
J .Gezelius
Lijk-Predikan öfwer

E.fforbes.
1679





£flffstfft<tttf
M-PreMn/

öftverfordom
Hans Kongi May:H wär aldranadlgste

Henes och Konungs Troo-Man och öfwerste ©ftvetr
«l Sametut Jnfanteric,

Dm Wälborne Hene/
O Trnst Uoröes/
jfjerottlSßfofltadf'Roviota/ JdtlaJochFaarhoff:

Mu mchra hoos G«rh salige/
"

: GwllkettsAndelöstVekamett/
Vthi en myckee Foltrijk Samqwembd/ assHöghfornähme/
ifran alhstlllige Qmtlock affälhstillige Gtand och SÄitfe&r ftmmankom-
'* nePerfthner/ vthi «n ansttnligh e* beprijstlizh ii»f .Procefs, beled-■ \, sagadl blefflil sitt Hwijlorum vlhi Hbo Boom-Kprckia

den aj, Februarii Hhr 1675:
Hallen aff

JOHANN E G EZ ELIÖ
S. S- Theol. Doftorc &Epifcopo Aboenfi.

TrycktiÄßQ aff Johan Wimer/
Hhr 1673.



Den salige iHE«anom nu hwtzlande Henes och öfwer-
fitS l joroin qwarlemnade tåttftt Maka och Hnkiefru/

DenWälborneFru/
Mm Lhristim Boift/

Fru tll Mörstnäs/Idelax/Porlomochlfaarhoff:
Sampl begges lheras

Kckrelffeligeoch nu mi)cf it sorgbundne

Säsom ock

HW-FömGMeSlcchtochAnfötwante/
Ml Trösioch nägon linvring i den floora sorgen: och ett

Chrifitligitätäntiande/ k chenna enfaldige iijk-
Sermon/ effttrbegllran/ aff irycktl vlhgangen.

Efa %f?- v- s.
We Rällfclrdige warda borltagne str Olyckone / och che som «diliga fSe sizhwandral hafwa/ komma (tl Frijdh/och hwijlas t>st ra* Kamrar.
Sa j; /• Theßättfilrdigas Siälar clro i Gudz Hand / och »nm Dsdzqwaal

tommer widh chem.
C01.3-.10, WärtVmgängelft a'r i Himmeten/ lädan wif oct wHn« Frelsa*

,i. renHErran lEsum Christum- Hwilken war ströpliga iekamen
stal förklara/ på thet han stal gsra honom lijk medh sinom sirtlarade
tekamm afflhenKraffl/cher han mech fontti sig all ling vnderlsggia.



%nampn GudhFaders/Gudh
Sons och Gudh then heltge
Andes/ Amm.

H«wij/ (stmhafwa bewtzst wärKär-
leek emoot then Döda/ och
jomicke läta theSörjande vthan *y.
Tröst/ effttr lhen wijsa Syrachs För-
maning/) här f« för »ätt ögon/ ÄltMbl.
enandelöös iekamen/ thens fordom

> Kongl. Mayltz Troo-Mans och
öfiverstes öftver ettßegemente

Infantcrie, Wälbome &xnfts Forbes/ tll
Mörstncks/ Idelax/ Porlom och Faarhoff/ ghtm^M
hoos Gudh saliges i Hwllken Andelöst iekamen/ lher han hade Maal
och kunde lala; dochhan f alat (tl of medh siec Exempel/ medh lhen H.
lobsOrd/ Cap.l6. saledes.- The förelagde Ähr aro fOtti* Johti *£

ne/ och iagh gaar then Wägen bort / then iagh aldrig
igen kommer. ihetza Ord <lro gansta wichtige/ fä »dl vlhi sigh
fielfwa/ som i anseende (tl lhen fem ttytm taiat hafwer/ Nembl.chen
H. 3«& vlhi sin stora Sweda/ la han affsina Wclnner begabbat bleff/
(Ug.verf. 6. ie.) men han lrsfiade sigh lher medh< at Hans Witne
war i Himmelen/och then honom kände war iHögdene.
v.if.tfc. Siclfwa Orden lala härom en förelagdanTijd/elitrförelagoa
Hhr/som han 4n klarligare lher om lalar/Cap. 14.. Han (frmt och en 0141 j.

%i som



somleswer/) hafwersin forelagda Ttzdh/ ta m itfm £« på
ylinnä Hans Manaders Taal åv när tigh HErre/ vthi
tiu Gudommeliga <xftjtois/ Tu hafwer satt honom ett
501441 söre/ ther vthöfwer warder han icke gaendes.
tzhetla Määl ellerchenna förelagda Tijden vlhstueer ingalunoa/ »t&an
fast Heller inflw« ett Gudfruchtige &fw<rne : $9 fä lofwar Gudh i lh«

txod.i«\n. si<tu ßudec .- Tu (falt ahra fin Fader och tina Moder/
ve«,./:,6. piZ chet tu ma länge lefwa l Landena som HErren ntiSfbto. <ssuö& tigh gifwa stal. Sa' säger ock lhen wq,a Salomon .-

«2?£ Mlin Son/ förgäät icke mtzn Lagh / och tittHierta be-
-55-S. halle mijn Bodh: Ty the ssola stassa tighlangt LM/

och godh 2lhr och tfrij&b / JC. Twert emool talar Gudz An.
r/;s.'l4. deomtheosudachllge.' at the icke ffola komma tllsin half-
£ccl.TAB. Wa Älder/(som the flgft stresatt haswa/) ja/the stola döö l otijd/
syr.iM?. säsom «<Jr «n Ogudachtighgalnas och gifwer sigh i Fah-

"' ran/ thervtdinnan han ock förgaas /ty ene ogudachti-
ge Mennistiogaarthetpa sidstone iUa. ©em chm »D
Syrach op lämi Cap. j. Ock sem wått Hhr pä »hella fåtttt clro oh
förelagde/ f&fifiSrtfucfar lhen H. David nl Gudh om sin illsszlyoh/

TAuifM- Psal;>. ocksäger- Tu äst min Gudh / min Zifat) staar i
tina Händer. Ock endoch wär iljdl) stäär vthi.pErrane hän,
derpästlttochwW som nu sagtär,- sahclnl)erdock lqkwälsom offjajfA
m Gudftuchtige Pnglingar/ M och spclda Barn / «f Guoz allwijsa
Raoh Uima vlhien folis® tutit genomchen limmeliga Boden W«.

AtOndstan icke stalförwändatherasFör-
stand/ eller lik Lära bedraga theras Sialar. The-
raSSiälarbehaga Gudi/ therföre hastar han medh
honom vthu thetta onda Lefwcrne. Sa låttt ock lhen nä-
dige Guoen offtl, en Ogudackliah lange lefwa/ pa lhel han stal hafwa
Tijdh och Rade, um sigh at ba'«ra •, thmvtwäl en sadan gcmeenllgen

Gudz Goddeetz/ Tolsamheetz ochLangmo-
digheetz Rtzkedom/ icke förstaendes at Gudz Mildheet
lockarosttitßättrMg/ ie. s°m tr>n H. ApofieUn lher jfw»
klagar/ «»».vf-y.- Ock lhen rolmoOig* Job mpctit wihlöfftlgt

lhel



chelvlhförer/ Cap.i':/...,. Hwij lefwa ta
ge/ warda gamble och wäxa tll l Egsdelar/ k. Wijoa- ,

« tola srn heiigc lobs Ord om en Bottgang.' Och iagl) gär (|3« -Wv -

8« han) then Wckgen bort/ then iagh aldrigh igen kom-
Mer. En wcklbtlänkt Huusman/ somreestä iftan sitl -Outia pa en
«tjoh/ han fSrftSr/er sigh tfytt bäfta han fan M sin Reesa: Stictar chet
b.isia han kan om prr £llllO/ och stMer nödige Förmaningar (il chemsom (jemma efflerlemnas. Gör en Resande/ fcmtinättl %t*
«om Gudz BMnd/ effler en lijeen Wh ar komma fii sinä igen/ huru
myctll mehra/ en Gudftuchtigh /)uusfaoer/ som rt)« Sänninge-
fcocfc känner i sitt Hierea / at Jjjan stal nu gaa alla WerldenMs
Wagh/ ftmchenGudftucktigelosuaomsinDödhlalar, Jo/ ii.jt/ty.tf.
sammaledes ock chen heligc David / i.Reg. 2. Som thenue Salige i.ä«£.*:i,
Herren ock giort hafwer: När ijdn ftcf lhel trijto Sänntngebodhtil sitt
Hieria: (icke genom nagon Prophee/ som Histia lhee fict; vchan aff
GudiA»deslngifwelse) at han stulle sticka om sitt Huus/«.'«,/. «11,
ty han maste döö och icke blifwa lefwandes. Ta hafwer
han aloraförsi stictal om Siäl.- giorvl en härligh Syndabeklin»
nelst/ bekommit ther pä 2tfFl<s|jm'ng/ och medh stoor devotion anam-
mat HCRrans Hsgwärdige Nattward / ftisäkrandes sigh medh
achstllligeZrsstespräk om Gudz Nädh/ och m (t»ist iiiff/ effeer lhen<
na Fölgängellgheeten.

.. Tröstandes sinä krmgomsiaende strjande/
m<of>ffJMttsaftfcfäfring<af (ben nadige och AlzmcchligeGudh/ som
sighsahögtomEnckiorochFaderlöfa Kw&alaw/ stulle MtatxoJ.iiut
cherasFader och Försörisre/ som han o* chem vchi chrn AlorahigMoe«,,,6.i^
nadige Prötedion och Försorg hlerlcligcn Hesalle. Och wioh han fä 0*24:17.
lrö<leligensi^akärcEfflerlemnadevÄleljiceral-, anfatter honom död» j/.&V*sens SäiMingtbooh än hardare/ tä hanibland andra Tsofte.prat/ o<f«
sa »thbrister medh chen ■ hclige Davidz Ord.- MlNs HiertaS
Ängestär stoor/ föör mig& HERre lE<u vrhu mine
NödhK. Hwilka mftftligf Ord octsä str chen Orsaken (Tul / åtc
walde lilen iiitvft öftver salige Herren - ihcm nu genom
Gudz nadige Bytfand *tlj>m wijdare effcerltlnkia/ &(KDflnDf*o|j t{)«
lil medhBönm/ Fader war/«-

Az T£X-



TEXTU&
P/kf. 2S,Vt \f% 16, 17. lg, ipt 29. 21. 22,

ilnOgonsee
I ran: Tp han ffai taga mm
FootvthuMtet.

Wändt tisf til mtgh/och mx migh
nädeltgh: ty tagg sr enfam och elände.

Mns Htertans Ängest är stoor /
föör mtgh vthu Mtne 3tödh.See vppa minämme? &ånb'
heet/och förlatMtghalla mitta spnder.

See Ger toppa/ at minä Flender sa
mange åxo/ ock hata mtgh med orätt.

Bewara mtnaStäl ochfrels mtgh/
lätt mtgh tcke komma pa Skam: Tp
lagh förtröstar vppa ttgh.

FromheetochRattheet bewara Mig:
fy ias fbxbijbax «g

Gudh löfe Israel vchaff allo fine
Nödh.

