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ö|n Christeligh
lagh stäär MM Lyff twärt aff/ sssom en
Wsfware: Han stljter mtgh sönder säsom
en kleen Tradtz/Tu lpchtarßagenför mtgh
MäNAfftonettkoMMer. Dennefllagcrn och Sor-
gesangkan har medh rätta anställas vthi denne Sal.Hmens
Person: at hlltts Tljdh/ then han som en vng fnff
Hme/ tänckte lkulle förlängiaS til manga Ähr/ åt dOttO
och lftan §onotn tasm/ Wm en HerdasHydda: En Heerde dwaljes inter länge pä en ovt/ vthan
fiyttier ifran then ena Oreen til then andra: Ty ther hanmedh fin Hydt»a war om Morgonen/ finnes han intet omMiddagen/ faft mmdre om Afftonen. Sa ärchet ock medh
Mennistians LWttzdh. Ia sa hastigt affsfäls dtN/som enWäfware affskäckr finWäffnad eller
fttjter en kleen Traa sönder. Betankelige aro
thesie Lyknelser/ men an mehra then som följer: TU/HErre/lychtar Bagen för migh/ för: an Afftonen
kowmer. Omwar LMttzdh talar then H. Moses säle-
des: tfiu 90:10. Wärt Ltjff warar Slutttjo
Zthr/ och högst OttatljoÄhr. Xi\ Fierde delen
aUenast aff denne Mderardeyna Sal.H« bJronex kom-
men/ och saledes är Dagen lychtat för honom för än Assto-nen kom.

Elljest/ n4? man wiljemföra MennistionesÄlder medh en
Dagh



iijk.Predikan.
Dagfofa ar henes Tilständ för Födelstn sasom ett Mörker: I-sran Födelse stunden/ til thest Förnuftet begyner nagot fatta/ar ltzka som Gryningen eller Lmstningen tilSolenes Vpgang:
Nar Förstandet mehr och mehr tlltager/ ar thet sasom thenwexanyeDagen/ nar Solen stijger högre och högre. Then
mognaoch fulkomlige Äldren lMnas widh Middagen: Then
afftagande Äldren/ nckr Mennilkiones Kraffter hwart Ähr
mehr och mehr afftaga / Minnetftlar/ Förständet kan intetsom tilförende begrypa / k. ar thei sasom then afftagande
Dagen: then swaga Älderdomen/ när en bltsiver Barn pä
nytt/ hwadh ar thet annat an silsom Solenes Nedergang och
Skymning? tilthest Smlen i en saligh Stund stilM ifran
Kroppen/ och blifwer insörd lthetewiga Liuset.- men Krop-
pen nedersatt l Zorden/ och om honom siunges: Mitt Huus
ärmörkt/ min Säng ar trang/ iu <£ffm thennaDagens
och war Älders jemfZring/ hafwer ock HErren Gudh affsitt
nadige Behagh lychtat denna Sal.Herrens Dagh för an 2#
tonen kom.

Härkunde ock införas then tänkwärdigeMennlstioms
OldersDeelnmg:

Clt Barn tallas iii iijo Hhr ; EN Vngling in lil Tiugu nahr.
Trellijo %§t gar MansKraffl an.- Fyracho Ähr/en fulkommen Man.
Femlijo Ähr/ gör sti2e Sland ■- Sextijo/ fsrer Hldren til hand.
SiulchoÄhr/ gammal och graä - Oltalijo *%/ liggcr i Wraa.
Myolyo/blifwer Barna Spolt : Hundrade Hhr lefwa/ är eij gsll.

Effter denne ÄldrensDeelning/ aro thenne Sal. Her-rens Manlige/ eUer en fulkommen Måns Ähr honomaffstur-
ne/och tillijka medh Ähren den vnderdanige och trogne Tienst/som han effter fin Skyldigheet hafwer tänckt at bewtzsa war
Allernadigste Konung och Fäderneslandet / den han här til /
försin Vngdom stul/ inttt hafwer/ effter fin Wilia och Vp-
Mtkunnat Fsftera. 3a/medh Ähren/ ar ock affffuren den

Az HU-



HnChriMgh
Hugnad och liufiige Vmgange/som hanS egne affhonom hop-
pades / icke aUenast Hans hogförnähme och kare Syston/v-
-than i synnerheet lhen Hög-Wcklborne Fru / Fru C H RI-
STINA HORN/ Frijherrmna til Lempela/ Fru til
Runegaro/ Humblesund och Karuna/ hwilken hafiver denne
sahl. Herzen vthi Hans späda Barndom til sigh eagit/ bewijst
pa honom sanfärdeligen alla Moderliga Välgärningar/intet
sparandes nagon Mödo och Omkostnad vthi Hans Christelige
Vpfostring: NärFörstandet medh Ähren tittogh/ hafwe>
den Hogwalb: Fru waldt och hallit ath honom goda Pracepto-
rer, först Hemma pa sm Gärd/ och stdan wedh
här i Äbo och i Übsala: affModerlighKärlcek stoor Bekest-
Nad anwandt pa haNS Studier och andra Rldderllgeexcrcitier,
(jom Hs icke heUer nu nagon Omkostnad anseer/ vthi den-
ne sahl. Herrens anseenligeßegrassning/ vthanalt rundeli-
gen asssörrige Hiertelag ther pa anwänder.) Och haswer den
Högwälb. Fru hafft detHoppet om denne sin sal. Broders K.
Dstterson/ at han ikulle Hs N:^vthi!denneHennes 'tiu
tagandeÄlder blifwa til en Elderdoms Staaffj Men then
nadige Guden/ hwtlkens Domar äro obegrijpelige / och Hans
WDarovthransakelige/ (Rom.ivjs) haswer detta Hoppet
för den Hogwalb: Fruen affffurit/affsitt GudommeliaeRad
flutandes/ at H:s N!" matte lata sigh nötja meoh den
och Lust/ som H« N:" haswer hafft affdenne Sal. Herrens
Lluftigheet i Hans vnga blomstrande Ähr / (som ock £:* N: bt

bekänner/ honom tyaffoa waritifran sin späda Barndom lius-
ligh och hörsam:) ja/ thet ar ock en stoor Hugnad/ at man in-
tet fpörjer afffina/them man älssar/nägot wederwärtigt/och
i synerheetnar minar försäkrat/at the aro saligen ffilde isran
thenne Werlden/ som ock thenne Sal. Qußaronen, hwil-
ken myckltGudeligen och Christeligen sigh tiljDöden beredt
och saligt AMedh tagit haftver. Sasom nu en Siö-

man/
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***.man / hwilken hafwer dyrebahre Wahror pa fitt Skepp eller
Fahrkost/glädier sigh at han snart kan komma til denHampn/
tijthan hafwer sigh ckrnat/ ja Hans egne Qwarlemnade gla-
dia sigh ock/ när rhe fadane hugnelige Ttzender höra: Altsa
ar thet ock en ovthsaDligh Frögd/ när Gudh sa behagar thevnga Personers Smlar/ at han hastar medh them m\)u tb<t< "

taondaLeswernet / somWUaMannentalar/ sap.4:l4. $«
är ock thenne Sal. Hk) tl! Sialen försatt l denewiga
Frögden. Honom til en tacknemligh Zhogkommelse/ dem
Högtbedröfwadom och o§ allom til Tröst emootDöden/ wilje
wij betrachta ett markeligit then Helige Andes Sprak aff
then H. Skrifft/ ther til wtz berede osi met»h Bönen/ ic.

TEX TUS, Af,c,u: 7.

