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Z Nam» Gudz Faders / Gudz
Sonck/ och GUdh thens Helgc
Nndes! Amm!

Or wära Hgon hafwe wlj
nuva Baren liggiande dm Fordom
<>ogn)yrdlge och <>sglarde i^ers

i langltgh Ttzdh/ myckit
wttl 5. krc»fes>
lori, Psjm3ri! vch pgNciriz öflverdM-

ne Stadz och Nummis FörsambliNgar/ för en tijdh se-
dän HsgforordttadßlsrHPZ sftver Lvndz Stlsst i
Skätte/ sMNpt^caciemi»dgrolinX MMnu i Htmmelen Cwinnerltgen Saliges LMoch AndelöleLekamen. En Kropp nu vthan Rörclse och Taal/ mmdensom tilforende i defi Lijfzttzdh gansta wOa sig haftverrört och mycket markeligentalt. Mi sin Ungdom/ medstoor Fltzt och Idkesamheet isitt Knra ochdhe omgnwtzande 5c1,0!2r och (?7mn2ljel-, sedän en GodTtzdh mcdh Beröm wid här snmmaMes/och iUbsiila/ wijdmemedh stoorMöda ochFahra qenom
dhe föwttmste Städer och Orter samt wtdh dhe namkun,
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Cn Christeligh

nigste i Neder och Ofwer-Tystland/ i Vöh-
men/Ungern / wid Donau-och Rhenström/smnt i HA
land omreest och wandmt. Uthi sine Btuäier«
Ähr/ som en Kiazitter, idhe bagge Fädemeslands Univer-

samt i Wittenberg/bepnfligen sigh höra lätit i
oisputerlncle vnder/och vthan?rXliclio. Sedän l sine Elw
betes Ähr här widh Kongl. medh stort Arbe-
te / besynnerligh Frucht/ och odödeligit Beröm/först in era-
fettwne ?Kilc>s«pKic3, sedän mmootzo. Ähr in
'lneoloZica prolitenclu: jaMWalförstt LUNdo ftdMi dhtt-
ta Gudz Huus för desi begge Församblingar/sampt i
Nummist-2 Mr sasom en Trogen och OförtrutenKyr-
kioherde/ talt/lart/ och predikat. Siälen är för nagra
sH Wekor mgängentdenewigeGlädien/Kroppenstal strax
införas til sin HwUa. Och emcdan nu denne Hans lor-
defard hedms och prpdes affdhemsom Hans Ähömrewa-
rtthafwa; HwilkasSiälarhonomwarit anförtrodde/
och hwilkas Ward honom anvefalt/ then Salige Her:Blskopett och i thettalHENmns -lempei flere Predic-
kmngar hallit/ och mehra Gudz Ord sramfört/ an nagon
?neciioBiX DoÄorför honom;altsa emedan Smkdomen
war oförmodeligh/somändades/i en saligh Dödh/ saat
han har i sineLMdagarch kunde framfora sine
altsa mage thenuvthsaijas/ dahanstHENranomjos-
wande Lekamen/Wa somtagande sitt Afskedh/tzchglfwan
desosi det ytterstavÄicte/ nusidst starforwaraOgon; Pa
Hans Wagnar kunna nu defie Apostlens
til Förfamblingen i epnelo as ApostlagerningarnasTm-
gunde capitei V.lB. M lämpas saledzllwettm/yum-
ledes mgt) hafwerwamt näreder altstd lfrän fsrstc?
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iijk.PrediM

och med mangatämrochFrestelse. v.2O.Säatiag
ygftver imet forchmmat tpet eder kunde warit M
Nytto/ at «agy jupafwerförwttttat eder och lardt
eder vppenbarltga och sytmerliga. v. 21. Vetygandes
bade for Unqa och Gambla/Man och Owimm/thenßat-tnngsom ärmforGud/ochtyenTroojomärttlwar

Thettaarettkort Innehald afPau-ll Von/ jämwälsumm2n afthenne Verömlige l)aaol-jz
och KyrckioheerdensFMArbeteVochUnderwMina. Sa
forer yan eder/I Hans MsseligeÄhörare/ til sinnes sin för-re Möda ibland ider.NurörerhanedraHiertanmedhthesie ord: Och nn/sij/mgyweet/ at har effter jn
j icke see,nitt Ansichte j alle / tyer iagy fram-tarit yaftver/ och predikat Gud; Rqke. Dö«
dm har esster Gudz allwM Vehagh giordt en Sklld-
nad/ at dhe som bafwa i narmare och fiernre Orter
sedt Hans Ansichte i Ehrbart och Redeligit Umgange/ sedtdet och hört Hans Nöst offta i Larostolen:
la/dhe som hafwa sedt Hans Ansichte/ och hört HansUnderwtjsmng/ da han af thennePredWolen/ yasiver
predikat Gudz RHLe; the alle fa intet har esster see HansAnsichte häriWerlden/ Menmärckerhansalswareßety-
gande öfwerEder/I/for hwilkasSialarhan wakade/ sa-som then ther Nakmffap göra iz: v.17.) v. 26.Cyerföredetygarlagy ider patyenne dagen/pa then-nemm lordcfardz och HwWodag/ atiaghOfiiyldigär
for Mesßlodh:lagh hafwer/ sagerdenne SaliaHenWstopen/ warit satttilenWachtare öfwer thenne Deel
af Gudz Israel/ iagh hafwer hört och anammat ordetafGudz Mun/af the och Apostoliste Skrisster/iagh hafwer giordt eder en Förwarnmg pa Gudz Wä-

A. 2 gnar/
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Cn ChriMigh^

gnar/ iagh hafwer förwarat then Ogudachtlge / om han
siah icke ozitwant hafwer eller annu Me omwänder isran
sitt ogudachtiga Wäsende och wagar/sa stal han för sine
synder stul doö. Men iagh hafwer fttzat minä Sial

v. i/.lp) Sa ar iagh effter Pauli ord Oftyldig
M alles Blodh. v. 27. Cy mg!) hafwerickefsrsnm-
mat/ medh mmdre iagh hafwer forkummt eder
alt GudzRädh. Thetta Gudz Rädh vppenbares vthi
Predikanom then Vattrmq/somarmfor Gudh, och then
Troo/som ar til war HERre lEfum: Effcer PaMfo-
regaande Uthtydning: Thet ar korteligen at sena:
dlka Lagen och Hvattgelium. Hwad annan hicreligh
vnstan kan nu jempte desie Ord pa hansWägnar
satzas? Än thenne medh samma : Ochnu Bro-
Der och Systrar i Christo lEsu/ befaller mgh eder
GUdi/ och Hans Nädz Orde/hwilken machtigh är
Vpdyggia eder/ och gifwa eder 2lrfwedeel lbland
Khem som helgade warda: Antwardandes them sa-
ledes effter nägras Förklaring/ then Helige och Högt-
lofwadeTrefaldigheet/ataf thes Barmhertigheet igenom
en Saliggörande Troo vpbyggias och swrckias til ett
ewinnetliglt Ltzf. GUdh Fader/ thenall Nadh kommer
af/l'. p<-c. 5. v. io.) Och Hans Son/som arOrdet/ afhwil-
kens Fullheet wtz alle haiwe fatt/ och Nadh för Nadh
(/«K. i.v. 14. is.)Then Helige Andegenomhwilkenwhl
helgas/ (Kom. 12. v. 16.) och beseglas/hwilken wart
Arszpant ar/ til Forloffmng/ at wq swlle war-
da Hans Sgmdom/ Hans til Prijs.
(Lokes. ,:v. 1. 14.) Vppa thesie öch ftere Afffeedz.
Ord/ folgde nu thetta ibland the kpKcNeste trogne:
V. )7.38. Och wart e.tt stoop Graät medh allom/

them
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DPrebijM

Hem och follH pHuio omHalsttt/ Hch kyste hottom/
Mattdes. Maft för thet Ordet sknl/ som hansagt l)ade/ at we ftulle icke fä see dans Hnstchte.
OG sa fölgde tdehHttom til Gkeps. Alsa / I An-
dechtige Christne/hwilkasdels Ogonfiyta medh tamr/Hels
Mun awyder och grater/jaalles Hiettä sörMde/i om
thet giorligit wore/stulle iltzka matto til VÄicromfattaedre trogna Siälaheerde/' mast tanckiande therva/at
I/ mtet mera fa see Hans Ansichte. OchisMetfor thet

hade Fölgie til skeps/ <a gifwen Inu thenneSak,
Her Bissopen fölgie til Hamns / til sin Krops Hwilo-rum. Ty at Hwijla i lorden/ som ar alles war
Moder/ är wär Krops Hamn ta then siipper uthurthenna Werldennes bullersamma Haasi Altsa haf-
werl effter en Chrlst-lofiig PUgseed/den högste GU-
di til Ähra/at föröka saligh Herl Bistopens loftvarde
Aminnelse lindra eder Sorg/ ochstyrctialderTroo/ 6n
medh lnigh at betrachta dhen mavckelige LMaxt som
han sigh sielf vthwaldt hafwer/ til hwilket heligtWärck
wij akallethet Guddomlige Maijesteret omthen H. Andes
krafftiaa Vplyfining och Medwärckm/ för lEmbidiandes i hansWälsignadeNalnpn/ochMe.Fgderwar.

The heliga Otd/ hwilta den Salige Hcr Biftopen sielft vch-
stdt hafwer <il sin bcgrafnings ; äro bcstrefne ass
den stoore HERrans Kpottcl raulo i Hans msrctelige

Romare / csp. >4 v. 7. 8. 3.

tngen af otz lefwer sigh sielfwom/
döör sigh sielfwom/ lefwe

Mj/ sä lefwe wij HERranom/ döö wtj
A3 sa
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Cn Christeligh

sa döö wij HErranom. Ehwadwlj nulch
we eller döö/ sa hörewlj HErmnom til.
Tp Khnstus är ther pa bade död och vp
standcn / och äter lefwande wordm / at
han ssal wara HERre/ bäde öfwer Lch
wandes och Böda.
MM-Tt sa förtrasseligit och wälbekant Spras vthassNya Testamentet / som wij rntt nu hördeWWvplasas/ fordmr jämpte sigy ett af samma An-

och Ma tröst framfordti thet Gambla.: och
finm wtz napltgen nagon närmare komma öf-

werens/ an thetta kunmge Seger Sprak ithcn Siu-
tijonde och Tredie Psalmen/v.25. 26. Nariagt? haftvertlgh HMre/ sa ftagar mgy efter Hlmmel och
lordlntet. Om mlgl) an Rrop och Sml för-jmachtade/ sa astu doch Gndh alchdh mms Hiers
tans Trost och mm Deel. pa thetta siuthfölgier: Men thet ar mm Giadie / at iaghhftller
lNlgy M tll Gttdy/ och jattsr mittHopp ttl HjLr-
ran/ Hikßrnn/ at mgh mä forkunml yuru tu tdet
gior. Har befkrifwes en trogens G'adt'e t thetta LG
wet/ thesi Tröst i Döden/ och thesi Deel effter Döden.
Alt thetta är HILRRen GUdd allena.

(<) Ett ratt Gudz Varns Glädte i chetta LW
wet/ sörestalles Kemonv?: sragar effteroch lord Himmeten ett Stort och
HarWt GUdz Wärck/ss at (?521.)19.v.2.) Himlarnafsptal«j
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ltzt «Predikan. ,

fortällia GUdz AYro/ och fästet forknnnar Hanshänders Marck. Ty vpwäcter otz Csajas til thesi
astadande: VplyffterederOgoni Hsgdena och
jeer/ h/>o hafwer tye Cing stapat/och förer ch<.-
ras Haar fmm effter then som mllar themallawidy Nmnpn/ (Llaj. 40. v. Och swarade der
pa i then Ottonde Psalmen: (plZi. 8. v. 4.) T 7 mgy
skal see Himblarna tm yanders Warcr/ N?änan
«ch Stternorna ft>m w beredt yafwer. Icke deste
mtndre/ ehuru stoor och ston Himmeten är medh themanga Stiernorsoch Planeters Ktam Skeen/vnder-
wärde Storleek/ fasta Ordninq och ordeutelige Lopp. in
BUMM3. Hoo t'an fte sigl) matt afHZßans Herlig--
heetl Man seer yans Herllgheet pa Stora
l)ogd/ pa thet Nam Firmamentet/ pathen decheli-
ga Himmelen. (Byr. 4;. v. 1.) Sa wil doch en som
HENren älstar/ intet lata sigh sa intaga afthen skapa-
de Himmelens Kärleek/ ingaledz/ safom the grofweHed-
ningar/ at tilbidia Himmelens Haar/ (Deus. 4. v. 19.)
Ey eller schom nagre the klokare ibland them/ hwilka sa-
de sigh tyerfore allena wara här pa lorden/ at the stule
ästada Himmeten/sasom thenwtzsa plägade
säP- Mm en vplyst Siäl/ ta hon fragar intet effterHimmeten pa thetta Sättet/ sa fragar hon Mwäl ja/
soker chet oftvan tll är/ cher Cyristus är sittian-
des pa GUdz hogm Hand; faar effter tyet som
ofwan til ar/ icke effter thet sompa lordenneär/
(coi.;. v. 1.2.) Therfore och tyeras Umgängelse ar
l Himmeten/ tädanwrj och wante FrelsarenllAsum Christum (pKil. ;.v. 70) lämwälsMrhär/ at en
Gudalssande mtet fragar effter lorden: lorden är

wGer-
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En ChrisiM
wtsierligen ett dyrbart Stycke ass GUdz fkapadeTing;
tll at staffa henne sin Prndning och Ntjkedom an-
wande GUdh nagre dagars Skapelse/ sa at wij mage vt-
ropa medh oavici: HzLßre/yuru aro tm warck sastoor «ch mang: Tn hafwer wnftlga Mckat them
M/och lorden arsull aftme Hgodelar. (psal.
104. v. Och ar sa mycket vnderligare/ at Mennistt-
an/ som ar ass lord/ och maste ater warda kall lord/ltzkwal moste försaka lorden. Thet synes GUdz Ord-
mng fodra/at honsigh widh lorden hallasta!. THhimmeten alt omkrmg ar HBRrans/ Mm lor-«dena hafwer han ttifwlt N7ennisktors Barnom.
(PKI. Us. V. 16.) Doch Wwal sager puimisten ganfka
wäl: Nar iagh hafwer tigh/ sa smgar iagh eff-
ter lorden mtet. När mgb satter lorden jampte
och brede widh tigh / sa hafwer iagh mtet nägon
Lust och bebagh ttl lorden: Ty oanstdt madan wij
lefwa / wtz pa lorden wandra / af lorden
ras/ födas/ förlustas/ sa maste wij lijkwal bruka then--na werldenna/ sasom wn brukade icöe: Ey tyen--
na Merldennes Masende forgaas. 7. v. ;i.)
Och theMr sa achta thenna rperldenna/ at therasBnur ar theras Gndl> / theras nnda warder for-»tapelse/ och theras Hhra warder tll Skam( riul.
5. V. 19.