Föw



Uormal.
Udftuchlige Mennistior hasiva gerna t<mmt <ff«c A tsinä Kara/ som genom Döden ftligen häban ftiU

de äro/nagolmonumenl eller Kärleeks Ttkn/ som
i lynnerhttt läses om Paeriarchen Jacob/ M
när Hans kare Rachel bleff dödh/ be- <?'»•#•*
gross hanhenne widh Wagen til E- "-

phrach/ som heterßtthlehem/ och hanreeste vp en
Ward öfwer hennes Grass/ ther sammastades ar
Rachels Graffward. Thcnna Graffwäro hafwer waril kofi.
bahr och warachligh/ emedan den icke allenast vlhi Konung Gauls
tifåi <vngefähr 660. Hhr t|« cflftcc/) war behallen/ som stes aff
i.Sam.\o-. z. tytt Prophelen Gamucl säledes lalar til Saul/ lhen l S^m.io;t,

han lilKonungsmordthade.' Nar tu nu gar lfran migh/ sa
finner tu Twa Man widh Rachels Grass i Benja-
mins Grentzo/K. Vlhan oct Hieronymus som lesoe Seculo IV.
Pä lhtt Fierde Hundrade Hhrel essler Christi Nadlrijte Fsdelse/ &c-
-tänner figh ån i sin lijdh hafwa sedt samma Graffward. Ock haftva
the heligt Gudz Mmnistior medh sadana Monumenttr lätit pastijna
(i) SinKärleek emoot tty sramltdne döda/ at den hoos dem ineel
dc vthfläckt / vchan åt ön la»arm i cheras Hierla. Gom tfytt läses
om Aurelia lhen Edla Romarens Sulpitii efflerlälne Maka/ nät hon
en lang lijdh effler sin Måns Dödh/ liltallesom ett annatEcklenstap/
lä fwarade hon: Äh, vivitadhuc incordemeo Sulpitius.
Huru tan chelfieel Sulpitiaskf»rr ännu vtfymitt Qutta. Thet
kunna wäl finnas mänge obetänkle / som sna« noghförgäla sin döda
Makt; Menlhe Gudfruchlige och rättsinnige bettlnekia/ at ttyt sr
imet nägonFogel som ä'r siäpl vchur en Buur/ vlhan en tå&t Mate
vthur Huulet/ sgm (fr gången then Wägh bort/ then han^.i^«,
aldrigh lgenkommer/ o* en jadantte Matekan aldrigförgälas
affchem Efflerlemnadom/ som sees affPalriarchen Jacobs Exempel/
at närhan affHderfiuk war/ som han ocf ftcajr t§» «ff«r saligen stil»
des iftän chenna Werlden/ o* Hans Gon Joseph, som war fiJDD aff
Rachel/ tom medhsin» TwsSöner lilhonom/ kommer hanan ta

lä



Gett 4S-.7- sa Smt öch silee ihogh sin lått C?ac&«l/oiii hwilken han säledes calar .- Ta
iagh kom vthaffMesopotamien/ dödde mig!)Rachel i
Canaans Lande paWägenom/ta än nu ett chtet Styc-
kewa'gs »ar fil Ephrat/ k. (»; i&ta the Gudftuchtige
Mennlstiormedh sadanna Monumenler lysa siin Tloo/ som tf>e haf-
wa om f&< affsemnades salige Tilfiand och flösdesulla Vpstandelse.'

swi.l. Tyendoch the Rlittfärdlge synas fot- wara ögon/ få*som the dödde/sa aro dochflws Sialar i GudzHand/
och intet Dödzqwalkommer wld them. Ther om wij ock
siunge vlhi en ersfteljgh iijk.Psalm: Eijkan Heller anat betyda/
thet tv Begrafningar pryda: an ft>fj[ war Troo sa be-
wtzsa/ thedöda ther sofwa medh Förchmstul kauas
KyrctiögärdarochVegrafningsplatzer/Gudz Äker/vchi hwilienvee
«Dia Hw«etornet (wara Kroppar) faas / och stola pH tsm ewiga
9Bäf)röaß<a/(£QE:xrantf&omeoagk) vthspricta och härligen sram-
komma. Som här omtalar ock lhen mttteligeiärartn 1.712.- Pij s*
/m nlii PAtris diligcntesfuirttnt infepultura nobiti, adoftenden-
dum qvtdfidem babeant refurrefiionit, tf)tt llr/ tf}( Gudftuchttge
och helige Fädtr &af»a prydeligen lirit sina btgrafwa/ lalandes lher
medh see sm iroo om Vpsiändelstn. (\) The bewijsa eck medh sädana
Monumenler s,tt Stadlge HopP/somlhehafwa«m sin salige sä<
danfird, och lil atsamblas lil fina tclre/som ftr them gängne ilro. Ther-
före b«tymbra sigh alla Guosruchlige gerna om Arffgraftvar/ cher
thernrth a«a sinä tclnctia roligM hwijla sigh/ sasom Vthl fr

iyi./7u. na Kamrar/ sa länge Wreden gaar öfwer: Som Gudl
&ifi 10, 2lno« talar genom Prophelen Esa/am. Ty hwar och «n rclttsinnigh

Ehristen/ nit han gäär nägon Grassförbij/ helstfinegem r&a han
täncter al hwijla sinä ®««/ fäär »tpetliga en Nylt i silt Hierla / och
suckar lil Gudh om en saligh Endalychl/ lljta som t()<n/ hwilken sirr
clr innelagd/ ealadehonomril mcoh ttyft Ord: Uodie mibi% emt tibi,
i Dagh boroechtt Migh/ i Morgon Mr närGudi behagar/) Mt'i{>«
ligh. Som ock chen »tjf« Syrach ganstamerkeligen «lar/ Cap. SB.

Syr.&xt, Min Son/ nar en döör/ (l synnerheel lhen ligh g<jnf!a täilr
v w »arjt haswer/) fä begral honom/ och beklaga tlgh säsom

then ttyx stoor Sorg sat hafwer/ och sweep Hans
Kropp



Kropp esster Tllbörligheet/ och latt komma honom
liga til Graswa: Tulkaltgl-äta bltterliga/ochhier- j

teliga bedröfwat wara / och Klage-Grat haUa/ ther ***•

esster fom han warit hafwer: Tänck pä honom/ sa-som han är DdDl> blefwen/ sa maste m ock döö/ igaar
borde thtt Mlgh/ (som lhen oöde stulle faija/) och i Dag ttgh/
eller nclr Sudi behagar/ «. Ock kan en säoan engsiigh och
dröfwal Mennstia cher fymnåfia sigh medh chen helige Davidz rrfr
fierijke Qtb l z.Sam. n. v. -;. tytt han sigh isftt>« fin ©on* Dödh i.sam. u
f(E((Ocorrjf?aD(s lagh gar wal til honom/ MM han kom- »

mer intet tiimit lgen. Sasomock mcdh ti>< hugncligaotti oflf
Baruchs Book/Cap.4: 23. Zagh hafwer lätit eder fa- *".4.*i.'
ra medh Sorg och Graat/ men Gudh stalgifwa eder
mia,l> igen medh Glädie och Frögd ewigliga. Sij,i.
blano jaoane Mcnumenler / ja / ftamftr andra Monumenm och
Graff«ardar cJro wislcrligenrcltnandes/ herlige iijk.Texler/helfi nclr the
äro eagne afche siosteHrd/ fom the i HErzanom afftmnadeMiat jjafnw
ty »afom Gudhchen Helige Andc medh och genom fadana £>rd haf.
wer che saligeMennistior i cherasylcerstafiyrckt och vppehallil / M tfj«
saligen iftän lhenne W«l0m stllde clro - ©a* åto ock samma Orl>
diupl grafne vihi the högtbedröfwade effeerlalnas #imm Som
lhenna >c,l!ge Herren m savanl härligit Monumenl effeer sigh lcmnal
hafwer affden!;.Psalmen/ hwilka helige Ordnuvpltlstecko: Bem
Hans efflerlalne högtbevröfwaoe Enckie.Fru/ medh sine karälstelige
Barn aldrigh vlhur lheras Minne siuca. Hwilka helige ©«Dj Ord
wijfördenstul Den ne ©ai. Herrenril eackncmligh Ihogtommelst/them
höglbedröfwadom til 3rsst/ och allom eil en Chrisieli-gh Beredelst
lil en saligh Hcloansilrd/ nagot wijdareefflerltlnctia williom besinnan-
des i HEMans Fruchlan

1. Huru then H.David thetze Orden brukat hafwer?n. Medh hwad Devorion denne sal.Henen dem bru-
fat hafwer/sighoch demHögtbedröfwadomtilTröst?m. Huru ock wij lhetze Orden o§ tilnytta föra fltole'

Gudh Fader/ Gudh Oon cch Gudh chen Helige And< Wcll-
figne cp här Ulhinnan för silt heliga Nampn ochiöffttstul / Am>n/

B i.Stycke



Första Stpcke.
'nm en Man effter Gudz Hierta/ som Prsiphceen Samuel honom altot / ooch myckil för-

fflgD/ som hela Hans Historia vchwijser/ hafwer
tb<|j« Orocn brukac i sin fioora Nsdh/ Hngest och
g6tf«sljVlfr la han somoffcafi war i iijfjfaöra/ sch
lher mevh lätit f« sin ftadige Förlrössning pa Gul>

t.Sdm. id:

14.
Aft-tyii.

sin Frelsare/ hwilken han beder bwwa sinä Släl / frelsa
sigh och lösa affallo Nödl): ihenne ®faai begynner han aff
chen Fsrlröstning/ som han hafwer fattat vlhaff Gudz härllge ISfftm
i the fsttsfctit)t Orden / säsom verf. u. y. «4. Xher på silliä thev«r.if. tröjtrijkeOrd wr/i5. Min ögon stealtijdl) tllHEAran/hlr icteentannerliga Kropsens eller sinä lekammmga ögon/
vchanfatf meera Trooncs och Hopstns ögon/ hwilka Mgnas Chri-
(li Buoh/ och alla räl«Gul)z ElEare vlhiSalomons hsgaVysa/

Cant. i-.p.cap 4. v. 9. 3scfjc Hans Troos och Hops ögon see althldh tilFfal.uyi. somhanelliestlrösicligensiunger/ Pfinf .v.i.
lag lofttv mm ögon vp fil f(g/f u som iHimelen sitter/
til eigh/ som äjt en £imitKlfl och alzmcchagh HTNre/ som ©iioj An-EA** 2*'9« wiolifflelig<n lalari 6/4.40. v. «-$/. om chettasittlrösteliga seen-

'*'• de talar hanoct/ PW.w.v.ilz. lagh löffttr min ögon VppjAinvi. tilßärgen/ ifränhwilkom min Hielp kommer: Min
* Hielp kommer «fca HE«anom/ then Himmeloch lord«•1 4 '*' giort hafwer. eanraMkw p/s/. ,41. v. s- SSppå tigy/

HEAIe HEl'le/ ste min ögon/ thetta »chftor oanmcDfr «n»
dra Oro, och ager« Zagh tröster vppa tigh/bortkasta lcke
minä Sial. >s)wat>h nwtdchen hcllge ©jpjoj S&rräflning (il
HTRran? *(>« läcer han s" meoh the Oroen som silliä i iexlen;
Ty han ffai taga min Foot vthu Ncktet. Thet & / &an
stal srq> migh «fran m»na lienoers Snaror/ som the föttia sir migh/
öfwer fytoilta sina Fiendersarga ii\b sfo\Mt och snaror/ han elliefi

&lO:fi. Sl\<ks(\tlPf.iO.V.fi. QfoPfft.V.7. och Pf. »40. v. 6.
&i7 ! 7> NärnuPsalmistenhafwerstaoM sigh vthiden Förtröstan som
&W- 6. han haocril £orm sin ©hd&/ ptfyhifot han i <n Hi««lish götöntil

Gudh,



Gudh, och m>- Wändt tigh til Mlgh/ och Wät
nadeligh: Tyiagharensamoch Elande. Wckndttigh v^.s.
tilmiQl)/ sclgerhan, eller wilndl litt blijda Ansickle ti! mtgf) / ftm .

thtt fiaar iWälsignclstn, #««. 6,v.z. *s« vlhi insiules Gudj"""-''"'
nadigt Fsrsorg och Gudommtlige Fitsyyn/ - som gcairm Gudh
lröfieligtnswarar 11l Salomssßöin/ när han badh om Gudz När» ,

warelse vchi Templet/ somhan bygdlhade.- lagh hafwer hört' - K '**s *

tina Böön och Begcir/ (om tu för migh bidtt hafwer/
och Helgat thetta Huuset som tubygt hafwer/ sa at
iagh stal sättiä ther mitt Nampn fil ewigh ttzdh: Och
stola mijn ögon och mitt Hlerta wara ther alttzdh/
saledes wänve sigh Guoh til Salomos Böön. Wijdare beoer
han Gudh om fin navigc Förftrg/ ftlger.- Och war Migh
nadeligh/ sasom allwar iyckfalishttl häri Wttlden/ ia ock wär«
wiga ©ali<s«( siycer förnämligast «ff ©ufcj Nadh / sa (typr ock lhen
helige David här cd) i manga sine Psalmer lii tsm nädige Guden/
innerligel» hidiandes cd) förmodandes Hans lljdigeHielp ; Som han
octhclr lägger Orsaken f&cnil: D) Mgh är ensilM och EläNdk/
folitarius & mifer, tnsam/ öswergiswen ochförlattl» aff alla MtN-
nistior/ allMennisteligt) Hielp clr migh förmetNt/ och ftortjcnffttl i
sioor Elsndighett siadder. Sa lagar ock HErren Chrisius/ Pf. u. P/a/, tmi
v.zu CKtoPf.tf.V'l7. &y>>'7>

yttttlism klagar han fin Nödh/ silijandes .• MINS hiertas V«f 17,
Ängest är stoor/ /öör migh vthu mine Nödh. *h« hau
här kallar hiertas Ängest/ kallas effter Grundsprattl/ Avgufiia
tordu, himas Trangstll. Som tbtt £)rD« Hngesi spnes »aro lagit aff
thel iallnska ordtt Trängsell/ nät en bliswer mfag&pä alla
sildor/ ochseer sigh ingen »t&tt>dg&/ tå åt han »isierligen i stoor Hngest /
ia ien hiertäne Ängeft.- ly sasom ingen ©ldDie är störie a'n Sxr, & \S.
hiertattS Glädie/ få sr ock ingen Sorg eller Hngeft större ellerswarare 4n Qitttae och Siälenee Hngest.- som wlj ock läse om Frelsa» Matt. 16-,
«n Christo/ Matt, 16. v. jm at han i örtegarden begynte #»*'•

bedröswas och ckngflas/ och sade: mijn Siäl är
wat in til£ooen. han begnrne försträckms

Och



Luc.nfo. och angssas/ och tue. 22: v. 44. han wardt betagen affen mächta stoorangest/«. rs» Hans hirnas teft är stoor/
fäger han/ eller vlhwidgao/ lijta som etl Watn vchftyttr och vchwiogar
figh/ ly hwarlhan wänder war honom all emoot/och alrfå^ngefi
i Hiercat och alt omkring (jonotit - §isrr()mjlufl beder han hierleligen :

Föör Mlgh VthU MlNe Nödl). ä coarftationibus meis c-
f/,i0v,4-6. ducme, %tt Hebralsta Ordee som har si.ines, brutas cflkfi om en ja*
v. ,<,-!;.' Van Wanda och Nsch/ som the dro vchi, &»ilfa ftrsmächta aff torft/
v. 17-19. som sees aff/'/',/. <*7< v. 4./. AffHungersNöoh/ vcrj.w-13. affenii. »z.IL. d>wlis Giukdom/ verf.t 7 -i9. affHngest l Slönöoh / verfiiyzS.