%fym fom Mtmtt/ han
stal alt thettafä aga/cerf-
waMtagh skalwara ho-
nomhanschudh/oKhan
skalwaramm Hon.
?MWhÄnga herliga Spraak hafwe wy vthi then Helige

Skrifft/ medh hwilka eller vthi hwilka the Gud-AKWZ ftuchtigas Tilstand/som saligen isran denne Werl-
*¥3&®v den
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den stildearo/ bestrifwes; Men thet ckr-i synnerheet mer-
kellgit/ atock the sördömde Siälar/ som olycksaligen här i*sran stlldeckro/ icke allenastklaga öswer sitt aldraeläMgaste
Tilstand i suckandes för AndansÄngest stull; vthan off för-

r vndra sigh öfwer the GudfruchtigaS Saligfteet/ sap.s:
" Wttgalne höllom ha»s Lefwerne för Vhrsinnigheee/ och Hans
" Endalycht för en Skam: Huru är han im räknat ibland
" GudzBarn / och Hans Arfwedeel ibland the Heliga. Trö-

sieligit ar thet/ at then ewiga Saligheeenkallas en Arfiredeel/
och Gudz Rijke ett Arff/ ther om gifwcs of? wtzdare TilfäUe
attala aff thenna vpläsine Text. Gudfruchtige Föräldrararo altydh bekymbrade/ at lemna effter sigh/ ath sinekäre
Barn nagot Arff/ doch icke genom Örätradigheet samman-
samkat/ vthan thet the förmedelst Gudz Walsignelse rattra-
deligen hafwa sörwärfwat; Gudfruchtige Barn pläga ocksa
ettsadantwalfängitArffmyckltkararehalla/ a'n nagon an-
nanEgendom:.somfeesaffNabothzExempel/ hwilken in-
tet Wille effcerlataKonungen t Samarien / Achab/ sin Wijn-
gard/endoch han hadekunnat faa en battre Wyngard igm/el-
ler thefi fulnat i Silftver/ sa mykithan war werd/ vthan sa-

"de tilKonungen: Thet laee HEr«n wara longt ifran migh/
" at iagh fkulle lata tigh sa minä Fäders Arff: som Historien la-
« ses ußeg. 21: hty &. Ochehurukare fädarni Arff aro/ sa äre

the doch sörgängelige; men then Arfwedeel/ som här om ta-
tos/ arettoförgängeligit/ obesmittat/ och oförwansteligit

" Arff/ hwilket i Himmeten förwarat är til ost / som med Gudz
"Macht bewaroms genom Trona til Salighet/ (mv/*i:*/.).
" Pa thenna ewiga Arfwedelen haftva wisterligen thenne Sal.

ZerBarenem K. Föräldrar hafft sinä Tankar/ när the sin Hx*
komne lille Son haftva wedh Döpelsen lätit kalla ARVZD/
en arfftagande eller erfwande / nemligen GudzArswtnge och

«Christi Mdarslvinge: {Roms-.v-) The hafwa ock giswit ho-
nom
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nom ther tll thet Nampnet m agn u s, medh hiertans öl,
stan/ at lheraeKärälsteligeSon/ mattemedhtydeneffter
folUa sine berömmelige Försilders och andra höga Personne
manlige Bedriffter. Som delta ock ar.en berömlig Plägseed/
ae giftva the spada Barnen widh Döpclft Acten/ sadanna
Nampn/ ther medh thekunna sigh nagon Dygd eUer Erbar-
heetpaminna/ när the höra sitt Nampn nemnas/ säsom ock
sigh kher aff hugna. Sasom aff thet Hebraiste Spraket
David/thet är/ elsteligh/ eller.en kär Son.- Salomon/srtd-sam: Johannes behagelig/ som haftver stoor Hnnesthoos och
assalla. Aff thet Greklsta/ Andreas/manhasstlgh-Penus/
standachttgy: Aff thet Latmiste/ Beneditfus, wälsignat:
Magnus, stoor: aff thet Swänsta Erich /ahrerijk: Gustcss/
GudZ Stass: Arfvid/then jomrrfwer. Men denne war Sali-
ge AAF V O D m agniis, haftver lemnat cffter sigh har i
Werlden then nmmelige och förgangelige Arswcdelen /' ech
hugnar sigh nu wijdh then Himmelsta och oförgängelige / om
hwltken thenne war Texl i synnerheee handlar. Vthaff hwii-
kens Anledning wij ock wele ta la

Om then Arfwedclen wij för-
Svante i Hlmmelen.

Gudh lader/ Gudhßon/ ochGudh thcn Htlige Andc/ fåtlStx ejj sinä
Nadh/ dctta fä at höra och goma/ ae ock wij omsijder chcn Himmcl-
st? ArfwcLellN bckomma kunde/ Amcn.

war TextsOrd haftver taiat ickenckgpn
Gkapad Engel / eUer blott Mennistia; v-
thlmsiclfwer HErren Christus/ somar A.
och O. Bcgynnelsen och Enden/ som sees affden föregaende t.vcrf. Och sägcr

h Then som winmr/ Kan alffd har fragas
(i) Hwadh tyet ar.för en Segkl-winnmg/ som Chrlstue här

Sd om



cGn Chrisieligh
om talar? Och clr then icke nagon lekammeligh Seger/ somwinnes öftver nagon Fiende til Watn/ eller Land/ ändochsadanne Segerwinnare/ nckr the ien stadigh Troo och saljgy
Slundhäoan Mias/ hafwa ockdenm Ärfwedelen iHim-melen at förwlinta. Zcke Heller en sadan Seger/ fbm theerhälla som löpa pa Wediobanen/och sa en sörgangeligh Cro-
no/ om hwllken Apostolen talar ucbr.r.24, zs. Vthan hckr
sörstaasen Attdeltgh Seger/ emedan Stryden äran-

"deligh/ som wtz vthien war Gudeligh Plalm siunge: Zaah''staarhärlenAndellghSlrydh/lc. * }

<i) Hwilka fooiå wäraFleNdert The aro mange
och mechtige/ Mmbligen (a) BlefWuleN/.som gaär

"omkrmg/ sasomettrytandeLejon/lc. Som thenheligePe-
"trus sager/ i>*/.jv *, Och Apostolen Paulus / i-cor. ?•■ u.

haswe icke Strijdh emoot Kött och Blodh/ (allenast) v-"than emootMrst<»r och Wäldlga/ nemliga/ emoot Werlden-
"nes Herlar/ the somregera i thenna Werldennes Viörker/ e-
"

moot the onda Andarvnder Himmelen. 0) Wara ondg

Affetter/ (åfommw Nijt/ Sorg ochFruchtan/hwll-
ka aroockswara Fiender/ om hwilka Salomon talar/ Pnn>,if:

» 32- Then som rader sitt Sinne/ han är battre/ an then som
„StäderWinner.' OmthcheAffecterstrifwa Phiiofophin>i^'

löfftlgale. (c) Är ock Werldennes Smikrachtigheet
enargFiende: Therom talarApostolen Johannes/ i.joh.r.it.

