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Den Salige och nu j Gla-
pie athniutande FAUE N S/ j sorgm esster- ;

lemnade K. Man/
DM Edle och Walbt £<W/

§å MICHAEL
Giildensiolpe/ til Jakola/Mmchem/

IngoiSbckrg/och Veineftrs;
och Aflef-

for i denHögloffl.Kongl. SeorftrstendömeeFinland/ och des tilhörige Provincier, sampt Häradz-Hössdinge vthi Osterbotn:
Sasom ock begges TherasKäreWlige Barn och LUz-Arfwingar.

Sampl
Förnehme Slecht och Färwanter/

Zil Trsst och nsgon iindring j «n sil ffoerafßiv
modelig Bedrsfwelst / sasom ock een Chri-
sitlig ommclff /chr denne iijk-lelinon,
ejfter ästundan publicerat,,.

s.Cor.s. v. 1.2.6. z. Wij (jafw ena Bygning «ff GUdi
bygd/ ett Huus/ icke medh händer giordt/ $« ewigt
Hr i Hiwlnelen/ och sfwcr lhet samma sucke wij ock/
esster wart Heman som aff Himmeten chr/ och öst
längmr / at n>if lher mcdh mage öfwcrklädde warda.
Ty sa länge wij hafwom £cm<m vchi ickamen/ sa chrewij ickchema närHENranom. Mm wij hafwe myc-
ket m«i iufi «I at vthe ttxmtoft ifmn Ittmwf och
hema mra Mr HENrauom.



S Nampn Gudh Faders/ Gudh Sons/och Gudh then Helige Andes/Amen.
Zj haftvoM/Hlstclige i HCRranom ICSU
CHrisio/ bewijst war Walgernmg pä (Dm
doda/ och wiliom icke lata the söriandeVthan Tröst/effter chen H. 6jm<&j Förma-niitä/ (Cap. 7. v.;6.37.) j sef wij haswom beled-

~ . .
il, f«3« N* n«U sill Hwijlorum/ den fordomEdle och Walb. och nu hoos Gudh Sal. Frwes/ fc.

SVSANNA NZLS DOTTEAS/ GYLLEN-STOLPES/ (-gmnAffeflbren* j denna höglofi.
Kongl. Hoffratt/ stmpt Häradzhöfdinges vthi öster-botn/ den Edle och Walb. Her MZCHAELS GVL-
LENSTOLPES/käralfleligeHuuMwes/) dödafo»
»en/ hwilkcn hclr ligger sir »at ögon/ crfast nu och nyttiar/ <l>«hon offia lillijka medh osi/ja «ff dhetla Helga rumm« hört haftver/ «ffXsa.f/v.!. the rättferdige warda borttagne fot olycko-
ne/och the som redeliga för sigh wandrat hafwa/kom-ma til Frydh och hwijlaS vthi theras Camrar. Rätt-
ferdlg är ingen Mennistia «ff sigh sielff/ly wtz clre allesammansasom the orene/ och alla wara rattferdlgheeter aro
frforn ett oreent klade. (Efa.<s4. v.d.) Men CHristusOEstts/ then Rättferdige/ hafwer of* genomsin kunstap
rättferdige giort/ (Cap. jj.v.n.) och Mmm ratt-ftrdige vthan förstyllan ass hans Nadh/ genom fI)M
Forlostmng fom j CHristo lEfll stedt ahr/ hwilkcn©m>& hafiver satt för een Nadestool/ genom trona j
Hans Blodh/ Rom. 3. v. 24. 25. The rättferdige warda bort-
tagne/tcfe som che oförstandige mena/at therasAffstedhstal raknas for ett Förderss/ vthan the warda bortm,
gne och ahro j Frtzdh/ (5ap.5.v.2.3) che tt>«ri>« borttagne forolyckone/ hwllka Otypt lil m deel »pnfcflKW/Syr. 40. y.i. feqq.
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ecft f&famptt -ftlmäit »M cm fto*. The soM redeligen (t>*
thi thenKallelse ther vthi the kalladechro/ Eph. 4.v.i.)
för sigh wandrat hafwa (Herianom til alt behag/ Coi. r.v.10.) komma til Frijdh/lcke altenast ps jt<Ö«i« wägnar/ ti!
then otalige Ängla-Skaran/ och til the fulkommeliga
rättserdigas Stnöar/Hcb.u.v.22.23.) »s<m ock pa ckropsms
wllgnar hwilas the vthi sinä Camrar/ ja the aja bort
och komma vthi een Hammar/ och ssuta dören igen
esstersigh/ fördölja sigh ther ett Ognableek/ sa länge
Wreden gäar öfwer. Efr. 20. v. 20.

Hhr!altsa döden for henne och alla Gudftuchtige/ ftm j«n sallg
Stund h<loanstillias/een Aoo/een Hwtjla/ een Frijdh och een
SöMPN; ty för mycketßekymber/fom chenSal. g 9? SS g SR $&
f Warldenne haffl hafwer / hafwcr hon nu «m godh Roo/ ftst* fwart
Ztbtttl hafwer hon «n liufiigh Hwijla/ för «n ftffFf«3f> Slrijdh/ <«i
Lllstcligh Frijdh/ och för ett msdosampl Wakandc/ een fäfa Sömpn.
Ock fan ffrffjenflul oluijwelachteligen räcknas ibland the Salige/ om
jjtwlfa GUdz Ande lalar/ Apoc.l4.v-Ij. Sallge ahw the dö-
de/som j HERranom döö/här esster/ja Anden sager:
at the fkola hwila sigh iftan sitt Arbete: ty theras
garningar föllia them esster. The fom döö/ ellcr döde ahro/
tallas och Hro Salige/ dock icke alle (effter mange cbotffaMQtn
hädän MW/) w&<m the fom j HERranoM döö/ thet dv/
vthi een sann GUdz åtatoni och vthi Troon på CHrifium. Ocft
pai medh. theras Saligheet ii«« länge eftta- then ttmmtlis< Döden
dröjas/ vthan den stal sirax angaa/ häl' epet* siar i thejse orden/
nien eflfw originalstespraket/ kvr' afo ifvfin nti/ thel ähr/sasnaresom Mennistian saligen stillies iftan denne Walden: thet fom ock
Röfwarcn pa Korstt tilfades aff HCr«n CHrisio/ Lue. 13. v. 43. ja/
pa ttyt.wH stole ther om wara aldeles förfäkrade/ få.fdgci- Attden/
thet är/GUdz Ande/ som ahr sanningens Ande/ joh.y.
V. 16. At the stola bivila sigh tfrån sitt ©«&«#/ Sorgs/ Moc.
gangs och förföllttlsts Arbete/ty theras gernmgar/ (hwllka

ahro



chro giorde jGudi/ joh.;. v. n.Dcf> ahro andansFrucht/
(Gal. f. V. u.) fOlia them effter. Spmlta ©«&& aff ftföh ochBarmhertighcee effter sitt lsffie rtjkeligcn btlömr.

Sasom nu denne meljt be.tt FRWCN/ , som ock redeli-gen for sigh wandrat hafwer/ckhr borttagen for olyc-
kone/ckhr kommen fil Frtzd/ stal införas vthi sin £ttn'*10-Cammar/ahr j HEnanom toti)/ få äfa hon ifvän Nu/
chetär/iftansin eller Minut SAiIG/ ty Attden sä-ger at hon hwilar sigh ifrån sitt Arbete/ och hennesgärningar föUia henne effter. Nu fan fan ttsfi<ti&n och
frögdcligen säija: War nu/ ja NU/ NU/ tll fridz min Sial/
ty HERnn gör «8!) gott. Ty tja hafwer vthtagit mi-
tia Sial vthu Dödenom/ min Ogon ifran Tarar/min
Foot ifran FaU. Zagh wil wandra fot HERranom
vfyi the lefwandes Lande. *&<f[* Orden «ff dcn »6. pfai-

men £>ai>ibj V.7.8.Z». hafwer dcnne ©ai. FRWEN/ högt 4l>
flrtf/ at hon dem lcke allenast ossta brukal hafwer/ nät G3lJt>f> hafwer
gifwil henne lutjjön Wederauickclst effter Mootgang och Bedröfwclst/
vchan i fynnerheet hafwer (lkm sigh (il «n LMtapt &([waal&f / la»
tanbts thcr medh pastijna / at hon siundeljgcn vthi «n fann Gudh<acktighcel bcredde sigh (il cm faligh Hädansilrd och att fan mt
aldeles fkfdtvatl at iftan tfan Qfominuun hennes Siäl stulle
wara til fridz/ och hon ffullc wandra for HEliranom
j the lefwandes Lande. ©miu Sal. FRWENth «nf«f*

ncmlig Hmmnclse; Dem fj&jrtjebtäfttxtöom (il Tröst cd) iindring
vthi denne sioora Bcdröfwelscn/ dem cd) dcnne Hög-sörnHme Gudz
Fsrsambling (il behageligh Tiensi och paminnelse om cm Christeligh
Bercdelst (tl een saligh Hädanfärd / wil man thesse Orden kortcligen
forelaga / nagot wijdare at (fftmäntia ; %fax (il wij of hcreda
medh CHristi egen Boon / och schom; Fader War/ K»

AH TEX-



Vfal. lit. V. 7. S- F.