Vek 18. Hn ftamhärdar han i Bönm och säger.- See vppa min
lemmer och Elände/och förlatmig alla minä Synder.

Job.4: 14. Gudh är en Anoe/och hafwer inga iemmar/ooch at Hans Allwelenheet
(lal op kunnigh wara / lilägnar jonoinr&cn H, Skriffc stendes ögon/

SyrAw. ochathansögon äroklararean Solen/ och see alt thet
Hi- Mennistorna göra/ och stoda ocksa in vchi heemliga

Wraar/ K. Men ha'r beder Pialmifien at HErren Gudh wllle
medh sine Barmherligheetz och Mtstundsamhcctz ögon stoda hanS
Summer och EläNde/ vchi hwilken han |?at>D« war/ 65Def&
sinä häfflioe Fienoer/ sasom oct för sinä begängna Synder / som sees
afffsljande Ord.- och förlat Mlgh alta minä Synder. «ff-
ler Grunvspraket bemärker thel bllra / vplyffea/ borltaga / och brukas
måfi om Syndernas näoige Förlaeel'e för Christi stull/ sasom hoos

«A &4. Esajam/ Cap. sj. vers. 4- Sannerliga han (Werldennee
m<siM) baar wara Kranckheet/ och ladevppa sigh war
Sweda/«. thecsamma wlinarock Johanna Bapll!'a om Chr«<lo/

joh.«; V. joh. I. v.2P, &% Gudz Lamb som borttager Werldenes
Synder. Elllest vthtolckas thel förlata och sfwtlfiyla : sasom

pfai ii- .. pfii-3* v- hz- Säll är then/ hwilkom öfwerträdelsen
jeq. ftrlaten är/ them Synden öfwerstyld är/K.

'verf. 19, item, See ther vppa at minä Fiender sa mange
äro/ och hata migh medh Orätt. Witz«ligen have then 9.
David mänga Fiender/nästan alla I»'raels Slcchler/som kan siueas aff

2. S*rÅi 17: ? •y'"M ww-l3 the wore ockiä m<ch?lge och illifiige/ och i fynnerheel
n-4 Achitopyel/ hwilkennärhangaff3iadh/ warlhetsa-som



som man hade fragat Gudh om nägon ting/ ftm läses l. ALt: .
Sam. <6. v.ij. The wore oclsä mechia omctsammc; X\) fåfottl iSam-ifal
Gudh halp David ehwart han oroa,& / (i.s*m. 8- v. 6.) &&; *•

sa nednlade han mange che IsraclllerS Fiender all omkring / ftm f}\<
fiorien vlhwijsar/ 2.^««. g: * &Cap. iät v. 10. feqq. &e. Men tt)t tft«\ »*.

i6n« honom ma / 1 det hwars mansHierta i Israel fölgde y%.
AbsaloM effter/ 2. .y***. »j ; v. y. Men aldraolactsammastwar tfy: 13,
Hans egen Gon/ som oct vphoffsigh emool sin Fader : öfwer (jrailfen

flagar/ *. Sam. it* ii. Sij/ min Son/ som affmitt LM n,
kommen a'r/ gaar Mlgh effter MltlLM Hclr vppa beder
chen heligeDavid at Gudh mille see wbb sine Rällfärdigheetz och
Hembdzögon, som han jagh på the Egyptier/ och giorde
en Förstrckckelse i theras Lager / Ex«d. h: v. 24- Orsa- sxod^n^.
ken lägger han oct (il / hwarftre han sa bed<r emool sinä Fiender - Ty
the hata Mlgh Medh Orcktt/säger han: lhel clr/aldelcsaffHaat,
Illwilja och Argheee/ vthan nagon gifwen Orsaak. Sadane haai<
fufle Förftliare/ och cheras stvara 3nDalt;cfot befirifwer Psalmifieu Pf.3r.n-Ip,
Wldlsffttllgen/ Pfai.3rv.n--i 9 ,

Wijdare beder han om Gudz 03<flfy&ö rnieot tfjefje fine Fsrfölja<
re/ och %t.■ Bewara minä Siäl/Onadlge Gudh/och sreltz v«f, 20.
migl)/ lät Mlgh icke komma på Skam: ty iagh förtrö-
star vppa tlgh. HärbeoerhanGudh bewara sma ©täi/
chec är/ sitt iyffiftan all Fahrligheee och ifrån sielfwaDödzfahran/ och
at han wille srelsa honom ifrån Hnyfi och alla fina Fiender/ som han
oct beder/ ?/ai 7-. v. z. Min Gudh / hielp migb ifran alla pfai. 7:».
Minä FZrföljare/ och vndsätt migh. la/ han beder oct

lcke niille lata honom komma pa stam/
thel dc/ at lhet /)opp han Nf»i «l HEcren sill Gudh/icte stal siaa ho-
n?m seell/ och al Hans Fiender lher öfwer icke stole glädias ; sa om oct
at han,tf>' i nagon matto sigh sa ftrseer/at han cherföre stclmmas måtte/
ty iagh förtröstar vppa tlgh/ eaer hoppas vppa »<?& 1 «om han
thmne u. P »im begynncr ■ Mm ©UDI) iagh hoppas vppa &w *•

tigh/ l(ft tntgl) icke komma pa ssam/ at minä Owänner &.„. ,

icke (Tola glädia sigh öfwer migh. o* rfahsi- *>. z-Jeqq. r tq„

'

B; HEr-



HErre vppa mb fSvttåftov iagh / lät migh aldrigh pä
am koma/ frel§ migh genom tina Aättfardigheet/lc.

Pfal.jiw. Gamma Böön medh famma Ord brutar han oct/ P/d/.^.v././i^.fm* HErre/ ias förtröstar vppä tigh/ lät migh aldrigh påssam komma/ frelst migh genom tina Aattfckrdigheet/
och mp migh tui)/ bögh fin öron fil migh och hielp
migh/ war mig& enstarckTröst/ tytiaghaltijdhfiyy
ma/ tu som lofwat hafwer at hielpa migh: Ty tu ästminKlippa och min Borg/«.

Han bedcr ock Gudh om ett vprichligt Hima/ säijandes.-v«r«. Fromheet och Aättheee bewara migh: ty iagh sörbtj-
dar tlgh. FroMhekt/ ff>« är/ %tti<t)UscttmetyatS6tt<Sam*
»«</ ttyx om iagh migh allijohbcftyeat hafwer/ och Rättheet/
«f rsllsinnige J&ittM ochRätlfäroigheel «t halla H«Rrans Bodh
ochßlltter/ hwilkttWilnesböroGudhsielffgifwerDavid/ cher han
säledes ealar til Hans Gon Salsmo/ i.Reg.p. v. 4. f. DM t\l Watt'
drar för migh/ sasom tin Fader David wandrat haf-
mv/ medhrättsinnigtHierta och Rättsärdigheet/ sa
at m gör alt thet iagh tigh budit hafwer/ och haller
mijn Bodh och minä Ratter: sa wil iagh befästa tins
Rtjkes Stool öfwer Israel/ i ewigh tijdh/lc. Fl«mh«l
ochßattheet bewara migh/ sägerhan/ chetclr/ vth, hwilkttFrom<
hey ochRätlhetz päseende/ bewara honom för sinä haostaFienver/ hwilka han ingen ortlll lilsogal haswer/ «herom han elliestk/ 7;4- * lalarwmsfttisat<l />/*/. 7. v. *,f. 6. Och s«r han h<lr dflaiafl på sin
Gaak emool sinä Fiender; Men för Gudi gör han sigh styldigh /«.

stmhan hlir beder verf. 7. Tckttck HCRre/ lcke på mins Song*
doms Synder och ofwertradelse/ k. och verfiig. See
vppä min gamma* och Elandheet/ och förlat migh al-
la minä Synder. tp iagh förbtzdar tigh/ ellcr/som han säger
wrf,s. Dageliga förbijdar iagh ligh/ ch«är/ heela Ba.
gen och vlhan Hterwclndo iagh tiet nädigeBijständ/ lher på
iagh migh allijoh förlälic hafwer.

Sivst simer lhen helige David chenne merieligePsam medh en
härligh



hlklighsnstan.- Gudh löstlsraelvthassallosineNödh/ Veri: «.

och seer han medh reenne hierlellge önstning icke allenast pA sijn til&fyl
eller lhet Tilstand forn la war bade i Regementtt och wioh Gudjlien-
fiens Förrättande Sauls ujdr); wfan förnemligast pa dm Al-
menne.Hndelige Nödh/ o* vm gfalofjning som ffull< ff«
chen vlhlofVadeQwlNNones Slldh/ effler ISffttt til Aoam och
d§»a t ParadtjS/ 6™. 5. v. j$ Hwilkel iöffie stdan offra repelerades e,».j: » 5 ;
förPalriarcherne/säsomför Abraham/ Gen. 12. v. 3. Och <?»-' z,
i tigh stola wälsignade warda alla Slclchter pa lor-
denne. För Isaac / Gen. 21. v. is. och i «ne Sadh stal **» '*>

alt Folck pa lordenne walsignat warda/ «. Som lhen
helige »ptlrus tfyttta wlolöffteligen ntf&ttti AU. j.v.tz-if. och lhen A£}.y,zi-x6
helige Paulus / Gal, iv. g. Och sirchenstul warderH«Rren Chri. <?<«/. j. i.
sius ock i @am&la&[?amenf« fafla& en Förlotzare ochFrelsare/
saftm/ efa.tf.v.j. eä)4.p v.if.&c. ohenna rälla Frelsaren ochs/e.4F:F.
Föllostaren hafwer genom sitt Förbundz Blodh vthssept &w **

Fängarna vthu Kulone ther mm Watn vthi är / som
caf y.v.ti. &ål<HtsZacb.jai.\

fafmt lhen helige David vchi sin ÄNgkst/ ZaM och EläN-
de sig tröstae/ och releen Gudh bidit om Nadh och
Syndernas Förlatelse/ och at Gudh Wille lösa honom
aff allo sine Nödh : Som oct lhcnne sal, Herren Gudh lrollgcN
hitot hafwer/ medh >amma lhen Helige Andes Ord/ «Jet om nu wij«
darlföllierichel