»Altthet fomdv iWerldenne/ nemliga/ Kötzms Begärelse./
„ ögones Begärelse och ett högfardigtLeswerne/ thet är icke aff

Fadrenom/«. Och Cci; ThenfastigeßödeN/ som toW
".las then stdste Fienden/ i£or. is: 26. Effter han siuter heela
" thet Mennistellge Wastnde hckr i Werlden/ och är sidst öfwer-u O)H-



(3) Huru och pä hwadh satt stola w
Fiender öfWerWlNNas I Förnemligast genomBönen/
Troon och ett gudeligit Leswerne/ ty om lhen (2) Som är aDieswulen talar Apostolen/ iPet. fgj. Warer nöchter och uwaker/lc. -Staarhonom emoot stadigt iTrone. oti)-ep6.t:io.

lt
». Kare Bröder warer starrke i Herranom/ och i Hans stark' (e

hetz Macht: Oklader ederalt GudzHarnest/ va thet jmagen
sta emoot Diefwulens listlge Anlop. Then (b) Wara Affc-
cter och aU Swärmodigheet/ öch thcn (e) Wcrldennes be-
dragelige Smikrachtigheetkunne wy ocksa/ förmedelst Gudz
BMnd/ genom Bönen/ Troon/ en sanGudachtigheet/
Tolamodvoch dageligh Strtzd öfwerlvinna. Ty thet som är «

fodd aff Gudi/ ssager JohannesApostolen/ x.joh.S tHt <«

öfwerwinner Werldena =, och thenne är Scgren/ som öftw «

Winner Werldena/ war Troo. Och hoo är then som öfwer-«
Winner Werldena / vthan then som troor al ZEsus är Gudz«
Son. nemligentilthenendakommeniWerlden/ athanstul'«
le nederssa Dieftvulens Gerningar/ Och läggia al-«
la sinä Fiender vnder sinä Fötter / i-ar, iS :&. Za / ternin «

delstenstadighTrookunnewtf theste Fienderomsi/der öswer-
winna/ nckrwij whl dageliga emoot Synden / och Uv «

neGudzLaghmedhHogen/ fastwijtienemedhKöttelSyn^«
denes Lagh/ r<>m. 7 :#. % wij doch pa sidstone kunna stija:«
Zagh hafwerkämpät en godh Kämp/ k. tfim. 4:1,2, Then <«

(ch, Och sidste Fienden Döden kunne wij lätteltgen öfwerwin- <
na/ emedan wtj förmedelst en stadigh Troo aro sörfäkrade/ atDödenarvpswulgen iSegren/(nemliga thenSegren/ som "

Christus lEsuserhölt genom sin Vpstandelse ifran the döda)"
och kunne wtj säija: Gudi wari Tack/ somosi Segren giswit"
hafwer/ genomwarHErraZEsum Christum. Ihpi^/jvj, tl

Och
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'Och "ördenssulkunne wij o|j trösta medh Pauio och få%a : Cdri-
ftue k miuLM och är mm Mlnnig. la/än mehr.i:
ligd astulwar stillias hadan och wara närChristum.^/.
i: 2i. 23.

(40 Hwadh nytta hafwer thenna Segren
medh sigh? Ther om talar Gudz Ande.mangcstades i thenne

„lohannis Vppenbarelse/lasom capay. Then som winner/ho-
„ no m wil iagh gifiva äta affLUzens Trää/som är l GudzPa-
„radD/ (thet ar/ gifwa honom.lhen cwiga Frögden/ som kal-

las Gudz ParadW/ /:«<•. #> #. Apoc 22:2, Hwilkens Före-.„bild och Affmalnlng thetZordiste war/ Gen.2:g.<>.)
„ver/.u. Then>omwinmr/ han stal ingen lkada fa aff then
„ andra Döden.(thet ä'r den ewiga Fördömelstn/som för the O-
„ gudachtige följer pa then timmelige Doden) verjh7. Then som
„ Winner/ honom wil iagh gifwa am affthet fördolda Manna/
„

(then ewiga Glädien/) och gifwa honom ettgodt Witnes-
börd/ och medh thet Wttnesbörd ett nyttNampn/.(at han sr
GudzArfwinge ochlEfu Chrlsti 3)tedarfwinge/ rom.%-. 17.)

" thet ingen kckmer/ vthan then thet faar/ ( ty ingen kan see
lhens andras Troo/ genom hwilken han til Gudz Arfwinge
vptagen warder) item cap .3: verfs. Then som winner/han

' i?alklckdder warda medh hwiit Kläder/ och iagh fltol lcke vth-" ffrapa Hans Nampn affLMens Book/ och iagh ffal weder-
"kanna Hans Nampn för minFader/ och för bansEnglar.
"ver/?i2. Then som Winner/ honom wil iagh göra til en Pela-"re/len säkerlnwanare) vthi Gudz Tempel/(vthi thetZim-
"mellkaßijket/) ochhanstalickemehrvthgaa. yerfau Then
"somWinner/ honomffal iagh sittia lata medh migh pa min
' Stool/ cäthnluta then ewiga Herligheten/ och pa ett wist"sattregnera/sasomKonungarregnera/ 2,'Tim.h'n.) sasom
' ock lagh wunnithafwer/ och <ir-sittiandes medh minom Fa-

der
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derpahalisStool/ lärnu slttlandes päGudz högra hand/,/
effter then Mennistelige Naturew?rrSiirama, den Frögd
som pa the GudfruchtlgasSegerwmning följer cffter lhetta
Ltjfwet/ arosihariWerldenohegrijpellgh och ovthMeligh/«
ther om Apostolen sd talar. i. cor- 2.9. thet intet öga stdt haf-«
wer/ och inler öra hördt och vchi ingen Mennistios Hierta«
stlgltär/ thet häfwer Gudh bn-edr lhem som honom alffa.
Som ock £Ore» Christus wijdare omthenna ovthMelige ,
Nytta calar i följande Texcens Ord:

11.Han ffal altthettafa äga. Alt thetta/som vthl the föregaende Ord aff cap.j:v :s.
12.21. Sasom ock i thetta *& cap. om thet Himmelsta Jerusa-
lem/ och thesiovthsäijellgeHärligheetförmalt är. sH NM/
effter Opundsp.lyder thet fa: han ffal alt ersWN/ och altsa
det bekoma ickeaffnagonFörtienst
blotta Nade ochßarmhertigheet: Ty.vthl erfwande ar ingen
Skyldigheet/pä denssyda/som Arswet effterlemnar/emedan
Barnen mMe an ta wara tilsndz/ fast dem mtet lemnas til
Arssz effter Foraldrarna/ och medh barnssigh Wyrdnsd i-
hogkomma/ at the näst Gudh hafwö aff Föraldrarna Ltzft
wet och en Christeligh Vpfostrlng' Men effterlemnas them
nagot Arfffap/ hafwa the dubbelOrsaakat tacka Föräldrar-
na; Ty lhet ar affingen Skyldigheet / vthan aff Nadh och
Kärleek.