45«9ft? nu äter tn fridz/ min Sial/ ty HENrm gör
gott. Ty tu haffwer vthtagit minä etäi v-

thu dödenom/ mifn Ogon ifran Tarar/ mijn Foot i-
sran Fall. Zagh wiU wandra for HENranom/ vchi
the lefwandes Lande.
/fSOJJ menne flagz Skattar/ nemliga lordiste och Himmelfit,

Werldjlige och Andelige Miat £eaw«:n CHRlsius,
iA*tth.6.Y.i 9.io.u.{tiiMfoti: j stolen icke försambla eder
Ogodelar pä Zordenne/ ther Aost och Maal förders-
lvar them/ och ther som Tiufwar grafiva och sticlla.
Vthan försambler eder Ägodelar j Himmeten/ ther
hwarken Rost eller Vtaal forderftvar them/ och ther
Tiufwar icke grafwa eller stiala. Ty ther edra Ägs-
delar ähro/ tyer ähr ock idart Hierta. lordiste eiler
Werldjlige Skattar chro the/ som af joioifle Tittg församblas / fsr-
graftvas offia neder vthi jorden/ ia förderftvas och »aroa «I lord
i#n; ejfter hwilka W icke ftola sa lrägil sökia/ at wlj'icke läggia
wart Hierta ther pa (Pfal. <si.v. 11.) f&cr om förfahrenhee-
«en nogsampt witnar och sadana Församblare vchwljsar. Men Hitti*melste och Andelige Skattar chro the/ som icke förderftvas eller sir-
graftvas tUnna/ Ibland hwilka Himmelste och Andelige Skattar/ Hr
ock GUdz H. Ord cm dyrbar Statt och ett ojcmfsrligitKlenodium.
HERre huru hafwer jagh fin Sagt) sa kaar/ dageligy
talar jagh ther om / titt Buoh ahr ewinnerliga min
Skatt/ sager then H. Bavid/ Pfal. 119. v. 97. 98. item V.7Z.
tm Mundz Lagh ähr migh täckare an mang tustndestycke ©Ulp och Silfiver. Hem @uty Ord/ som mkallas GUdz



WiWtt SyM.v.s- vphsjes öfwer altthtt toMgit öch dprbart Hr/
Sap. 7. v-7- feqq. lagh badh/ och 11110,1) wardt glftvlN
Klokyeet/ jagh akallade och migh tilkom WWhetenes
Ande/ och iagh Holt meer aff Henne / ckn Konunga-
ryke och Förstendöme/ och RUedom hölt iagh för m-
tet emoot henne/iagh raknade ingen Ädla Steen widhhenne: Ty alt Guld ar sasom ringa Sand emoot hm-
ne/ och Silsswer är som Trek raknadt emoot henne.
lagh hade henne karare an aU Sundheet/ och Fa-gringh/ och vthwaalde migh henne for ett Lius: Ty
thet Skeen som af henne gaar/ vthftäckes icke. Menalt gott ar migh kömmit medh henne/ och otaligh M-kedom j henneS.HaNd/7t. Wlttklistn &cf*«f»« jj<fc ö«i*
na Andelige Skatten / och huru den samma hasswcr inlagil cgarens
Hieera: Som ockhijt kunna wijscrliga HERrens CHristi Ord:ther edra ägodelar ahro/ ther ähr ock edertHierta.Nu kan dhet icke wclil aff Mmnistior vchransakas och dsmas /

hwilkens Mennistios hierm ja ähr ineagil assdhe Himmclstc hafwars/
och / synnerheet aff fc«ii« dyrcbare Skalttns lutftfafjw / alt hon alt
f(jet som «iest högt aftttö och dyrbart ty\-/j<\ alt f|j« j hela Werldcn-
ne ahr/ ther emoot ringa och for almut afom-, Doch stulle na-
got $« om dömasajfMcnnistior: Kunne tui) ickeannat stuta/ ån ch«
6ro che Gudftuchnge Mennistior/ stm j 2B4flftän&cf/ och madan the ar»
ftiste c<fy{unb( %o/ wcfUiafft*? herliga och ttssserrjke ihktexler: med
s»llfa the paminna sigh theras dödclighcet/ sa ivUba dcn sJl<mnifs<*
lige swaghecen sadant tillaler/ och j det Sjjrtge bidiache He'nen Gud/ *

at han Wille lära them betänkia at the döö maste.
Pfal. 90. v. u. The lrösia och vppehalla sigh \ med fåtxina <«(f och
för sigh reaali Texcer emoot alibcdröfwclse/ n) elldoch the hasiva My-
kit Bekymmer j theras Hierta / (a glader doch HER-rans Tröst Siälar/ Pfal. 94 v. 19. o* > ftnncrheet
siyrkia the sigh cher med emoot den timmelige döden/sa at the och
j sielswa döden kunna wara ftiimodige/ Prov. 14. v. 31.

och



och fifcfcJfra sigh om ett midttitfftffitt ft)«f« rifflmcftga och ftrgänge-
liga: och at hoos HERren ähr Gladie fUfoUeff/(pfci.«J.
v.ult.) ssttf&«f!ofoe<fj<«: Latt of glädias och frocpaes /

och gifwa GUdi Ohra/ ty Lambstnst Bröllop ahr
koMMlt. (Apoc. 19. v. 7.)

Sij/ «n sadan gansta lrösierijk iijkttxt faftocL' ock &«m« Salige
FRUEN för sigh/ rnta (joit ckn me&l) op 'fyåt wandrade/ vchwaldt/
ttKöf) hwilken hon sigh vthi och effter sijn Wederwärdigheel (som
ingen Gudhftuchtigh den wi&flippa: ) tttfiat hajwer / tvatmiixs cher
om fulkommeligen sirfakrad / at HERren giorde och wor-
de görandes henne gott/ ty them/som GUdh frdrljaf*
»a/ tienar alt ting tili thet basta. Rom. 8,v.i8. Hon
lät cher medh fee/ ar hon tantti vppa en fali<s .£<söanf<fr& / och ti)cc
till sighGudeligen stickade och beredde/ som wij fä förnimma aff Per-
sonalicrne: Ia hon siyrkte och ttyt medh sitt Hierm emoot den f ime*»
liga Döden/ j dhet hon förwisso lrodde/ « Döden flfttlle wara
henne en Winning/ (Phil. 1.v. «.-)■ Hennes Sial stulle ta-
gas vthu Dödenom / Hennes ogon iftan Tarar/ och
Hennes Foot iftan Sali/ och Hon stulle wandra förHERranom vthi the lefwandes Lande. ©«ff* «pi^ne
Ordh som dhe ähro myckil ttSftttiUi sa wele dhem saledes bttrach-
ta/ at wij bestodom LExplicationem, och rtff hwadh tilMe chen H.
David chcffe Ord brukat hasiver/ och ff. Applicationem , huru the
tutina lämpas till närwarande Sarge-Act: Gudh wälsigne dhelta
wart forehaswande sir CHristi stull/ Amcn.

I. Vthi Explicationen besinne rcij (*) At dMnePsalMtN/W&flflF hwilken ff)epe£>t:t> «agne chro/ åt en s<tlis och lröfierqkPsalm/hwilken manga merkelige fententier och spraak innehaller / som hwaroch tm achtsam och Gudftuchcig &{f<ii* och Hhörare wdl ccfdnnci-j
warder ocksä denne Psalm citerat, och lijka som på npn aff Gud;
Ande conSrmcrat j Nya TestamMl/ mml. Rom. 3. v. 4. och 2.
Cor.4.v.ij. Hhr ock denne Psalm componerat och sungen rtff den
H. £)Wid/ tå han pchi sioor Nödh stadder / sör sinä manga och



hasstiga siettdw/.j fomifytti Saul tfo y&fyiihi bkff ttafftttim ge-
nom Gudz machtlge Hand ftelst och Uftfamat l som har om lästs/
i. Sam. 18- & feqq. capp. och 2. Sam. 15. cap. f/( thet 22. cap. Ass
denne paimen haftver han sigh ocksa tröstat vthi sin siora
Siälcangest/som sees aff v.j. DödMs sliaror f)fåt VMsattatmigh/ och Helswetis Angest/ haderakat vppä migh/iagh
kom j lammer och Nödh/tt. Mcdh samma Ordcsckt sii&>
kommcr han sin Mödh/ och wcf«t GUdh sir Hans nadige Hiclp. Pfal.
18. v. 4. feqq. thcr Hall stlger: Zagh wll lofwa och akalla
HERren/sa blifwer jagh ifran mina owenner sörlöst/
ty Dödzens Band hafwa omfattat migh/ och Belials
Backer förstrackt migh / Helfwetis Band l)afn>a om-
fattat migh/ och Dödzens Snaror ofmerföliif mig/.lc.
Som tienne iofsangm mcdh widlöfftige Ord bcstnfwcs 2. Sam. 22. *

(/3) At fyttft Orden som foreldfne %o kunna mcdh rat-
la kallas; Pictura hominis Chriftiani fub cruce (efe con-
fortantis, ty H4f affmalas huru een ratt Gudzdyrcka-
re/ sigh vprättar och styrcker/ j sin Nödh. Ther vthi »i*
bmachle (1) Soliloquium, At chcn J5. David taiat fyät medh sig/
cller ri( sigh och »ma ©tdi; war nu äter til ftldz min Sial/
sägcr han. Soliloquia finner man Gudeligcn btstrejfi,c : och «n BcclMcnnistior haftva den plägstden at the tala for sigh siclfwa/cllcr mcd
sigh sielfwa allcila; ett säkert och ogudachtigt Samtaal fjålla fjjen
rijke Akcrmanlien medh fiini ©tai/ Lue. 12,. v. 17. 18. 19. han sadewidh sigh sielff/ hwadh ai jagl> göra? k* i«m Sial/gör tigh goda dagar/ äat/ oricf/r tt>ar #at>k Samma-
lcdes :Luc.i<s.v.j. feqq. talar then oratta GärdzsogdkN wedsigh sielss/ Ijfoaol) stal jagh göra? k» Men lhcn H. Da-
vid fyafmt mcdh sigh sicljf ettet nicdh sine Sial j dcsic Orden e«
gudeliglt Taal; sasom ock?lai. 41. y. 6. Jpwadh b(U'6fftW t\l
tigh min Sial-/ och dl)r sa m-oligh j migl)?/ hoppas
vppa Gudh: ty )agh stal'än nu tacka honom/ at Hall
f)iflpCt' migl) medh sit Ansichtt. Thcsse Orden reerar K.

B D<>



David <fn itu en Ä i samma Psalm/ ochhonomcher medh flticw
säsom ock jchen 43. Pfalmen, v. uit.