Andra Stpcke.
/•? Är tytt&e nagon saija .• tytfjt vplclsne Orden lynes inltt mt»Jfgj någon beqwcm effler the ellicst i gemeen tala om ioo® tammcllgh och TknDtlifå Nödh 1 zbtttil swaras/ at man thes.se Ord/ som m innerlighBöön lil Gudh kan bruka, «llehand« Matn»«eliqh o* Andtl.gh H ngeft och Nioh; Men som then störstaNodh/ lämmer och Ängest w.tzerligen ti dr pi färde/ när

lhe säeafie tanner/ som aro Släl och Kropp ffoja stiljas atbi tå
«33« «il)erligen a»a*r ppp» albidla.- Wändt f itf) HEMe Veri: i6i

til



ui migh och war migh nåbtlitf) ly iagh ckrensamoch
Verf i7: Eiänte: Mins me Ängcst arstoor/ föörmighv-

iB- tuumine Scevppamin Zämmer ochEiänd^
«. heet/ cci? förlat mzgh alla minä Synder. hem, Gudh

löse miQ\) vthu allO mmc Nödh. Ock & ingw sn>ifa>cl/ «

ju totina <Sal. /Kmn haswcr tfytft mertclige £)rD/ jahcla lhenna
Psalm lärd»|ln Barndon,/ eysasom Hans ©ai K- gfadlDrar Hollo
honom (ka); afjF Barndomm nllqfa Mtdh Hans kare Bröder lilensan Gudzft uchean/ »n&er ei, myctll stlctllighe* wåtätbPräfitmans/£ei* Ebberi £Öfftnna,eS/:nformation; Sa hafwer han tt>if?ttlia,m
iolandannanGuoftuchllghetzOfnmg/ oclsalärd/ sompa chen Or«n
och hoos chcn £pf?a Nation, cher han vpsostrae ki myckit ösiigit a*r/
aff Psaltaren tj>« härligaste Psalmcr / som «henna 25. ockengansta
m«f Psalm ån hwilken han enkanmrllgenhafwer <lf!df alt ifrånsinavngaHhr.-

3p som migh haswer händl den Hugnaden/ at iagh lhenna Gal.
Herren alt ifran Hans vngaHhrkiZndlhaswlr, sakan iagh oct vchan

roiman scha/at han la sirax me s()rm särdeles liltogh iFörftand
och iiufiigheet/ han war allom mijcf» behageligh/ la han näppeligen

Verf. 4. strgaal afiF lhenna Psalm Vagcliga al bidia » HEAre Wijstl Mlgh
5- tina Wagar och lär Mlgh tina Stijgar. Ledh migh i

tine ©annina, och lär mm :Ty tu ckst t&en Gudh som
7. migh hielper/ Dageina sörbtzdar iagh tigh. Tanck ie*

ke pa min vngdoms Synder/ och mtzn öswerträdelse;
men tanckvppa migeffrer tina Barmhertigheet/sör tl-

's- na Godheet ff ull. Myn ögon see allestades effter HEr-
jo- ran/ ty han ai taga minFoot vthu Natet. Bewa-

ra minä Sickl och frels migh/ lätt migl) icke komma på
«• Skam: ty iagh förtröstar vppä tigh. Fromheet och

Rattheet bewara mlgh: Ty iagh förbijdar tigh. Ock
dc lhenna en gansta nöoigh Böön/ l synnerhe«fer en Yngling/ för
hwilken Saean/ Werldenochdcn ffcDttftoaDe Namren manga Näät

jerwij. n4ffa. Och som MennistionesWägh lckestaär Den*
ne/ och thet stäar i ingen Måns Macht huruhan wan-
dra ellei: sin gang styra stal: Sa staär $« icke Heller »tyt m



Ynglings Fsrfiänd/' faff mindre i Hans Macht huru £an fin Gang
fiyrastal. ThersirebederhanlroligenGudh/alhanwylarhonomsi. jfok ,
na Wägar/ och jononipä sinä Slijgar/ leder honom i sinä ©an»
ning/lc. Sa wandrar han ostraffellga/ som chen hcli-
geDavidsclger: Pfil.up.vt HurU ai en VngllNg sin?/<«/. /y./.
Wägh ostraffellga gäa? ffrr pa han »lraxsivarar : När han
haller sigh effter rlfn Ord/ HEAre/ och söker tigh
affaUoHierta/«. Sä hafwtr wisterliga chenne Sai. Herren i
sinä vnga Hhr/ hallit sigh effter HENrans Ord/ och sökl «peowan «f
«Ho Aietta/ thel är/ vchan Skrymean / som chelellicst lllsee om then
Gudfrucktige Zosia/ a t han l Ottonde Ährena aff sittRij- ucbr.34».ke/ (lller fin* 3liD*tt han ännu en vng
Dräng war/ sökte fin* Faders Davldz Gudh.

Och som Gudachtigheten ar nyttigh fil aUtity/ >.&*.*: g.
som Apostolin säger/ sa hafwer oct Gudh gtfaif sin Wcllsignelse ril den.
ne Gal. Herrens Vpfofiring/ at han hafwer nllagit i alla Christeliga
Dygder och alla loftigeExercitier, Hans Seand lijtmckige/ at han på
sin 3lDers Siutlonde Hhr/ är aff Hans Exelltz Högwälb- tyxi
9&(£i«©s OXENSTIERNA/ pä «hen chden General Gou-

iijfiand/ nu hoos Gudh salige / för Capitein fSttfiåltl
vlhi Ryga/ Hhr 1641. den 10 Mani/, mcdh hwilken cAargefyan no**
goetilförende/ affHennes Mayst.Droening CHRISTINA, ocfcf()«
»yögl. Kongl. Jfriga-Collegio bleffanfedd och behedral. Ockäralt-
fawordenjemte enandelig/eller en godh ZEsU Christi Stridz-z.Tim,viMan/ en letamligStrijdzmam la han ingalunda försummat hafwer
at silttiä sin S&rriflntng på £(£w>n/ säijandes medh den /). David :

Mtjn ögon ste allestädes tllHErran, han stal taga minv«r ls.
Foot vthu Nätet. ©ee ther vppä al minä Fiender sa »9-
mange aro/ och hata migh medh orätt. Bewara mi* *°-

na (gtäi och frelsmigh/ lät migh tckekomma pa stam:
ty iagh sörtröstar vppa tigh. Som thesia Orden oct llro en
frijmodlgh ©frtjDjmang Firtrösining och Wclrn: ly för HONOM

f ies wltzerliga manga Nckät och Snaror: Han haf-
iver Mlinga Fiender: jaoclfaiblandsinaegna/ fomhemliga

C ho-



honom hata/ hwilkee « synnerh«t ftm* medh watti *&<««
haswer oct wal händl thenna salige Herren; Men han haswer alt lyc<
tellgen i&mowått : Ty han haswer förtröstat vppa HEr-van/ Hans ögon hafwa aUestädes sedt UI HErran iGttdh haswer im&wStytUsfcttti t>i6f hwilka han ibland sinäFiender swäfwathasiver bewarat haNS Slckl/ lhelckrihansiijff,
och vlhur manga Olyckor HONOMfrälst. la, Guoh haswer ock
naoeligen honom bestyooae och bewarac ftr alt groffl Förstende/ (som
lilttellgen i Krijgh kanh<lnVa/) at fan lcke Nagon sj&& <fo koM-menpa lram/ eller sir Olydnooch Firsummelst lllcaller » vlhanmtUtt genomGudjßWnd/ på hwllken han förtröstatyafwer/ vthi fin ombilrodoeCbar gefor) f 4 sörhällit /at han för finTapperheel och Wcllförha'llande, pa siec Andra och 3iu3imDe 3&r i)af,
werlilöfwerstieulenantz (£nrt«< avan«m 3[>r ,646/ faiittn för«nahme iitnfi han i lijta marto och i samma Förlröstning på Buty3tj<
fiand/ berömligenstrestodh/ som »$i Perfonaliernc wijdare beräl-
las stal.

Och stm Gudh fray ther effttr wcllsignade wart t<lre
land imDr) Frijdh, och han affthenneMllrkeligePsalm haswer lämiatthen som sruchtar HErran/ han ffallcfra honom thentalja ©%«/ tans Sial stal boo i thet goda/och HansSadh ai besittia Landet/ hafwerhan »rfti Gudh lhen M\&Trefaldlgheetz Siampa/ ftgifaft sigh lil f&et Ehrbare Echeenstaps ftön*d«/ och cher vchj sigh som en ra'ltsinl,igh Man och erogen />uitäfaO<Eägnar och wcll anstäar/ fSttfm : för r>il?en orsat ftoa Skilnaden i.
ftan siue Kärelstelige Efflerlemnade / åt nu f 3 mijcf tr swarare/ oc&i
thttlalysteisynnerheethans Fromheet ochAättheet/ lhelär/Hans Vprichligheee och räeesinnige tyttta / medh en ostrymtachligh
imftigheee iiaal/Hchsfwor och Gtlrningar.

V«5. il.
13»

Ock endoch han t>tf)i den Snft(list Frioz,iiden icke hade Mf<ll<le/ at wljsa sitt manllge Mooh ock oförtruene Zimft emooe sin aldra-
naDi?/fc ofwerheel/ llr han lijkwcllHhr 1669. medh &fwttftt-CAdrge

Hans Kongl Mayst. honorerat: och som han samma höga Jienjl
»största Vnderdanigheee meoh m lacksamt Hiereaemooeeogh « 65haoe han Orsak cher hyos sigh at beklaga / at han strax ifran then lijaen

icke



ick< hade sa ssadig Helsa/ somftoäwfo (il Hans »Mia/ Plicht edb ©tyt- -/ .

dighttt al tienä Hans Kongl, Mayfi. och Fädernes iandee. Doch "r" / •

sago Hans Hiertas / Hops c* Troos ögon allestades tll Verslf.
HERran/ hwilkenoct wandesigh tilhonom/ och mv itf.
honom nadellgh/ iffi« han lindrade Hans Kranclheel, vphölt
honom/ i nagra Hhr/sintt<lr<llstelige Hugnal och Trösi/ men
i chec fiDfia Hhr« stm Hans Kraffm mehr och wehr förminstades.-
Sa haoe han sa mpcf« ftSttt Otsat al futfa lil sin Gudh/ ochM-

Ach HERre wckndt tigh til migh och war migh nade- v«i. 17.
ligh/ ty iagh är ensam och Elände. Mins hiertas Oin*
gest är stoor/ föör migh tm mint Nödh/ «♦ Gudh hör.
de oct Hans Böön/sasom oct Hans/ tb«aff.£)SgtlrtDtflta«&e/ Fruus
och k<Zr<Barns Suctan/och vphölt honom/ al han än en tijdh vnoer
Siukdoms kundevchhäroa. Doch på Mone/ Ntlr til tbm
förre Swaghclen/ någon annan Siukdom lilsiogh/ chen honom alt
hardare och hardare ansalle/ «noet hwilken ingti» Medicin hielpa »il*
le/ cheraffhan wälhocs sighsiulatunde/ sinchdh icke MifiMläng i
lhenna vfla Werloen/ (i haswer han ock siagtt all Werldsiigil <»<'

kymber »sur sill .£ima>«& wclndt sigh lii fin Ättrlöftre / HWll- Vtrf. zi.

ken honom/ som enrcktt Israelit stuUe lösa vthu allo fr J°^» 47.

Ne Nödh/ och beredde sigh ganfta Gudeligen och Chrifieligen til at
wandra then Wägh then han aldrigh igen kommer/^^'^^^
i lh« han tallar til sigh sin &ShfStiatti giorde en härligh Synda.
bekannelse/ vndfict ADsning och btgick medh devocion >)««*
mm hözwclrdige Naltward/ som chcr omt>tbi Ingangen något rört
är/ ochwtjdare vlhaff?ellc>n2lierne kanförnimmas.