Ganffa hugneligitär thet/ at Gudz Ande mängestädes
och allaGudfruchti-

gelhrrvthi/ fittArff/ tasoin/»/*/.**. Estaaffmigh/ jawil«
«agh aifwa tig'h Hednmgarna (stn-ssola omn? lnde och salige»
mvM) tilArffz. Sal-gtar lhnFölck/ t)wllkes«
Gndh HErrenkj thet Folck som han !Z silt Arff vkhkorac«
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hafwer. pfii. HErrenvthwäljer o§ til en Arffuedeel/

" Jacobs Herligheet then han älstar. tfkl. 74: %. Tänck HEr-
" re/ vppä tinaMenigheet/ tden tuaffälder förwerftvat/ och
" tlgh tll Arfivedeel förlöst hafwer/ vppä Zions Berg/ ther tu
"pa boor. 7>.- u HErre/ Hednmgarnaäro i tiu Arfffal-
"ne/ the hafwa orenat titt Helga Tempel/ k.
" Tde föregaendeoch fiere jadane Skrifftennes Spraak/

aro wist hugnelige at läsa; Men an nu hugneligare at ho-ra: Thel then ewiga Gladien i thet tilkommanoe Liifivet/(Hwilken doch aff blotta Nade/ sörmedelst Christi For-
tienst/ osigisives/ och wij medh Trone anamma:) kallas

„ktt 3(f(f eller Arfwedeel: Sasom ratt nu sades afts*p.s:s.
„Atthe Rckttfärdigas Arftvedeel äriblandtheheliga. Then

helige pauiu«, när han sidst vaieäicei-Ääc Prasterna vthi Sl^
"denEpheso/ fi säger han: aff. 20:32. Nukareßröder/ be-
" faUer iagh eder Gudi och Hans IladzOrde / (genom hwilket
«H allNadh förkunnes)hwilkenmechtlgär/atvpbyggla eder/
«och gifwa eder Arfwedeel ibland them som helgade warda.
»eph.s:s. Zstolenwtta/ atingenßolare/.ellerOreen/ eller
«Giruger/ hwilken ar en2lffgudadyrckare/ hafwer Arfwedeel
" vthiChristi och Gudz Rtjke. coi. vu: Tacken Fadrenom /
" som o§ hafwer beqwcima giordt til at deelachtige wara i the
» Heligas Arfwedeel i Ltustt. Hwilket Sprak kan wäl förstaas

sm then Deelachtigheet / som Gudz Barn hafwa här i
den strtzdande Förftmblingen / vthi Salighetennes Aie-
dels Äthniutande, Men i fynnerheet öm then ewiga Arf-
wedelen i thet ewiga Liustt. Sij/ haromhafwer ock then
Helige Ande genom Apostolen Petrum osi lemnat ett öftver-
matton liufiigt sch tröstrijkt Sprak/ i,Pet..v 4-s- f>7.B*p-

»WalsignatwareGudh/ och war HErrcslEsuChristiFa-
,,der/som ost för fin stora Barmherttgheet hafwer söyt panytt/

til



iijk.Predikan.
lilettlefwandesHoppgenomlEfuChristiVpstandelfe ifra <*

the Döda: til ttt osörgängeligit/ obesmlstat och oförwan-"
steligit Arff/hwilket iHimelen sörwarat är/lc.HwilketSprak <£

när thetlases medh Achtsamheet ochGudellgit Belänckiande/«
ttsran tde«4. til den 9-Versi) kan det en Gudsruchtig och engz-
ligh Siäl sa ssyrckia och vpmontra / at hon ssal Ma som för-
gcita stgl) sielff/eller alt sitt Förehafwanbe/och tanckia aUenast
pa thet oförgängelige Arffueteffter dettaLijfwet.

Sasom then ewiga Frögden gansta trösteligenkallas ett
Arff: altsa ock the som then samma Frögdep athniuta och
ther ingaä / the sätzas HrfWN ett ewlnnerliglt LU:som v-
thidennewar Text sörmales/och Hwaroch en som"
öfwerglfwerHuus/ellerßröder/cller Systrar/ellerFader eller"
Moder/ellerHustru/eller Barn/eller Äkrar/ för mltt Nampn"
ssuU/han stal fa hundrade falt/l thet ar/hundradefalt sa godt"
igen/Nembl. the Himmelsse Skattar/som här följerioch erf-
waewinnerzjgttLM cMattb.2s:34\ Kommer jmins Fa-"
ders walsignade/och besitter (esster Grundspraket/erffucr/el-"
ler besitter medh Arffzrätt)det RPe/som eder ar'tilredt ifrän "

Werldennes Begynnelst. .i. cor. 6: 9, Weten j icke at the o-«
röttfärdige icke stola erfwa Gudzßijke, Och c*p. v.so. gott «

och Blodh (the som aro Kötzlige och mtet födde pä nytt/ >&.«
s-s-) kunna icke erfwa Gudz Rtjke: och thet Förgängeliga «

(som thel syndiga Wafendet intktafiagt hafwer/) Skal unet«
erftvaOförgangeligheten. conf.Gd.s: lp.io. 2\: Sasom vthi«
thche Skriffteneslvprak the Ogudachtige vchstutas ifran det«
ewiga Arffstapet i Himelen/sa följer der pa/ at dhe Gudsruch,
tige stola thet ewigaßijket erffua/lom den H.Skrisst osi man-
gestades förjakrar/ ther om ocksa Apostolm merkeligen talar/"
Hebrn:i4. Äyro the lEnglarna) icke allelammans Tienstaw "

Uxl vthsandetilTienst förtheras fful som salighetenaerssua"
stola. Eme-"



egn Chrifieligh
Emedan then ewigaFrögen kallas ettArff/ ochmga'

then ewlga Glädien/ kallas,erfwa: Altsa ock the HErrans
walsignpd? som ther inga/ kallas mcd våtta MfWtNgar/
ja/GudzMswlngaroch lEluChrlstl Aiedarfwinqar/ som"Aposiolen tfiUtl Rom.g:i7: fafomocf GaL4:6.7. Effer) tttt

"ärenSoner/ haswer GudHjandt stnSonsAnda vlhi edor
''Hierta/ hwilken ropar/ Abba kare F.wer: Sa ar harnu icke
''meer Tienare vthan Son/ ärhanSon/ saärhan ockGuoz"Arftvinge genom Christnm. i.Pet 3: 7. KaUasOwinnanel.'M/darfwlngf til LijffzenS Nädh /K, Theste melkelige och

tröstrijke Skrifftenes Sprak/ haswer man härwelatvprä-
ha/ esster war Texegifwer osi ther sllgodh Anlednmg/ och

Ohuru lycksallge
ärowij/ omwijlate chetHlMmeMArfwelwaryogsteGla
die wara: O huru olycksalige äre alle the som mehra elsta thet
lordiste an thet Himmelste Arfwet '.

111. Zagffal wara honom HansFader/
thesie Orden synes icke egenceligen esster wart Maal wara
satte/ iagftstalwarahonomHans Men theäroratt
och egenteligen författade effter Grundspraket/ och haswa en
grundeligh och tröstrtzk Bewdelse. som han sija Wille: Thensom jalunda/ som sagtör/ Winner/ och bekommer thet ewiga
Himmelska Arfwet/ han stal lycksaligen förnimma/ atiagh
stalwara honom tilgodo/ tilewighFrögd och Gamman/ til
ett fulkommeligit Nötje/ en oendeligh Gudh och Fader i alla
EwiMet. En stoor och synnerlig Nädh war ther/ ar Gudh

"lattsigh iGambia Testamemet kalla/.Abrahams Gudh/ I-
," saacs Gudh och Jacobs G^ldd: The ther emoot hafwa
«ajfen ostrymtat Troo och K irleek til Gudh kallat honom sin
" Gudh. Sasom Jacob/. Gm. OK>. 21. Om sck åv) at Gudh
" bllfwer meoh migh./ och sörwarar »nigh pa lhenna Waacnsom



iij'k * Predikan< • åsom iagh reser/ ochglswerMigh Brödhtilatata/ Sch Kläder ?