Wydare förestalles vthienGud-
ftnchtigh hafwer sin GladtelthettaLnsivet/Nembl.
Vcht HMrranom Gudi: Thetta nu medh
fiere och wichtige Ord. Först sager Psalmisten-Nariagy
tigh yafwer: som ast thet fasta
mcnr och thenorörlige Grund/ hwar vppa alt beroor:

tyom
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iijt PttditM s
ty om Gudh maste bekanna at ashonom och lge-
nom hottom och lhottomäro gltmg/(kc)m.ii.v.;6.)yatt
är för allomochaltmgbestä i honom/ (?°l. n. v. 17.) Ty/sager en Gudalstande/yaftver iagh i Troone/ at iagh kan
ss«tja: Mm <>isrre och mm GUdh. s /oli. 20: v. 28) ia
när iagd ropar/ förmarcker iagh at w mm Gudy
äst/ (plal. V. lO.) Psalmisten gar wydare: Men thetär mitt gladie/ at iagh haller migh til mm GuVH.
Thet ar mitthogsta goda/ jaenda goda/at alttzdhnalkas
och nar wara wldh min Gudh. Ty oansedt lorden är
full afHERrans godheet (rki.;;. v. 1.) sa° ar doch all god-
hech Uhrsprung afGudi/som ärwesentligen godh: D at
ingen argodh vthanGudhallena/ l9: v. ,7.) alt
therfore then som haller sigh tilHErran han hafwer ijdel
Gladie ther af: Lät gläöia sigh/ allathem som Trs-
sta vppa tigh/ ewmnerliga lätthem frogda sigh/
ty w vesrarmerthem: Lätchem itigh glade wara/som tttt Namn kart hasrra. ( plZl. 5. v. ,1.) hwadh
fölgier ta hoos theln jom sa halla sigh ttl Gudh 5 Asapy
siunger/saijandes:Och satter mittHopp tilHlLßren«HMrren: Gudzgodbeet forökar hoppet/ och in mehra
man smakar och seer huru Liufiigh HErren ar/ju mehratröstar man pabonom. Sasammanfogasojfta Gudz qod-
hect / war Gladie och wart Hopp. wart Hierta gläder
sigh ashonom/ ochwij Hoppas pa Hans Helga
Namn/Tmgodheet/ ofisa-som wn pg tigh fortröste/ (psal. ;;: v. 21.22.) Mm
thenna glädien och boppet stola eij wara fafange eller
döde/ vthan som här star/ at iagh ma forrunnq hnru
tu thet gor: TN at förtalm all tm Wärck. Psalmenvprepar tilförena en jwar Ansilchtning och

B tnner«



W Cl, Chrifieligh

mnerllgh Strijdh soin ar hoos the Gudhfruchttge öfwer
the Ogudachtigas Wälgäng/ medan the lefwa. Men
som dhe ftomma/som t Hopp och Stillheet fkoda pa
HERrans Warck /gä medh Wyrdnat m t HERransHelgedom. The warda warse och besinna Gudz stranga
rättwtzsos Wärck öfwer the obootsardiga/och Hans Na-
dewalgarningar öfwer the rättfardiga. Sa at taPsal-misten i begvnnelsen sager/ rviferllga hgfiper IsraelGudtilTrost/thermanreem Hiettädaftver (v.i) sawar han och nusa afGudzvnderliga Skickelse förwlsiatom Hans heliga Domar/ at han wille fsrkmma alla

gemmgaroch satza: HMre mm Gudy/
stoor äro ttn Vnder/ och tma tanHat som m pa «si
dewhsilr/ tigyär ingen tmgLM: lagh wtlförknn-
tta tdem/Hch ther af saija/ andoch the sta icke ttl
aträkna/ (plgi.42: v. 6.)Sijen sadan Gladte hafwer en
trogen i thetta Lijfwet: ther pa föller.

(2) Theff Trojt i Dodm: Ther omlydaOrden
ganfka esstertryckeligen: Pm migh an och

forjmachmdes sa astu doch mms hiettansCrsst: Madan wij lcfwe/ stole wij assdraga wart
begär och Lust isran Himmel och Iord: Men ta wtz
döo/ da forsmachtas för osi Kropp och Sial Hroppen
tller wart Rstt faller ta sinkoos som ett bleknande Löf/
och forwistnat Blomster/ lijka som Gräas thet dochsnar.
liga förwMar: Thet ther btttijda blomstms/ och snart
wisinar/ och pa Asstonen affhuM warder och förtorc-
kas. ( plal. 90. v. 5:6.) HM Sml/ eller mit Hierta/sasom thet egentettgen i Grundspraktt lyder: Thetsom först lefwer/ warder och sidst dödt/ och ta thet för-
Knachtas sa är och sielfwa Dödm forhandem tä mm

SM



lijk.PndiM

Syyn forswmner siatt/ mm Oron ehl mchr hsm
ratt/ och ta mm Tunga ech tala ma/
i Märck brMer och sä. Hwadh stola wy ta halla ofi
wldh s. HBRren är wär Tröst/ war RKppa esster
Psalmistens Tungomaabl/ sasom en Tillftycht i Storm
och Skepbrott/ eller en Göma i Vergzklippor/ ta Owa-
der kommer vppa/ eller ett högt fast Slott ta Fienden
osi angrijpa wil: Alt thetta anseer vavici ta han sager:
Aär nedre pa lordennaropar mgl) tll ttgy/ när
mitt l Angest är: Föör mmy doch vppa en
hogy Cy w äst mm Dlfiyckt/ ett starktfor mma Fiender. lagh wtl boo vtht tma
Hyddo/ttl ewtgy Dldl?/ och mm Cwst yafwa
vnder tma Mmgar/ Gela. ( pl3i. suv.;. 4. s.) Och
ithetta Num: Gudh mm Almpa/ jammsHiertans
Riippa:Sa at thet forsinechtabe Hurtat an ta far sinä
Tröst/ Wederqweckelle/sinFastheetochLyfiGudi/ som
ar war Klippa: GudzAnda anteknar och thetta iDavidz
sidsta Ord (2.82m. i;:v.;.) Israels Gudh yaftver
talt M migh/ Israels Tröst/ eller Israels Rttppa/
haftper migy ttlsagt: Sa fattade han Tröst afKlip-
pan/ da thet ledh ther ttl at Hierrät stulle försinäch.
tas; tber medh hafwa the heligesigh altijdh styrckt:Tben

Trost (Alippa) arsasom Mär Gudl) ar. (i v:2.) David sam-
maledz ossta: och loftvatrvare mm
Döst (mm Mppa)Ochwarde vphogd/Gudymin
yälsos Clrost/ m'.n Salmheey Rlwpa. (?. 82M.2:
v, 47.) Cn ratt Troqen hauer sigh i Dödz noden widh
tben trofaste Guden at han som en orörligh Klippa/ sin i
Ehristo lEsu tilsagde Nadh sanftrdeligen lMer: Vchge-

Bi nom



il, C» Christclich
nom thm Helge AndesKrasst ofi bereder och styrcker /at
wij thm i Trone otwisivelachttgt fatta kunna Och ta
saya: Vtyl tme Handerbesaller iagy min Anda/ tltpatwermgyfsrlost/ HNxre m trofajte Gndy.
(?sal. zi: V.6.) ta swlvpgä en ewtgl) Nndyoch^r-ren rvarder stnoSannmg i Huitelen troligen hallan-
des.(l'lal. 89.' V. I.; )och ta hafwer ensallgdödmedh sigh.

(y The trognas Deel efftertyetm Lhfwet: Sa
lyda Örden egmtcligm/ Och tu Gudy «st min Deeli

Himmel och Joro fraga the trogna mtet
esster/ ty hasiva the mgen Deel i the ffapade Tingvthom
sig/Kropp och Sial försmächtas/ tyhmva the ey Heller
nagon Deel hoos sigh sielfwa: Alt therföre äv
Gudl) theras Deel / ty han ar allena ewlg.Härmcdh
begynner Moses sin dödzbetrachtelse: Gndh w
ajt war tllstycht lfran Slachte ttl Olächte. For an
Bergen wordo/ochlordenochMerlden skapatblef-
wo/äsituGudh aflLwigheet
later tiNenmfktHrna doo/ och fager: rommer tgen
,' Menntsklors Barn. v.i.i.;/) NarMmni-
ssian ärdöd/gangmvthomTtzden i Ewiaheeten/kan hon
i Gudi allenast hafwa sin ewige Deel / Hadren gsr ofi
beqwema ttl at Deelachtlge warda l dye heligas
Arftvedeel i Lmsee/ (s«n. i: v. genom Lyristum
nro wn och komne ttl Arfwedeelen (Zpkes. ». v. n)
til et oforgengeltglt obejmittat och owanskellglt
Arffhwilket i Htmmelenforwarat är/ (2. pet.2:v.4.)
Sa at ett ratt Gudz Barn t sadan Dödzangest kanDbtdia som Havtd vthi Kutone: HErre ttl tigh ropar
iagy och sager: tu ast mttt Hopp mm Deel vthithe



lyt Predijkal».

Wyhafwe nu hördt ett kmsstigt Tröstsprak af the
trogne for Cbristum/som sökte sin Saligheet i then för-
eening the hade inedh Gudh och i then Fortröstmna the
fattaoe til honom. Och atthe therigenomworo G
sullt, i thetta ttmmeliga Ltzfwet/ Trostefnlle emootDö-
den och aro nu Hyrefulle t thet ewiga Lijfwet. I thetta
alt hafwer och thenne faligh Her: Bistopen fogat sigb til
the trogne i ciambla Testamentet / sasoln han och ibland
andra angelagne Stycken i sin Tijdh/ niedh befynnerlig
Ntztt stadsastetheras jaliggörandeTroopa lEsum Chri-
stum/och tilat wijsa sigh jemwal medh alla ratta Christ-
trogna i thet Nyja Testamentet/ thenna formon/ ett
fast Hopp hafwa/ en sadan saligheet wanta/ hafwer han
fkattat dhenne Text for ett sädandt Krasst och Kannc-
sprak/ som honom isinLWtijdhkunde styrkia/isinDödz-
smnd wederqweckia och om thet ewiga LGsens Hopp
forwGa: Ia om alt thetta nu widh Hans lordefardh
vvpenbarligen wittna stulle. Alttherforewiliewyvthaf
thenne Ntzke LMrt/ och vthi thennne faligh Her: Vi-
ssopens exempel besee.

We rem WMtwgms ful'
komlige Wälstand.

I. Wedan the lesiva: the lefwa Hsrranom.
11. Mr the döö: the döö HLRranom.
111. VthtEwWeeten: Ehwad the lefwa

tller döö sa höra the HEnanom ttl.

13
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O ITsu wäre iijff/ och lijfzens Tröst/
Fran Synd och Döoh/ har m ch förlöst.
Döda thtt onda/ vthi osi blyf.
Bestär medh ligh ett ewigt iijfl

foretagne Apostoliste Ord/ äro ja
MMHlkeligen satte / at the sasom klare Sluth affMD MMhwar annan sölgja. Men Grunden nämnes

och ar sielfwa war Christmbooms Hus-
wudhstödh och Pellare/ nembligen thenna.:

Chnstlw ärdsd ocl) Vpstandm och ater lefwande
wordey. Hwarfore hafwer han thenheligefanner Gudh
ochMenistia thettagiordts ther pkae han Ml wam

bade oftver lefwandes och doda: Hwad
fölier theraf? wH leftve eller doo sä ysre
wy />lkrranom til. Hwad Me wij ta hoos osi sielf-wa har af siuta s Leftve rvq sa leftve wq
nom: dos wq sä dss wq HMmnHm. Men ar
thetta allmänt och oundwMigit för ofi alla sla:D)ttt,
gen af off lesver sigd sielfwom ock mgen dsor figh
sielfwom: Hwilke.sidste Ordthen belge Paulus först
satter/ jasom Tienlige och Krasstige at glfwa them Chri-smom ett ratt Omdömeithe Ting som ta stodo vnder en
Christeligh Frijheet/ och at afhalla themifran hastigtoch
wrangt Dömande om hwar annan / ta nagon i sadane
lVtycken Gudt til Ähra/ och wH i sitt Sinne/ samma
Frtjheet ratteliga brukade. Men i heela war Text talar
han om the rätte Chnstrognas, fttlkomltge lpals
Mttd. Nembligen.