(z) Bttrachtt wij Solarium, den Tröst/ m<&& hwilken hansin Sicll pprällar/ War nu ater tili fridz/ ejsier originauffc
spräket ty&tttjj«f<l:Revertere anima mea in requiem mani:
lhtt ahr/Tu min Siäl/som tiifhmU hafwer hasst tIN Lllst j
HESranom/ (Pfai. 37. v. 4-) och m* sager: HECrenIwffoer ofivergiftvit migh/ HEAren hafwer förgatit
migb/ Efa. 49. V. 14. Mm han hafwer lwredenesOgna-
blek som snarast bortgömt sit Ansichte för tigh/ menmedh ewiga Nadh wil han förbarma m öfwer tigh/
HERrentinFörlossare/ Efa. H.V. 8. fördenstul/hwadhbedrofwar tu tigh/ och ahr få oroligh j migh? lijkasom
tu wille fty ifrån ml) sielff/ kom til tigh fWff jgcn/ i>M«<* tigh och
WiflFiwöjj och vihi tiu forriga SamwetzRoo/ och war ater till
ftidz/ (soml war Text siaar.) ThesseOrden kunna »<JI brukas pä
chetta Säteet/ asscm §najlfes och Gudhftuchtigh Menmstia/ somMootgang/ Forfölielse/ ja ock 2itifctf)mm3f) med sioor Frimodighecl kan
öfwerwinna: Men j synncrhcet nclr cm rcilt Christen förnimmer den
limmcligc Dsden nalkas/ och han stall hädän stillias/ tå kan hanfrimodellgcn f#a:Revertere anima mea. Sa giordethen Gudftuch-
tige och Frimodige Bistoppen j Antiochia, Babylas, Ty när chen
ogudachtige Keisaren Decius, hwilken anMe chen ©tunte (fora
gftfSlidfm-Annochrifti zfj, Ock n<fc han gansta manga Chrisinejcmmcrligen hade lätit mörda och thcr ibland achstillige Bistopar ochFörncmlige iarare/ ta haswer Babylas förbudit honom sasom en o-
guoachtigh Tyrän/ som ovphörligcn torsiade cjfter che Chrisinas Blodh/
at komma in vchi Fsrsambligen: Men j?«'fa«n lät grijpa denne
©ut)frucfe%Babylammcof) tree sina Söner/ sampt Husiru och Mo-
der/ och n<lr che vchfördes tili Martyrium, få hafwer chen Gudftuch-tige Bistopen tröstat och förmannat sigh (»r§<in ftt>tfwel ocksa tfyt
«ndra sinä) medh chesse Orden: Revertere anima mea in requi-
em tuam. thct chr/ Tu min Siäl/ som haswer warit j
en ringa ting trogen/ tu warder nu gaendes in .vthi

tin



tiu Himmelste Faders gladie/ Matth: i;. v.«. «fö honom
ma mcdh rätta lämpas Efaja: Ord. Cap. 37. v. 1. 2. tI)M Jiaf*
ftrdige forgdds/ W och ingen ahr som lägger thet pa
Hiertat/ och heligeMän warda bortryckte/och ingen ad)>
tar ther på: ty the ratferdige warda borttagne for O-
lyckone/ och the som redeliga for sigh wandrat l)afiDa/
tomma til Fridh/ och hwilas W theras damm.

3. 33«»:<i(&K mRationis momentum : & quidem Primum.
Orsaken som then H. David ljaftt>« fcowft at salcdes vpmuntra fin
Sial/ stes «ff filliande Ord; saftm Först: Xi) HERren gör
tlgh gott. Och f<« David här icke allenast på the allmenne Wäl-
gerningar/ hwilka HERren ©tlbf) bewijser «K« Mcnuistior/ bcsynner-
llgen them Gudftucktigom/ j thet han later sinä Sool vpgaa
öftver onda och goda/ och later regna öfiver Rättfer-
diga och Orättferdiga/ Match. f. v. 4;. doch ufynMtu&n
ähro Hans Helige j Nadh och Barmhertigheet/ och
han haftver ett Vpstende vppa sinä ' vthkorade. saP.

4.V.1;. Men then H. David seer hcfr enkannerligen på den 2B41»
gerning som GUdh honom bewijser \ fin Nödh/ Förftllielse och im*
gest / som thet siums tm ass siregaende Ord j denna Psalm; och aff
den YI. V. Is. 16. ssax\ akallar Mlgh (säger HERren)
ty wiUjaghhöra honom/ jagh ahr medh honom j nö-
denne: jag stall taga honom lher vth/ och lata honomtll Ahro fontilta/ K» Vthi $m Grekiste Texten siaar gto
bequemlige och lydelige ordet medh hwilketförstaas at Gudh
% fåwäfrj moolgangen som j medhgangen war Euergetes, tfyctåfytl
Wällgernings HERRE och W<lllg<rnings Fader / ty f)aftttf iV$
Kötzlige fader som osi aga/ och fruchte them/ stulle
wij ta icke mykit me vnderdanige wara them Ande-
lige Fadrenom at wtz ma lefwa? sager Apostelen Hebr.
12.-v.p. och hwilken f*mm älstar honom strassar han/och hafwer ett Behagh till honom / sasom een Fadertil Sonen/ Prov. j. V. u. Vchi then Hchraiste Texlen läses thee



Ordet Gamäl/ piltit teatfottt wedergälla/ ock j fynmfytt sa m~i
dcrgalla som een Moder handlar mcdh (t( Barn n<fr hou ch« iftan£tto&crjj*mtolfm afwäuier / och gifwer thct fen sädana Spys/ som kan
mttya jfraflfwr gifwa/ <fofcoc& chcn .©pijfm Hr Bam« j förstone to
te (tjfa Smakaude eller Behageligh. hwilkcn Metaphora ellet iijk-
nelse icke stal si)nas of för ringa/ emcldan wij thct alle erfahrit baf*rce / och GUdz Andc i chcn H. ©friflfr om ecn sadan öftt><fninj#
tatar / Gen. 21. v. g: och n Sam. i. v. 22. och lijkllar the Hnfaldi-
ge/ som Gudz Ordh höra mcdh iängtan/widh sasomEiai. 18. 9. Hwem stal han ta (nemligcn GENREN) lära
WDYeet? Hwem stal han lataPredikanVörstaa?them
afwandom ass Miölkenne/ them asstagnom ifran
stet. och pfal. 131. v. i. när jagh icke satte och stilte mi-
m Sial/ sa wardt min @idl afwaand/ sasom een i-
■från sim Moder afgaani» warber (och % sedhan t>t^nstätzcll.) Mcn Moder som sit Barn afwanicr/ ehuru wäl hon stryker pa
sinä Bryst nagol billert och illa Smakande/ dochWkdergaller honthct salcdes/ at hon wänicr ssamcf lil dhct somcffter ahren och Hl-
drcn fast hälsosammare chr/ och kan giftva Kroppen &4f«»; Styrkio:
Sa gör och .ösawreat »& GUdh/ thcn Himmelste Fadren/ (hwil-
kcns Hierta fast mefn'rt röres «ff Barmherligheet än ett SKoö«f*
,jf)tew<w Efa. 49. v. 15. Jer. 31. V. 20.) han blandar ossta Blttcrhcct
och Wcdcrwärdighect ibland dhetta Timeliga'/ at thet ma blifwa ost
Widrigt/ och x\)tt Himmelste oj? sa mykit kckare; tfytt sm Auguft.
sa talar: ideo Deus felicitatibm terrenis amaritudines
alia ut qu&raturfelicitas' , cujtu amaritudo non efl fallax*
Di när foefle Zordifka hyddor blifwa o§ widrige/ ta
sucke wij ejfter jemman som affHimmelen ähr/och ost langtarat wtz tyer medh mage öfwerklädde war-
da. (z.Cor.;. V.i) Za/ när Beorofwelsenförstoor bltf*wa- ropar man ther effter medh langtan/ Eia.ld.v4tf.
Sa giorde chen H. Prophcten Hlias/när han fordrifwcn ttsrti':fl)et
ar nogh/ säger han/ Tagh nu HERre minä Sial/jagh
apt* icfe bcktter an mine Fäder/ l. Reg. 19. v. 4- s- che»

Gud.



Gudhfrucktige Tobias Sammalcdes: HERRE bewijsa Migh
Nadh/ och tagh mm Anda bortj Fridh/ jagh wilhel-
ler wara dödl) an leffoa/Tob. j. v.ö. sij/sä wedergaller
HERREN / och sa gör han ost gott!

Secundum momentum, cllcr dm a.Ndra orsakcn / som Da-
vid hadc at firmana sinä Siil! waila fil sridz / war dhcnna: At
f)(£vtm hade vfytaQit Hans Sial vthu Dödenom/ Hans
Ogon ifrån Tarar/ och Hans Foot ifrän Fall. Vchur
DödenoM tö)t wisscrligcn Hans Sicll vlhtagcn / når han blefftelst
ifrån sa Ficnder/2.82m. 21. &c. cd) j synncrhcct iftan Saitte
Handh/ när han honom kringhwcrjfot hadc/ i. Sam, 23. v. 16. och
*>ftm Sm Soilsi AbsoloH lisiigc vpsaat/ 2. Sam. 18. * hwarstre nät
han alt lhetea fiöf> pamimc/ talade han for HERranom een
herllgh wijsos Ord/ ;?• Sam. u. v. 2. feqq. HEAren ar
mm Kllppa och min Borg/ och mintfrelfare: Gudh
äl)f min Tröst/ pa honom wil jagh trösta:mmSköld
och mine Helsos Horn/ mit Beffarm och min Xii*
fiycht/ min Frelsiire/ tu som migh hielper iftan O-
ratr. Jagh ftnl lofwa och akalla HERren/ k» som han
&£« gansta widhlöfftcligcn f hcla Capillet gösr. At lhen H. Da-
vid sagcr häc sijn @idl wara vthcagen vthu Dsdenom/ ffKr fcocö
Siälcn % o&iSöd&lj / lhet ähr försiäendes om Infmt / tr) när Siä-
len fftljj ifrån Kroppen/ ta ähr ändal: och sa wardcrthtt Or-
del i\jvxn cllcr ©tål offta fcrtifat;3«ft«ffl«ifef ffr stelfwa^iiftvet/sasom Math. 2. v. 20. The ahro Döde som soro effter
Barnsens LWoch J°h. 10. v.n. 1;. 17. Jagh ahrtben
goda Herden/ sägcr Chnsius/ och later mit Lijff för Fa-ren. fs« dock vthi Grckiste Tcxlcn siaar jfe} lhet #« / Siäl.
Wijdare säger David/ tu s<»fn>« vthtagit MIN DgON lftan Tä-
rar: tjjtt ähr/ Tu HTNRE/ 2(i;mc*«(sc Gudh och Fadcr/ haflvcrmedh lin Nadige Hielp och 55cf!4rm/ wibfat ta chtt swäsi
raate i ftor(!a Fahrlighcct/ och ther mcdh ftclst miO ifrån den angest
och ,Q»art( / ;«<# vthi war/ hwilkcn Tararna vthu raitif Hgonft^te*B in och



och chr tfyi itoåti MlitftlM ffjm-O. David altijdh fcrtjt fina 3faf<J<&£
ningar ocbSfof&tclfa f;<tftoa- vlhgutit sina Böner till GUdh och tla*
m sin Nsdh mcdh Tarar / forn fert «ff Pfal. 41. V. 2. Niine
Tarar ähro mm Spijs Dagh och Natt/ tå thedage-
liga tili migh säja/ hwar % mi tm GUdh? Pfai.;d. V.