til at kladas medh: Och förcr migh medd Flydd ater heem u
igen til min Fader/ sa stal HErrenwara NNN Gudh.<c
Svmmaledes ock David/ pMs: 2. HERre hör min Ord/«
giff acht vppa mitt Taal/ giffachtvppamitt
Konung och MtN Gudh. iicm,pM 7-->- och iÄ«
Och tf ; men i synnerheet vfaQv. 12. 3yen som vnder «

then Högstes Bestärm sitter/ och vnder thens Alzmechtigas"
Skuggabliffuer/ han säM-tilHErren: Mtt Hopp/"
och min Borg/ mm Gudh/ Thm iagh hoppas"
vppa. Ett högl Nampn eUerÄhretituljlMSthetwara/ at -
David harsign/mittHopp (eller Tilförsicht)och min Borg;
Men fast hogreär thet/ at han sager/ Min Gudh/ ja/ en 2%
mcchtigh Gudb/ och then Aldrahögste. Hr nu har i Werl-
den en sadan innerligh Karleek emellan Gudh och the helige
Menniskior/ huru myckit mchra i then ewiga Glädien? thlr«
wtz blifwa förklarade/ ock Englomen ltjka/ <JMatfh% 22:30, jo/uZEsu Christi förklarade Lekamen ltzka/ MjtJ:*i, thcr a
Gudh bliswer alt iallom. ICw.ly.2s. u

iv. Och han ffal wara mlnSon. m*
Grekistan/ Och han stal wara migh en Son: Thet ar/ migh
til behagh/ migh til Prijtz / migh ti! ewigh Hhro. Herliga
Nampngifwer GudzAnde them Vthwaldom i then Heliga
Skrifft: The kallas Gudz och OEsu Christi wänner/ >&.'<
u; 14- GudzFaders Wälsignade/ v.34* Gudz kare-"
ste kaUadeHelgon/ Rom.v. 7, Thet vthwaldaSlachte/ thet«
KonungzligaPrästerstapet/ thet heliga Folket/ thet Egen.«
doms Folket/ Gudz Folck/ K. 1. m, i:?. 10. Men iblandalla «

andra hugmliga Mmpn / ar thet wist hugnellgit at kallas/"
C Gudz



HnChriMigh

„ Gudz Gon/ Gudz Barn/och «ufimmtww
„ge och kuristi Medarfwinge/ ä*». g:i7. som ock Christus sieljf
„ ganstaliuftigenhliromtalar/ <jMattb.s:j>.44-is. Saligea-
„ro the frtjdjamme/ ty the stola kallas Gudz Barn. #H?er e-
„ dra wälstgner them som eder banna / görer wal e-
„ m ist them som eder hata/ beder för them som göra eder ska-
„da/och förföhGder: pa thet jstolenwaraederFadersßarn
„soma'riHimme!m/lc. Job.vu. Momthem som honom a>
„ nammadegasshan Machtat bliftva Gudz Barn/ Ram. %■. 14.
„ 2h Alla the som drifwas aff Gudz Anda / the ciro Gudz
),Barn/«. Conf. Gal, 3:11.17. o<fy-4:4-7. 1. Job.3:1. 2, Doch

aldrahugnellgastckrthet/ atMat FiiiusDeo, Glldt M
©OU/ hwliken Förmon och Lycksaligheet / i detta timme-
liga LMet mtet vthtalaskan: ty ehuru wcklwijäro nu Gudz

„Barn/ sä <ir thet doch leke har vppenbarat/ hwadh wtz
„warda stole/ sager then helige Johannes/ i.joh. 3: 2 r Za/
„thet in ttt öga sedt haswer / och inter ora hördt/och vthimgens
„Mennistios sima fli&t cir / thet haswer Gudh deredt tt)tmt
„ som honom dlila/ sager then helige Paulus/ i. ar. 2:9. Ther

om wij ock vthien liuftigh andeligh VM jasiunga: Tungan
kanecj vlhtryckta/ then stora Macht och Praal/ man kan
fltzkt widh intet lijkna / har felas Ord och Mäal: Ty maste
wtj thetspara/ alt in til Domedagh/ ta ffolom wtz förfara/
hwadh Gudh ar och sörma. Ta, skal Gudz Beläte i otz ful-

"kommeligenförnyjas/ ochwijsasom GudzEnglar/ och liUijka
"medd Gudz Enqlar siunga Heligh/ Heligh/ Heligh ärHEA-
,','ren Gudh Zebaoth/ E/a. 6:3. add. Apoc u.

Appi." Hwilken är nu/ som icke ffattar denneSal. Hern
"LycksUigh/ hwilkens Sickl alredo arinförd idetHimmelste
« Jerusalem/ och til then otalige Englastaran/ och til the sörst-

söde



W' Prcditan. m

söddas Försambling/ som i Himmelen aro bestrefne /

cilGudY/ som aUa dönicr/ och ti! lhefulkommcllge Rattfär-./
gas Andar / och ttl Nya Medlare ZEfum/«
mk. 1x22.23.34. han hafwer wunmt: Hanhaswer.ös-
wtt'wunnit alla sinä Ftender och Mootstandare. Och endoch
han warenvngHene/och icke mycklt ha- .

de Wwäl intet betankiande/ at waga sigh emoot Kongl.
SDtoft* ochFadernesLandzenslekammeligeFiender/ thertil
honom intec Modh/ Hogh eller WiUia i dche Hans vnga Ähr
ftlade/ -och ther Gudh sa hadebehagat/ atsörlanglahans
Ltjffzchdd/ hadewGerllgen medh Ähren denneSal.Herrens
Tappre Modd och Manhafftigheet tlltagit. Hwadh D&M*
stap honom elllest i det gemeneLefwernet asshans geltzker c<tL
andra/hafwerkunnatmota/ hafwerhan kunnatbestcoeligen
och wederbörligen affbötza/ at ther medh affhonom mtct otil-
börligitärbeganglt.

Emoot sine andelige Fiender hafwer denne Sal. Hcr
Ridderligen strijdt/ och dem sammaledes medh behö-

rige Wapn öfwerwunnit. Den
hafwer han först i den H< Döpelfen fa emootstadt/ at han hasiwer affsagtS Dieftvulen/ och alla hanS Gerningar/ och alt
hansWäftnde/lofwat.troo pa Gudh Fader/pa lEsum
stum/ och pa then Helge Ande/ och är saledes döpteriNampn
Faders/ SonS och then H. Andes. Fltztigt fedan öfwat sigh
iBönen och ett Chrlsteligit Lefwerne/ stäcndes then orene An-
den emoot stadigt i Troone. Aff Werldcnes Smickrachtig-
heetkunde hanwäl/ sasomandraoförsichlige/ «vara ftastatoch doch är ban inttt öfwerwunneii, men han hafwergenom GudzBtjstand/ fast vthi Troone alla sadana Anfächt-
ningar öfwerwunnit/effferGudZ Andes Vnderwijsning/ Prot. «

1: 10. Jeff, Min Son om Skalkar locka tlgh/ sa fölg icke: «

' C> Om



<On Christeligh
*Om the säija/ gack medh og/ tu Min Son wandra intet
" then Wägen medh chem/ wachta tin.Foot.sör theras Stijgh.
" MenNlstellge Affefter haftver dMNe Sal. f)Mßaronen

ockja genom Gudz Nadh kunnat dempa/ Mm Wrede och
Bitterheet/ Haat och'Afw.und/ Fruchtan och Radhoga/
Sorg och Bekymber; endoch Sorgen kom honom hastigt nog
VPpa i yans Barndom/ i det Gudh Alzmechtigh i lians späda
Äor kallade Hans Sal. kare Föraldrar genom den timmelige
Doden lsranhonom.-denne swara Sorgen/ medh tdeandra
Äffeäev haftver han sasom ett vngt och frischtßlodKgknom
Gudz Bijstand kunnat öfwerwinna: Sasom ock den Änfacht-
ning/ som holwm fa walsom andra haswerkunnatöfwerijla/

„ aff KötzenS Begarelfe / (ujoh. 2:u.) Thet är/ Frastertz ochögones Begarelst/ thetar/ Girugheetoch thew,M» Ätra: Och ett högfärdigt Lefwerne/ hwilka
alla Frestelstroch Anfächtningar/endoch dheckro hefftigenog/
hafwer doch thenne Sal. stm dem/ genom Gudz Tilhielp/
Ridderligen emoot gatoch öfwerwunnit.