I. Mädän the lefwa: Om mennistior.
nes Lefwerne i Gemeen/ lyder thet ejster Syrachs Kla-^

gan/
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gan: Mtt usel och jammerltgy Dng Kv med alla
mettmsttors Leftveme/ alt ifraV Moderlysivet
m ttl thesi thet lordenne then allas war Moder
<Zr/ begrafnewarda/ 55/l-. 40. v. ~)Och esster Salo-
mos Witnesbyrd: lagh sagh pa alt thet vnder
Golenne skeer/ och sij/ thet war alt Fafengeltgheet
och lammer. (Eccles, l. V.14) Mmwäl han/ then
lvijsilffe och formögnaste af egen Forfarenheet bekanna
maste. Nlen ta lagh jagh pa all mm Warck som
mm giordt hade/ «ch then Msda som lag
hasst yade/ sij ta war alt thet Fafangeligheet och
Imnmer/ och mtet annat vnder Solenne. 2.
V. II.) Hwilket ju wtsierliaen sant ar esster thet geme-
ne mennistiornas Wästnde/doch Mvalhafiva the Christ-
trogna/ madan the lefde/sitt Walstand: Ty mgen
af them leftver ftgh sielftvom: Leftve the/ sa left
we the HlLßranom och hore HMRranom ttl:
Om the samma Christne talar pauiul t thefie Ord: Tn
foruthan thet at han strax i Vegynnelsen/ betygar sigh
stnda detta sitt marckeligaste Vreejf allom them som
l Rom woro/ GUdz Härastom/ kalladom He<
ligom. («.om. 1. v. 7) Sa later han och narmare in
ti! war i>xt ste/at han har talar om the Christne an-
tingen the woro stvaga i Troone/ (c?2p. ,4. v.,.) Cller
och starckare/ (v. 1.) them han doch wil at alla the stolewara wisiei sitt Sinne (v. 5.) och at the i sitt Företa-
gande stulle ähm GUd. Thesie intetmindre/vthanan
mehra plägade an andm. TA alla the tl?er Gndeli-!
ga wilja lefwaz i Chnsto )Ssu/ maste lijda ssr--
soljelse. (:- i-im.;. v. 12.) Hafwa doch sitt Walstand/
mädän the lefwl,:' Ty.om che, än nagot ltzda /örRatt^
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Rattfärdigheeten sku!/ aro the doch Mwal jali-
ge/ (i. ?et.;. V.14-) Aldenstund the leftva imet stgh
sislfwom vthan HiLßranom:

Här är först Chrlfti Ratt vthöfwer them/ sedän
thems plicht; och af begge theras N>äl<tand;
CVristt Rätt och Wälde öfwer ofi ncknner Apostolen
forst korteligen/ wq hore HiLßmnom til/ vthförer
sedän medh fiere Ord hwarigenom thettaHEßra-
wa!de honom besynnerllgen tilkommer :

ar ther pä bade dod och vpsiandelt ocharleftvaw
de wordm/ at han sw! warda bade oftver
lesivandes ochdöda/(v. hwar aswttkunnataga/at
medh -bENren som i Texten fym reesornäinnes: besyn<
nerligen forstas Mus Gudz Sonn samma meningsom Paulus ssttswer til the Cormther: Och andoch
NaZre aro som kallas Gudar / hwad tdet ari
Himmeten eller palordenne (sasom mange Gudar
och Herrar aro)Sahaftve wij doch allenajt en Gud
Fadren/ afhwilkomallTmgaro/ och wiz vthi ho-
nom/och ettHzDrraliksum Chrisium/genomhwil-
kenall tmgaro/och wij
Men l war Text gifwer Apostolen tilkanna för hwad orsak
thetta Herredöme Christo besynnerllgen tilkomer/nemligen
at han för ofi ckr död och vpstanden/ och i sä matto ofi
Man Synden/Döden och Diefwulens Walde aterlöstoch
förwarfwat/ ttl sine egne / genom sitt Helga och dym
Vlodh. !Q. v. 28.) Hwar medh peerug instämmer/
weter at jicke medh forgattgeligit Silf eller Guld
lttgm loste aren ifrätt idart fafanga Leftverne/effter Fadernas Oatt. Vthan medh Christi dy-
ra Blod sasom ett memlostoch obesmittat Lambs/
(i. r«. i. v. iz. iz>.) War
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War Pttcht af thenna Förmon ar nu thenna: At

Whmtet maZe lefwa «ff sielfvom/ vtdan stole lefwt,
<,HRmnom: Thetta fölgier af sigh sielft onekeltgen.
Wtj aro aldrig nagon Ttzdh wara egne/vthan anttngm
gmom Svnden / chndenes Tralar/ (j01,.8:v,;4.)
stade dödzens Fördömmelse och Mörckfens Walligheet/
(co!. i: v. o Ty afhwemnagon öftverwunnen warder/
Hans Tienare är ban worden/ (2. pee.:: v. 19.) eller och
sedän wy af Christo aro tsran thenna vsie Traldomen/ochförtappelsen aterlöste/ta aro wijsa mycket mmdrewa-
re egne. Ty wij aro dyrt kiopte/ (1. dar. 6: v. 19.) Sa
mäste wij ju tilsta/ thet wara sa mycket mehra war Pttcht/
atlcfwa HErranom: För thet dyrbaresteN)arde/medh
hwilket wtz arom igen köpte för then högste Ratt/ som
war Äterlösine hafweröswerosi/i thet hau ar HENren:
genom hwilken all Ting aro/ och wtz genomHMom: Sa
och för then Foremng wij hafwa medh Honotn:Omthetaldradyrbareste Marde hafwe wij redo anfördt marcke-
lige Sprak. Aff samma ICsu dödb och vpstandelse m-
forer Paulus och annorstades war Pttcht. LhrljttAar-
leek twmgar of ja eifter wtj thet halle/atom enär
dödh för alla / ja are the alle dode. Och han är
forthenftull dsdh för alla: At the som leftva/ sko-
la icke nulefwa sigy sielfivom/vthan honom/ som
for rhemdodhochvplmndenäx. (2.c0r.f.-v.i4.is.)han
qifwer sigh sielf fore m huru han t Troone vp-
wäktes afChnsti Karleek ttl thenna Pttcht: Men mgh
ärgmomLagh dsdh ifra LagelV pa thet mgh sml
leswa Gudi: )agh ar Aorssäst medh Christo;
Men mgh lefwer/ dochicke nu iagh/ vthan Chril-stys lefwer t Mlgh. Ty thet mgh M leswer tRst

E tet/
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tet/ thetlefweriagh iGudzSonsTroo/thm migy
nlsrat dafwer/ ochgifwlt sigy vth fsrmigh. (<3<u
V. 19 20.) Afthet at Petruswar Pltchtsa mycket större/i thet han siiger/ at salskaLärarefomekaHMran/som them kiopt hafwer.
(!. per. i:v.,.) och euteligen genom w.ir fsrenmg meoh
warFrelsare vthförer han widlysstigast a'Chrlsti bade
dödh och vpstandelse/smnma war Christendoms styldigheet.
Saärewy jn begrafne medhonomgsnom Dooeti
dsden/ at sasozn Ehmstus the doda/
genomFadrens<>arligheet/ sa Eole och wij wa wm
t ett nytt Leswerne. T 7 om wij sampt medh ho--nom tnplantade wardom t:l en lijka Dsdh/ sawarde wij OpstandeMn lijka: wLtandes at war
gamdla MennMa är korffsast medh honom/ pa
thet at jynda- Hroppen skal warda om mtet/ at
wq icke har effter tienä skole Svndenne.
6. V. 4.5.6) Pa thet mgen sknlle halla thetta för krafst-löse Lijknelser/ tp mtrycrer han thet an meer i nästföl-
giande Ord: Ire dode medy Christo/ sa troo
wij/ at wH och skole leftva medh honom/ weran-
des at Christus/ft>m är vpwäckt ifran the Doda/
door intet meer/ Dsdm fär mtet meer N?acht ösi
wer honom. Ty thet han blef dödh/ blef han
Sfndenne doden Gwg; N?en thet han leftver/
lefwer han GUdi. Sa haller och i eder therföre/
at lären dode Svndenne/ och lefwen GUdi
nom Christum IBmm war (v. 8 y. 10 «)

Sa kan nu ingen neka til Christt Rätt/ sa ma och m-
gen vndraga sigh thenna Plicht. Ty annat är lefwa/
och annat leftva enom androm; OtalNdeDiur i willa

Skogar
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Skogarleswa sigh sielfwom: Hoc> hafwer lätit Mild-
Asnnn sa sry ga? yaftver Mlldajnattsßand
vplösts Niarkenatil<s>unsgisivit
yafwer/ech Oknena M Bonmg. gor Teek
af stad; Buidret/ plag;rens Trug!) yörer l)an m--
tet. («-«o. ;<?. v. 8. 9 lc>.) Nlenar tuat Sttyormn-

stal tienä NZH / ocb Ml bliftva widy tinaArubbol' Haut w b!>ida honom Oket vppa i ti--
tta Jomr/ ja at han effter vaft ploogd dmger
i Dalenom. (v. ij) Men Mennistmn ar intet sa
stapat tllcr fedd/ at hon ssal leswa sigh sielfwom: Has-
- och Hedningarne effter nagon sin WWHeet wettat
thet jaija: d.'on nn1.,5 n<nj sum»s: Wy arom ey fodde
ofi sielfwom/ och therfore deelt Mennistians Tienft e-
lnellan Frander/ Wänner och Fsdernes Landet. Men
the Chrisma weta/at the heelt oc hallit höraHCrranomtil.
Ea arenoch z mme Bröder/ dödade lfrän Tagen/
genom Cdrijti Lekamen/ at jstolenwara när enom
androm/ nemblganardonom somnrvpstanden
lfrän the Döda: pa thet wij skola göra GUdt

(K"m. 7: v. 4.5.) Och bör nu Kwar och emveeta
bwar vthi thet bestckv at wij lefwa HCRranom: Thet
giswer Apostelen tilkanna/ ta ban satter thetta Lefwan-bet emoot thet at leswa sigh sielfwom/ säyandes: Ty
lnZen afof leftver sigh sielfwom. Vthan/som ban
sirax ther effter lärer: Lefwe wn/ sa leftve wy
<? LNranom: Tben leswer intet HENNanom/ somleswer sigh sielfwom; vtban en Christens Pttchtär/at
Mct lefwa sigb sielfwom / pa thet han ma lefwa HEr-
ranom: I lljka Meenmg och vpjat satter han thesie

hwart annat til the cormckcr; At the
i C 2 som
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som lefwa/ skola icke nu lefwa sigh sielfwom/ lp
than honom/ som för them dody och vpjtandelt
ar/ c<"-. s. v. ,5.) Hwadh ar ta thet at lefwa sigh
sielfwom s thet ar/ at lefwa esster sin egen Vegärelje
och lusta/ til sin egen Nvtta och Fötdeel/ vtht egne
kötzlige och timelige Förnojelser/ sa jams thet emoot
GUdz Wilja at lefwa i sine Lnstar: Then ther lch
der l Hsttet/ han wander ater aff pa
thet han then som tilbaka ar i I>sttet/ icke
lefwa Ml effter Menmskio Lustar/ vthatt esster
GUdz rvilja. (l. pet. 4. V. l. 2.) Och kötzligen sinnad
sitter ?m,ius einoot Andeligen sinnadh/och thet förre at
thet ar kohligit och faledes emoot GUdh. Ty the jom
koylige aro/ tde aro köyliga smnade; N7en thesom Andelige aro/ tl)/ aro Andeliga snwade. Ty
royens Smne ar Doden: Men andans Gmnear Lyss och Frtzdh. Ty ksyligit Smne ar en Fl>endskap emoot GUd/ esster thet ar icke GUdz Lag
vttderdssmgt/ icke kan thet Heller: N?en the somäroksylige/ kunna icke wara GUdi tacke. B.
v. f. 6.7 ?.) Tbet samma mfattar lEfusi then
ane Christendoms Neglan/ then han sck offta vprepar.
H>wilkett som wil fölgia migd/ han tnedersabe sigh
sielf/ (lvtättk Hanfsrsake sigh sielf-/
8: V. ;4) hattwederMe sighsialfLuc. y: V. 7j.) och hoos

, Then migh tienar han fslgiermigh/
12:V. och at thenna Christt Tienst fordrar ett sadanrFörsakande/ larer han i dhe nast föregäende ord:

kettsom alskarsittLijf/ Van skal mistä thet: Ochywilken som hatarsitt Lyffi thetma N7erldentta/Ygtt stal behalla thet i
Giff-
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Gifwandes st alfwarligen tilkanna/atingen kanpa ofwan-
berörde «att lefwa sigh siclfwom och tilltzka Christo/ vthau
han mäste afsiiija/ tilbaka halla/ ja/ döda sitt Kötzlige
wallustige/ ypptge/ asivnndzfamlne/ girige/ otokge/ och
hwanehanda ogudachtiae Sinne/ sa ftamt han will haf-
wa Namn för then somföllgier lEsum/ som lefwer HEr-
ranom/ sa at then som medh Skaäl hoos sigh sielf och i-
bland Mennistiorne/ fain for Gndh wil hafwa thet
Wittnesbyrd/at han lefwer HERranom/ han moste sigh
sielff/ sin Kropp och SM/ sine Lemmer och alla Kraffter/
sin Tijd och Förmago/ bruka til jinsHENres lEsu Tienst/
anwanda thet alt til Hans Behagh/ och vpofra altsmn-mans honom til Ähm- Om Kroppen sager ?auwB»
Sasörmanar mgh eder/ kare Broder/ widy
Gndz BarmheMZHeet: At jvthglfwenedorLeka-
men til ett Öster/ soin ar lefwande/ <>eligt och
GttdlbehaFellgit/ edra Mllga Gudztienst/ (Kam.il.
V.l.)Fogarstmrdarhooslim Staleu: Och yaller eder
icke effter chenna werldenne/ vthgn fsrwandlett
eder medh eders Slnnes Fornyelst/ at i mäaett
förfara/vnmd Gndz gode/BehagellgeochFttllkom-!
mellge Mlllie ar. (v.i.) Och annn tydeligare mförer
han annorstädes war Plickt/ at prM Gndh medh Kropp
och Sial/ afthet wij til/ ,lLller wetm
j icke/ at edar Hropp ar tyens Indes Tem-
pel som ar i Sder/ hwllken j yafwett af Gttdt ocharen icke edre egne? j aren dyrt köpte.
fore pnistr ttu wudl) vtht edor Hrop/ och i idrom
Anda/ hwtlke Gudi tilhom (l c«>-.6:v. 19.20.) Päthetwö och i thenna Tienst mage tHelgelsewmaGudi
behageiige/ säbestrifwer han isin stnme SKifft til the

