär beismeise! c. »7: v. 14 När wtz oek
fslja thet as Oudi gifna Nadh / mcdh böncr sokia Honom/sa wll ock Gudh medh thcnna tröst ch wcderqweckm: Gn/
lagh wll fsrbmda theras saär/ocd giora them helbregda/
och stal tilläta them theras böönomfttjd och trohet/
ler.;;:v.6. la/ fkal qlswaGmo folckekraft:
<)MRren stal walsigna Sltt solck medh fryd/Psal 25V n.

Mm osi bör önssa ftijd/ icke/ säsom the kötzligen sinnave/ för war
beqwämliZhet/ wällust/ timeliga winst och bätnad; vtan at wij mägom/
tiliika medh the nu vndcr ficndcn twungna Försanmngar / samt mcdh the
ledröfwadafangar/fä obchindrade tienä wär Gudh/ la/at wij mcdhheligt
nijt kunde begpnna ett nytt krijg emot manga laster och groftvä Wder/
soril nu hoos osi rcgera/ the ogudachngas tungä och ansiag ar
emot HERranom / sä at the HNNs MNUstNtz ögon emot-
sträfwa/ Csa.3: v. 8- sa ock/ at förckommaFörsamlingcns inncrliga oroo
afthcm/somsönderr.ifwandes g» lmden/ Psal.n:V.;. hcnne
rvilja/ Gal. s: v. 10/12. Ty en Honung/ Then pä stolenom sitter til at
döma/ Han förstingrar alt argt medh Sm ögon/ Ordspr.2v:wß.
Alttherföre/ latom stcidsc war böön str HANS MAM Wär
Allernadlgste Konung wara til GUDH medh MosisRegentft
wälsignelse: HiLßre/ hör I"da »öst/ wij M: HERN höt
Konung xii:tts röst/ och föör Honom til

MA / lät Hans macht rvarda stora/ och blif Tu Honom
en hielp iftä Hans fienderl s.Mofntv.y. Ock som wäl ingeniwerldcn
hafwer haft i 60. ährtilbaka/närmarc deel i SwerigeswäWnd/ eller i thes
mo'gang/cin HENNLS MANt RUsens Allernä-
digste ENtie^DwttMNg; warandes nu i nckwamnde swära

H 2 Vthsecnd»
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vthseende mycket bekymrad/ st wille Then ALRAHÖGSTE
medh mänga hllgswalelser glädia HMNks MAAH M och
hierca! HERren ware Thts Högtt Wcktt och Thes hopps
tlippa!Ml. 94:v. HERren lESUS/ som styrckte thm öfwcr
Sitt folcks tilständ sörjande Daniel/Hanläte samma SinaOrd i thessa
Riketz fahrligheter/ wara medh rädh och dädh sagda til HENNES
KONGL. HÖGHET RWsens Mdigste AR F-
MAM Herrar Rädh/ hwUa saves til PwphetmM)
Hans eget spräk c.w:v. lc.). mäge hjjt lämpas: Fruchcer eder intet/IHERranom hehagelige/friso ware :der.i warer styrckte/och warev
styrckce! la/Han SAf/Wn rätte Michael/ somdämpadc hofdicstar-nas l Persien och Grekeland (som D. Lutherus thct vthtyder) moWnd/hwar medh the hindrade Gudz folcks timeliga forlojmmg/ Han wille ockNedeW wam fimders anstag/som kmma wara pä bcchnen! Oan.la:v.l)/!O/!l.

Wcindom ock osi alla i gemeen til wär Gudh medh klage<och trösie^
pch: Gudh/Tu som ost bortdrifwit och förströdt hafwer/ochwaft
rvred; crösta osiigen! Tn som jordenahafwer berördt och remna
länr; hela henncs refwor/ chen sä förfallcn är! Psal.6o:v.;/4-
HERre lkaffa off biständ i nödene; ry mennistiors hielp är fä-
fangelig! I Gudl wilje wlj dewtjsa manligwerck; Hanskalvnder-
träda wära fiendar/Psil.soBw.i;/14. Oprepompck ofta thessa bön:-ord:
HERre/ skona Tmofolcke/ och lär icke Tin arfwcdeel til skamwar-
da! :c.,10e1.2:v.i7. la/ HERren wärGudh ware medh osi/säsom
Hanwarit hafwer medh wära fäder: Han öfwergifwe oS icke/och
fage icke bandena bort ifrZn osi: ril at böija wärt hiertanlSigh;
at wij mäge wandra i alla Hans wägar/ och hälla Hans budh/
feder och rätter / som Han wara fäder budit hafwer! Gch at thesse«rden/somwlj för HERranom dcdir hafwe/ mätte komina fram
för HERranom wärom Gudh dagh och nart/ ac Han mäjiaffa
Sinom uenarom ratt/ och Sino folcke Israel ratt/ hwarr och ece

af Hans werck i sinom tijd; pä thec ac alt folck pä jordene
mäga weta at HERrcn är Gudh / och ingeu

annan! l.Kon. 8: v. 57/ 58/ 53/ 60.