Men hwadh Willie tt>ij ss<\ om then yttersta Fienden
.VöbsN i Huru hafwer han den öftveivunnit/ medanhan
genom then timmelige Döden är nederlagd pa Baar? Ther
tilswararman sii: Döden vthi sigh sielff/ar intet/endoch hangsr all ting til intet; (som OrdsprakeNyder:) vthan när the
sata Manner/ som aro Kropp och Sial stiljas ath / sa kallaS
den Skilnaden en Dödh/ ltzka som den wore en sielffständigh
ting/ (kg. syr. 42:u 2 SH/ thenna Skildnaden kan
them Glldsruchtigom/ som wäl sigh ther til bereda/ intet wa-
ra ssadeligh.- vthan gansta nyttigh: Ty.förmedelst denna
Skilnaden qwittera the all den Wedermödo/ Qwaal och An-
fächmmg/ som thenna Werlden ost tilhanda förer/ och ingä
i then ewiga Frögden: thersöre kallas och Döden/eller thenna

on-
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önsselige stllnaden/ Janua ad Vltam, sressus 2cl patrem, &c\ en
D ör tllLijfwet/ engang til Fadren/. tdet then H.Apostolen
ock-stadfaster/ther han säger/ ?&/. v2u Christus är mitt Lijss/ "

och Döden är min Winning. O huru Lycksalige äro sörihen-"
stul tyesom Döden hafwa öfwerwunnit/thetar/genom then-
naKropsens och Siälenes Sklldnad/are ingangne i then ewi-
ga frögden. Thet ock then liufiige Röstenaff Himmeten be-
tväiftav/ 4poc:i 4:ij. Salige aro the Döde/ som iHERra-«
nom döö/ här effter. cessttr Grek. ifran nu/thet är/isran then «

Ttjmaetler Minut/ som SialenffilliesifranKroppen) ja/
Andan siiger: The stolahwhla sigh ifran fittArbtte: Ty"
theras Gerningar föllia them effter/ cnemltgen/ Trones"
Fruchter/ at thei en (an lEju Cdristi Bekcinnelse här lfran

~

stilde äro.) Za/ sa myckit mehra äro. the lycksalige stattan-
des som isine blomstrande Ähr/ saligen iHErranom döö.
Tylängeleswa/ ärlängeMgas: myckitondthöra/ myckit
ondt see/ myckitondt göra.

Sasom nu denne Sal. Her Btrmen hafwer alla desieFiender Christeligen öfwerwunnit/ och förmehelst den
sidstcFienden som arDöden/ nu bekommit thet Himmelffee-
wigwarande Arfwet: Är en HErrans wälfignader/öch be-«
sitter (medh Arfftzrätt) thetRtzke som aUom vthwaldom be-«
redt är ifrän Werldenesßegynnelse. (mml 2s:S4*) Sa är«
hannuenrättZlrffman/ arfftagande Nrfvtd/
Gudz Arfwinge och Christi Medarfwinge.' Thet Zordesseoch förgangelige Arfwet haflver han alredo förgätit/ och Hu-gnar sigh widh thet Himmelsse och oförgangelige. Nu är
Gudh honom Hans Gudh/ och han är Gudi en Son. Och
hwadh för Glädie och Hugnad thet är/ thet
hafwer han nu vthi sielfwa Förfarenheten. och kan nu sitza:Här är Glädie tillsyllest/ och n\ lustigt Wästnye/pä Gudz

€3 högra



4. PERSO NA LI A.
högra Handewinnerllga: Nu loswar han Gudhtillijka med

" Englarna och alla vthwalde/ (affjipojr.?: n u.) säijandes. A-
" men/ 3off/ och Ähra/ och WWhees/ och Tack/ och PrW/ och
" Krafft/ och Starckheet ware warom Gudh ifrän Ewigheet
" tllEwlgheet/Amen. Gudh/RilkassNadhochßarmhemg-

heet/ sörläne ost sin Nadh och Anda/ at ock wtj här Manne-
liga strijda ma/ och stdan genom Döden til Lijfwetgä, Hwil-
ket/ ch vnne och förläne Gudh Faoer/ Gudh Son och Gudhthen H. Ande/ loswat iaUaEwigheet/ Amen.

P ERSO N A LI A
Hstm det enDeel är ass dhe Ceremonier, hwilka

1 icke allenast i heela wart kara Fadernesland/
f vthan ock der vthom vthiChristellge och wäl

' inrättade Församblmgar wid Förnahmalor<
defaröeroch Begrasnmgz pmcefier sffter en
berömmelig och sörlangst wälantage,! Plag-

sedh öfiige are / at man widh ssUa sorgelige om che i
HErranomFramfahrnesoch AffsompnadesFödelfeoch Här-
kompst/ChristellgeLeswcrneochWandel/samptdödeligeAss-
gang nckgötförtäljerider med at.bewtzsa emoot dhe jaligeAfie-
dne war ffyldige Bmagenheet / yttersta Ähretienst och wck-
nembligelhogkommelje/ sasom ock at der wedh betrachta
wart egit LeftverneS Lopp och sidste Endalycht: .Sa haar
man sadant ock denna gangen icke kunmlteller welat förbtzgäj
vthan ttlFöljeaffsamma Chklstellge och loffwärde Plägscdh
omdenneSahl. HerrenS/ fordomKongl.May:tzTroo>Tie-
naresoch wälbestälte Cornetz vnder Mkzens AdelsFahna/
Högwälborne H:rARFWID MTÄÖNJJ-S
KRUSEE»/ Frijherres.til Caibala/ Herres til<k-

kehoff/



PERSON ALIA.
kehoss/ Lundby och Hapaniemi/ förnahme AdeligeHerkompst
och Födeile/ Chrlstelige Vptuchtelse/ Gudeligen och beröm-
meligen sörde Lefwerne/ sampt saligen siost tagne Afstedh i-
f. in denna Werlden/ för denne Högtförnähme och Heder-
wärda GudZ Försambling i behageligy Kortheet welat nägot
idogkomma och förmahla: medh Förmodan/ at denna Högt-
förnahme GudzFörlamblmg sadant medh Behag och wahn-
ligh wälwilligheet tahla och tilhöra Wille.

Och hafwer denneSahl.Herren finHckrkompstoch Vhr-sprung aff förnahme Vyrminnes Gambia Adelige Fami-
lier, Nembl. Fäderne aff KRUUSAR och Möderne
aff HORNA A / dem man först här kortteligen
kna wil.

Fäderne.
.Enne Sahl. Herrens HerFader war den Högwälbor-
neHerre/H:uHrtch KrUUst/FrOeM-etilCai-

bala/ Herretil Eekhoff/ Lundby/ Hagesta och Hapaniemi/
Kongl. Alay:tz Troo- Man och General Lieutenant assc^^^
Itrie-, f(f ock Gowverneur öfW(V BohUUs.