E 3 Corin-
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Corinther Märckelia.enwar Föreniug medh Gudh/ (!.c?or.
6. v. 16.18.) Och lägger ther til th.ennaFörZnaning: ILfsi
ter Mj nn hafwe sadanne LöMe/ mme Harasie/
fa Zorom of relm all Aonens och Andans Be-t
sinlttelst/ fnlbordan/oes i Gnd; Radho-
gg. 0<!or. 7: v.i.) Om wart Hierta stger Petrus/vthi edor viertä: (~ ?er.,:v. 15.)
Och emedantbet wordeblisivandewidlyftigt vthafSkriff-
tm vthdmgawarPlichl/til at wijsiz wart Andeliga LWgenom:he andra lemmarnemdligen/ war MnnnochTun-
ga/ Ogon och Oron/ Hander och Fötter/ Ma biifwa
wtz wedk thenne Epistel/ til the Romare/ och mär-
kiä hwadh hnn siuter om i gcmeen: Sa
later nu icke Sfndelwa wMgh wara/ i edar do--
deliga Lekanten at t henne effterOlglen vchi
hennes Och gifwer lckeOyndezma edra
Kemmar til Omttfärdtgbeetenes wapn: Vthatt
gifwcr eder sieifwa GUdt/ lrjka som the ther do-
de hssfwa warit/ och nu lefwa/ och edra Lemmar
GUdt nl Rättftrdtgheetenes wapn: (n«m.<s. v.
,!. 15.) Huru wtj i alle wäre Warck och Gerningar
mage lefwa HERmnom lärer Kan i thenna Förma-
Nina. j nu aten eller,dncken/ eller hwad
j nsren/ sa gorer alt GUdi ttl Ahro. (>. c?c>r. 10. v. ;i)
Thet han sa til the Colosier förklarar- Och alt thet

medh Ord eller Gemmg/ thet gorer alt
i />lDßrans IM: Namn/ 06) tacker GUdl ochgenom honom. (53p.;. v.i;.)Assaltthetta
ftöme wii/ huru och hwar vthi w» aro förbandne at
lefwa HENranom; altsa arnu at tiuagqia om the rätta
Christrognas N>alstand/ enar the sa leftva HCNra-nom:
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nonn Esajas gifwer oH thetta Ordasattet: predijker
om the Rattfardlga/ at the sta wal: Ty tye sko-
ia ata sinä germngars (esZj. 5. v. io.) Sa
kommer och til samma Saak/ hwilken ?gu!us nast for
war 'sext dnfwer/ och til thet Ordasatt/ som wtz im bru-
ka/ thet som han strifwer til the Qäläter. Sa blifiver
nu ständande vthi then Frydeet/ medd hwllko
Cynsttts off frtjat hasiver/ och later eder icke pa
nytt fangas vnder traldomsens Ook. s. v. 1)
Och ta han an klarare om Nyttan ass thenna GUdi
bebagelige Tienft ta!a wil/ sa sätter han syndenes
Tienft ther emoot/ och wyser hwadh Fördärf af henne
fölgter. Ty ta j woren syndenes Denare/ ta wore
j fch lfta Rättfardlgdttentte/ hwadh Gagn hade
jta af thet/ ther jn» blyens widh s Ty ttl sädantär Doden Hndalyckten. ( «m. 6. 21.) Och strax
ther hoos/hwadh Sallheet ther vppa afMde glsives/
ta wH lefwa HERranom. Men nn madan j aren
fnjwordtte lfräSMdetttte:Och wordne GUd; De-
näre: I eder lucht/ at I helige war-
den/ och ttl Nndalycht ewmnerllZtt LG (v. 22.)Veg-
ge Delarne korteligare/ ty om j lefwen effter Hottet/sa skolen j dso; men om j doden konens
gar medh Andanom/ ja skolen j lefwä/ (ci. 8. v. i;.)

lefwa i wälstand: Ty then tbettagör/ sall ar
fhen Man/ som sa i Wärlden lefwa kan/ han stal wal
Widh sigh blifwa:

Latom ofi/aode Christne/ nu wal läggia thetta pä
-hiertat/ at ta lvij ratt forfta war Plicht/ wijoch themsamma esstertmchte/ pa thet wy sa myM meera Tröst
mage fatta af thet som thmna 'lext annu innehaller.
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Wij ffole lefwa HCNranom: ty af honom hafwa whl
wart LM och aro alt therfore styldige honom alt thetsom honom til Mm i wart Lefwerne kan astad kom-
mas Hwad wij are hemma eller vte wandrandes/
wittlaMe wij of/ at wij mäge honom täckias/ (2.
c-or. s. V. 9.) Och thetta ar thet Gudelige Sluth/som
wtz strax lara af första Troos Attiklens Bekännelse:
Ta wtj vpräcknandes Skapelft Wälgarninqarne ofi af
GUdlader bewtjste/ tilsta/at for M thetta plich-
tige aro honom tacka och loswa / lydige wara ochtietty: Ty jager och 02^: Förnimmer atren ar GUd/ han haftver giordt of/ och icke wtzsielfwa/ tll sitt Folck och ti! fin Fosterfaar/
loo.v. 1.) Hwilket/sasom thet horer alla Mmmstior
til/ ja erkenna wy ofi som Chriswe an mecra genom
Aterlösiningen/ then i Christo lEsu ssedd ar/ til sadanTienst förplichtade: Nembligen at osi strlafiatoch förwärfwat hafwer medh sittBlcdh/ Dödb/ och Pij-
na/ sasom reda tll förende ar omtalt/ pa thet wHskole wara Hans egne / blifwa och lefwa vnder
honom i Hans Ryke/ och honom tienä i ewigh
RattfardiZheet/ Meenlsfheet och Saligheet/ sä--som han af Doda vpsianden ar/ leftver och res
gnerar i Bwigheet. Wtz kunna här anmarckia at
GUdz Mannen i.utkerns i thenna sin Förklarmg för-nembligen wil wända wara troos Ogon pa tbcheware«xh Ord: Tn beggestades talas om/ at lEsns ärwar
-dERre / at han genom sin Dodh och Vpstandelse ar
HENren/ at wtz nu intet are ware egne/ vthan höre
HERranom til/ at whl wamndes Hans egne/ stola blif-wa och lefwa vnder honom/ och honom äena. Genom

NM
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nyjaFödelsen/somiDopelsen steer ass then Helge Andes
Förnyelse/wardomwtz sa mycket mehra förbundne/tawtz
aff egit Förnusst och Krasst eij troo kltnnn/ eller komma
til war HERm lEsum/ til atlofwa honom: Ca kallar
offtyen Hnda/ vplyserochyelgar off/sörthen--
stuld wu öch da vthtryckeligen affsaijaDiefwulen/ alla
Hans Gerningar/ och alt hanZ Wasende/ och genom Tro«
na pa tben högtlofwade Treefaldighcet ithetta Helgasta
dundz 83cmmenc vthlofwa / at lefwa och tienä HEZira-
nom. At nchfrälste Vthur niam (Owanners Hand/märte donom tienä Vthan Fruchtan: I
och 2>attfärdilyeet forhonol:;/ lallan?ssraAM-
dagar.( i.uc. i.- v. Sa at then som vpfateligen ar oly-
digh och mootwilligh/ försummar at lefwa och tienä HCr-sörjmader tyet goda Namnet ther affhan namder v.7.) Sa mycket mehra/ ta han
wil lefwa och tienä nagrom androm: Om nagon wilefter

"Midmes Lopp wandm/Mer thenFörstansomM-'M bufiner i Wadret/ ncmbl. esster then Andan/somnuw irbar vthi otronesßaru/ sii arhan dödh genom Osi
wertrvdelse och Synder/ (l:p s. 2: v. 1,2.) Och' salunda les-wer han ingaledz HCRranom: Heller den jom wil
försambla siO Ägodelar pa lordenne: Ty mgen kan
tienä twa -Henar; I tulinen l<le tienä Gudi ochthen som alskarMerlden/och the tingsom l werldeneäro: TVthenthereMarMerldena/i hono är lckeFadrensHäriek/ty alt tyet som ay i werldene/ (nembltga HoyensBegarelse/ och Ogonms DeMrelse/ och ett yog-
fardigt Leftveme/) tyet nr icke aff Fadrenom/v--tyan aff Merldenne / (i. /ot,.,^v. 15, ,6.) Ty sädaneD Nenä
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tienä icke HMRranom IIM Chtusto; vtdatt si-
nom BmlU ,6! V. 15.) Oltt all stdanTienst mage wij

sasoni thet berättas/ en ÄdelManhafwer silgt til en
vng ohöMdAdling/ da han anseendes honmn for en an-
narsTienare/ fragnde hwilken wore Hans Hunsbondel
then vnge swarade: han wore sin eaen Herre.Ta siger then
forstandige: I yaswen da en e!n:dig!) Sam-
maledcsthe solntiena sineegneßegarelsir etterMammon/
eller thenna Werldenes Gudh/ sotnförblindar the otro-
anas Sinne: At tdem icke skal Lms/affCynsttMacheet/ hwikettGudz Belarear/(2.
dor. 4: v. 4.) the hafwa alla eländige Herrar. Der emoot
liasivatheFromma thenHugnaden/at tn tbelenvnHEr-
tanom/ hafivathe engodh HERre; sasom den gamble

widh sin Dodztydh sade til sine narstaendeMan-
ner: Ivlari n«n cime«,quc)lN3M bonum liäbemuz t)umiwim.
lagh ftnchtar ch at döö/ ty wH hasiva en godh HENre/
sviä. possicioniuz cle vita Ayett söm l)äl^
ier sigl) til HBRren/hatt ar elt Ande medh y«nc>m/

6-v.!7) hwad fölgier ta af en sadan Föremng s
Hwad ar wärPlicht/ at wtj höre HENranom tilk pauiuz

swamr: Mm.tye som Christo tlihsm/ kousasta
sitt Hott sampt medyLusiar och begärelft/ (Q»l. s:

hwilkaord ostforatilwar 'rexc,
ranom til/ ochta skal enCbristtrogen/ ta han anfechtas
och reetas til atbeganagon Synd/ seW: lattMkorss-
fäst medy Chnsto/ (Q21.2:v.>!>.) tn 5r och Begarelsen
korsifnst / at wy then i jynden etz stola fullborda och dra-
gapaostDöden/ sammaledes ta Werlden
wil förföra osi: bort thet/ apmgh af nägon
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ras CVrtstt Rorff/ genom hwilken
den ar migh korffast/ och tagh werldenne/ Q2I.
6. v. 14' Och enar han bedröfwas öfwer the begangne
Synder/ ta ma lian som en Christen medh leftvande
Troo ansee tdyme HERren lEsum: Ty behagelft
git haftver rvant Fadrenom/ at all Fullheet stulle
boo i honom/ och at dan genom honom al Dng
försona swlle medh sigh sielf/ ttlfnd) Mllandesgenom Blodet pä Hans Aorsi/ bade thet pa lor--
denne och l nr. 1^0i.,. v. 19.20.) For-
vthan thenna Tröst/ som wtj hafwa af thenne HEN-
ren/ ta wij syndat bafwa/ (1. )od. 1. v. 1.2.) och then
styrckia wij hafwe af honom at wij icke lnag'e vpsatell-
gen war Gudh förtörna /sa ar och thet; I.t then fa-
fte GUdz Grund bllftver Mndandes/ och haf-
tver tyetta Insegel: <>lLRrenkänner sinä/
2. V. lp) Ty wy arom deelachtlge wordne afChri-
sio: Lmwy annars Trona/som nnj begynthaft
wa/ fast behalle m til ändan. ( «eb. ;. v. 14,) Isa matto ar wart Walstand i Christo fast och otwifwel-
schtlgt/ thet är och stoort och ylnmgt/ oln wtj lefwe
HEslranom; ty then HILRRans Bodh yaller/
danhaswer stoor Löon. (pl»i. 19. v. 14.) Cu Gudh/sager an wijdare Davldb/ lonar tdem wäl/ som
tttt Nampn fruchta. 6i- v. s.) Bade tnnmeli-
gen och ewmnerltam; tyGndacktigheet ar nytnZH
nl all Dng/ och haftver Loffte om chetta Lnft
wet/ och thet tllkommande/ (1. 4. v. 8-)
At w:j fä af GUdi alt Wet wtj dtdie: Ty wy
hallom Hans Bodd/ och gorom thet donom lmssc

(l. ;. ?. Om intet alttzdh för Werldenne
D wore
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wore vppenbart i hwadh Walstand the stadde aro/fom
lefwa HECranom / sa hafwa doch the sromme hoos
jigh theune Tröst af siu Tunsi/ the Gudfmchtige
trosta hwar annan altsa: marcker thet
och hörer thet/ och therär en Cancke-SkrM for
honom srmfwen/ för tyem som ftuchta
och tanckia vppa Hans Namn. TDe skola / fager

Zedaotd/ rvara mm then
mg!) gora stal/ och iagh wil skona them/ lyka-som nmn skonar sin egen Son/ then honom tle--
«ar. Och i skolen ther emoot ater see / hwadh
for en HthMdnat är eznellan then Rättferdlge ochthen OgudgchtiM/ och emellan then som GUdi
ttenar/ och then som honom icke tienar. (
;. V. 16.17. 18. Hwilken Tröst the aldrigh skola Mtsta.
Cy GUdh hafwer:cke satt of ttl wreede/ vtdan
ac forwärfwa SallZheet/ aenom war HlLßra
IllLjum Chnstnm. Then for of dodh är: pa
thet ehwadh wy wake eller sofwe/ fkole wlj lef-
wa jamt medh honom/ (i. 'lKcss. 5. v. y. M
therfore widh hwart och ett Vodh/ som wij höre
til at lefwa HENranom/ ssole wij seija: Tn hafwerdudit at halla tma Befalmngar flljtclma. H at
mitt Lqfholle tma Rätter medh fullt Illfwar.
«9. V. 4.5) Och widh hwart och ett Stycke af war Plichtthen osi forelagges/snckaoch bedia:

Sa göra och lefwa i all Smnd/
Bnne GUch af sin Mistund/
Hans Ande hielpe ost cher lil /

At göra hwidh hcm hafwa wil/ FlymEluson.
11. The
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II TheKhrlstnas Wälständtßöden:
Tv the döö HBRmnom: Är nu thet andra. Sa-
som Döden andar thetta Lyfwet/ sa maste the fromma
bafwa ta nagot Walstand;elljest hafwa the thet intet
fnllkombligit. Om wij allma t chetra Diftvet das-
waHoppet til Cynjwm/ sa aro wq vsiast ibland
alla MenmMor (1. c«r. 15. v. ,p.) Nu taalar Apost-
len i war 'lcxt medh Ma Ord om Döden/ sont om
wart Ltzf/ och mgeu dösr sigy sielftvom: Thet
som.ftregär:)ngen af «f: Vöv har jamwal förstas-
Men thet är eij nogh at neka osi döö ch siclfwom/ v-
than maste och wceta hwilkom wtj döö. Paulussaqer aswen thet om Döden som om Lyswet: Dos wy
ja döo wn HBRranom; och thet medh Wa Ratt
som thet forre/ eywad n>ij lefwe eller doo/hore
wy til: tzch thet alt as samma Grund/
nelnbttgen at Christus ar tyer pa bade dodh ochVpständen/ och ater Lefwande worden/ at han
skal n?ara oswer Lefwandes och
Doda. (v. 9.) Men knnde nagon tyckia thet förre/
lefwa sägcs suUer til war Frelstrmans
Mm: 'Men thet andra/at dos Hikßranon,/ mtet
chnes sa til lEsu Mra lyda. Ty GUdl? ar icke/hedodas GUdl)/ vtdan thems som Keftvande aro.