g- Rakna/ O GUdh/ mijn Flycht/ satta minä Tarar
vthi een Lägel: vthan Twiswel räknar tu them. a»m
i fynnatyct hafwer han fM Wta låtatl när han maste jty för sin egen
Soi,/ lftan siltKongl. Rcsidcntz j Jerusalem/ och saja till sincMän:
(i. Sam. Is. V. 14.) Nu latt o? fiy/ ty hckr bllfftKT ingen
Undfiycht for Abfoion, stynder eder/iät oj? gaa at hanicke ähr snarare an ns/ och fåårr o§ fatt/och drifwer
in vppa of thet Ondt ahr/ och flaar Staden medh
Swerdz Ägg. Sij tå hade han wM Orsak at Ma Tarar/ som
thee ock staar i samma is. Cap. v. 30. David gickvp fot*DlliO*
bergez och greet/ och Hans Hufwud ivaat styylt/ och
han gick baarföt: tl)ei* tili alt Folket jom medh honom
war/ hade hwar och een förstyylt fin Hufwudh/*och
giNgo VP att gratandes. Mr ha», f&ömfM iftän all sin
wanda frelst ivat-/ mon han itftjå hafwa |afft Orsak at säja 1 Tu
.jxrarare/ hafwer vthtagitMljn Ogon ifrån Sarat*/ och gladia
sigh at han hafwer medh Sårar sädt/ och worde medh
Gladie vpstckrandes/ pfai. u<s. v. s. j dhetat Gudh sielf
afftorkade alla Tarar aff Hans Ogon / (Apoc.ii. v 4.)
Än ylerligare silger David: Tu hafwer vthtagit Mtzn Foot lftan
gall. thet ahr /Tu HERNE som ast omkring m§l)/ ehwad
jaO gaar eller ligger/ och feefalla minä Wagar/?fei.
I^.v. j. Tu seer och HERre/ huru manga Fien-
der ahro/ och huru manga sattia sigh vp emootmigh/
pfai.).v. 1. Men tu HERre ast min Tilftycht och Stark-
heet/ Pfai. 46. v.i. Tu hielper migl) ifvå mina Fiendcr/
och vpMer migh ift-d them som sättiä sigh emootmigh:
Tu hielper migh ifran the Wranga: Tu hafiver offta
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fralst Minä ©tai ifvå Döden/ och Minä Fötter ifran
Fall/ Pfal. ;6. v. 14. Wlsscrligen war chet %<£xmm Werk/ at
David få vnderligcn vndsiap alla sinä Fiendcr/ och Hans Föttcr frcl*
ftes lftan Fall: fafom n* Saul befalte Jonathan och alla
sinä Tienare at ssa David lhial. I. Sam. Ip.v. I. han
foor effter at stiuta David igenom medh ett Spiut/
ja at när David week undan/ foor Spiuttt j Wag-
gena/ v. p. 10. han lät hela kartena wakta honom/at han
matte dräpa honom om Morgonen/ v. n. ij. Saul
kringhwerfwer David/ Cap. Is. v. 26. &c. Vnderliga vnsiap
ock David ohe kloka raoslagh jomAchitophelsasAbfolon emooe Da-
vid / som thcr om lästs /z. Sam. 17. v. 1. feqq. Therföre kundchan
»dll mcrkla/at chcn Alzmcchtlge Gudcn/som,'honom/la han än nu een
Yngling war/ gaf honom the Kraffeer att han kUNde sta bade
Le)on ccl) Biörn / och nederlaggia then förstrackeliga
©oljafb / I. Sam. xi. v. ;6. fo. Then samma Mechtige
Guden hade och hulpet honom ifra alla Hans Fienders
Hand / 2. Sam. 22. v. 1. och icke chet allcna/ vchan ock ta Dpfc*
zens fnaror hade omfattat honom / och Helwetis 3ln-
gest warrakat vppa honom/och han kom j Zemmer och
Nödh/ och mu* han ta akallade HERrans Nampn/
sij/ ta jrelste HERren Hans Sial/ som han dheM bckan-
ner och bersmer vthi ohenna «6. Pfal. v. 3. 4.£>f)tint wäll ftJCDei'*
galler HERREN/O huru gör han ofi gott!

Tertium Momentum cller dc» Tridlk £>tfattn som then
H. David vpwäkte at siiliä sinä ©i4l / at hon matte wara ftl
frtOs ;mx lhenna: At han wtx förjakrat /at han stulle Wan-
dra for HERranom j the lefwandes Lande. Ockchrthet
icke nogh at man thesse öi-öcn lämpar til chcn Herliga Gudztiensi/ som
höltz vlhi lerusalcms Tcmpcl / om hwilkcn siaär i besiueel på thenne
Psalm: lagh Ml betala mijn Löffte for
alt Hans folcf z vthi Gardarna at HERrans Huus/Mty tigh Jerusalem/ Alleluja. Som han ock mangeMes l«*

tet



tä f« fin Htlttans sm& ock itlngckn til at fcffttö HMsns Tcm-
pci/ fåfomPfai. 27. v. 4. ett bederjagh afHEßranom/lc.
och pfai. 84- V. 3. Niin ©täi längtar och trangtar effterHERrans Gardar/ min Krop ccl) ©tai ftögdar sigh
Vt\)i lefivandes Gudl. Vthan sasom denne inncrllga Frögdtll/
(soin David hade fil -fxrawmtf Huus/ tfyt han sägcr: MM Släl
langtar och trangtar effrer HERrans Gardar/ och v'
fhi HERrans Huus/ ty han/hansKrop och Sialfrögda-
de sigh vthl lefwandes GUdl) ww honom och allom Gudh-
ftuchligom «n Förfmaat til then agwiga och «Oimmciflc Glädicn/
sa strstaas hclr sirnemligast/thet Oförgänglige / ObesMltM-
deoch Oforwanstelige Arswet/hwilket förost idimme*len förwarat äl)t' : I. Vet. I. v. 4. Ty i Grundspraket säger han/ sigl)
wlllia MU&MLiphne Jehovah, m föt* HERrans Ansichte:
och pfai.- 6. v. i 4. ftögdar han figh /at han stal -ttxm&ra for
GUdl/ vthl the lesswandes LlUs. Dcl) kan medh Maeller
egcllteligcn här j Werlden icke kallas llagot the lefwandes Land:
ti) mit j Döden ga wij har/ andoch wij nu lefn>a: in*
gen hörer wart Begar/ som wll Lijfwet gifwa:
(joo kan flippa af thenna Oö/ w% maste aUesammans
döö/ och til Asta blifwa. Ähr thet icke stoor Sorg
ock Graät/ ©sdi och LU stal stillias ath. U<n j #«
Mwiga mfmt/ ther ingen Död mehra ahr/ ther f><£%
ren Gudh stal boo medh the vthwalda / Apoc. 21. v.
;. 4- ther ähr the lefnxwoeö Land. ftm Damd sigh chcr
medh tröstar j chenna och chen 142. paimen v. 6.HEne/til tigh
ropar jagh/ och fager: Tu aft mit Hopp/och min Deel
vthl the lefwandes Lalche. Ock totta ware mimmi Expiica-
tionen eller Orda förstandet: foltiCf nu

11. Applicationen, Hurulcdcs ff)C(]c mcrkclige Orden kunna ol)
fil Nylea föras/ iampas (i! thcimc Gal. j HERranom affsomnade
FRUTN och j f\)mmi)Mt bfjcm Högtbedröfwadom (il Tröst och iin-
dringh j Bcdrösweljcn. Ock som j dhcjst Orden ttfmdfo* Wtl

rält



ratt ChristensTrost och Styrkio j nodenne/ $« chr/
j Nödl) och 2>o>l)/alffåw(Ctt>ijffKm (A.) op allom j gcmeci, /

som wij alla Tröst och Styrkio j nsdenne bchöfwc/ saledes (il Nytio
bruka/ac wij betänke hwar »tfyitmm chenne Tröst och Hmttsiyrkmng
besttlar: Vlemligen.

(i) In Soliloquio, at it>tj tale mcdh och öl op siclfwa/ chet chr /

at wij hoos op wäl bctracktt/ hwadh wtj chro? hwadan Moolgaligcn
tommer l och huru wij dcn stole »pwga? Gaa wij tit op sicljwe/ och
UtMc &wä& »ti flff ost sielfwe al;rc / sa maste wij bckänna mcd
Patriarchen Abraham, at Wtj ählt SDftlll och Asta/ Gen.
,8. V. 17. och medh Job. (C. 15. V. 16.) at wtzckhro Styg-
ge och Onde och indricka orättferdlghetena sasom
WatN. £n>ilfcf gor swarmodige Mitfar/ men twärt om baåntie
»ti hwad m aff GUdz Nadh ähre/nemllgaGUdz Faders

i?. v. h- Gudz kareste kallade F)tl-
gon/ Kom. I. V. 7.GUdz Barn/ Gudz Arftvingar/och
OESU CHRisti Medharfivingar. cap. 8. v.,6.17. f*
warde m i H«»ranom ftijmodige/ och Mk saledes (il op sielftva:hwi bedröfwar m tigh min Sial/ och at)r sa ovelianimigh? hoppas vppa Gudh.' Wij ahre ju alle ©Ut>sBarn genom lESU CHristi Troo/ och wij sa man-
ge som döpte ähro/ hafwom ikläd otz S€fum CHri-stum/ Gal. j. v. 16. 17. chr nu GUdh medh ost/hoo kanwara emoot os? hwilken icke hafwer stonat sin eaen
Son/ vthan gifivit honom vchför 08alla/ hurustul-
le han ock ick< giftt>a of? alt ting medh honom? therföremv til fridz min Sial/ war til ftidz/ och betåutw au
lenast dhella / hwadh m åfti nemligen eenChristen/ (Otti fydftotvi
Döpelsen ikladt tm lEsum <Zsviftum/ och haf-mv asssagt Diefwulen och alt hansWasende/ och lof-
wat/ tigh tilitä troo pa GUdh Fader/ GUdh Sonoch GUdh then H. Anda. vthal, betänct och hwadan cci? f&dan Mootgangh lommer: nemligenassHEßranom/ ty affhonomC kom