Hans Fader Fäder war dhen Wälborne Herre/ H:r
StWart KrUUst tll Elghammar och Lundby; hwllkett
hadetilHuusifruden högwälborne Fru/ ffiu InZkhorRpmng til Gimmerstadh/ Lundby/ Lagmansöö och
Daneby.

H«ns Faderfadersfader war den Walborne Herre/
H:r Rlans; Kruust tllElghammaroch Lundby jhwil-
ken hade til Huutzfruden Wcilborne Fru/ FtU Brttg

tilRunnkäpp och Lundby.
Hans



PERSONALIA.

HansFaderModersfader war denHögwalbvrneHerre/
HnchRpNMg tll GlMmerstadh och Lagmansöö)

Sweriges AUes Radh/ Riddare och LagmanöfwerSu-
dermanneland ihwarsHuustfruwardenHögwcklborne Fru/
Fru Anna LMchöök til Lagmansöö och Hohb
bonäas.

Hans FaderfadersFaderfader war den Högwalborne
Herre/ %? StWattKrUUst til Lundby och EWam-
mar/ StathMare pa Stockholms Slott; hwilken hade tll
Huutzfru'den Högwalborne Fru / FrU Alfttd Måns
Botter Natt och Bagh til Elghammar och Lund-
by/Her Måns lohansons/S.A-Radz och Riddares Dotter.

Hans Faderfaders Moderfader war den Wälborne
Hene/ Htt' Pehr Hard > hwarsHuustfru war den Wal-
borne Fru/ Fru Khrlstlna Vllsax til Mällinge.

Hans Fadermoders Faderfader war den Högwalborne

Langnön/ Ewergies R.Radh/Il<ddareoch
hwars Hustfru war den Högwalbone Fru/FrU Zngeb0k
Trolle til Tyritzöö och Ekholmen/ Her Erich Trolles Swe-
riaes % Awz och JiibbMö Dotter- ;

Hans Fadermoders Moderfader war den Högwalborne
Hme/HerMänsPerj;on Lilllehöök tm<wu
Holbonas och Lagmansöö/S.R' Aäd; hwilken hade tilHuus-
ftu denHsgwälborneFru/FrUOhttstlNa Spane til

Sundby



PERSONALIJi.
Sundby/Hohlbonäs och Lagmansöö/ H:» Larff Sparres S.
%7{åtw Vltztz Vlnrffz och RiddaresDotter..

Möderne.
Sahl.HerrensFruModer war den Högwlilbore

c>E neFru/ FrU KaNN Hortt/ FrWernnna til
Caibala/ Fru til Hapaniemi och Hagesta.

Hans ModerFader war den Högwälborne Herr.e /

H:r Snch HOM til «tKfiä/ Hapaniemi och Hagesta/
Ryttmestare * hwilken hade tilHusfru denHögwalborneFl u/
FrU ilhttsttNa Kurstel til Äresta och Hagestadh.

Hans ModerfadersFader HögwälborneHene/
H:r Arfwed Horn til Hapaniemi och Wästbn/S.R.
9iadh; hwilken hade tilHuusifru den Högwalborne Fru/
Fru Hngebor Iwarsdotter tn «&■
Kärcknäas.

Hans ModermodersFader war den Walborne Hcrre/
Kurstl til ftioMrga/ Sommerpal ochSi-

dome/Landzhöfdinge öfwer Nerikie och Wärmrland; hwil-
fen hade ti! Huutzftu den Walborne Fru/ FIU Eb ha £\U
Ilchöök tilMämmochSiösa.

Hans Moderfaders Faderfadcr war den Högwalborne
Hme Her Henrttk Horn tilKanckasoch
Warentaka/S.A.Radh/ Riddare/ FeldtMarstolck/
vemeur öftvrr Storfurstendömet Finland/ sampt Lagman
öswer SödreFinne Lagsagu > hwilken hade til HuuUru den

D Hög-
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Hsg-Wälborne Fru/ Fru Eltn Arstvedz Botter
StählarM til©rabbacfa/ Kanckasoch Lindöö.

Hans ModerfadersModerfader war den Högwälborne
WaN<;oN til vthi

Höglofi. Konung Zohans W Krigz-öfiverste/
Den ock stdan i Danste Fejgden hade heela Armeen vnder sitt
Comment», Och \ Konung &axl t>Ctt Nljondes
ttzdh Rtzkz SlaUmestare; hwllken hade til Huusifru denHög-
walborneFru/ FtU ZltN KurcktilLauckoochAunne-
gard/ H:r ZönsKurcks ©.% adzDotter.

Hans ModermodersFaderfader war den Högwälbor-
neHerre/ tilPeipiU/ Sidomeoch
Sommerpal/Riddare/ Landtßadv och StathaUare öf-wer Dorpt,- hwilken hade tll Huusifru den HögwälborneFru/
Fm Elisabeth Mull von Felx.

Hans ModerModers ModerFader war den Högwa'l-
borne Herre fy* <WIOM pttßotl Ltljehöök
til Mämm och Fahrdala / Landzhöfdinge öfwer östergöt-
land; hwilken hade til Huusifru den WalborneFru/ Fru
Azneta Arendtzdotter til Slösa och Granhammar.

Affen sa vhrminnes gammal förnähm Adeligh Har-
kompst/ hafwer denne tagit sitt Vhrsprung
och ar södd pa Wtjborgz Slott Ähr i 6 58 den 14. joiij. Of-
wanbemalte Hans kare Föräldrar haswa aff ett Chrlstellgit
Ntjt ofördrö,eligen effter den Naturlige Födelsen befordrat
hsnomtildenMdeligaochNyja/ sörmedelst Doop

och



PERSONALIA.

ochChristendomvthiGudz heliga Kyrckia och Forsambling
ären rätt Lemm och Ledamoot worden. Vien straxt ism spä-
da Älder hafiver honom har i Werlden mött en HtertanS
Sorg och Bedröftvelse/ i det den Alzmechtlge Guden aff sitt
allwtzsa Radh haftver täcktz genom den timmeliga Döden h«-
nom ifi-anryckia/ och til sighkalla begge Hans kare Föräldrar/som stedde Hhr 1664. vppa Hans Älders Siette Nyr / at da
han bast Faders och Modtt-s Hielp och Btzstand hade behöfft/
är han bäde Fader « och Moderloös har qwarlembnat ; Men
HErren Gudh som sielffloswar vptaga och sörsörja sma/ nar
FaderochModerdem öswergifwa/ haswerockwisterligenom
denne Sadl. Baron hafft en nadigh och gansta Faderligh Om-
wärdnat/ i det den gode Guden haswer vpwacht och beweekt
Hans Fru Moders Farster den Hög - Wälborne Fl u / Fru
Ohttsttna Horn/ Frjjherrmna tll Lämpelck/ Fru tll
Runnegard/ Humblesund och Karuna/ har nu narwarande/
til en Moderkärligh Benägenheet emoot honom; Hwilken
och sedän Hans käre Föräldrar woro honom isranfallne/ om
Hans Skötzel och Christeliga Vptuchtelse en tydigh och U-<
synnerlighOmsorgdragit haswer/ at man wa! kan betyga
det Hans egne kare Föräldrar om Hans Wälsard icke hade
kunnat wara sa Högt sorgsällige/ sasom högtb:"Fru warit
haswer.