!2. v. 2;.) Sa swaras til tbetta af-
wen thetta ar hugneligit/ emedan ofi vthan thesi nrfore-
lagt en gang 000/ 9. v. 27.) At wtz ta döo
tvenna Och thetta jamwal stola wij
wända war ICsu til högfta Ähra/ emedan han sielf ao
thet pa dödk och vpständen/ och ar äter Leftvande wor-

D? dm i
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dm / at han stal wara HENre öswer Lcfwandes och
Döda / sä at Apostlen ju i finnma thenna 'lext bemöter
en sadan Insaga/ som antmgen wart blödige Sinne/eller fördarswade Kött/ eller war Siala-Fimde osi in-
stiuta kunde: Och stal thct som lEsus sade til Mar-
tha/ at ingifwa henne Troon/ ta hon öswer sin Döda
Vroder war sorgft/ wara ofi krafftigt nogh at intala
ofi Tröst emoot sielfwa Dödm: lagy är Opjtä wel-isen ochLhftvet/l?wtlke som troorpämiZH/yan Ml
lefwa om yan än dodyblefwe. Dch dn?ar och ensom lefwer och troor pä migy/ van Ml icke doo
ewmncrllga. ()oii> «. v. !s. 26.) Immväl thet han til-
förende sade til ludarna: Sannerliga Galmerliga
säger ingl) eder: som hörer mm Canl/
och troor honom som mtZH sandt / ygn
hafwer ewmnerllgit Lljf/ och kommer icöe i Do-
mett/ vthan Zar ifrän Doden til Lijfwet. (c. 5.
V. 24.) M thet wy afGUdzOrd/ rijkeligcn och gan-ssa krassteligen lara/ burn lE>us ar dödmom en för-
gisst / («os. 1;. v. 14.) At han hafwer öswerwnnnet
Dödm V.15.) la/ at han hafwer borctaget
Dödm/ och Lijftvet och ett oförgangeliglt N3a-
sende frambmet i Lmstt genoin iLVangelmm.
s2. ?im. I. V. IQ. samma stadfäster wart Hopp
emoot Dödm/ och vpwäcker wart Begar at doo HjDr-»
ranom. Christi Sluth af Most/ emoot the Saddu-
cers Cpicurifle Meenmg/ ta ihe nekade Vpstandelsen/som as lvi2ttkXo infordes/ är sa mycket nnndre emoot

Ord.' Sa at när wtz Skrissten och Gudz Krassträtt weeta/
Sluth aldrakmssngast intryckm osi thche Pauli Ord:som
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jom wht i thet tridie Stycket warda laraude. Thet ar
ta wist/ at ingen af off door sigl) sielsivom. I
thenna samma Skrifft siiger Apostelen: Gyndems
Loslt är Doden. »6. v. Alt tberföre/ ywil-
ken Sm! somHndar/hon jMdoo/ l3:
v.4.> Hch nr sii doden oftver alla
skior/ efftsr tde alla syndat hafwa / (p.nm. 5: v> 12.)
förthenskuld maste hwar och en döö fsr ftghsielff/ E«
mednn wy maste alla stä ftmn för Christi Doomstool/
sissom straxesster wsr sager;(v.lo.) och somdöden bör förega/ och sedän Doomen/ («ebr.
Da maste the alle / jamwat the Trogne .sielfwe döö;
Men thet ar thcras Walständ; at the ilchtet dös sigy
sielfwnn/ vthan the doo HlLß.ranom 0)
nar han nn!: En Tienare ar sa lenge t sin"Vestalningsom Hans HCNre wil/ en Drang ochDaqakarl/ sa lange
Huusbonden wil/ och en tildes Hans Arbete lna wara
vthe/ (Mo Sä arthetenChrlftensratta Ästm:-
dan/ at ta stilias hädän/ enär HERren lEsns will/ ty
han weet sighallcnast lefwa honoznsom t thet sorsta Styc-
ket ar olntalt; och altjakanhanch begara langre har pH
lorden lefwa/ an lEsus will. Then Helge l'äuluz, som
thesie Ord sramfort/ later them och tienä sigh sielfwcm
ti! -Rattelst/ da han war iStHdh emellan sin Wantan
at lefwa/ och aswndan at stiljas hadan: Ty bade
Deetarna lago honom hardt vppa<- (pKii. 1. v.!?.)
Han fan hoos sigh ett Begar/ at ta stiljas hadan ochwara nar Christo/ hwilket och lnncket bättre wore/ mm
han hade hoos sigh samma TM en Lywa langer ess-
ter Gltdz Wllja at lefwa i Köttet; i tyhan sagh thetwma Församblingene nödtorsstigt/ och wifierligen wiste/

at hau
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at han änen Tydh ffulleblifwa/ och medh them tro-
gnom wara them til goda ochTroonesFrögd. (v. 24.
25.) kunde i thenna iunerllga Strijdh battre
sialla Hans Langtan til thet ewiga/ euer vpwäctia Hans
Lydna langre at tienä/ an thet/ at han wiste sigh sa«
wnda döö HENranom/ säsom han lefde HENranom:
Alt thcrföre enär han sedän wiste sigh hafwa fullbor-
dat Loppet/ hwilket han giorde medh Gladie och sa
fullkombnat thet Embete/som han hade annalnmat
af HENNanom lEsu. <M°r. 20. v. 24.) Ta sade han:
lagh offras nu/ ochtydenttlstundar/ at tagh Kal
Miashadan/ oi-im.4:v.6.) Menatthetsteddeithen
Wen ta HENranom lEsubehagade/ och at han saledz i
anseendetilttzdenblefdödh HENranom/ thetsager han
i samma Capttel: Men skal förlofa migy
af all ond Gemmg/ och frälsa »nigh til sitt Him-
melfta Rijke: hwllkom wme Ähraisrän IDwigheet
til Mwtgheet/Amen. (v. 18) Apostelcnpctrusjokteme-
dan han lefde tngen annan Ahra/ an wara Lh-
nstlTtenare/(2. annorlundaanPaswenißom/som obewijsligen föreglfwer sigh wara lucccssar och
Csstersölliare/ men ar doch en Mootständare/ ochvphaft
wer sigh öfwer alt thet Gudh/ eller Gudz-Ticnst kallas/

och sasom pctruz i sin Tienst wiste sigh
leftM HENranom/ sa war han och ta HCRren lEsus
vppenbamdetijden/ nar han stulle döö/ beredd at döö
HENranom. Ty mgy menar thetwara tllborllgit/
jalange iagh ar l thenna at vpwacka ochsormana eoer. Ty tagy weet/ at mahskal snarliga
afiaggia thenna mma Hyddo; Sasom och warHMre IMw Christns haftver nugh wndgiort.
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?et. i. v. 1;. 14) Samulaledes then i sin Lijfztijdh
HERranom lydige och therigenom tapra losua/ wlstesigh döö HENmuom / ta han sielf trösteligen betekna-
de DödMdeu; Sy iagh gär t dagh alla wärl-
dmnes MaZ. 2?. v. 14.) Prcsten Eli när hanfick höra GUdz harda Hoot öfwer sitt -Huus/ hwarmcdb Hans hajtiga Död'h och förkunnades: Sa war
thet basta han kunde satza: ar hangwre sgsom honom tnckes. (l. 3Zm.;. v. 18.) Cn
Cbristrogen Mm iagh hoppas Vp-
pa tlgy / ocy sager / tu GUdh. MmDzdy jiaär l ttna (?l3>. ji. V. Is. 16. Och
förthenstul weet i hwadh Ttzdh och momem wtj döö/

wtj HERranoln. Mm Tijdh och Gwnd ar
ttar GUdh wil/ thet iagh elj honom'sager til/
raknade äro M mm Haär/ett etj sörAär/ thet a!t
Vthi Hans willm Wr. Vtttnnehm säijas wij dos

Ta wij (-) dos burnhan w:l. Hwarwidh wtj Hans WMeet och Nadh / Hans Alzmechtig-
och Vehagh wyrda stole. ICsus sade ttl Petnnn:SannerliZa jaZer mgd 3lgh/ nar tnwgst Ung/ omgiordadc m nW/ och gick hwan

M Wille,: Men G w warder Gnmmai/ Ml wVthrackla ttna / och anZmn skal om-giorda tigh/ och ieeda tmi) eijt/ w mtet wil.
(soli. 21. v. 18.) Mm at tbettä lijdnnde och thcr pa föl-giandc Dödb/ war HERranom til Ähra/ tbet säger
stray Cvangelisten- Nlen thet sade hantilkmma/ medh hwadh Dodh han ikule prW
GUdh. (v. 19.) Huru kunde nu Petrus ta thcttassedde/ twifia om han dödde HERranom/medansicls-

E iva
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wa dodz Sattes war af HERRanom!förvth kund-
qiordt och betekmt / at hau tyerigenom stulle prijsa
HERran s har medh stälte och Davidh sigh til Frchz-
Ta han drifwen iftan Rijket och sitt Konungzlige Säte/
ja iftan then Heliga Gudzdyrckan i Jerusalem/ war
reda i swar Landzfiychtigheet och kunde befahra/ at then
stulle nndas genom Döden vtbropar: Om mgh finner
Nady for HBRRanom sä later han migy wal
komma igen/ och latermiZH fa fte honom och sitt
Huns. Men om han sager: )ggh hafwer mtet
b'epagh til tmh/ stj/ dar au iagh han gsre med
migh jasom yonom tackes. iiam. 15. v. 25.26.)
Mercker Davidh vnoerkasmde sigh then Högstes Bchag
icke allenast til Lijssoch Dödh/ hwadh han Wille göm
medh honom/ vthan och til Sattet huru ban wllle göm
medh honom, Han göre medh migh jasom honom. teckes
esster »«br. Mffeer thet som ar godt i dans Ögon.
The Gudfruchtigas Dodzjätt är vnder GUdz Vebag
icke allenast ta han kallar them sasom Aron och Most
vppa Verget til sine Dod;nnn och förelagger them Ttj-
den at thet är ta theras Dodzjtnnd/ vtkan och la
the medh Patriarchen Jacob pa sin Dodzfin.q laggia
sinä Föttertilsmnman/ lijda af och samkas til sitt Folck
(<3en. 49' V.;;.) Eller medh then Gambia Simeon lij-
ka som ga emoot Döden: Och medh honom scha
re nn later tn tm Tienare sara i Fridh ( 2.v. 29)

helgons Dodh ar dyyr Vallen for
nom (?s2!. n6. ,5.) Altsa oansedt Martyremes Dödh
Tilstyndades af Ogudachtige Mennifkior / doch safom
the för lEsu Wittnesbördz stuld hafwa lätit sitt Plodhvthgiutas. 17. V. 6.) Och hafwa M ftlsrat
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sitt Lnf alt m til Döden. i:. v. n.) Altsa me-
dan the woro vnder Förföljelse och i dödsens Forbod/
kunde the satza: N)tz omföre alttjdh HMrans le-su Dödh pä wär Leramen/ pä thet at ock
Lrjt / mä pä wär Lekamett vppenbamdt warda.
Tv wij som leftve/ rvardom althdy öftvergifne i
Doden/ for I<Esn swl pä thet at och llLsn LU
skal Vppenbarat warda pä wärt dodeliga Hott.
(2. Sor. 4. V. 10. II.) Och alt thet som ttl theras Veröm
sttzas ma/ kan intet medh battre Ord korteligen och/ff-tertanckeligen sejas an mormi sunc Domino: The äro
döde HlLRrauom. För Hans Sanning stuld HCN-ranom M Ähra och Prijs. Än wtzdare sages thetta
(?) Nar wij doö i en fast Troo pä HlLßranom
IMu. Om Patnarcherne siiger Apostlen: ) Tro-
ne aro thettne alle döde och haftva doch imet fadt
af Lofftet: Vthan sedt thet fierratt effter och
trodt ther vppä och lätit sigh noja bekanttandes
sigh wara Gaster och Fremmande pä Jordenne.
(«eb. n. v. i?,) Sabetygar samma Paulus om sigh ta
yan skulle stilias hädän at hatt hade YMet Trone
och forthenssul han Mcdz sirtrösta sigh i sam-
ma Troo: Har effder ar migh forwarat
digheetettes Crona Hwilka HENrett migh gifwa
skal/ pä then Dagen / then Rattferdige Domao
ren: Mm icre migh allenast vthan och allom
them som alska Hans Vppenbarelje. (2. 'lim. 4. v.
7,8.) Ehuru wij kunna begynna wäl/ ehuru wtz kunna
berömmachafTroone. (jac. 2. v. 14) Ia ehuru wij
haswa en Troo som intet ar Dödh/ (v 20.26.) Sa ar
doch thet alt faftngt/ om wij icke döö HERranom/ i

then
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then lcsivande Troon: Thersörc later lEsus skrifwa
til Engelen i Smirnm war troojM tn ttl Dodm/sa Ml tagh glfwa tigy Lyfzstts Arono.
2. V. IQ) HU Horn the krassttge Sluut som Apostclen
fättcr, bsde til Twst och. Wamina salunda. Chet är
ju ett fast Ord: Dso wij medi)/ sa stole wij lesi
rpg medh. Kijde wij/ sa skole wij med rsgnerg.
DZn wij forsgke yonom sa försakar han off. Tro
wy yonom icke sa bjzfwerhan doch Trofast/ han
Van Me neeka sigh siels. (>. 2. v. n. 12. iz.)
Sasom wij eij annars kunna lefwa HCRranom/ an ige-
nom Troon. rhet iagh tw Zefwer i Ksttet/ thet
lefwer iagh i GUbz Sons Two. ;. v.
Altsa kunna wij eij eller döö HCRranom vthan genom
Troon: Til hwilken Lara wtz än en Gäng paminna
osi ICsu Ord: som tror pa mig!) han
Kal lefwa ozn han an dodh blifwer. ( j»K. n. v. 2z.)
Af hwilken Troo och thet fölgier (4) at then som rät-
telDn wil dso han maste och t
Doden befalla sigh Medan the trogne
lijda och offta intet weeta om icke GUd forhänger öfwer
them m ss swar Plaga/ at then andas medb sielftVN
Döden/ sa ihogkomma the Petri Ord: Therftre the
tder lijda effben GUdz Wilia the skola befalla ho-nom silta Sialar / iaiom enom Trofastom Gka-
pane med!) csoda GaIMMMr. (l: 4, v. Thet-ia är sa fast angelagit at Davidh sörnth i Psalmen
thefie hafwer sait. Vthi tina Hander beMer
iaud nnn And/t/ tn hafwer migh HMretu Tcofaste (Mdh, (?!.!. ;i, v, 6,)' lEsus them ftam
fordt pa Korffet: iaZH befaller mm AndH

i tina
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t tma Händer. 23. v. 46:) Och then första Mar-
tyr esster Christi Himnlelssird ta ban sie-
nades sagh doch lgenom -then tätä Storm som haglade
öfwer Hans Hufwudh/ öpen/ och
Ntsklones S'ott j>a pa'GUdz (vöf.
7. v. 56.) Pa thct hau ofi stulle lam at döö -bEßra-
nom och Ma: IM°N anaznma mm 2itt-
da. (v. 59.) Cnttligen sichas the Christrogna döö