kommer Lycka och Olycka/ LU och Dodh/ Rijkedom
och Fattlgdom / Syr. 11. v. 14. therföre ivat Ui fttdz Min
©täi/ ty Gudh som laZger tigh ena Byrdo vppa/
han hielper tigh ock/ w hafwe een GUdh then ther
hielper/ och HERREN HERren tm ifvä Döden
frelsar/ Pfai. 68- v. 10. «. Ehwadh tigh Gudh alag-
gia kan / lat M tlgh ther aht Nöja! kommer nu «iffamman
«ff HERranom/ sa »41 Mootgangh som Medhgang/ hwq stulle »ti
ta icke den vpmga sasom aff H«»rans Hand? och faija: War
til ftidz min Sial/ och sorkasta icke HERrans Tuch-
fan/ och war icke otoligh/ ty hwilken HERren elstar
honom strassar han/ och hafwer ett Behag ta honomsasom Fadren til Sonen. Prov. ;. v. n. a. &«<*«* m,n Siäl/
effter tu ast Gudi kiar/ sa maste thet sa wara/ v-
f lian Ansechtning kan tu icke blifwa/ på thet tu ma
bepröffuat ivatta / Tob. n. v. Is. beröm tijtf) aff Be-
drössuelsen/ och weet at Bedröfwelse gör Talamodh /
Valamot)!) göörFörfarenheet/ FörfarenheetgörHopp/
och Hoppet later icke komma på Skam / Rom. 5. v.;. 4.
Sij/ när w på tfcttf a Sckeet op *>f)t Assootgangcn bcmanna/ sa åfyt lhee
«ff Gudi/ ty aff ost sielssue ahro wij icke bequämlige na-
got at tankia sasom aff of? siclffuom/ men ahre tv% til
nagot bequämlige sa ahr thet ass Gudi: 2. Cor. 3. v. 5.
och lasom «n sadan Hierlerörelse och Bemannelse kommer aff Gudi /

sa % dhen altijdh sammankmppat medh innerligeSuckningar fil Gudh:
ly effler wy ahrom Gudz Tempel och GUdz Ande boori
0$ / 1. Cor. j. v. iö. och z. Cor. 6. v. id. sa kan thet icke a»»-
tms wara/ ån når wij vpmumra »år SiältilHopp och Tolamodh/
at wij ock sucka (il Jpsrao GUdh om Hielp och Bqstandh / om
hwilkct »n op tunna flrsäkra/ och faija: hwadh bedröfwar M
tigh min Sial/ hoppas vppa Gudh/ jagh stal an nu
tacka honom ar han hielper migh medh sitt Ansichte.
item, mx jagh ahr j Ängest/ ft äkallar jagi) HER-imi



vati/ och roopar UI min Gudh/ sa horer han minä
o\bft ass sitt Tempel/ och mitt Roop kommer för ho-
nom til Hans Oron: Pfal. 18. v. 7- kan altfa dhetla wart So-
liloquium, nata tlllijka cum Deo Colloquium: ett Samtaal tticfefj
Gudh; ty cm innerligh Boon / helst «ff ett dngfligu Hierta/ chr icke
annat in ettförtrogit Sammal medh Gudh jRopa til tmgW sager
HERREN/ sa wil jagh swara rtgh/Jer.». v. j. ochbe-
staar dhetta HERrans Swar vlhi sielfwa -Hiclpen/ stm han ock sielf
stlger pfal. fo. v. Is. Akalla Migh j nödenne / sa wil jag!)
hielpa tigh. och pfal. 91. v. 14. feqq. han begärar migh/
ty mi jagh vthhielpa honom/ k» O huru 6<fö« chrowijsom wele huru wij op siyrkia stole i nödenne! O hmu lycksalige <%o
wij som kunna trösteliga si-amgaa til Nadestolen/ saa
Barmhertigheet/ och finna Nadh/ pa then tijdh ost
Hielp behössues/ (Hebr. 4.v. uit.)

(z) Besiaär dhenne Trösien in Crucis temperamento, ty at
un ptägato SWflmtfßa kan wara roligh / och scha: War tU ftidz
min Sial/ &&« kommer ther «ff/ at hon (tfUtt Korstt »««» drä-
geligit / nyltigt och «ff Gudi palagl / (jroilfcn thet ock ; sinom 3ijö£
dnt>r« kan. drageligit ähr wifferligen Korstt/ chcr sfn>« wij oj
hugna kunna/ ty Gudh ahr trosast/ som icke later oy
ftestas össuer war förmago / vthan gör medh Fre-
fielsen cm vthgangh/ sa at wij kunna draga/1. Cor.lo.
v. 13. war Moolgangh kallas ett lUstigt Ook/ Hof. 11. v. 4.
han allas CHristi Ook/ och een lätt £sort>a/Matth. 11.

v. uit. hwarföre förvndra wijost ickepa then heeta som
otz wederfars/(pa thet wij mage försökte warda) ltj-
ka som ost hende nagot nytt/ vthan wij glädioms hel-
Uv/atm lijdom med CHristo/ pa thet wlj ock ftögdas
och gladias magom vthi Hans Herligheetz Vppenba-
tflfc» i. Per. 4. V. n. Ij. wij tröste op ock ther medh at moolgan-
gcn clhr op nyttig: ty liika som Guldet genom Eeld/ altsa warda ock the som Gudi behaga genom Bedröss-
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uelsens Eeld bepröfwade / Syr.z. V. ;. ochAposiolen silger/
at wtj ther öffuer stola ost frögda/ at wtz een ltjten
Tijdh lijdom Bedrössuelse/ j margehanda Förjokelst/
hwar sa behöfwes/pa thet war Troo stalrattsinnigh/
och mtfit kosteligare befunnen warda/ antyet förgan-
a/iiga Guld som prössuasmedh Eeld/ 1. Pet. i. v. 6. 7.
tytima mt mootgangsNytta bcstrifwes merkeligen z. Macc. 6. v. 13.
fcqq. thet wij wål merkin stole/ cher Orden sa lyda: thkt aI)U een
stoor Nadh/ at Gudh styrer Syndarena/ at the icke
altijdh haswa Framgangh/ urban dbt* hardt nar themmedh Strasset. Ty HERren war GUdh bijdar ickesa lange medh of som medh annot Folck/hwilka hanlater ga /fa thes the theras Synders Matt vpfylt jjaf*
wa/ at han ta ftdan strassar them: vthan han förta-ger thet of/ at wij icke göra alt formi)cfif/ocb han på
sidstonne icke pa of hamnas stal: therföre hassuer hanaldrig medh allone tagit sinä Barmhertigheet bort i-
fran of/ och om han ckn ost medh een Olycko nepst haf-
wer/ sa hassuer han doch icke platt össuergifwit of/ och
chet % som Gudh ficlfsciger (pfai. By. v. 33. 340 £faob Wll hekM-sökia theras Synd medh Rijs och theras Mistgerning
medh Plagor; men minä Nadh mi jagh icke wenda
ifran them / och icke lata minä Sannmg feela. Ock
dhee som aldratrösteligafi ähr/ mooegallgen kommer icke Gudi Owillcr-
ligen ass nagon Misigöimare/ vthan ass Gudh sielf/ sasom aff m*
Himmelst och Barmhmigh Fader / som iätä ther medh see sittBehag fil ost/ Prov. j. v. n. och jm Kckrleek/ Hebr. n.v.
0. hwilken nepser of med matteligheet/ at wy icke ma häl-la of ostyldige/ jer. 30. v. n. och at wij icke medh Werl-
den stole fördömde wara/ 1. Cor. n. v.32. Och sasomhan sargar få laker han/ och han heelar thet han fla*
git hassuer/ Job. /-. v. 18. han förwandlar war Klagan

jFrögd,/



j osi mx Sack/ och omgiordar otz
medl) Gladie Pfal. 30. v. u Här wldh haller ggl> David ffc*
dtligen och cher om sa frijmodcligcn taiat Pfal. 68- v. 21. Wij hass>m een GUdh chen cher hielper/ och HElißENHer-
ren/som iftan Döden frelsar: la/ har medh kan ockhwar
och «n bcdröfwat Sia°l sigh siyrkia / och fåjw mcdh dhcn Gudhftuch^
lige Sara/ aff Tob.s. v . «. thetweetjaghförwisso/chen
©Utu ftenät* han warder esster Frestelstn tröstat / och
lfran Bedröffuelsen förlossat/ och esster nepsten finner
han Nadh.

(?) Bcstaar thenna ttSflm in pacis & requiei condimento,
at nåt ecn eengzligh Mmmstia salcdes hafwer siyrkt sin ©iå( / och
vthgutit sit Hierta för HERranom) i. Sam. i. v. $.

tå kan hon tmm fts sielf j sit Hierta och fcfjrt: War NU afet»
tll fri&s Min ©täi/ flå vch alla oroligc Tanckar/biiffattr igmv.
chi lin ftotge Roo/ kom igen till fin liuftiga Hwijla/ Stilhccl och ©la%
die / och war aldrahclst thcr medh lii frtOs / quod revertark in re-
quiem tuam, at tu ftalt ingaa lii then egfctga Roo/ J?it>ij(<i/ och
©la*bi<* Hcn Gudhftuchtigh Mcnnistia önstar högcligen och sökermcdh al Flyt lher esster / at hon ma haswa Roo och ett frijdcligit
Tilstandh/ få långe Gudh unnar henne h<lr at lefwa; ty Wij ähl'ostapade af frijdsens Gudh/ Rom. iT v.;;. Äterlösteajf
honom som heter och dl)t* / e&. 9. v. 0. ocy
helgade aff then 'Helige Anda som ock kallas frtofjfen*
Gudh/ I. TheflT. ;. V. 23. Mcn taenne Wcrldennesßarnhaf-wa ingen Roo/ ei Heller befthta the sigh om någon siadigh och osirfal-fiat Roo/ vthan the möda sigh vthl sinä manga fahrlige
Wagar/ och saja icke «n gangh / %sstmi hwijla ti&) na-
got lljttt/ Efa. f7. v. 10. Vthi chct Helga Spraket hafwer et