Sa Gudeliga hafwer nutbenna salige #emn brukat lhennaPsalmen bäde vchi Med>och Mootgang/cch i synnesheet nfo han täti*
oödzens Sclnningebudh och Bitlerheet.- Sä hafwer cat Gudh

nadeligenhirdt Hans innerlige Böön/ Hans hiereas Guckan/ och (»o*
nom ien saligh Slund stilla cd) sachemodeligen hädalitaltae. Jfijf
kunna w«j nulämpa then HlligeAndes o«*.' «ff^/ 14. Sallgk At°t- H\ij.
<iro the Döde/ \m i HERranom döö/ ifrdnnu/ ja/
Andan säger: At the lkola DJDÖIfI sigh ifran sitt Arbe-
te: Ty theras Garningar söllla them effler/ i chel the

S* fcaf-



hafwa ftamhärdal vchi HENrans lEsu «anna och stadige SSetänwU
2.Tm.*i.fti och som Andelige lEsu Christl Strijdzmän kckmpat

«V7.8. en godhKämp/ the hafwa fulbordat Loppet/ the haftwa hallit Troona/ häreffterär them sörwarat Acktt-
färdighetenksCrona/ hwilken HEAren them gifwa
flfal/ K» O huru saligh åt strchenstul lhennc Gal. He«en £Jn>«*
fien/ som nu i H<L«ranom affsomnal dc/ ly Hans Troos Glirningar/
Hans gooa Nampn och Rychle föllia honom tffta .- I chee han haf.
»« en rätt Andellgh Strtjdzman: Ty alla tfcmt*
sinnige Mennisttor/ som thenne Sal, Herren kändt hafwa / kunna
icke annat än medh «f godl Samweee sclija.- At sa l. ERNS Twar from/ Gudfruchtlgh/ Tröstiochofäradt/ giffmild och hielpesam/ja en rätt Israelit vttyi
HWllttN Mtet Swkck fans/ fomtytlftut fifeet om Nachanael/Job.n 47. Joå. f. 47. Han hade alttjdh/ som en rätt Christtn/ ett gladt

syrjoiif. Hierta. Han »aro* en ratt Lekammeligh Strtzdz-
man/ then Gudh hade begafwat medh ett Tappert
Modh och Manhafftigheet/ emoot sinä Fiender / rffm>
fölliandes här pinnan sinä firijdzbahre Förfclders bcrömmlige E-
xempel/ aff»hwilkaen medh synnerlighFrijmobeligheee begafwat / wa-
Sat» figfr emoot mS&tftit eller Wiioiur/ hwilkel hade kunnat stada
Konungen/ och bekom säleoes lh« NampnelFORBES/ Itjfa som
for de Best/ (for the Beafi.) Hwilkel ock sielfwa Skölden vth«

" wtjser. Hanhafwer ocksäledes litatsilt Böpelfes Nampn ERNSt/
i lhet han vlhan Sweek o* Flelter/ medh fidrfta Nijt och Alfwarsam-
heee alla sinä Förrälningar berömmeligen hafwer igenomgätl. Ack

H/<.„.2s.z.tu trogne ERNST FORBES/ tu trogne Andlige
p/ 2 LekammeligeStrydzman/ tu ästnu löstaffallo ti-

ne Nödh/ tu äst nu ingången vthi tins HErles Glädie.
Tu hafwer lemnal ett gott Nampn effter tigh/ hafwer ett
gottSamwete medh tigh/och en nadiganGudh för tig.
O n>dl & tigh i alla (S»i9^«f.

ohella 9xi ther medh jhögtbedröswade/ näfi Gudz och
Fsrswar/ Edtt lrista tunne; At denna ©ahvenen haftwer



mv Christeligen hcir i Merlden lefwat/ (fr saligen ha- ,

dan ssilder/ och niuter nu en ewigh ochovthsayeligh 4*B
Glad le. Ock som han haswer watit Eder en higt elsteligh Man
och Fader/ få tunnen j icke annat an vnna honom tuntia Himmel.
staGlädien/ effter hwllken wij sucke/ och otzlängtarat2c7"./ll-
wtzther medhmageöswerklwde warda/ som Aposielen
önstar- ty m gäa wäl tll honom/ men han kommer in-1.^.,2:^.
fet tll o|j igen/ som lhm hellge David/ om sin SoNliuftigenla-
lat. Hllr tm inwclndas ; Docb dr Skildnaden swar 2 han hafwer ån
för Älder fftil/ kunnat lefwa manga Hhr? Ia / »ipcrligen är ftil<
naden swar : och cher han ån fiere Ähr/ cher Guoh sa hade behagat/les.
wae hade/ (2 hade ån tå stildnaden voatit fmåti och kan hcinda sa myckic
swärare/ som Hans liuftige vmgänge hade längc»arat/ och firäkt sigh
in fil Barnbarnas iiuftigheel. Fsr Hlver stu! hade han cln i manga
Hhr kunnat itfm ? Men Gudz Tanckararo lcke wara San*E/i. ff.- s.
kar: HansDomar äro obegrypelige/ och Hans 3Bä* **»•»•#•

gar ovthransakellge. Kare o* fått Echla Pcrsoner/ som the
sällanärolllltjkahtjllilWerloenfsdde.- Sa fl«t och fdllan al che ttl.
lijka få 9B«rlD<n valedicera, en mäfie dochwara chen förfia. Then
eller the som i Sorgen esslerlemnas / hafwa en mechlig Hägnare och
Fsrswarare/som Gudh Enckior och Faderlösa at härliait Pri-
vilegium glfwer / Sxod. iz.v.iz.ij. Z stolen ingen Enckio Sxod.iv.iz.
ellerFaderlöös Barn bedröfwa: Bedröfwar tu them/ n

2*

få warda the ropandes til Mlgh/ och iagh stalhöra DemtJ.-*
them. Gudhwil »ora warFader/ fom lhen/>. »postolenfllger/ 2. Cor. 6: v. /8. Stora och nadesulle fco ttyfa ©udj 2 Cor 6. ,ziiffttN; Doch kan en Högtbedröswat icke sä snarl stilla Sorgen ? lhel '

zör »är Mennistelige Swagheel/chel gör ock ehen of!tj)mfa*«'3e Kär»
leken til the i HErranom Affftmnade « Doch sallge <iro the Be- Matth.y.±dröswade; ty the stola fa Hugswalelje/säger siclswerHEr.
ren Christus/ cMattb. s: 4- Ty the som medh Sarat* saa/stola medh Gladie vpssara/ säger Gudz Ande, pui. uö. v. 5. /yi/. ~s: 5.

BarmhertighetenesFader ochHugswalelstns ®tft>t)/i.cor.rM.

han tröste och hugswale alla aff detta Sorgefallet be-
dröfwade/ for fitt Helga mmm och Lösste (f«u /

E; Tri-



Srtote Stpcke
Hrom ock wij affchenna stöna Psalm/i synnerhttt af?tfyst vp*

«JLSij lelsne Ord/ hmu ock tvljstola Gudeligm otzftrhälla/säwlll
Nödh och Mooegangsom vihi Medgängen / o* Chri-

sieligen ost lil en saliFh JjxfoanfdrD bereda. I. wij op i Nödhoch VioolgäNg förhalla stola/ lärtt of? märkcligm lhen H. David
vlhi achstlllige sinePsalmer / som octi chmna if. Psalm/ hllr han in»

VerC is. förerche Näät/somsicillasftr Hans gto«r. äro wll)krllgcn
mangaNäät som siälles fär op Mclmifiiom; Nembl. (a) Affchen
swaraste Fienden ©ieftwilen/ hwllken oct för chen orsaken
stuukallas ©aran/ lhel dr/ en Mootstandare •■ som han ett gansta fahr-
llgil satte war ftrsia Moder Eva i Paradijs/ tf)«t han kom
htnnelilatlwifiaom GudzFölbudh/ cch ckaaffKundstapsensTrclä

Ge».iu<r. pagollochonde. TyGuoh sade lil Adam- Tu stalt äta affaUe-
,7. handa Träa l Lustgärdenom ,- Men affKundstapsenS

Traä pä godt och ondt stal tu icke äta: Förty pa hwadh
Dagh tu ther «ffäter/ ssal tu Döden döö. Men Diefnu-

tfj: 1: len sade.' Ja/ ffuUe Gudh hafwa sagt/ jffolen icke ata
affaUehanda Trää i Lustgärdenom/ Som han faija ittu*
I förftaan inut Guoz Fsrbudh täti huru kan han/ som åt barmher-
tisl)i mihunna edcr at åta affallehanda Trää i iuftegardenom? och sil»
ger wrjdare lil pinnan/ lhen han beweetee lil Twifwelachlighell :

v. 4,f. Zngalunda stolen jDöden döö: Förty Gudh weet/at
pa hwadh ©agl) jäten ther aff/ stola eder ögon öpnas
och jvaroen sasom Gudh/ wetandes hwadh gott och
ondt dl', Om lhctta U(tisa och swara Mlee taiat n>t}ft Mannen

S4P.v.iyzj salcoes .- Gudh haswer stapat Mennistian til ett ewigt
LM och giordt honom til ett Beläte / at han stulle fä*
dä wara som han är; men genomDiefwulens Afwund
är Döden kommen iWerldenna / och the som pä hanS
sijdo äro/ hlklpa ock ther til. Safattt lhen orene Anden toått

2 Cbr.U*. för lhen H. David, Tä han hoffsigh vpemootZsrael/ och
gaffDavid in/ at han lät räkna Folcket/ k, Han war

en



en salsk Ande vt\)i alla AchabsPropheters Mun/hwil- *•«*?•»«tn
ke kommo Achab i thet Sinnet/at han oiyckeiigen drog vp **>«•

och föll in i Jarnot!) i Gilead/«. Han faar genomLan-
dttalt omkrmg/ fcmtymfttlffbtt&itotinfiiJ&&tanmi Job.iJob- >'■*•
Han av en starck bewapnat/som wandraromkring for* **v' *'

za Platzer/ftm •o«K«nG&riliutJ omhonomlalar/^«c, n.- &c.(b)Luc,iuzti4>
fitffa(fpr6pai&i«ifl och swara Nclcll affwäre lekameligeFiender/
alwqhaswaOrsaatatsuctaochklagamedhPftlmifien/ affchen Tri-
diePftlmen- Ach HERre/huru mange srowara Fien- p/ai. /••«..

der / och ja mange sättiä sigh vp emoot og. The aro &*r- **

mange och hata otz medh orätt/ somOrdmichenna Psalm
lyda. la/wijma wäl klaga ;?j\"z/. 7. The haswa v- tftf'-/-
than Saak stält sijn Näät MSdiwrff/ och haswa
vthan Skuld grafwitwara Siälaren Groop/ tfct är,
sir ware Jttff/ at Siälen måttt stiljas iftan Kroppcn. The truga/
the btzta sinä Tänder tilsamman öfwer ost: The dra-
ga vth Swärdet/ ochspenna sin Boga/ at the stola
fälla och flachta of*/ Pfal. 37. v. n) t4. (e; Gilra Pr 06 the tf i7: iv*Ogudachtige medh sineonda Exempel/ som t&rsc iocke.
foglars &»«! ochUfonne btfttifmtei Sap.zsv. 6,feqq, KoMtlM' sap. 1:6.
och later otz lefwa wäl medan tt>ij kunne/ och bruka ost /*?*.
medan m vngeäro. Wij willie fylla cst medh basta
Wijn ochSalwo: lått ojj icke försumma Majeblomster-
Latt of? bära Krantzar aff »ngaOtofei- förän thena: Latt mgen affosi wara lottlös iwckr Braffande:
at man allestädes ma spöria/ huru glade wij warit
hafwa/ wtj hafwedoch inttt mehr theraff/ än thet/lc.
Sa gilrade rijka Mannen icke aflcnaflfcVfttiaftftnSfMöa/ vihan Luc. ifi y,
ock sir mana* andra/ som Hans fördömelige Exempel esscerfolgde/ z&
Luen?-., (d) wär hccmllge/doch ffarcf e och
nclrmafie Fienve/ thkN oNdeBegarelstn? om hwilten «hen he.
Hi Johannestalar/ i.joh. z. v. 16. Alt lhet ftm är 1 Werlden/1.70ö.,: 16.
nemliga Kötzens Begärelse / och ögonens Begarelfe

'

och



och ett högfardigtLefwerne/ thet är icke aff Fadre,
nom/ vthan of Werldenne/K- Sq, «fiwr t&«i"« onda Be-

Rom./.if. gärelst ljoer oct lhcn hellge Paulus / Rom.7.v.tf./eq<j. ochsägcr:
feqq. lagh weet icke hwadh tagl? gör: Ty iagh gör icke thet

iaghwil/ vthanthet iaghhatar/ thetgöriagt). Om
iagh nu gör thet iagh icke wil: Sa samtycker iagh at
Lagen dr godh. Sa gör icke nu iagh thet/ vthan ©jm'
den som boor i migh: Ty iagh weet at i migh/ thet är/
imittKött boor intet gotti Miljan hafwer iagh/ men

.at göra gott/ thet finner iagh icke: Ty thet goda som
iagh wil/ thetgör iagh intet; vthan thet onda som iagh
icke Ml/ thetgör iagh/lc.

gAmool sa manga och fiarcka Fiendtts lifiige Sltödf ocb Snaror/
lagawijwar zilfiycheallcna lil HERran/ war Gudh / war

p/js*. Starckheet/ war hiippa/ war Borg war Förlosiare/& *Jf- och sclya medh en fast Troo/ ett stadigt .£opp och en n>ifj Förlröstmng
medh chen helige David/ aff chcnnaPftlM/ Wara ögON feeal*
fiftf) fil HERran/ han ssal taga wara Fötler vthu

Gen.w. Mtet. Ty han hafwer (2) Söndertratupat Orm-coi.z:if. fenö Hufwud. Han hafwer blottat Förstendomen
ochwMlgheterna/och sörolchcmvppenbarligen/ ochgiort en ehr-
lig Seger affthem genom sigh sielff. Han är then starc-

L*.tvM.tito&/ som tilkommer/ och hafwer öswerwunnit f&en
starcka bewapnade/ borttagit all Hans Wapn ther han
tröste vppa/ och bafit>er stifftat Hans Rooff. Som nu
thenne war fiarckeste/ grymmesie och lliistigsle Fiende Diefwulen / är
aff war Seg«./)ERre Christo lEsu öfwerwunnen/ som lhen Se<