(5) ILmedall tye lgenom thenna Ds-
den komma ther t!l at the bttfwa ewmnerizga
nar <>!LRmn: Sieisiva Ordasättet som i war lexr
finnes'/ oprepade och cn -tzunmelst Nöst til i«K,innem,
och sade/ SMf/ ftllZe nro tde dode som i
rcmom döö här effter: la/ Indan säger: It
..tde skola hwiia sigy ifrä sitt Arbete: Cf theras
GerninZar soija them ssfter. (.vpnc. 14. v. D. Sä
kallar Anden thetta en SaliZheet och Paulus erkanner
thtt billigt för w,zrt reeta heem. Men wy dafwe/Tröst och paftve mycket mehr Lusta3Vchen?andra
ifran Lekamen/ och wara mlr
nom. (2. dor. >-. v. 8.) Ia wificrligen är thet wärt
Heem. Ty wtz i?aftve där ingen wgrachttg Stad:
VtdM) N)y jokiom eifrer then tMomnmnde.
1;. v. 14,) Ta wtj döö kallas wtz Oeem af GUdh/ ja-
jom Barnen ropas m afFadren vndan Owädret/altsalater GUdh MenlnKinn döö och sa-
ger: Aommer lgen "j N7en;uEiors Zarlf. spsZ!.
<)O. v. Och sa Kole wl? blifwa när HH'Am-nom altydd. (1. "skels. 4. V. '7.)

Cn angelägen Lam / hanve wij HENrans clffe-
lige nu hördt hwnd pa war sijda ther til fordras / at

E 3 wtz MC-
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wij mage döö HCNranom: Cn ylnnigh Tröst ar och
här afta wij thet ratteligen lärdt hafwa. Oln wij wal
läggia thet förre: Lefwa HERranom pa Sinne och
Minne / sa bliswer thet andra at dso
osi theste wisiare. Ty then jöm wäl lefwer han döör
och wä!/ men then.kan napligen wäl döö fom illa lefwer/
bllftver tyen medy vlay jalig/hrvar
blifwer ta tyen Ogudachtige och Sfndarm. (i.
pet. 4. V. 88.) Then som lefwer sigh sielfwom i Ma!N-
»nons Dyrkan / han döör och sigh sielfwom och intet
HERranom/ Hans Sml warder donom lfranta--
gen (l.uc. 12. V. 22.) Then som i Wallust lefwer han
lefwer sigh sielfwom/döör och sigh sielfwom och etz HEN-
ranom ty Hans Enoa är'Förtappelfe / (pwl. ;. v. 19.)
Them som emoot Christt Ähra och Willia/älffar sitt Ltjf
och wil bchälla tket mistä thet/ ty han lef-
wer intet HERranom. Men hnulken som haatar sit
Lhf i thenna Marldeune/ tbet ar/ satter thettilba-
kars/ och ivttersta Fahra sir Christi och Ewangely Be-
kannelst stuld/ han skal behalla thet i ewmtterltglt
Lyf. OK. 12. v. 25.) Then Förffrackelse lsom Döden
hafwer medh sigb/ sa at then lärdeste idland Heednin-
garne intet battre Namn kunde gtswa ho-
nom an at han war
sirffrackeligaste ibland alt thet förskrackeligit ar. Thensamme Fafligheet förswinner och sörmmstas enar en
Christrogen weet sigh doo HHRranom: Thet ar/ a
then Tijdh/ soin HERranom reeda langt foruth ja aff
Ewigheet ar kunnigh: Ty alla Dagar aro Vtl)i Hans
Book the anntt warda ftola och mgen aff them
kommm war/ (!'lal. izp. V. 16.) Ty ar thet Snnd

afOto'
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af OtoliMet önsta siqb kortare Lijfttydh an Glldh wil
eller af BegärZighect' tll thenne Warldenes Förnöielse
astunda ft'era Dagar an Glldh later see osi ärnade wam/
ta han then sidste konnna later' Döden hafwer Bit-
terheet medh sigh/ ehuru pä ett lindrigt Sätt han kan
komma; Men och thenna Mtterheet kanues intet sii
af them som weeta sigh doo <>L?Rranozn. I thetsamma Sattct som honom behagar. Ther emoot haf-
wa the ingen Tröst som tgcnom Ofroerdädigheet och str-
dömeligit Ovad i Förtwiftan/ ett eländigt Dödzsätt sicl-we sigh pciföra t sielf Mord. Knnna intet schas at
dos Ta GUdz Ande dölner sasom om
Saul At the doo l sme Miffgermug (~ dKion. n.
V. Ij.) och kallas förlorgde Barn siistm Indas.
17. V. 12. The som gcnomFyllcrij/ och omatteligit Frosi-
ande aftorta sin LWangd/ eller gcnom Otucht/ Skö-
rachtigheet eller anoa Laster draga swara och ossta Dö-
deliga Siukdomar sigh pä Halseu/ lnage och tilsee hurn
the kunna satjas doo HiiMmnom Ta Lefwernet haf-wer waret emoot Gudh. Wil tu hafwa then Hugnad
at doo HBNranom/ sa les HL-Nmnom och vnder-
kasta tigh/ när tu döö stalt Hans Bchagh/ nar/duvu och hwarest han tigh igenom Döden kalla wil/
falla HlDNren tm N)ägy/ och yoppas vppä ho-
nom/ han skal wälgorat/ ;?. v. 5.) Iu mäst
dödzens Wagh/ ty oanscdt then ar allmän/ heelawerldenes Wägh/ sa ar han doch för tigh oforsökt.
Oansedt han ar ovndwMigh sa ar han doch högst-fahr-
ligh: Och sajöm han ar then sidste/ sa ar han och then
aldrawlgtlgste/ at tu tben altijdh HERmnom befalla ma
jerr an tu rommeri mörksens Daal och dödsens Owaal/

HM
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om MZH an wandrade t enom nzorkomDaal
tade issg!) tä imet O«dt/ tv tuäjt narmlgtin
och Smfftrsstenngt?/. /«Zj. -;: v 4.). Sucka medh ho-
nozn. Men laar migh doch/ at tyet ma-
ste sa en Enda medd nngl)/ och mitt Klff ettMaal
yafwnoch iaZl) hädän maste/ tm wldl)
hwad ska! mg!) tröfta l«nAy/ Vppa'tig!) hoppas
iag!) / fvelja nttZY iftgn Mg nnna sfnder. Och lat
mlgd icke them galnom nl Spott warda/ (i'l2!. ;p:
v. 6.9.W.) och kortare medh Most. Lar oss betanckm
at wy doö moste: pä tdet wy lnage fsrständige
warda/ (plaz.po.-v.:-.) fonvara ititt Hierta en rätt
Troo och Kärleek til ICsmn/ nt tu efftcr Hans Wlllia
och Vehagh tigh rättarta tu döör: Historicrne berätta
oh' om athssilllge som medh andra och för andra hafwavndergädt Döden; En Wan for thm andra/ en achta
Maka medh-then andra/Ticnare medh sine HERrar/
Undersatare för sine Negenter: Men wij halla thet
saligt / och tbe Chnstnas Warck at döö med lEsu/
ja dss thenna wärom Vppa IC-su Vemttelse at Lazarus war dödh/ och pä thefie Hans
ord/ men later of ga til honom,: Vplnuntrar
m»», the andreLurjungar: Hattoch ofgä/atwsima
doömedl)yono!n/ (sokil.-v. 16. och borde mäen der
tll wnm feen och Drögsinn ty dös UH lttedh ja skole
wlj lefwa medy/ (2.82M.2 v.n.) thetta arju them Tro-
gnom then enda och rätta Wägen tl! then ewtga Gladlen
ga ifran Dsden til Lnfwet/ (In!i.f:v. 24.) Wtz vnd-sa vth! en saligh Stund effter Döden alt,qodt/ wij vnd-
stippa alt ondt: Synden som osi här qwallier/ bar ta m-
gen macht mebr w then stm döder är han är rattferdigat
tfran syndene (K0m,6.-v.7.) Dieftvulen war störste Fien-
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dekan ofj etzmehra anfechtatheßattftrdlgasSlälar
aro t Gudz och lntet Dodzqwnl kommer wed
them/ allebanda plagor och wederwärdlg'
heet/ som wij hnr lnaste vthsta/ aro ta förbtz: Sä ltggm

och aro jillla/ sofwg och hafyiaRoo/therste jucheOgudachttgelataafstttOfwerrpKld/ cher
hwilas doch the som mvcket Omak hafft hafwa/
ther hafwa sangan Frijdy medh androm och homicke trnMrens «iob. ?: v.l).i?, ,8.) Sag therföresäre Siäl esomosstast.

Ifrän chenna Werlden maste iagh/
Iu arme Syndare fich.is/
Vch ti! mm GUdh effler Hans Behagh
Wil iagh ock rälla min Milja /

Min fattiga Siäl betror iagh wäl
O GUdh i tina Händer
Ty Synd och Döoh/ock Helwetes GlödhTu aLma borlwänder.

Och thenna Tröst ar deste fastare när wtz och siutelt'gen gifwa Acht vppa:
Hl. The ratta Mtstwgnas fultom-llge Wälstand dttzt Ewighecten: M?wad

tde lefwa eller doö sa hsm che HENmnom ttl;Thetta Sluth: Hwad wlj nu lefwe eller doo <y«ms allenastwara en zumma förre; Hwarest ta-las om Lljfwet här; W »rldm doch icke essttr Werl-dwes Satt/ vthan ett andettgit: Nembligen lefwaHENmnom/ och om Doden som andar thet tim-mellga ltzfwetdoch salig/ thet ar: dö<s HErranom och alt-
F sa af
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B afthesie Ord M)wadh wlj leswe eller doöv si)-
nes tntet dm Ewigheeten kmma flutas Doch Mwal
thet som tillagges; Sa l)ore wij HERmnom til:
Thet försv osi til war Förscikrmg om wsrt fulkomliga
WMand t Ewigheeten / och thet deste otwifwe!achtt-gare/ ta Apostlcn thet afthenne Grund inforer / ey
Eyristus ar tyer pa dadedood och vpstandenoch
ater Kefwande worden at yglt skal wara HCNre
bade oswer Lefwandes och Doda. Hwarest wtzsinne en dubbel Grund til ewiga ltzftens Then
sirre: At TVristus ar dodl) och vpstanden och
ater lefwande wordm. Then andra: Ht tyetta ar
tyerfore alt Eedt at Mristus skal wara en HCRre
bade Mver Lefwandes och Doda. Af hwilke faste
kunclament, tbet krassteliqen fölgier / wlj yoreHCß-
ranom Edrijto til. Sielfwa CynM Dodd/ Has
wer thet medh sigh/ at wy icke til ewigh Tijdh skole blisi
wa i Dödenoliu Ty sager Paulus här forst Christusar dsd och annorstades ILstter Barnen hafivaRott
och Blody/ ar och yan thes deelacktigi) worden:
Oa tdet han skulle genom Döden / nederlaMia
yonom/ ft>m Döden i Mald yafwer/ thet ar Dieft
wnlen/ och ttora them fry/ sorn r ale sttt LefwLw
ne genom d<sdzens Räddoga mäste Aralar wara.
(Nebr !. v. 14.15.) Gnedan lEsus war Helig/ sa war
han för sigh ch styldlgk tit Döden/ men effcer han tog
pä sigh wara Synder/ som hade förtient Dödm/ sa He-
talle han för wara Synder genozn sin Dödh och blodzVthgiutelse/ tog sa bort alt thet som i war Död kun-
be wara fkadeligit enkammligen thet wärsta hwar ige-
WM Dödh är Dödh/ nemhligen at behalla osi i Döden/
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thet togh alt ICsus bort at staffa ofi thet ewiga Lyf-
wet: ohenne lEm dödzKrasst beprijfa the trogna har
i LOvet. Eherföre ar han och Nyasens rNedlare: Pa thet thesom kallade aro swlle
sa tyes ewiga arfjens Löffte/ ty at Hans Dodh
glck ther emellan/ ttl Förlofning ifra the ofwer-
tmdelse jom vnder thet sorra Tejtamcntet woro.