sit Nampn aff lchande iii och ifrån/ lijka som Myrorne til och
ifran lspa / och jpnes ini« hwadh the sirrätta. Altsa ähr thet mcdh
lhcm som thenne Wcrldenne sa Uåx hafwa / hwllka göra sigh
myken Oroo/ the famfa tilhopa och weeta icke lw thet
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faa stal/ och tl)eKlftva gaa bort som een
;y. V. 8. ja platt intet ähro che/ och leffua doch sa sa-
kert/ v. 7. Ock chuw vt&l the Gndhftuchtigc Mennistior som
sökia Frijden och fara honom esster/ pfai. 34. v 15. ma-
ste ock mykit lijda/ och theras Werck/ (Hngest/Fsmeetoch
Moolgangh/) ahr dagellga for f&em/pfai. ;B.v, 18. sii kun-
na the doch behaUa och aga sinä ©taiat* genom sitt Tola-
modh/ Lue. zi. v. ip; och Ma j sit Hierta / wtj wlliom tijga
och icfe vplata war Mun/ tu HERRE stalt wäl a>
rae/ Pfai. 39. v. ii. My hafwe wart Hopp til HEnan;
wij haffue war LustjHEßranom/ och befalla honomwara Wägar/ han stal wal görat. Pfal. $7. v. ;. 4.5.
Ock dhctta chr Den tåm @i<f(cnc£ /'Den mwärtes Glcidien/ och
ecn trygg Samweces Hwijla/ och mcdh dennc inwertes Sicllennes och
Samwctzens Roo ocfo'&933l)c«f/&afttK» ohe HeligcFczder/sasom patti»
archerne / och de andra Guoz Helige Mcnnlstior sigh vppehallit / no-
Za achtandesochwcZlbcsinnanocs/at igenom then tranga Por-
ten och pa then jmala Wagen maste wij inga til thet
Ewiga LMuet/ Math. 7. v. 14. och genom mykin Be-
dröffuelst in j Gudz Mke/ Ad. 14. v. n. Beftijtomockost
om dhenne Slälencs Roo/ och Samwetz Witnesbyrd/ at
wij vthi Enfaldigheet och GUdzReenheet/(vlhi Salming
och vchanSkrymean) mage wandra pa lordenne: 2. Cor.
1. v. 12. at wtj ock mage op vlhl Mootgangen vphielpa / vthi och <f*
ttr Bedröfivelsen ftijmodlgen faija: War NU attr til fridz Ml'N
<3tdl! Til hwilkcl» ftijmodigheet oi) wijdare '3iftv« j dhessc Orden
Orfak och Änledning / nemligcn

,

(a) At HERren gör of? gott:ellev.alHC3lren weder-
galler oi): <&tott cht thetlaHENrans goda/ och een rijkWcdcrgckl-
ning then han op gör: j thet han hafwer ost vthwaldt j
CHristo lEsu förr an denne Werldennes Grund lagder
war/ Eph. 1.v.4. beprtzsqde sin Kärleek til cg/ at Chri-
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stus ähr r>bt>\) for ofi/ mädän wij annu wore syndare/
Rom. 5.V.8.H afwer giswitallom/somhonom anammade/
och ännu gifwer Macht/at blifwa Gudz Barn/lhem som
tl'oo j Hans NaMPN/ J0h.i.v.12. Doch la°fei- op ojftai mool-
gängen arbeta/ och medh Bedröftvelst betungas/ Matth.n. V.

18. Och ehuru wäl Hans faderlige Age/ synes icke nu
wara ost til Frögd/ vthan ti! Ängest/ sa wegergaller
den lykwäl een fridsam rattferdlghetems Frucht/ när
wy ther vthi öfivade blifwe/ Heb. n. v. 11. Tagom fotffjen»
stul på osiCHristi Korsi hwar Dagh och föUiom honom
cffter/Luc.p.v.2s. Ty wij ahro ju ther til kallade/ eff-
ter ock CHristus leed for of*/ lätandes ost een Esster-
dömelst/ at wij stolom essterföllia Hans Footfpoor.
1. Per, 2. V. u. Och när m säledcs een ltjten Tijdh ltzdom
Bedröfwelst/at war Troo stal rattsinnig funnen war-
da/ sa ff ole wij frögda of* medh ovthsajeliga herliga ®ld*
die/ och sa wara troos Endalyckt/ nemliga Sialenes
Saligheet. 1. Pet. 1. 6. %. 9. Thctta ma it><?( hecea/ .Oscrcksor gör
ost gott; HERren wedergäller osi? (b) Mhtagerhan
ft>a°r Siäl vthu Dödenom: %Mt<t chcn NadigcGUden op
bewijser ifrån war födelfc Tijma / ta wij sirax chro mogne fil at döö /

och vnderkastas sirax allahanda Smkdomar och Plagor / hwilka chro
lijka som dödzstns Sänningebodh och Fsrelöpare. Thcrftre närGUdh
becröncr ost medh een godh Hlder / at wij kunne räckna manga Hhr
lilbaka/ erkänne wtj chct fSr een sioor HERrans Wälgerning / at wii
ähro frclsie iftan sa manga Fahrligheetcr/ vchi hwilka nm som offcast
suäfwa/som wij tytt bekanne vchi mm 1, Troos Articul, -JltJpdfDfc
ren Gudh bestarmar och bewarar osi for stada och
farligheet och alt ondt. För %wi\tm orsak stul then H. David
vpwäckcr chem til Tacksäijclse och Frögd / som dennc bestcirmelstn alh<
nutit haftva/ (hwilkcn wij ock nila in til nclrwarande Smnd rundcli-
gc» athnmit haftvom!) tiet han sa Miat : Pfal. f. v. 11. Lät glädia
figh alla the som trösta pa tigh/ewinnerliga lat them
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ftögda sigh/ tn btftävtn&vfDem* Lofwom Mmf&ii Gudsom ost hielper/ och HEAREN HERren som ift-andöden ftälstr. pfai. 68. v. 20. n. Förkunnom HEAransgsrningar: ty han napstr ost wäl/ men han gifwer
osi icke Döden. pfai. ns. v. 10.17. (c) VthtagerHEA-
ren wara ögon (från tarar/ och «&« gansta lijoeoch offw:När Israels folck hörde HERrans Ord/ vphofwo thesinä Röst och greto/ och fallafce thet rummet Bochim/thet al>r/ Grate-och Taredaal/ Jud. 2. v. 5. Men £tv«t> %
lhenue 2Bcrl&cn och hccla lordcnncs Crctz/ annat an ecn taredaal?
Nafiimur in lacrymis, Ucrjmis quofy vita madefcit, (frur-
fu vitam linquimus in lacyymis. JpQrDU'? tll fptjifcit' flKflt
(nemllga titt Folk) medh f S3rdM> / och stencker
them ett Matt fult medh Tarar/ f%r «;en £:S><wfl>/pfai.
80. V. 6. Men lhctta chr ivat& at HEAren DtQtQQW war
ögon lfran tarar; han fattar alla wara tavat l sm Le-
gel/ vthan twifwel racknar han them: ja/ alla tavat
ssal han asstorka ass war öqon och aff wart Ansichte/
Efa.2,5. V. 8- Apoc. 7. v. 17. 6filix illa lacrymula, quam fic*
cat Det Dextra. Chryf. och thetta war then trosien/ medh hwilken
Aposilarna sigh vppchöllo / effeer CHristi egit tfffte och Tilsajelst /

joh.iö.v.2o. feqq. Z (telen grata och jämra eder/ säger
CHristus/ men eder Sorg ftal wendas jGladie: jagh
stal åter ste eder/ och edert Hierta stal glädias/ och
ingen stal taga eder Gladie iftan eder. (d) Vthtager
ock HERren war Foot ifvån Fall. Och sasom inm
gemenare ffo o(j Mennistior/ än «ff Swagheet snafwa och falla/ chet
chr/si)nda war Gudh emoot/ then rättferdlge failer siw reesor/(«cke allenast hwar dagh/ vttycm f)w<w ttjma/) Prov. 24. v. 17. alsa fal-
ler ock Mennistian vthi allahanda ftestelser/ och vnder allahanoa pla<
301; for Synden stul/ at hon maste klaga aff Job. 10. v. 17 Mlgh
plagar thet ena öfwer thet andra.Men närHEArenGUdh icke handlar medh ost effter wara Synder/ och
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icke wedergaller osi esster wara Misigernillgar: pfai.ioj-
v. io.*Btt)<m förlam' osi wara Synder; förbarmar sigh
ofwcv ost/ ssaar wara Misigarningar nider/ k. Mich.
7. v. 18.19. och ähr medl) osi j nödenne/ och tager ost
ti)cr vth/ja better osi sinä Saligheet/ M. 91. v. is. ta
vthtager han wisscrligen ivat* Foot tfrän Fall. <u wij
(e) mage wandra for honom vthi the lefwandes Lande.
Om dcu Gughftuchtige Henoch töftf Gen. f. v.24. at han för-
de et gudellglt Lefwerne/ ( efftcr Grundspmkel lydcr thet få:
han wandrade medhHEßranom)therföre togh Gudl)
honom bort. Sällc chro t»ij/ om wy ock saledes medl)
Henanom/ in for Henanom/ jHEnane Fruchtan / jall
Fudhfruchtighcet och Mrligheet/ j otettane Enfaldig-
heet: i GudzSanningh: j GudzMenheet. summa,
mn m förfake all Ogndhachtigheet och Werldzligh
Lusta/och lefwa tuchteliga/ rattferdeliga och gudeliga
jchenna Werlden/och wente thet saligaHoppet/och then
store Gudz/och wär .HERresZESUCHrifti herliga
Vppenbarelst / m :.v.n.'iz. Stj/ få stole wtz ock ivan*
dra för s<£3U*a!tem jthe fepMn&e* Lande. Ock mcdh tfyn
stora vthwalde Skaran prtzfa Gudh och fcfjn: Loffoch
Hhro och WWHeet/och Tack och Prijs/och Krasst och
Starkheet / watt warom GUdh ifrå Ewlgheet fil E-
wigheet/ AMEN.