Apoc.w.-j. gren bestrifwes/ Ap«c ii.v.j.ftw Förehenstul WaroM ock
f e w- wij nöchtre och wakande/ och staam honom emoot sta-

l£ie?B'9' t>lge t ZVOOU!/ tffttt lhcn hellge Aposiolens Sarmantoa/ iteto,
£*/' tagom til os alt Gudz Harneff/ och K™ m omgiordade

**" kringom wara Länder medh Sanningenne/ och ikläd-
deRckttfärdighetenesKräftveto/ och Fötterna ssodde

medh



medh Fridsens Evangelio. Men öfwer all ting/ ta-,>,„
gom Trones Sköld/ medd bwilkom wtz kunna mb*™0 -

siackia ali hins ondas glödandeSkott- Och tagom pa
otz Saligdttenes Hielm/ och Andans Sward/ som
är Gudz Ord: Z fIU Böön och Mallan/ altijdh bitu
NNdes l Andanom- fb) JB&-J»ij «he andra wara manga och
haosta Fttnocrs stoora Mache/ ia illisttge FörMc / Näät och Sna-
ror belänckia/ sa f«m lil huru wij/ «ffcer chen Gudftuchnge losaphatz
Exempel (i.cbron.zox) kunna sialla ware Ansichten at st-»'^?'"'/'
fia £(£9fratt/ och medh Hans Ord tröstcligen sälja : HERre *' "'

wara Faoers Gudh/ ast icke tu Gudh l Himmeten/ och
rader öfwer allaHedningarnas Rtzke? 0 tineHand ar
Krafft och Macht/ och ingen är som emoot tigh staä
kan: I ost är ingenMacht emoot then floora Hopen
som emoot osi kommer/ wij wete icke hwadh wygöra
stola: vthan wär ögon see nl tigh. Som chen &<«# ®«-

m ock hclr sigh sielfferöstar och vprätlar: Mijn ögon see aUestck'Verll r 5,
des tilHErran: f» han ssal taga min Foot »fbu Nätet.
Hwilka lröstrijke Ord tått nu vthtolkades. Gifwe Gudh wq tundc
e|jocf sa stadigl in ti! war Gudh halla, och ttttb|) »åra bootfärdlge
Böner hans Gudommchgi Allmacht sä blidka/ at han aflF&idDeseer til war Zämmer och Elände / och hielper otz aff
Nöden Vth. I medlerlijdh bidie wij at han wille siyrckia t$ ita
n?t|j Ttlftrsicht och Firtrsjining om sin Hielp aflena= atwijallijdh

.

frifffliStti-ftinnc faija medh then H. David: HErttN leftt>et' och P/ '*' 47*

lofwot raate mijn Tröst/ och min Saligheetz Gudh 49

wardevphögd: Thenmighhielper isran minä Fien-
der/och vphöijrr migh ifran them som sättiä sigh emoot
migh/ ru hielper migh lfran the Wränga. Ty han ävftrwi.
Israels Tröst och Nöd.hielpare/ som 'pr«ph«en Jeremias
honomkallar. Konungen Sirius/ när han sagh huru
»nDtt(ijj-'n©uöHafp ©.inid ftr Hiotun* 3änd r/ bkkände jf)atllD**'****

ät HErren är en Frelsare och Nödhielpare/ och at han 27-
D gör



gör Tekn och Vnder bade i Himmelen och pa lorden.
Sa gsr ocf the» Gudfcuchuge luvich ™ härligh S*<fänMlf< sm ©uDj
näoige ochmechtige Hielp emooealla Fiender/ cher hon sclgtt:

><**:/. Om tu/ HErre/ hielpa wilt sd kan thet icke fela ; ty tn
weest wäl/ huru m Fienden straffa stalt/ (judith.p:s.)
ja/ HErren kan beeaga Förstomen Modet/ och är för-
lkräckeligh ibland Konungarna palordenne/sägerGudz

H7*- «j. Ande genom David/ P/i/. 7* y. Si,/ lil ehenna Alzmcchtige HEr-
«n/ wär Mohitlpare/ adx Sulfat haili wij op nu stadeligen/hwilken
medh ett Ord/ f«n mderläzgia »ära Fiender ■. När lEsuS sade
stildemsomhonomgrijpa iagh äref / stijgo thefil ryg-

Job.iw* gia/ochföllotilZordena/ (job.ig-.ö.) Paulus foll ne*
Der fil lorden/ när ett Skeen affHimmelen kringsteen
honom/och han fick höra ChristiRöst/ som sade: lagh
ckrlEsuS then tu förföljer/tigh är swärt at spierna e*

Aa. ,74./. moot SQWn/4äfi--4S' Fs«henstull förbijdom HErran/warom tröste och oförfarade / och förbtzdom HErran/
Pf.L7.14. H.Psalmiflens Förmanillg/ p/j/. 17: Warom ftijmodi-

ge i HErranom/ och bidiom alcijoh troendes medh f&<n /). Vavid ajs
ff*/:«* lhenna Psalm - Wandt tlgh fil 00 HErre/och war of na-
*.*». deligh/ see cher vppa at wara Fiender sa mange aro/och hata of medh oratt/bewara wara Siälar och ft eISost/ lät o§ icke komma på ssam/ ty tt># förtröste på tigh.
tf'p -' B 'i'Oce«Nengo.q)falinmi Betee tlgh/ tu som sitter på Che--4-"- rubim/vpwclck tina Macht/ochkomost tllHielp. Gudhtröst otz/lat titt Ansichte lyst/sa warde wij dolpne-Gud

Zebaolh tröst ost/lät titt Anfichte lnsa sa warde wij bul'pm.f><£ci? GuohZebaoth tröst 00/ fil Gudhmedh Flijs/ i Nödh han dv(ii wijdt/ sa wil han för tiafy
x kampa/ och fin Oman fördämpa / Gudh fan Fienden

• ' ff m och sörtaga Hans milliä. 3y salige ckro alle the
a,,,

. som trösta pa honom/ therstre pa HErlen Gudh alleen /
sätt titt Hopp i all meen/ pa honom boor tu trygger/

om



om «på honom bygger/ han kan tffo Nödh Ml stilla/ . aochtlgh medh Frögd vpfylla. 7knbtlmsanl>e (c) 3&<Ö- t™ •
guvachligas ftrargcligl Exempel ccfr (d) När onda Begärelse /(3
aro cheoctlönliga Gtller och Snaror,- men kunna gmom Gudz Bij»
stano emooestaas/ nclr wij (i) Flijligt bidia Gut>h/ aehan «ctecager
sin /)aiid iftan ojj som lhen heligeDavid troligen hafwer biHw (/yi/. P/,jn M.y.
sv) Skapa i Mlgh Gudh ett ratit ra/ och gijss
mlgh en Ny wlff Anda: Förkafia migh lckeisran litf
Ansichte/ och tagh icke tm Helga Anda tsran migh.
(0 Ncir wij tjjDt och offra förnyja f&« iåfftt i som n>ij Gudi i&pti»
smgiordt haftva. Ty wij äre alle Gudz Barn genom 2E-
suChristl Troo/ och wij sa mange som döpte aro/ haf-
wa lklildt ost Chrlstum. (G*/.}: 26,17.) della Förbundct ffcU s<«/.**«.
»ii dagcllgen förnya/ l thkt Wlj döö SyNdkNNe/ och lkfivoM *7..
Gudi genom lEsum Christum/k. ('*•».* v. «./^)

*«••*"•

(j> När »g fiitigl l<lsaell<rhöra och belrachla Guoz Ord/ ty falfgf , ''***,
ävt the som höra Gudz Ord och göma thet/ sclger HER. £?, .",/'
ren Chrsius/och Apofiolen: Latkr Gudz Ord rijkellga boo '

vtbi eder medh au WWdom / lärer och förmanar eder
inbördes medh Psalmer och Loffsanger / och andeliga
Wijjor i Nadene/och siunger HErianom i edor sima-
la, hwarochenbldiehlcrttllgen (affSyr .*}.■ i./cqq) Oat fofll)*'a**"
kunde halla minä Tanckar medh Bctzel/och tuchta mm 'n'

Hierta medh Gudz Ord/ på thet iagh icke stalgöra
SvNd/ K. (4)När wy dageliga öswa op i Serijoh tmool Synden/
och late icke Synden wäldighwara i wardödeliga Le-
kamen/ saat wijhenneeffterföljaihennesLusta/ ftm
Apostolenftrmanar/ Rom.d.n.feqq. få firiddt han olt fulfftmm Rom.f.tt,
6jWDrn' somhan om sigh b«fänmr/ äöw. 7:13,24- Zaghster /*ff.
en annot* Lagh i minä Lemmar/ som strtzder emoot %vh*s
then Lagh/ som i min Hogh ar / och grijper migh fan-
gen vthi Snndennes Lagh/ som är i minä Lemmar.
lagh arme Mennistia/hoo f?<»l lösa migh ifrån thenna

£>* Död-



Dsdzens Kropp. Sä ffr(&i&< ocf (s<n lyste Joseph emool Syn-
Ge.tf-.f-ii. den/ som Jpiftonen kanlclsas Ge». #>.• 9-y. FörlhenstullHafwom

Gudh for ögon och i Hieriat alla wgra Lljffzdagar/och
tagom of? tilwahra/ at wij aldrigy samtyckia inagon

Tob+t. Synd/ och görom emoor Gudz Bodh/ Qffttt lhen Gud.
ftucktlge TohiceFörmaningi sa tunne wij genom Guvz Naoh och Bij«

Näcll och Snaror. Ock chettaär ach«
tandes om Mooegängen huru wij o|j vchi honom ffa&dlla stole.

(i) Medgangen clrwcll lätlare at tola och draga; Mcn dc icke
mindre fthrligh al igenomgaa.• Ty nclr iyckan syncs blomstrae/sä blom.
strasoctOlyctanbredewioh/ Ty när ost n>dl gäar/ sa stole

syr.n',l7. wtz tänckia/ at otz kan ock tUa gaa / syr. w 2i. Ock laga
oh (tl wahra för Högmodh och ele (atm iefwerne. Haman yfoes o«

kM/!,.<4lijoeligen «fffin stora Medgang/ som sees affHsthers Books Cap. j:
v. _?--«*. Men chee bleffen hasiighochficstrclctcligh Ombylelse/ som

«'7!/. le.cher om kan läsas/ Efik. 7.-*, \o. Sa folgde ock pj Rijke Mannens
Luc.it.-ip. Medgängochsäkreiefwerne/ «t försträckelighomwclxlingl Luc.iöw?,

2,\,i4. The Ogudacheigas Wälgang och Slällhcet bestrifwtt <pfal«
'/7i; medh FörvNdran/ PUI. 75. menhansluler gansta pncfdigcn

i thet han säger •• at the aro satte pa thet hala/ och forfftas i grund/ the warda snart ftl intet/ the sörgaas och
få en Enda medh Förstrackelse. mmm 1 sasom Meo.
stängen och godaBagar behöfwa starcka Been / sa bidie wij Gudh/ at

&ir-i>. Fromheet och Ilättheet matte ost bewara/ at »9 vehi
Mooegangen ickeförtwifta/ eller i Medqangen of» förhclfwa/ och hög-

prop.icy. modeligen faija - HooärHErren? Ochringa achta war
Deut.puy HelsosKliPpa. O OErre (i Mootgang och Mcdgang) fdrlana

ch Sb<|?JnDig9ff(/ (il tt>dra-BTäfartf Saligheel.
h Ock tiltit Mstuul lcire wij ock här medh then helige Davidzmerckelige Ord bereda ol) til en saligh Häoanfärd/ och sdija; shälstVe »5« M wst n jgoi_s)4djenöSänninqebudh kanna i wäri Aietta ■■) NltznTO- ögon see nu ftl tigh HERre min Förlosiare/ tagh nu

mijn Siäl vthu then ewiga Dödzens Näät: Wändt
tigh til migh/ och migh Nädeligh: Zqiagtoåt
kNsam och Elande/ effcerall Mnnifitligh MinS

hier»



hiertas ÄNgest är stoor/ tffitt &fottM Pijlarstiuea (il piettä/ .