Och pa det han deste stadigare Grund til alla Adeliga
qvaiketcr, Dvgder och Wetenstaper läggia stulle/ haswer
högtbtte Fru widh Hhrens tiltagande hallit honom til studier,
först vnder Pnvatinformation, sedän när Förstandet mehra
begynte tiltaga/ en godh tijdh hallit honom widh Kongl. uni-
vcrfiteten, Nembllgen iVpsala/ sa ock wldh denna Kongl.
Academien hilr i Äbo / widh HWllka bägge Acadcmier han
medh Fltzt och Alfwar ass UrdeWan/ vnder berömblige krl).
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PERSONALIA.
fcflorcrsinrPcaionåt'anle&&er bade tl! sm Saligheetz Knnd-
stap sa ock jom honom l det policiste Standet
haöe kutlnac wara gagnellge och högnödige; Vlht hwilket
alt mchr högtbem:t«Fru har aff ftsrdeles kärllgit och Moder-
ligitHierta hafft aU Bekostnad ospard/ som til Hans Förkoss--
ring och Framstegl) i ja matto vthi ett och annat lända kunde:
der medh nogftmpt wyjandes/ at fdfom hon sin hielpsamma
Handemoot hwarochen henne garna vthracker/
haswer hon det hatst bewOvppl sinä egna och besynnerligast
vppadenneSahl.Herren/ sin Sahlkare Broders Dotter-
Son/hwilkensDödh och hastige FranftlUe hon ockaffHiertat
nu,sörier och beklagar; Och den jummakärliga emoot honom
fattade Affeäion, och vlhi Ltjffztijden beredde bknägenheten
yttermehra effter denne Sahl, Herrens Dödh aff en högtbe-
römlighDygd ochGodheet emoot honom welat co««äue«,
i det högtblteFru/ ehuruwäl widh swagt Tilstand vthi denne
sin höga Älder/ haar lykwalaU Möda/ Besivckr och Omkost-
nadt som til denne Hans anfeenliga Begraffning warit aff
nöden/ hafft ospardt och der til gärna contnbuerat.

Effter Ährens och Äldrens mehra Tilwaxande/ hafwer
man hoos denna sal. He«en spordt mera och mera en sckrdeles
indmation til Kridzwäsendet;lcke detz mindre woro HansFör-
myndare sinnade lata honom ännu cominuera nägon Ttzdh
medh zcuäierz Idkande / fattandes den cicllcin at han widh
Academien lLund sigh yttermehra perfcÅionera stntte/ til dest
at badcFörstandtt och Lemmarne sigh meraförstärckia kunde:
Men sasom Tyderna daredan begynte sörandras och gifiva
vthstende til denne förfährliga nu paftaendeKrigzlagan/gaffz
denne Sahl, H:» Baron mehra Tilfälle at tänctia och bere-
da sigh til Krigh/ hwar til han sigh ock strax aldeles re-
iblverado»



PERSON ALIA,
Och MeffAnno 1676vthi sept. Vlanadh affhiwsKongi'

May:t förordnat til Comet vndcr Adelsfahna > wed
hwilken Tienst han berön meligencch sm Nadlge Konm-g ui
Nöije ialla Occaliuncr och Träffnmgar/ i synnn heet i det sio-
ra Fältssaget som ffedde nästförledet Hbr den 4-Decemi\ sigh
förh ällit hafwer; Giswandes ifran sigh straxjadant Press/
at han til Krigzlienster icke aUenast synnerligLust hade/ vihan
och der widh sörmodeligen hade tradt vlhl sine Högtbercmbli-
ge Förfaoers Footspoor til RWenS och Fädernes Lcndctz
merckeliga Nytta / om Ltzffzlijdcn längre wahrat h.a-
de> MendenAlzmechtigeGuden/ hwilkenefftersiltalin ty
|a Radh all ting stickar och lagar/ i synnerheet Menn,stioms

effter sin Farerliga WiUia och göda Behagh/ antin-
gen sörkortar ellet* förlanger/ sä sitt förelag-
da Mahl icke öfwerga kan/ hafwer och medh Venne Sadl.Herifran denneWerldzens Vselheet och Oroligheet stynda
welat. Ty sedän han effter vthstandne athstillige hafftige
Trässningar och andra Travallierfcleff dilhnindterat, förlof-
wade Hans Kongl. Matz:< honom nckdigast ifran ilmeenatresa hem til Wahren / at han sigh aterhade kunnat vpmund-
terä/ vthl hwilken Intentionaan och tWUö vecemb. näst-
förledne/ som war annan Dagh luulreeste isran Kongl. Ar-
meen l Skane/ och den vthi mnewarannde Wrankom til sm Gard Eekhos /der han strax effter Twa T»agar/som war den n siuknadeoch bleffhafftigt betagcn aff
Paflionibus dyfenteriacis, dkM han ftlUer l förstoNNe MtNtt sigh
kunna genom Gudz nadige BMnd öfwerwinna/ giörandes
sigh Förhopning än fa göra HansKongl. Niap nogon beha-geligh Tienst.

Men sasom han mckrckteSiukdomen niehrochmehr til'
sattia/ beredde han sigh och medh innerliga Böner och Gud-
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PE RS O N AL lA.
achtigheet atstillias ifrandenna Werlden/ om Gudi få ssulle
tackias/ gifwandes sigh aldeles wal til fredz medh Gudz nadi-
ge Viiliä; vthi denna fin Siukdom förhölt han figh sasom en
stadigy lEsu Chrlsti framhärdandesvthi m*
ner och Äkallan til Gudh sin idkapare om sinä lynders
telst en nadig Förlosining och sahlig Ändalycht/ der widh och
medh sardeles tacksamt Hiertas conteftationer i hogkomman-
des dhe höga och manga Walgärningar Hans Frumoders
Farster den mehr Högbem:" Fru/ Fru CHRISTINA
HORN honom ifran sin Barndom gansta ModerliZen be-
wtjst hafwer. Vthi en sadan GudelighBeredelse tilDödcn
längeade han och blifwa bespijsat medh den Himmelsta Mal-
tijden som är HErrans Högwärdiga Nattward/ den han
medh hiertans Gudeligheee och Ändacht begick den 18 januarij,
och wardthonom meddeelt affhans.Sochne?atturc och Pra>
polKo, hwilken honom och effter vndfangenHe«ans Natt-
ward medh Gudz Ord vthi sin Swagheet tröstade; Dagen
der effter som war den ip lÄm togh hanfitt sidste Vlictc-, ant-
wardandes sin Siäl Gudi stnom Skapare i Händer / och
Klockan u om Midnatten sahllgen och sachtmodeligen afsom-
nade>sedan han här iWerlden 18 Ädr6 Manader och FemD-agar Christeligen och wäl leswat hade ; Gudh som Sialen nu
vthi sinä ewiga Hyddor för Frelsarens lEsu Christi Förffyl-

lan anammat hafwer/ förläne och Kroppen en frög-
desull Vpstandelse pa den stoora HErransTilkommelses Dagh°



GRATIARUM ACTIO.

Horn/
Frijherrmna tll Lampela/ Fru tll Aunnegard/Hum-

blesund och Karuna/ later *#*<W Tienst' sch fitztwanligen
betacka denne Högförnahme och Hederwckrda GudzZörsam-
bling för den Ähra/ yttersta Ähre-Tienst ochßeredwilllgheet
hon obeswarat hafwer welat bewijsa emoot denne Sahl.Hlr
Baronens döda Lljk ocf) Lekamcn/ wldh Hans lordefärd och be-
ledsagande til sitt Hw^lorum: En sadan Högh Ohra och
godh Benägenheet tilsäger hon sigh widh hwariehanda och
fast Heller önsteligare och behageligare TilfäUen medh all Be-
redwiUlgheet och Wänstap hoos hwarjom och enom garm
wlljaförstyUaochafftiena.