Sasom wij mi fjaftecm thcssc orden 0$ til nytta sirdt / sa böör
öfj (B) ock (a Gudeligc» efftercanckia / hwadh orsak de»ue ©af.
F RUE N kan hafwa hassl dcnne Tcx«n sigh Hl cm Lyktkpt
at vthwMia? ©enne orsakcn tdutlistn at vthgrunda / »tl n>«f falla
fZrswan/ emcdan cm Gudftuchligh Mmnistios Gudcligc Vpsaat/ och
himans Andacht chrH«m-anom Aflcna bcfam/ hwllken Hiertatoch kaurat* ransakar/ Pfal. 7. v. 10. Mcn „ar wij #m<?n<

denncSal. §9llJ€9fl© Wandcl ochGudeligcn sirdc icfwcme
har iblaild tfji fWiik wij ickc annat (luut hoos op göra / än at hon
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sasom alla Christne hade &$« fjmiK hedröswa kunde/ ja ock "ttyt
hcnilc hugna kunde/ hwilka bäggc Ting tf;«M samtalec medh Siälcn
sörorsakade : Bedröswas kunde hon ther aff/ at hon fom wij alla/war apat) ccl? född t>fi)i Synd/ pfai.;i.v-7. kunde ickepellet- fflja: jagi) ahr reen j mitt Hierta/och klaar ifrånminä synder/ Prov. 20. v. 9. / och maste t|>erfisre fruchtasigy öfmef alla sinä Viiffgerningar/ Job. 9. v. 18. ccl)
saja: Zagh fennä* minä Alisigerning/ och min Synd
ahr allestädes för migh/ Pfci,fi.v.* Zagl) wil bära
HEArans Wrede/ ti) jagh hafwer syndat emoot ho-
liotti / Mieli. 7. V. 9. Hwadh wil mau {aja om alla anfcra Swar-
h«er / jom dageligcn ia stundcligcn enom pakomma-? Ecklcnstapsian-
det fjafnw (lita Beswär; Ml)i Huusihallec ähro manga Förtrect : at
man wck ma faija: Dagen aldrigh bortrinner/vthan Sorg
och vthan Bekymber: offta kommer Exgsian och Bekymber/
t\)(t man icke sirmodar / cller wect nagon egcnteligh Orsak ther til 5
och thet ahr som CHrisius fäger/ Lue xl v. z;. pa ZordMNe
warder fotfena angest. ock mä altsä thet basta aff alla
wara «äf>t* och Dagar Heta Mödo och Arbete/ pfai. 90.
V. 10. Sadant j)flfw« wal dhenna Sal. F A V E N kunnat be-
dröswa; Men fäsi mchra hade hon Orsak sigh ti! at hugna ock
laga modh til sigh/ schandcs: War fil ftldZ MM Släl/ tl)
HERren gör tigh gott: CHRistus hafwer sielff oss-
rat tina Synder j sin Lekamen pa Träd/ pa thet tu
ffalt wara Dödh syndene och lcfwa rättserdighetenne/
1. p.et. 1. v. 4. Tu hafwer j Dopelsm ikladt tigh Chri-
smm/ och ast nu Gudz Barn gcnom lEsu CHRIstl
Troo/ Gal. 3. v. 16. 27. ©fooi- wat mftctliQtn dcnna hugnadcn/
hwilkcn öcniM Sal. F RUE N säledeel hade ass sin Chrisicndoom;
sioor n>ai- ock den Hugnadcn hon hade aff Gudz nadige Bcstyd/ un-
dcrlige vppchalningh / få pa chcn cna Orlen som på dhcn andra/ aff
den WÄsignclse som hon spordc j sit ituptga Hcktcnstap: Den inner-
lige Gladicn hon hade aff fin« K-Barn och itjffs-arfwingan bmf&*
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kossrinch och «jta Wtslsignelst hon sporde ; jTff Jpum?; Ma hon iät
offea haftva haffl Orsak at fäja: War ttlt åttt tll ftldZ min
SM/ mvtil fridz/ och förgat icke hwad gott HER-
ren W giordt haswer / PfaO. 105. v. 2. Sudfffönim
ga til ali dhen Barmhertlgheet/och ali dhen Trooheet/som HERren medh tigh giordt hafiver/ en. j£. v. 10.

huru wil tu wedergcklla HERranom alla Hans 23341*
garnmgar/fom hau medh figl) gör; Ossra honom nu
Taksiijelst/ och predika hans.Nampn: Piai.no. v. ii. 17.
Offm hafwcr l)ou rctf? hajft Orsak <u xrysa .£ecKCKs:rc GUdh / som
henne vlhur mailga Fahrlighcter hulpit fjafwer / och frelfl htNNkS
©täi vthur Dödenom. Hau hafwcr f;cimc vthi mänga ®<*

dröfwclfcr hugswalat och vchulpit/ oth taglt HMNes OgON V
från Tarar: HERREN GUdh hafwcr Ummtfymncifrånwtf*
wa 9JJtJJ3<frmttS<tt/ sasom ock sir iwara ©im&affrflffV och saledcs
vthtagit hennes Foot iftan JalL Mc» nu fuifompiw. ho»samma ©«&• ioss och Prijsi/ vthi lefwandes GUdz Stadh/
j thet Himmeistä Jerusalem/ ibland then otalige En-
glastaran/ och vthi the förstföddas Församblingh/ Hebr.
n. v. 21. 23. Ock) som hon här j Werldcimc Ijafnxi: wandrat som
«n ratt <icfr nijKif&mfc Chrlfien: j s<N Hiertans Eenfaldig-
heet: HERranom UI alt Behagh: hon hafiver vthi
een S»ligh Stundh wandrat alla Werldennes Wagh:
Sa wandrar hon nu for Henanom j the lefwandes
Lande: ther som ähr Glädie til Mest/ och ett Lustigt
Wäsende på GUdz högra Hand Ewinnerliga.

(C) Ock fiuteligen onste i*tj «ff Gudh Alzmcchligh/ «f han wille
gisiva och fsrlana allom / «ff dhcem oförmodelige Bödzfalict / hogt-
bcdröfwadom / m 30» Talamodh / denna siora Sorgcn Chrisicligcn
at ofwcrwinna: at ock dhe j syimcrhcct kunde ftytfta sitt Hierlajdhcn-
tirt 'vScöt-oftvelfcn medh dhcss< Davids Ord / och mcdh ohccsom oftvct- lhcssc Orden ccnfaldeligcn ittfSrÖf och t<ttcit ähr; siraiwcs
sigh til Sll,ncs/ at dcnncSal. F RUE N alniuccr nu fft« ; ©on*
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tting/ tytt hoit fyt i Werldcn vchi ett siadigt Hopp förbydat/och ffjet
wcdh (»sf) fiadeligen vppchalllt hafwtr. Ock ftm hon Ijnftvcr warit
dcm sinom här i Werlden mytit tåki hwarföre hon.nu sa hicrleli-
gcn bcgräces / sa warda the ock h<n»e den Glckdienullnandcs/som hon
nu hafwer/ ti)m mf){åUlisc ftögden/ som honnu amiuter: The/
och wij aUe/warda wal/genomGudzNade/ komman-
des ta henne/men hon kommer inttt ftl osi. z. §«».».

v.zj. ja/hon a'l)r lftan of? stild jSorg och Graat/men
Gudy f?al lata otz komma rivopa j Glädie och Frögd.
Bar. 4. v. 23. Sofwe hon »u j Frtzdh och Roo/ mc» wysom har j Werlden boo/ stolc altijdh reda wara/ wij
ftole ock hadan fahra. CHristusGudz Son som ahrivk Tröst/ then som op hafiver aterlöst/ han

styrke op for sin Mildheet/ honom stee PrtzszEwigheet:AMEN.
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PERSONALIA.

£\|£U>enftun£> thet en Loff-och Christeligh Plägsted
öJldf/at man widh the dödas/ besynnerligen theras>l*joiit \våi för sigh wandrat hafwa/ Begraffumg
och lordcfard nagot rörer om theras härkomst / lef*
werneöLopp och jidst tagna Assffecd; Altsa animan
och wijdh detta tilfallet sadant icke förgata; vthan
fortelleen ther om röra / och mefcl) nagra fa°d Ord
ihugkomma.

Thenne Högsalige wälb. sfft> SUSANNA
NILS DOTTEA/ ar född hijt ftl Wärldcn/
Anno 161.7. den 18. Aprii. widh Pasi klockan 4. esster
Mlddagen/ vthass Förnckhme Förckldrar-och Adeligh
härkomst. Hennos Faber mv fordom then Ähre>
W!ge och Höglärde Hen. Mag. Nkolaus Su e n o*

Nis Crucimontanus, först Pfl)i Höglofilg Kong
C 51 R L S den iXides ttjdh/Kongl. canceiiiiförwandt;
sedän ConreAor vthl SöejfiÖ Cathedral Scholå och UV
ltjka confiftoriaiis der fammastädes 5 Och ytterst in
til sljn Dödzstund paftor j Algutzboda sampt Prapofi-
tus öfwer VpwijdingaHarat iSmäland. Moderen
war den Edle och Wälb: Frw Msl© D A L EN 51
CHAISTOPHERS DOTTEA Grijp:
fyviltem Fader war den (Sole och SJtölb: Hen Chri-
stopher Grtjp/ förr den Evangeliste Reiigionentf in-
rättande/ canonicus vchi Wexiö Doom Capitel $ Men
ther effter Paftor och Przpofkus vthi den JormiinneFörsamblingen Elghult. Denne tim Christopher
ivat* aff den gambla Grijpestächten / som nu kallas
Gyllengrijp: Sasom mangom vthiSmaland arkun-
nogtj och witterligit at fordom F>w.Meflr. Wälb:
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ANDERS GRZIP/denneMagdaleznChri-
stophers Qottw altijdy sijn Franka tituierat>e och kal-
ladc: Det ocksa Sal. Frw »31€X2l GRIIPgiorde; medh fteereaff samma Slucht.Thenne Sal. ftamlednes Moder Moder/ war
fordom Hust: ELIN j Elghult: hwilken war vth-kommen aff dm gamla Hen Zöns SteensSonS
siächt j Smalandh; Tädan och äthstillige Adelige Fa*
miiier ? fdfom de LILIOR affElmtary: e£3i#*
£2l3i fil Etna K. härkomma; der nogsampt bewijfts
kunde/ hwar sa bchöfdes. Sedän nu denne Sal.FRWN vthi fin spckda Barndom bless inplanterad
»ibi GUdz H. Kyrkio och Försambling genom Doop
och Christettdom/ (fr hon aff sme gudelige Föraldrarmedh ali Jltff och Alwar ftl een sann Gudzfruchtan ochalla Christeliga Dygder/ sampt yennesKön och Stand
tienlige Slögder/ hallin och anwijst: Hwilketalt honsa lätt och fardigt fattadeoch begreep/at detmongom
war fil ftoov förvndran/ henne sielfwan tilstörsta Be-
rom/ icke mindre an hennesK. Föraldrar tilHugnat
och Gladie. Hwarass förorsakades at nar hennes
Älder begynte nogot ltjtet tilsvata och hon war kom-
min fil sijna 14. eller 15. Ähr / angofwo sigh <ff ffttli*
ge/ aff itt stand och annat/ hederlige/stlckelige/ lckrde/
Ia och Walbyrdige Man; hwilka om Echtenstaps
Förbund medh henne/ fä hoos Faratdl-mma/som hen-ne sielfwan wärfwade och instandigt anhöllo. Dochlät hon aff dem alla sigh ingen batter behaga / an
denne sin nu vthi altsamstörsta £ierf<me? Sorgh ess-
ter sigh quarlemnade maka 5 medh' hwilken forme*
delst GUdz thens silorabogrteg Försyn/ sampt För-
aldrarnas/ pa begge Stjdor/ godaja ochSamtycke/
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genom Handflagh och Gafivor/ ingicksoch
vprattades iö 3 z + om therpa fölliande Echtenstap.