föör migh genom en ftllgh Häoanfärd Vtl)U mine Nödh, J*7sr

See vppa min lammer och Eländheet/ och förlat mig
alla minä Synder.Bewara minä Sial/och frelsmigh/
latt migh ickekomma pa Skam: Ty iagh förtröstarvppa tigh/ Gudh löst mlgh vthass allo mine Nödh.
Paminnom ofj oct ttyt härllga Böner och Suctningar/ medh hwil<
ka the Heliga hafwa sinä (Siälac ©uöi bcfaflaf/ fäsom lhen H,David:
Vthi tina Hcinder befaller iagh min Anda/ tu haswer pf*/. jr. ✓.
Mighförlöst/ HERre/ tu trofaste Gudh. Mcvh saiifa
Ord ock war HEAre Christus/ sin Anda sinom Himmel- Luet?. 4 <r.
ste Fader befalte. öhenne war Ftelsare Christo haswer lhen helige
Stephanussln Andebefallat/fiijandes- HERreZEsU anam-ma min Ande. Och som thenne Sal. -Oerrn öfwersten hafwerbäoe tf»en/).£)ai>iDa och Slephani Böinsammanfogae/och lher mevh
lhelta förzclngelige iljfwel stmil/ säijandes.- Vthl tlNa Ha'nder/^K.7://.
HERreZEsuChriste/ befaller iagh min Anda/ tu
hafwer migh aterlöst tu trofaste Gudh: 6<J faf!« ock »«

och hierleligen war Gudh fucke/ at lhche rtiSfiqfe Ord ocffå matti
wara »«« fioste Ord och Suckningar: HERre £j(Jfu anam-
mamin Anda/ soylwtzallijohlherompaminnoms vlhl en lröst-
rijk iijk->psalm/ lhen ncljian dageligen f»st: oh siunqes.• Nar mitt
ttjdh och Stund kommen dc/ at tag() stalhädan fara/
ta liv migh lEfuFrelfarekär / och migv nadeligh be-
wara: lagh befaUfr tigh min ©id! och And / på min
sidsta fijdh vthi ttjn tu henne aldrigh förläter.
Soijin Synd migh nu bedröfwat gör/ Samwetet gift
wer eij hwijla/ Srniderna ftere an Sandkornen ar/
doch wil iagh icke fortwlfia,- Men fäncfia troliga pa
tin Dödh/HErre lEfu Christ fin ©dat* sa rödh/ ssola
migh sast vppehaUa. Vthi fin Lekamen en Lem iagh
är/ ther widhrrflftac sigh min Anda/ iagh stils etz / K.
kem, O lEfu Christ san %m och Man/ k-k-
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{&* Asom vthi wart ka're FädernesLand/ sa wal som
annorstadesvthl walförordnade Repubiiqvcr,
wahnliglt åv/ at man wldhsorgelige occafioner

ochTilMen/deras hederliga förnckhmeVhrsprungoch
Herkompst/hwars Begrafning manbegär/tiUtjka med
desi berömmeliga ährliga Lefwerne och FörhaUande/och fidst sahl. AMdhifrån denna Werlden Gudz För-sambling heratta plägar/ pa det sädant dem Framled-nom tilZhugkommelst/themsom cknnulefwatllExem-pci och effterdömme wara matte: Altsa M man widhthetta TilMe/ taenne höga och sörnähma Gudz För-sambling/ om taenne Wälborne och nu mehra hooS
Gudh Sahlige Herrn/ Jfjro Hrnst Forbes/Herres til Mörssnäs/ Porlom/ Zdelax och Farhoff/fordom Kongl. May:y war WernadlgsteKonungz och
HerresTroo«ManSochofwerstes/AdellgaStäma/go-
da och vprichtiga Lefwerne/sin öfwerheet samptK- Fa-dernesLandet giorde trogne Tienster/ sa ock sidst hanSdödelige Affgäng och Hadanfärd/ korteligen berälta i
Hwadh fördenlkull denne Sahl. Wälborne HerrensAdeliga Harkompst wedkommer/är han affTwa gam-
bleoch förnähme Famiiier, aFäderneaffthe FOR-BESER/ochpaMöderneaffCßEVTlEß;
Hwadhthe FORBESERanlangar/ dr" förme-delst hela De § Famiiies l Skottland ssriffteligen meddel-
te Wittnestbörd/ sampt da regerande Konungens ofEngelandz förseglade BewW Innehald/ kundbart:
denne Sahl. Herre wara &et@srefltge.£ufef
i Siette Ledh affkommen/ och sa myckit mehra des A-
deliga Stämma 3Mord gifwes/ som han vthiKo-nungartzket Skottland(sin £«A<r<>s Glantz bade a Fa-
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mm och Möderne affGrefiigh Slächt/) des Beständ
hafwa/betygar; Men emedan som i samma Land bru-
keligitwartt/ sasomockännuär/ at den äldste vthaff
Bröderne alla Godzen behaUer/ och dhe yngre effter
Radh och Ämbne/vthiFremmande Land sigh f Mia
master Tyhafwerenaff denne Sahl.Herres Förfa-
der/ H:r ZACOBUS FORBES \vit\) Nampn/
Salunda blifwit förorsakat / förmedelst Dygd och
Ridderligtt förhallande / wl)i Hertigdömmet Mac-
klenburg/ sa iva* l som sedermehra des Soneson/ denne
Sahl.Herres Farfader/igenom Gudz nadiga Försyn/
vnder Cronans affSweriges Lydna/ deras aff För-
fäderne vndfagne Ridderstand berömligen cvcrruera
och hederligen lysa lata.

Faderne.
Sahl-WalborneHerres Fader/ war den

pqjmibmt&m/ H:r MatthMsForbes
til Farhoff/ Mörssna'6/ Idelax och Porlom/ Kongl.
May:tz Troo-Man och öfwerste öfwer ett Regemente
Infanterio.

Den sahl.Herres Fru-Moder roar denWälborne
Fru Brljta Kreutz/ fru til Zackarby och Ny-
backa. «.

HansFaderfaderwardenWälborneHerre/ H:r
Hrland Forbes til Nybacka/ hwarsFru war
den Walborne Fru Kann Bthrnerahm
tilMnäsochlackarby.

Hans Faders Faderfader war den Walborne
Herre H;r MtthMs Forbes til Eorsindaij:

hwars



hwars Fru warden Wälborne FtU Mtgartta
Pettthers/Herrens vchaff Audittz andra Dotter i
hansFcldersÄloderftlder war denWalborneHerle/H:r
Watthtas Blörnerahm umnå* ochDo-
margärd/ Kongl. Viayst. Troo Man och Ammirai,
broars Huusfcu war den Wälborne FfU BINNNThMes Botttr til ÄhnäS och Nybacka.

Hans Fadersftders Fader Fader/war den «Säte*
borne Herre/ H:r lacobus Forbes/ Herre
fil Corsendaij:Hwars Fru war den Högwälborne Fru
Helena LuNdt/ Mfrn-eZtottevaffgumnai
och MedlerS. Hans Faders FaderS Moderfader war
denWalborneHerle/H:rUatthlasPeNtcrs/
Herre aff Rudittz/ hwars Fru roar Den Wälborne
Fru shrlsttna Gardhetm «istoie».

Hans Faders Moders Fader Fader war den
Wälborne Anders BtöMkrahM til Dom-
margard/ capkeih ofroer t>l>e Farkoster i tooga
Siöhn/ hwarest han och fittLyff berömmellgen clnda-
de/ hwars Fru war den Wälborne Fru KmM
ÄldaNtilKracköo.

Hans Faders Moders Moderfader Fader »at

gärd: hwars Huusfru war den sDleocf) Wälborne
Fru Anna Dubbe.



Möderne.
©M- Herrens Moderfader mv den S»-*

S)\ v 2ats LreUtz/tilSarfwe-
lax/ StäthaUare öfnw Wijborg och thesLähn: hwars
Fru war den Walborne Fru Margareta Atf-wedzßotterWtllman/tll Earfwelax och
Gammalby.

Hans ModersFaderfaderwar denWalborneHene/
H 5 Marten Kreutz/ Meatffoefor/Ammirai:
Hwars Fru war denWälborneFrU Margareta
.&:csBo£32 löransonsDotter til Strömtznääs.

Hans Moders Moderfader war den Walborne
Herre fyy Arfwed OlMon Willman/
fit Gambleby: Hwars Fru war den WcklborneFru
Margareta Frllle/ tilHapaniemi.

Hans Modersfaders Faderfader mv den Wäl-
borneHene £;* Mattz KNUtzfttt OreUtz/
til Sarfwelax: Hwars Fru war den Wälborne Fru
Bengta Ludwlchzßotter/ ui mmm *c&
Stoorgard.

HansModersfadersModerfader wardenWälbome
H:"Berttll Zöranj;on/ ta Strömsinääs:
Hwars Fru mv den Walborne $fU HWb(th
5ll00j;/ tilLaxpojoochMelkile

Hans Modermoders Faderfader mv Walborne
fi;r Olof? WlllMaN/ W Tiuster och Gam-
* "
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malby:HwarsFru warFtU AttNa/H:r JOHAN
FLWIMINGFDotter til ©tt>iftia och Qwldia.

Hans Mooers Moders Moderfaoer roar den
Mälborne H:»-' MatthMs sUlk/ f« Hapanie-.
mi: hwars Fru war denWälborne VNjtH

tilStoorgard.
Vthass oeste Vhrminnes Gamble Slächter/ ar

denne Sahl.Herlefödd hljt tllWerloen palackarby
Gard i Nnland/2lhr 1614/ten j.odobns, da han ftroxt
effter fin Födelse/ igenom Doop och Cdrlstendom blsf*
wit i den Helga Kyrckian och Gudz För<ambling mym-
pat/ sa ock sedermehra «ff des Sad.l. käreFöraldrar
hallen til Gudz Kundskap och samia Kännedom / ,äm-
pte andre Christellge Adelige Dygder: hwllket Dbtisa matto fortsatt haswa/ at emedan wälbematte Hans
©abi. käreFöraldrar ett gott Förstand och ingenium
hooshonom hafwa dhe honom vthitijdh
(il studierkomma iätit/ och affstlckellge fiijtide Prxce-
ptorer, bade hemma/ fdtt>dlfomtt)ibb2>ot*j>§Acacic-
mia, at tmoerivpä tilhaUit/ hwarigenom han bade
förmedelst sin och theras fiijt en tämelig Progrefs giordt
hade. Doch sasom den ©abi- Herren effter des Jjcfa>
ders Exempel mehra fil Miihavitt an civii-Xtenfl i«cii-
nerat,fd at handerigenom förnämbligast baftvcr tänkt
sin höga öfwerheetochkäreFadernesLand m:m)trigb
och trogen Tienst at bewtjsa/ hwar affbade desnadige

contentement och Wife haflva / sasom ock
h m ther hoos Beröm och Förfodrmg winna kunde:
FördenMU är han tubi fin Sahl.HeriFaderS £ifffs*
ttj)h medh CAptein cbarge vnder desßegemente anstdd
och hedrad worden/ men sedän och effter des Dödh