9. V. 15.) Hwar om wy i ware Christelige Kyrc-
kior la siunge: Af Adams GMd kom «ff thm
Vlodh/ at off siodh före en ewM kom
tl)er medh i Stund/ Hsrbannelse jä
gelnnd< Thet togh Van borr som Hälsan är /

Christus war Broder knr/ war Synd och
Sknld togh dan pa sigh/ wardt pijnt och pla--
gat jammerbgh. Helwe:et/ Synd och DodzensArafft/ som osi hade för Fangar hafft/ wan hanöjwer i fin Mandom / Hans Dsdh war of sann
Läkedom. Om thenna lEsu Dödz Frucht thet ewi-
ga Lijfwet / siunaa the och i samma ewiga Salig-
hcet ingangne Helgon The fyra Dmr och the syra
och Dugu äldsta jcllo sram för Lambet pch
go en nyy Sang/ och sade: äst wärdlgh at
taga Bookena/ ochvpläta hennes Injegel. tu
äst södat/ och hafwer igenlsst of medh tit Blod
af allahanda Slächte och Tnngomahl/ och Folck/
och s. v. 89) Paulus giör then
forre Grunden til wart ewiga lijf an fastare ther ige-
nom at han swer Edustus ar vpstanden :

Dodh och Vlodb betalte war Sund och sä hade Döden
ingen Macht mehra öfwer osi : Cderfore beprijsar
GUdh sin Härleek ttl of/ at Christus ärdsdh for

F - off/
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Hsi/ nar wij anim wore Sä warde
wij ju mycket mehr behaldlle honom for
Merldenne / effter wij are 2xattftrdige gioroe i
Hans Blodh. (l<om. s. V. 8. p.) Men sasom Döden
kunde omöijeligen behälla lEjum. 2. v. 24.) Msa
ar han-vpstanden lftan the Döda/ och hafwer theste mehr
ther igenom sörwGat ofi om Saltghecten. T 7 effter
wtj wordom förkjkte medh GUdl/ genom halw
Sons Dodh / then wij annu wore D-
wanner: N?ycket mehr/ effter wij äre forlijkte/
dliswe wij nu behaldne genom Hans Lijf. (ll.om. s.
v. ia.) Hwilken är then jom wil tordoma: Chn-
stus ar then som lijdit haftver Doden/ ja/ han ar
och then jbmvpwackt ar. Chen ock sitter pa GUdzyogra och manar godt för off. (c>?.B. v. 34)
Thet Ltss och then Saligheet som ofi i Ewigheet stal
wederfaras/ bewUer then helige Paulus ganfta marc-
keligen komma afChnstt Vpstandelse i sin förre Evistel
til the Corinther i fast heela thet femtonde Cap. ywar
af Summan ar thenna : Men nu ar Lhristus vp-
ftanden ifran the Döda/ och worden Forstlingen
Zblattd them som joftva. IDffter Doden ar ge-
nom ett Nlennlstio/ och genom en N7enmMo the
Dodas Vpstandelse. Ty jasom alle doo vthi A-
dam: Sa stola och alla t Christo warda lefwan-
de giorde. (v. 20. n. 22) Och sammanfogar then H.
Petrus myctet trösteligen Christi Vpstandelse medh thet
Olmmelssa och cwiga Goda som them Trognom gis-was stal N>alstgzmt ware GUdh ochwars HiLß-
ras Christi som off for sin stooraBarmhertigyeet hafwer fi)dt pa nytt/ til ett tesi
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wandes Hopp/ genom ItLsu. Lhrisit vpstandel-se lsratt the Döda / nz osorgängelmtt/ obesmittat
och HwalLLellgit Irf: <>wilket i himmeten for-
warat ärttleder/ som genom GUdz Macht/ be-
warens genom Troona nl Sallgheet: (~ ?er. l.

v. ;. 4- 5) Och at thenna Grund annu otwifwelachti-
gare mätte wara för osi laager Paulus thet tridie ther
til/ at Cdristus ar och acer Lefwande worden:
Thetta kunde begrijpas vnder thet föregaande. Chri-
stus ar vpstanden: Ty ta Christus wardt lefwande
i Grafwen/ Mgde ther pa Hans Vpstandelse/sa at han
mtet kunde siitzas vpständen/ for an han war Lefwande
worden- Petrus tager thenna ordnmg i acht/ at han
esster Chnstt Dödy forst talar ther om at han ar lef-
wande giord effcer Andan. (l. l'er. ?. v. 18.) Nast
ther ejfler oln Hans Nedersttsgande tll
(v. 19) Sedän om Chnstt VyMndelje/ <v. !I.) Och
wijdare om Hans Hnnmelsjnrd och Vphojelse pH
GUdz hogra (v. 22.) Smnmaledes och Pa-
ulus til the Epheser säger först at GUdd samt medh
Cdnsto giordt off Lefwande/ och stdan at han
samt medh honom of vpwackt/ (eot,. 2. v. 5. 6.)
Icke deste mindre hafwer then H Paulus ganffa be-
marckeligen i war 'rext lagt thet til at Cdnstus nr
Lefwande worden/ och mtet vthan Orsaak siitt thet
ejster Hans Vpstandelst / nembligen at han ar sä vp-
ständen/ at han mtet mehra döö kan vthan ewmnerli-

wetandes/ at Christus som iftänthe
Döda vpwacktar/dsör mtet mehr/Döden far m-
tet medr Macht oftver honom: Ty thet han bles
dsdh/blefhan Syndenne dödy en GanZ: Mm

F ; thet
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thet han lefwer/leswer hanOUdl. (Kom. 6. v. 9.
lo.) Och thet icke allenast pa fin sida/ vthan och för ofi
ta han borttaget Dsden/ och Lnfwet och ofsr-
gangellt wajende framburit i Lmjet: (2. l.
v/lo ) Sa at war ewiga Saltgheet och fullkomme-
lige Wälstand i Ewigheettn gausta trösteligeu lammas
fogas medh thet at Lyrijtus leswer och bllswer e-

tNen thenna / effter han bllfwer
wMttsrltZa/ hafwer ett Hförganleligit Präjier-»
jDap. han och ran ermnnerllga sallga
gora/ them fom genom honom komma rtl GUd/
och lefwer alchdh/ «ch beder almdh för tdem.
(Kiebr. 7. V. A4.25.) 'Och han sielf tröstade ther medh
then halftwde lohannem. War icke sörsarat/ mgy
ar then törsta och then sidste. Och then Left
wande/ ock mgd war dsdh/ och sij/ iaZd ar lesi
wande ifran lLwigheet til Hwigheet/ ochh?fwep
Nycklarna tli /»elwetet och Döden: ( xpac. 1. v. lg.
19.) Nu Mm thetta alt i war Chri >ell,qh Troo bekan-
nes och otwiswelachttgt halles at IVw for off ar
dsdh och vpstqnden/ (2. dor. 5. v. 15.) Sa kan etzannars wara an at ther af och bör i. wärt Hierta vp-
wäxa ewiga Wens Hopp. Mm then H. Paulus haf-
wer an mebra och narmare welat stadfusta wärt Hopp
medh thenna Grund: At thetta ar af
IHsu ther pg skedt/ at han fkal wara
ofwer Keswandes och Doda. Och fä maste ther af
nödwandigt fölgia. iLdwad wy nu lefive eller dos/sa hore wn HlLßranom tll: Wij haswe tilsirende
anmarkt thet GUdz Mannen hafwer sedt pa
thche Ord/ ta han säger IMw ar war HlLßrethen
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then off hafwer u?un«nt och fsrwarfwat medh
sitt Helga och dfra Blodd/ och medy sin oskyb
diga Dsdl) och pljtm pa thet wH skole wara Hans
egne :c. fajom han af Doda vpsiänden av: Kesi
wen och regnerar l HLwlZheet. Har wore fast her-
ltge och märckeltge lvare Trooncs Laror: Om
runs Christi HEZirawälde/ buru thet honom pä begge
Naturerne bade pa then Gudomelige och Menn stttge
tilkommer / nar han thetta pa Mandolnens WaMar
och sa fttlleltgen hafzver anträdt/ nembligen ta han in-
gangen t sinä (i.uc. 24., v. 26,) Vp-'

Oswev all Forstado ne/ Mnlde/ Macht/
radsme/ och alt thet som kan; Ickeallenast i thenna wertdenne vthan och i then
tilkommattde. Och haftver all tinss lasst vnder
hansFstter/ och hahver satt honom
genne ttl ett oftver all tmg/
22.) och alla tungor skola bekänna/ gt IMusChristns ar HlLRren Gudh tilAhro/ (?Kii.
;:v.ii.) sadanne och flere harlige stycken afwar Tros-

om kunde af thetta l>2uii kraWga Sluth
nthforas. Men wij hmna allenast nu korteligen at an-
wijsa hnrn tde CyrijHroZnas sullkommelige Mal-
standi ewlgheeten/ ssiZier der af/ at the horathenne ttl jom igenom sadane sinewarck fsr them ar en HERre Fftver Leftnande
och Doda. Sa hasive wfnu thenM Försaknng (1)

ipsÄgc-qv!lit>nne, at lEsus offhafivergenomthesiehe-
lige Warck fonvnrfwat at wtj stole wara Hans essne.
Nu är lEsu Dödh och Vpstandelse af sast ho gre Wlirde

och
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och Wicht; an at wij alleuast i detta korta och förgange-
liga Lefwernet stola höra honom til/ altsa mastejuthenna
Aterlösnmg wara skedd för thet ewiga. Salunda ta
Paulus wtl vpwäckm ofi at wenta Frelsarens herliga
Vppenbarelse och där pa soljmide ewiga Ryke/ ja stödier
hau thenna war Wcntan der pa at wij aro lEsu Egen-
dom : Örden aro kmsstige. Och wänm thet sallga

och then stom Gudz och war Frelfares
IMsu Chrlsti härllga Dppeltbarelse. Tyen sigh
sIM-gafforoff,: pä thet pan swlle forlofa ossl-
fran «ll Orattfardlgheet/ ochrena offsigsielftvom
ett Folck ti! Menoon, / thet sigh om goda garnm-'
garbesirjtar/ crit.2v.1z.14.) Saliaheeten fullkomnas i
ewigheeten och ttl henne aro wy Vtwalde
nelstn genom Andftns och sanmngenes
Two i dwilko han «f kallat hafwer genom Mwam
gelinm/ tll wars HlLßras JM; Lhnstt heliga
)SgettdoM ; in t3l«ri«e Oomini nolin
c,kriss,-, (i.7-ness.2:v.l4) och an klarare then sorra til the
Thchallomcer. Ty Gudh haftver of ictesatttll Mre--
de; Vthanat förwarfwa Oaligheet/ genomwar
<>erra )lkfum Christum. Then for 0/ dodh ar:
Va thet ehwad wr? softve eller rvake/ skole wy lesi
wasampt medh honom/ sammalun-
da och Petrus/ I aren lgenloste medh Chrlfil
ra Blodh sasom medh ett meenlost och obejmlt--
tat Lambs. <>wtlken fsrsedd war for lVerldenes
Begvnnelse / mm Vppenhamt i the yttersta TH-
derna for edm skull. S«m genom honom troom
pa' GUdh : Then donom vpwäckt dafwer lfta
the Döda/ och glfwlt honom Herligheet: Pathet
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tyet l sku!lett haftva Troo och Hopp tll Gudh/
l. v. iB> 19. 20. 21.) (2) 6b 2cc>vllicic»n>s maniteltz»

twue: lEsil RtMnr Me afthenna Werlden (M.
18. v. j?) Och Mväl stole Hans Ttenare stögda sigh
for gott Mod stuld. TysäaerlEsus:
Fader iagy wtl at ther tagt) ar/ skola och the was
m medi? mmy/ som tu lmZt? glftvlt yafiver/ (ioK.
17. v. 24) Fördenfkuld L pHlarna paminnandes sigh
thenne HENrens oryggeltge Löffte som sa lyder/ ochywar mgh är / ther stole och mme Tienare wa»
ra. Hwllken migy tienar/ yonom skal mm Fa-lder äym. (/cli.«.v. 26) Kunde och otwifwelachtigt
sälja hwadh the och andre trogne stsom Tienare HOOS
thenne HENRen hade at wänta/ sä Paulus: Men
wart Omgangelst är i tädan wy ochwäme Frelsaren/ <>MRREN IlOsum Christum;
Hwllken war frröpuga Lekamen stal förölara; M
wet han stal gora honom KB medh sinom for-Aarade Lekamen/ ther t?an med
forma sigl) all Dng underläggm psal. ;. v. ;o. li.)
TV i ären dode/ och eden Lyf/ är fordoit med
Lbrtsto i GUdi. Mm nar edert Lllf Christusvppendarat warden och I Vppenba«l
rade med honom i <>arligy.:eten. (^ali.;:,. 4.) Pe-trus siiger: Ca oftverjie vppenbar war-
der / irolen I vndsa Harligyeetenes owanskellga
Arono. si. pe tr. 5. v. 4.) Nya Himblar och en nyy
Jord/ wantom wij effter Hans Lsffte tderßätt-
ferdtgyeet vcht boor. (i. p^r.;. v. 1;.) Johannes be-
tygar: Seer tll hurudana Rarleek ladren hafiwer bewtstt op: At wl? kallas GUdz Bam. Fsr-

G tyen-
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tyenskuld kanner mtet werlden eder / ty hon
ner intet honom.. Mme kareste/ wq are nu Gttdz
Bam/ och tl)et ar intet ännu Vppenbart/ hwad
wij warda skole. Men thet wete nm/ nar van
dllfwer Vppenbar/ tä honom lhke/
N wij fä jee honom sasont han ar. (i. ;. v. 12.)
Gch tyet ar Mitinesöyrdet/ at GUdy «ff giftvit
hafwer thet ewlgc; Lhfwer/ och chet Lljsivet ar
i Hans Son. Chm Sonen hafwer/ yan haf-rver Lijftvet. Tyen icke hasiver GUd; Son/ dan
haftver icke LUwet. (Cap. 5. v. n. 12.) lacobus för-
manar. Sä wnrer nu touge/ kare Brsder/ m til

Qlkommelse. Mermannett wan-
ter then kostelige Jordmnes Frucht/ toleliga bij-
dandes sa lenZe hanfärett NLorZonreFtt och AO
tomegtt. Sa warer och I tolige/ och styrcke e-
dor Hierta: Ty Dlkommelsi är nar.