Vien lsasom icke allcnaft hon ivat* ännu myckit
vng; vthan ock hennes Wanteman hade een lang
wijdt vthstende reesa for sigl) at fremmande Land; Alt-
få/ nckr h<w j nagra Ähr borto warit hade/ spordes
han tijt heem j Fädernestbygden/ medd Döden wa-
ra affgangen: Hwar affäter äthstlllige Frijarc sigh m-
stalte. Doch/ enar/ och sa jnart han befans tt>ara
j Lyfwet/ och vthi godt Dlstand heemkom/ lät hon
sitt stadiga Sinne pastijna ; Dcl? gingo säledes vthi
Hans franwaro paffera&e Anssagh tilbatat I det at
the blefwo medh ossentligh Troolofning a mo pm*
manknippade den 19. Decemb. 103 6. ehuru högdt
nagra sigh ther emoot vplade. Omsider then 24. se-
ptembris 1Ö37. höltz theras BröUops-fest medh He--037. J)ol0 tberae* mebl) £e*derligh Proceff, vtfyi fovndmliQit Folcks nckrwaru j
Algutzboda Prästegard. Ähret der esster begofwo
the sigh fil Wäxiö Stadh at blifwa ther boandes /
emedan hennes & Solan wardtordentligen affKongl.
May:lt kallat ifvän den Högsalige Henens fordom
Rijks-Ammiralens Högh - Walborne Hen CARL
CARLSONS GY3DENHZELMS
Hoff/ at wara Reftor vchi samma Wexiö Stissts
Cathedral Scholå, saMPt Confiftorij Adfeflbr. Mktt
fingo ther intet lange förblifwa: Aldenstund 1640.
wardt ater aff Kongl. Maij:» och ta warande Hög-
loft.Kongl:Aegering hederligen och medh god reiped:
fordrad och vocerat hijt til dmne Academien, somh<lr widh then Tijden/ Fckderneslandet til alfomstör-sta Nytto och Gagn/ medh stoor Soiennitet inrätta-
des. Ty folgde hon ccl? samma Ähr/ sin K. MW
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ta han annan gdngeit ftmt på Hosten hijt recsie och
anlände ftl denne Staden simeonis judx Asston.Här
hon ccl) ftdhan störste Saeten af sin sloer fernolte;
ivat* aUenast een Resa 1664. ta Stockholm at besotiasine K. Söner/ ther x>tbi förnahma Tienster stadde.
Barnen fom GUdh hafwer bestärdt/ och vthi fceffa
hennes Echtenstap fil Meritienne komma låtit/ ähro
tilsammans n* siw Söner; ibland hwilka den femte
ar napisen j liuset kommen förr än han strart af*
leed; och fdm Döttrar; af jwilfa och taenne icke
l;aftt)a nagon lang Älder wunnit. Then äldste So-
nen/sedän han sine studier berömmeligen igenom gatt
hade/ sa imsom vthom Landh/ wäl försökt/ war nu
Alfin mogna slber komlnin och pa sit basta Skede:
slf Kongl. May:« och det Högl: Krijgz coiiegio be-
nadd och ombetrodd een förnähmKrtzgztlenst / Rege-
ntenß*.Ouaftermdftat4e-charge, ar han vthi sin blom-
strande slbet7 pa fttt 2ö:t< Ähr 1666. vthi Rijga oför-
modeligen genom Döden hädän rycht; hwilket denne
Sal. FRWN ingenringaHiertansSorgh tilffynda-
de och pabördade: The ofrtge Söner och Döttrar
ähro deels försorgde och medh förnähme tienster for*
sedde; deels ännu vthi sin & Faders Huus: hwilka
alla detta hastiga Dödzfallet hierteligen soria / och
f tllijfa medh sin & Fader medh bitra Tarar beklaga.

Hwadh denne Sal. FRWNS Lefiverne och
Förhallande widkommer/fa är allomnogsamt kändt
och witterligit / som henne nägorledes kändt hafiva/
at hon vthi alla siinä Dagar war Gudhfruchtigh /
Sachtmodigh och Wänligh emoot alla Mennistior:
Zcke aUenast gerna hörde och älstade Gudz saligöran-
deZ Ord/ sampt des Prxdicanfei*} vthan ock sä sielff

medh



medh itftfm FIA then H. Bibel dageligen laas:
hallandes then för sijn största Tröst/Hugnad ocbcie-
nodium: Begick tydt och ossta HEArans Natward
niedh synnerligh Gudeligheet. The Fattiga lat honaldrigy gå ohulpna eller tröstlösa iftan sigy. War
eliest tystlatigl) «ff sigh; och aldrigh nagon baakdan-
tade: War ftijtiO och achtsam vthi sittHuus: wän-
ligh och liuftigh emoot fin & Man; och honom ifränalt Huusbekymmer befrijade: hwarföre han och nu
hennes hastiga och oförmodeliga FranMe medh thesstörre Hiertans 2°lngest sörjer och begrater. Sijne
K. Barit hafwer hon vthiallGudhachtlgheet/ Tuchtoch Ahrligheet/ lofiige Dygder och nyttige Slögder
beromeligen vpfostrat: Dem medh ali Moderligh Kar-Jee? omfattat och Mat/ sa at the henne aldrigh nog-
samptkunna berömma/myckit mindre hennes frommaHiertelagh någon sin vthi förgatenheet ställa. Hondrogh och icke ringa Bekymmer och Ähuga/ NijtochUrsorg om sine K. Dotter-barns Vptuchtelst ochForkossringh. Och des förvthan war from och God-hiertad emoot alla Mennistior.

Siukdomen anlangande som henne drog til ©o*
den; sa ivat* thet den htjtzige Kranckheten bår a desieOrter nagon Tiidh grasierandest hwilken widh begyn-
nelfen på Februarij Manat sigh vt\)i Huustt mrijtade:
Ta hon strax tillijka medh sin K. Man och Barn/thet Hogwckrdige Altarens sacrament, ftlsom thet ba-sta Sialenes Antidonim och Lakedom til ftganamma*
de. Och fiban Barnen alla/ essterswarochhäfftighvthstanden Siukdom/ mastedels begynte vpkomma/
at; bon sielss på Sangen nidlagd/ then «cc Maräj
naMrflutne. Doch mm hmm sigh sa taligh/at

, * v E hon



hon in til stnaste Ttzman om Förbätringl) har godh
Forhopning gifwit. Säjandes/nar hon om sitt Xii*
stand atspordes? GUdi stee Loss det ftäv ratt Ml
til Hwarvthass man görligen siutar det hennes
Samwete henne Ptl)i ingen matto aggade och qual-
de; hwilket och hennes blijda och liufiiga Vpsyn nog-
sampt vthmarkte. Dm Söndagen som ivat* Domi-
mc* oculi, tå Kyrkioherden strax vthur högmässan
gaendes/ denne SaI.FRWN/ sijn högdtahrade K.
Swarmoder besökte/ och halsade/ sajandes: Denne
hckr dv Söndagen Mast för Midjnstan; hwilken the
gambta i>afma fallaf ocuii eller ajf
den *r- Pfaim. der sa staar v. 1/. is.och 17- Myn Ogonsee allestades til HERran: Ty han ffal taga min
Foot vthu nckttet. Wandt tigh til migh och war migl)
nadeligh/ ty lagh ar eensam och alende. Min Hier-
fans Ängest di* stoor; for migh vthur «ime Nödh.
Swarade hon/ Za/ war nu til fi*ibs mijnSial/ Ty
HERren gör tigh godt jc. Tackade innerligen Gudl>
ffa- then inwartes Hugnaden aff een nadigh Syn-
dernas Förlatelst; Safom och for the gode Post-tij-
dender ta ankomne woro/at hennes K.Söner/ fran-
warandes widhHelsirn och godt Tilstand sigh befun-
no: Welsignade them sampt heela Huustt och la-
mUien medh troohiertelige Ord och innerligh Suckan.
Om Tijstdagz-morgonen ta Kyrkioherden kom/Klock:
s>. »nstljgandes iftän Academien, ftagade om han
stulle föreläsa henne nogra Morgonböner och andra
GudeligeBetrachtelser? Swarade den S. FR W N
medh sammanfogade och vprächte Hcknder: Za j Ze-

Nampn/om j wiljen. Laas altsa sachta esster/
och lyffte sijn ögon vp at Himmeten: wandandes sigh

ftdan



sedän på högre Baban/ Ma som hon ffutfe welatsomna. Samma Dagen / som mv den 16. Martij ,

förmärkte hon noghsampt sijn Förlosining nalkas: lät
altsa sigh förelasa nagra herliga ccl) tröstryka Psal-
mci* vchass Psaltaren/ then hon altijd högeligen äl-
stade. Sidst den v* Ps. Och fafom Pfalmen leed/sa leed thet och met>& hennes LMtijdh: At honstiUaoch stchtmodeligen msomnade effter Middagen emil-
lan Klockan 2. och z. sedän hon taenne Werldennes
Bitterheet vthi si.Ähr 2>siättabei*od) *♦ SBefur sma-kat hade. Then Högste Gudh förläne och o§ ett få*dantSal. affsteedlfran thennaZammerdaal. Dmne
Sal. FAWN muter nu ovtsäijeligh Jr* och Glädie/hoos sime salige Jtofl&rar och framledne Barn medh
alla Helgon: Then och ost alia then H. Treefaldig-
heet/ för CHristi Ml mildeligen förlane: AM EN.

Geenin: Sal. FRW N S tfttti&mcl sorgbundne och elstclige
«V& M A SI och .«9?rtfC /W<llb: £rn AfTefforen MICHAEL
GYiBENSTOiPE/ later tillijka medh hcela chen sorjan-
de Famihen och sinä AnlMgc / ohenne ansenllge//höge och str-nchme Försambling/ medh wc&<r&&ftg{j Refpeft, til s»<»# och enshäga Stand och goda Wärde/ ticnsiligen/ wdnKgcn och w^lwllligcn
beeacka/ Som hafwer obeswärad watit denxe S6egrafmn<}j procefl*
medh theras anstenlige/ gunstige och angenehmeMrwarelse nbittnsadana b<v6mlis Folckrijk Myckenheet Ähra och Bepryda: $«.

f4/<ui&« och wsfBf?an&« vthi lijka/doch fast Heller/ fyuwlim*
Occafion fy» wedcrbsrlige Ticnst o#sfltffflnsww« och bewizsa.