Anno



Annoi<s4i bftlio.Martii, asshNNsrxce!l:tzSahl.Httt
Bengt Oxenstierna/ dawarande GeneraiGouvemcur A^^cfroer Ltjfiand/för Capttin sitt Compagnie vthlRWa fö-
restalt blefwen/ hwaresthanvnder fin ftdermehra til-
ordnade öfwerstes/ Sahl. Walb. Hugo Hammeltons
Commando nagVN Ttjdh Wlstatz ; MkN ftsvM dtNNk
©abi. Herren vth, fin Vngdom synnerligh Lust hade
vthi des Stand ochEmbeieat göra sigh medelst expri-
tnce och Förfarenheet försökt och merittmt , hälst f md*
dan den Swenste Armeen, vnder da warande Falt-
Marlkalken Hans Excdi, Sahl. Herl Lennarth Tor-
stenstons eappre conduite, vppa Tysta Bottn ju mehu
och mehr sigh berömmeligen bewijste / annoit han för-
medelst sin Sahl. H:r Faderbroders fordom Rijkz Ra-
detz Högwälborne Herl Arfwed Forbes Skrifwelse/
tll Jptx General Gouverncurcn Olli dimiflion pa ttdgölt
TM/atfareesa öfwer til den Tysta 'trmeen, hwilken
Begäran honom afHlr Gouverneuren fd fttdl som Hans
öftverste effterlatenär/ hafwer han dersöre Aimo 1642
den I.Ma, j, först tilStockholmsighbegifwit/ hwarest
han det Kongl-Hofwet nagon Ttjdh btjwistat/ och se-
dan den 10. Augufti medb ett dvotiiitpp kömmit öfwer
tilGrijpzwald/och dereffter förfogat sig tilStralsund/
at hälsa pa sin Sahl. H:rFarbroder/ dadan han straxt
fick f ilfdlie/mebb sahl.öfwersten Wälb:ne Axel Axelfion
Stahlarm at wfdtiUrmee»,til hwilken han den z.sepr.
anlande/dersammastäoes hoos Hans Excelin @abl.£:c
FeltMarstalken Torstension/sa wäl som hoos nuSahl.
da warande Her? Generaier Stählhanlke och Witten-
berg/ sigh infinuem, btjwlstandes salunda denwidt
NampnkunnigeKrigzhiellen Hen Lennarth Torsten-son wedh des Marnaliffe aftioners försichtige Wckrck-
Mande/ dä han och den *j. o&obris, vtbiftt mlirc-
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keliga Leipsiger ddltflatf) tilstädes war/ enär dhe
Swenste medh FiendenS Kuinoch Flycht/ berömbli-
gen genom Gudz Bljstand viftorizcrade, hwareffter
Leipsigz Stadz och Slättz medh ftere Orters lyekelige
ähröfwrande pa fölgcär/ wedl) hwilket Slagh/ atta-
«lveroch Drabbningar/ faradi som äthMige föviu*
pneflarrfepartier, haswer denne sahl.Herlen tilat be-
komma Försarenheten/ (sasom den bästa Lähremesta-
ren/) altij)h medh i söllie warit/ hwaröfiver sadl.Herl
FältMarssalcken/ sa walsom andre Generais Perso-
ner ett ftirdeles Behagh och gott Nöije/ som aff des
framdeles Befordring stes/fatlat hafwa. Och en-
doch denne sahl. Herren för en voionteurgärna längre
hade blifwit wedh Armeen/ des Lycka at försöka/ sa
mättehan doch medelst des öfwerstes isran Rtzga in-*
gne Skriftvelse/ sa wäl som det emoot Konungen off
Danmarck/ fZrefallande Tagh fil Skahne/ sigh i-
gen heemath begiswa/hafwer han alrsa medh gott Losi
ord och 2lff?ebb/ den 14. Decembrfs, tillijka medh Falt-
tygmästarens sahl. Hen Lilliehökz Ltzk/ ifran Torgo
til ©rerijn/ och sedän den 4januarij 164;. medh wälbe-
hallen Reesa til Strahlsund anlckndt. Den 4- Aprii»
dereffter har han begifwit sigh medh en Farkäst ftl Rij-
ga/ och sedän sunnit sitt Compagnie der sammastädes
widh gott tilständ/ sa at des bfwr-officerare, sigh (ii i
nagon matto öfwer Hans bortowarelse/ hafwa hafftorsakatbeswara. Anno 1644. haftver han effter vnd-
fangne ordre tillijka medh dest öfwerste/ effter hallen
CÖiunflrmgaffbnnöExceii: da warande Gen.Gouver-
'neur,@aW./>:r Erich Ryhnning/den i&jtflfi medh Fol-
ket stlglt fil Skcps/ och den 19.Septemb. til Calmar an-
ländt: Hwarest han effter wijdare ordrex, tilHta medh
des öfwerste Sayl. Hamelchon/tagit deras marcbe ach
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Skahne/och fä t\\ArMienftto\) Malmöö/der dbe sedän
vnder Hans Lxceli:Sahl.FältherrensGustaffHornssigh vppehalllt hafwa / in fil des dhe Aatto
i<s4; medhheela Armeen vpbrutit/och belssgt Christian-
ftad/ den bhcpcrat haUit/widh hwllken Belagring den-
ne sahl- Herrenpa nagre athstiUige Partier vikamme»-
derattoavit/ och dem fä lyckeligen stält i Warket/ at han
medh sits Fölze icke allenast manga nedergiordt/ vihan

och Snaphahner/ som pa den
Tyden vtbi Gyngehärad nogh wanckade/ medh sig in-
hcimtat: hwareffier ock sedänFreden emellan begge
Eronorne fövacardent och Uuten bliswen/ hafwer Den*
ne Sahl.He«en tilltzka medh des öftverbefähl (vndan-
tagandee Hans Hög-Greft. Lxccii:y nu warande Mkz
Cantzeleren/ som da mv blcfwen öswerste för det 3ie*
gemente ta rtl LM-Regemente adjungem,) Anno
iö 4ö. om Warren/ fatt ordre at stijga tilSepzwidh
Halmstad/och salunda förfoga sigh fil Witzmar/ hwar-
ifran han wid anländande/ tilßartz försander bliswen
ar/ aff Hans Exceii:? FaltMarstalcken wtzdare ordres
at afhemm/ da Commetidanren der sammastädes H:r
Erich Hantzon beordrat bliftven Regementet imedler
ttjdh emoottaga/ men denne Sahl.Herre affFält-
Marssalcken climissnon förvnt som snarest at besö-
fia detz s"derbroder/HansExceii:# SaJ)lGeneraien,t*
medler tijdh och enot* ©abi- öfwersten Carol Ruuth/som tii des Wärmingz Jolrf om en stickcligh öfwerst
Licutenanr, hoos Sahl.Herl F iltMarffalcken Leonart
Torstenin ansökt hade/ är wedh des frahnwaroden-
ne Sahl. Herle aff HanS Exeiugfram för andra der
til rccommeaderat bleftven/ bekommandts wedh til-
bakakompsten/ straxt der vppa stn Fullmacht/ hwar-
före han sa mycket mehra medh Tacksamheet emoot
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Hans Sahl.rxellltz sighvthlatit/ som samma promo-,
t Mlhonom oförmodellgen anbödz ochwederfors / har
han sördenstulförst försogat sigh M sitt Compagnie, och
effier Tilstandderass detacherat 24 Man tilsiilße-
hooff/ stdan han sin förra Tienst refignerat hade / be-
ginvandes sigh dermedh strart tllbaka ath Bartz igen/
och sä tvii&are medh Hans Excelin.Past förstdd/ til
Sandberg/ Der at emoottaga sin Warfning/ hwilken
han sa fulbordat: at han sitt Compagnie öffoer och etz
vnder computt bekommit haar. anno 1647. ar hanbleswen commenderat iftanLansiberg til Ulmitz at der
emoottaga i. efy>*droner, derföre til den anda medhKeyserligt «pajj isran Groffglogh sörsedt bleswen aff
©abi. Greeff Arswedh Wittenberg/ hwar på fölgt
ör/ at stdan han wedh förbemalte Orth sigh en ttzdhvppehallit/ han dersammastädesmange VthftU och
Pamer emsot CrononesFiender dheKeyserlige -lyckeli-
gen giort/ in tildes Freden äntellgen Anno 1648 vthi
Tystland ssueen bleef/ da desi efpadroner Anno 1Ö49.afdanckade blefwe/ men han sielffgiort en Tour ,n athBöhmen/ i sa matto den Nampnkunnige StadenPragh/ tillijka medh andreremarqvabk örter atbesee/
tagandes sin Wagh der lsranach Nörnberg/ dadan
han wijdare medh Glorwördigast i Äminnelst Sahl.Konung Carl Gustaffzda warande Pfaltzgrefwes och

Lafford och Reest-Pasi för-
ftdder/sigh pa heemwägen igmom jobien och Preu-stn tilAijga ochLMnd begzfwit haar / kommandessälunda heem den ioFebruarii iö;o. Anno t Den
septembris hafwerden ©abi. Herren belefwat och siu-
tit ett Chrlstellglt Ächtenffap medh den Wälborne
ffi*utt6:WDe3!o9M»O?)€/srufrtgj?*rf?nW/
Idelax/ Porlom och Faarhoff/ fctvilfin nu för handen
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sinkckreHmes dödelige Afgnng högt sorjer och Utti*
gar/ medh henne iaUsomstörsta Samia och Karleek
t>ff>t 27. Ähr tilsaman lefwat/ oflar tllhoopa i. Son och
8- Döttrar/ affhwllka ännu Sohnen medh ;. Döt-
trar lefwa/ the and.re äre saligt i HEI ianom ijv.än Dm*
ne Werlden stilde. Anno iööo. wedh förra Danste
s?»Drn/ war denne ©abi- Hel ren beordnat medh Deg
miUtie atvppehälla figh iSkahne/ hwilket han och
til destFreden ssötz/ effeer sin Skyldigheet hörsambli-
gen effeerkom: sa at han sedermehra Anno 1669. i an-
seende ftl (tue trogne Tienster och mange mvaiiier , aff
Kongl. Mayst. meDl) öfwerste charge honorem bleeff:
hwllken Tienst han medh största devotionährkände och
emootiogh/ allljdh önlkandesat Helsanmätte honomsa wist (la bii/ som han sict LW och Blodt> vthi slber*
domen/ för Hans Kongl. Mayst:tz ochzFäoerneslan-
detz bästa ssull/ altijoh ospart hafwa wlUe. Förvlhan
thelta haftver han vlhi sin Ltifzltzdh bewijst sigh wara
en godh Christen/ cihrat och wördat Gudz Helga Ord/
der essler alle fine aftioner och färehafwande regulerar,
tijdt och ojfta chen HösswärdlgaHErrans Nattward
begcklt/ sMpthallilthelheligaPredikoämbetet «Äh-
ra/hulper then fattlgelhansNödh/och bewystßarm-
herrlghectz Wärck vppa sin Zämchrlsten. WtiSfa
O ngcinge bvifiver han alttjdd funnltz vthan Sweet och
List/ mcdh Aadh och Dadh Ime jänner #A
"/, inter ift an ssgh nägon ohulpen stiUia lätit. Och «c
inrer a?f 91-sbeuar manmebra sadant thenne förnem-
bl«geG ib] Församblingsöredrager/emedan icke lwtzf-
las meoh mindre allom ju thenne Sahl.Herrens Gud-
fruchllga och berömmeliga Lefwerne är kunnlgt och
Wltterligit. Förledne 1677. Deny,SeptembnsfreDan han
tllförenoe ifran Äyr \67u aff itt Slagh pihi fin ivan*
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fira Arm/ fåmfatt annan &iutUsttt ossla ansatler blesiven/ Hr fyt\u
ne Sahl-Herreaffen sttf}atyåfttwbttasmi och ehuruwäl hancn i-
fcån Stockholm fil Borgo ankommen resandeiätiares goda Räoh ie»
U förbij gick/ säsom ock tatti sirsummadt ((jee (jononi i lhen Slukdom
lii Helsan tlenllgil wara kunde / haftver ooch imtt welat hltlpa/ v-
lhan Siukoomen DaghiftanDagh ec& Krast«ma
tfytt rmooe affeoge och sörmtnstades/ly hafwer Ven Sahl. Herren til sigh
sin ©icflefärjace kalla lätit / vnvfängit asshodom scoft och Hugswalel<
se/ sampt Syndernas SSclatelfe/ cher pä han meoh stoor devotion och
Andacht/ tt)ttf)&wätl)is(Wtat<ne&acc&meM<Mbfiäi firsiitran-
des sigh medh achstlllige iröste.Spraäk/om Gudz Naoclöffcen och ett
<wigl iijjf/ effler ohenne Förgclngcllgheee. Och sasom Siukoomen (>o»
nom mehr och mehr titiatul hafwer han sigh vthlacil medh vetze Ord:
Mins hiertans Ängest är stoor/ föör migy />««< I3lu
vchur Itiin* 9W&& i lcemHndoch miitGynd ök gansta stoor/dochsr fiörre Guoz Nave / han hielper migl) om iagh ehel croor/ o* låfjec »-

chaffVave/ « Hallanves Dc* emcllan llufltgit och facligii Oameaal
meoh sin täre Huusfru och Barn / hwilka han besynnerligen vlhi
Guvz then<Hsgjles naoiga Proteaion och Förftrg/(«hen sigh om alla
Encttor och Faoerlösa hsgl wärda läler/)hierlellgen befalee/saoe och Dcc
hoos/ sigh then nrtga Forhopning medh sigh i Graswen oraga/ at Hans
lrogna Wänner/Unförwanter ochAnhörige/oemvlhi deras beDc6f»eli«>
ga Hllgglande lngalunoa vndfalla (tulle, Hwarefflerenär AI. sioghn,
om M»ooagen/Have venne sahl. Yerren meo innerlig och Gudllg suctan
sagt .• ©tiat) f&tläne migh en faligf» ©runo/ Chrificligcn miu iefwerne
flllldnDa och »allgen at DiSiV siueanoes yttermehra sitl iefwerne och iiifi*
lijo mwh ohe lröstelige Ord « Vlhi Qamt lEN» Chrifie
befaller \<\<s> min Anoa/ tu hafwer migh aterlözi tu lrofastc Guoh : 3 a-
leocs medh en m$ troo och Fortranina, til war HERra Chn Zum/
(Tem Den faljl. Herren i heela sin IfåtiiQ staoigt hafwer 6fraar sigh »t()if)sr han salige i >y«»ranom isrän Denna »f]a möoosamma Nerlven ajf»
stllver/ Äloctu/ päsinGacyMörstnäsiPernoSochn/ Hfct6 77.
den 9 Octobris, sevan han hclr i Merlden meoh Bachtmooigheee
//. Hhr/,1. Dagar och e. gimmat wandral hafwer/ Guoh honom och

tfjj alla pa then stoore HErranS Domevagh medh alla gfcciji'
»ogna/MÄHreryt c* Irögdefull Vpstän-

oche Mchne! .