V. 7. 8.) Thetta alt fiyter af the sidste ware
'lextz Ord / och behöfde wij mtet mehr thenna Gangen/
Ma til atbewijsa the Rattferdiaas ewiga Wälstand
kommer af lEsu Dödh och Vpstandelse / samt ther af
fölgiande Hermdölne: Ty wht gcnom alt thetta höm
honom til ewinnerliaen. Men wy hasive at jamföra
medh thetta Sprak/ thet ofi tilforende sattes emoot af
Mattheo. Christus sager ther siels: GUdh av icke
tpe Dsdas GUdl)/ vthan theras jom
nro. 22. v. 2;.) Men har jager Paulus-stus ar bäde sswer Leftvandes och Ds-

Nuar wal lät til swara/ at medh the Dsda
förstas the som ifran Werldennes Vegynnelse aro döde/
men pa yttersta Dagen vpsta och ater warda Lef-

wande;

50



lijt Predijkan. fi
wande; Medh the Lefwande forstas the som lefwa
i Chrtstt Tilkommelse hwilka stole forwandlade warda.
Och alla komina för Chnsto/ esster then Ordnmg som
Paulus bestriswer. (i. 15.52. i. 'lkess. 4. v. 16.17.)
Medh sammaOrdaMsager Petrus/ at Christus är
tden som afGUdi tllstlckat ar / til en Domare oft
wer Leswandes och Döda. io. v. 42.) In«
tet at han then almanna heela Werldennes Doom skal
anstalla-/ medan the affomnade nnnu aro döde/ vtban
alla tde i Gritftema aro/ stola höra Lhristi Rost/
och the som wal hasiva giordt / skola framga
til LUjens Vpständelse / men the somillahasi
wa gtordt/ til Domsens Vpftandelse. (lok. 5. v.
28 29.( I ty wij maste alle vppenbarade warda/
for Christi Doomstool: pa thet hwar och en skal
fa / effter som han dandlat haswer/ medan han
lefde/ edwadh thet ar gott eller ondt/ (2. cor.
5. V. lO) Altsa kallas och bar Christus en ssiwer Leswande och Doda/ thet ar öfwer alla Men-
mftior ehwad the lefwa eller aro döde: Och bade har
Paulus i samma Meenmg kunnat siWa en HlDßresswer alla Lefwande sasom Most sager.: HiLßrett
OUdd ofwer alt lefwattdcs Rött. l7. v. is.)
Cmedan och Christus är GUdh otwerall Tmg (stom.
9. v, 5.) Och hafwer gtttvit honom NMcht
öftver alt Rött. (joii. ,7. v. 2, Mm emedan
lus i tdenna wär 'lext talar bade om lefwa och om
dos/ och wil gifwa ofl en Reqla at lefwa HBRra--
nom och en Tröst emoot Döden: Therigenom at wtz
doo HlLßxanom: lamwal at lEsus sr dödh/ men
vpständen och Mr leftvande/ O mlle han och gansta
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esstertryckeligen siitza / at Chnstus au bäde
stwer Lefwandes och Doda och jamwal ther vthi
bewijses och beprtjses Hans Herrawälde ofwer the Döda
at han genom sin egen Krasst gör tbem Lefwande/ i
thet the höra Hans Rost (sok. f. v. 18) Ty sager
han sielf: lagh haftver Nycklarna ttl Helwetetoch Doden/ ~ v. i3.) Sa ar nu allena öfrigit
at lata see huru af thetta: At Chnstus ar H^R-re ofwer Leftvande och Doda/ folgicr sasom as
tbet at GUdh ar che lefivandes GUdh/ at the trog-
na esster Döden genom lhlssens Vpstandelse stola hafwa
ett ewigt WaWnd lEsus i sitt Samtaal medh the
Sadduceer/ hwtlka nekade bade sialenes Odödeligheet och

kropsens Vpstandelst/ tager ett krasstyt bewys emoot
them af thet Namn som GUdh sielf sigh gifwer/ i Mo-
sis Thtdh / siiljandes ttl honom: lagh ar tms Fa-ders GUdl)/ Abrahams GUdh/ Isimcs GUdh/
Jacobs GUdh / jamwal at han stulle pä BNdz.Wäg-
nar sätzatilthe aldsta/l Israel/ HERrenedra
GUdh/hafwer syny migh/ Abrahams KUdh/
Macs GUdh och Jacobs GUdh. (Lxo<i.;. v. 6. ,6.)
Nu wore thefie helige Man längst ttl förende döde/ ta
lijkwäl GUdh i Mosis och lange esster i theras Barns
TWH kallar sigh siimma Patrmrchers GUdb/ sa ma-
ste ju entera as theras Deel/ nembligen/ Sialen änts
t samma TM leswa. Ty GUdh kallar sigh inttt thesi
GUdh/ som eij mebr ar ttl/ eller Zwore ett blott mtet.
Wijdare emedan GUdh genom sa klare LöfftesochFörbundz« Ord ttlsagt hade/ sigh Mlia wara smnmaVellge Mans och theras ftdz Gndh/ («en.i?:v. 7.)
ock thet esster Sknfftenes / Vthtydning t athskillige

rnm
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rum är sa mycket ftgt/ at Gudh Wille them alsta/ be.
stndda/ och mcdh Hnnmclste gafwor/ bade til Kropp
och Stal walsigna/ och ewmnerligen lata them sallge
warda/ altsa foljer och at theras Kroppar stola vpsta/
ty dem wore Lössten icke til en deras Deel allena/ vthansa Me at the bade til Kropp och Siäl stola the vthlofwa-
de wälgärningar athniuta/ ty bade theras Rropp
ockAnoa höm Gudi til/ (i. «<"-. <>: v. 10.) sasom the och
pä sine Kropp undsanga förbundseus Stadfästelse/ («en.
,7: v. 8. Kom. 4.-v.,i.) Altderfore Patriarcherne sielftve
förstodo Förbundet förnämligast om thet Himmelsta och
Cwiga/ («el? i1.v.10 i6.) dhe woro fuller til Kroppen
str Mennistior döde/ men i Anstendebade til Krovp och
Siäl lefde the for Gudh. Gudh ar icke the dsdas/
vthan the Lefwandes Gudh/ tyhonomleswaalle/
(Luc. lv: V. ;8.) Sadan Krassticch Mening hade ICsn
Swar til Sadduccerne/ och en sadan haftver an jämwal
Paulus i tdcfie ord hasst ta han sager: .Cdristus är en
HBRre sftver Lcfwande och Doda: Nembligen
at the Döda icke allenast til Sialen lefwa/. vthan och the-
ras Kroppar vpsta stola / ty Chnjtus nr ther pä ba-
de dsdh och vpstanden/ och ätcr
dan sral wara ofwer Lefrvande och Dods
han ar icke theras HCRre til dalfz öfwcr Sialen allena/
vthan han är fullkomligen theras HENre bade öfwer
Kropp Siäl; och larer osi alt dersore samma Apostel at
biota det heela wär Anda och Sml / och Hropp/
Mtte wara bedallen vthan Straff/ t wars
res IM: Christi Dlkommelst/ (i.-skess.slv, 1;?) til
samma Lijszens Vpstandelses och ewiga Saligheetenes
Hopp/ wil han an wtzdare styrckia oU da han alt thet-

G 3 ta in-
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ta infattar i defie korte ord. N)tj hore HlLßmnom
tll/ och ta hau thetta tilförende satter i thet ottondeCa-
pitlet/ fluter han ther ass at Chnstus boor i of och der
afinforer han ater ett til Vpstandelsen.
Om CHnstus är ieder/ saar wäl Lekamendod fsv
syudenes sknl/mmAndanarllzfwit/ for
digheetenes skul/ «m nu yans Anda/ som )Mmt
vpwäckte ifrän che doda/ boor i eder/ ja skal och
then som Chrtstum Vpwntkle tsra che döda/ giora
idor dodellgaLekamen lefwande/ for sin3lnde swl/som i eder boor. (Kom. 8: v. 10. «i) Hwllka ord aro sa
wichtige at wy lata dem wara thesidste atbewM afwar
'lexc the Christrognas ewiga Walständ.

Later/ I af-HERranom älstade/ thetta nu tienä
tder til en sa ymnigh och stoor Nytta bade i Lijsoch Död/som then H. Apostelen i thefie Ord ta han talar bade
om war och lEsu M och Dödh / wil meddeela kor-
teligen thet för thenna Gangen at anwijsa; sa märc-
ker jämte then sorra har fast grundade Laran om wart
ewiga Walständ af lEsu Dödh och Vpstandelse,/ ochsa
huru wtz kunna stadista war Troos Bekannelse om
HERranom lEsu / at han til sin Person är sannan
GUdh och en scmn Mennistia; At honom ochsa pa HansMennisklige Natur Hercawalde tilkommer: At hanär til sin dora Förtienst en allmenneligh alla Menni-stiors Aterlösare/ sasom han är öswer Lefwan-
de och Döde/ af hwilka Ordz fulle och rätta Förstand/wij och kunna alla bade Nya och Gambla Kattares Wil«
f lrelse/ i thesia Laror tilbaka drifwa och sörlaggia/hwad
the tilförne kunde afChristi lwqa Person/ eller sorrin
gande as Hans Förtienst/ eller Förklaring as Hans Alz-machtlge
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machtige och alllnannelige Herrawalde och helige
gemente vpdichtat hafwa. Men then Hilinnelsta San-
ntngen soin i ware Kyrckior til war Vplysning och the
wilfarandes Rattelse predikas/ kan/ sa af thetta/ som
nndre helige Skrisstenes Nmn bekrafftas/ hwilken Troo
wara angelagen/ och at thet godawtjomtalathemTrog-
nom wederfars/ ther om är thetta Pauli Wittnesbyrd/
Cy om wy troo at IMjns ar dodl) och vpstan--
dm: Sa skal och GUdy tyem som afjomnade
«ro/ genom fmmyafwa medy yonom.
(i. 4. v. 14.) Wijdare sasom thet första Stycke
ofi vnderwMe/ huw wij jasom Christne Me lefwa/ w
wij stole lesrva ,<>»LRlattom/ och mcet of sielsi
wom. Thet andra huru wij mage saliga döö /ty
wtz dos HERranom och icke osi sielsivom: Alt-sa lara whi begge deelerne af thet Tredie Stycket/ itn
tvt? hsre Christo til: Thetta fordrar
affost en Christeligh Wandel: At wy wandra war-
deliga/ HBRranom til altßehaZH/ (coiios. I.v. io.)
tythe som Cyristo tilyom/ märcrier har ar samma
Ordesatt/ ysra HlDRranom til / tde korsfasta sitt
Rott/ sanlptmedh lustar och Begarelfe/ (621,5:
v. 24.) ofi kan näpligen nagon högre Regla förefkrisivas
i war Christendoln/ nembligcn: At war Gambla
Menmskta ar korssaji msov yonom/ pa thet at
Syndakroppen Ml warda öm intet/ at wlf icke
yar effter tienä skola jyndenne. Ty tl)en som do--
der ar/ han ar rastMrdigat ifvatt Syndenne/
(Kam.s:v.67) thct samma: 2it wy hore HZRra-
nom til/bereder osi ochtil at wälaffsomna Ty wij astun-
da at komma til thenne HERren/ at wq ftolom blisi
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wa nar honom alttdh/ förvthan en
sadan Veredelst/kuuna wtz tntet doo l Chrlsto/ som doch
nödwändigt fodras tll en glädlefull Vpstandelse/ (v. 16.)
Wij hafwe tilförende sedt i nagre heligas exempel huru
dhe hafwa sigh beredt / hwar til wtz an fiere sielfwe aff
then Helga Skrifft kunne hampm; ?au!uzstickade<ighder
til nagre Ähr soranhan blesdödh/ ty w»i wtlje lcke
fordslja eder/ kareßröder/ war Bedröfwelse jom
«f weoerfaren ar/ vthi Asia. Ty wiz wore sönm»-
gade öfwernmttatt och öfwermachren sa at wij och
twMde om ltjfwet/ och satte off före at wlj Mille
wlfLrjlga doö/ thet skedde förchenstnl/ at wij ms
Zen Tröst ftole snttm pa off sielswa: Vthan pa
Gudd som vpwäcker the döda/ (2.d«s. l: v:8 9 )

huru han sitt förre Leswerne och i denne Veredelst ansag
wtzsar han i samma Capitel: Tyrrac Berommelseärthetta: Nem lM wart Gamweft wltnesbörd/
at w'i vtdi och Gud; reenheLt icke V-
tdi tststtgh lVljjdeec/ vchan i Oudz nädd hafwe
wandrat pa lVerldene/ men aldramast nar eder/
(v,!.) Trenne gamble Testamensens Helgon kunne wy
ännu ihogkolnma/ the tber/ enärche närmarejago döden/
chbättre kunde göra sigy redo at döö HENranom/an ta
the i trooneHErrans Saligheet omsattade. NembKgen
then anta tllkomlnande/ mcn nu komne Werldenes Frel-sare; Then vthlofwade then rätta , som
dhe meon samma ord lEsum wyrdade. PatriarchenJacob vtbropar pa sin Dödzsimg. mg wans
tareffter (QCN.49.V. l8') esstertin josckua,
then trogne Frelsermannen Christum; som och den Chal-
dmste Vthtydningen del förklamt haswer/ Most i sin
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Dödzsimg och sidste Wnlsignelse Sang denne
SalWectz Tröst til alle trogne Israeltter: 'wäl ärngy Isimel. Ho« är t:n ltzkel O w Folck som
lgenom SallZY warder hrmlken tms
<3lcips Sröld är/ och tms segers Sward. Dne
HimdeV stole seela och m swl trada in themsAögder. (Deut. z;. V. 2P.) Och thet basta i Davidzsidste Ord war / at han Holt sigh widh then tiisagde
Isim?!s Tröst then hau kallar fin Mippa. (2. i>Zm.
2:. v.;.) Csseer Pauli Ord mage wy medh thche Trog-nas Mun och Hierta säija/ whi wanta HENren/ wtztröste pa honom/ wtz wllja döö HCRranom ty wizhore HMRranom ti!/ ware Evangeliste Lärare kun-na wy i thetta Nummet intet fortijga/ hwad Tröst Mg
Ociötor I.utneru« af thetta Pauli Spl-ak sielf sattadt ochi ett Breef til en annan som ta lagh siuuk/nom samma Fnmodigheet intalt/ Bive vivimu» sivemo»
rimur, Oomini lumus. imo vere Oomini in lenitivo öcna»
lninZtivo: Oomini in <3enitivo; jpsluz 6omus, imo
membi-2 sumuz. Oamjni in nominativo, «zvia reZngmuz
fuPe!- omina pcr Kciem, qvX ett vinona nnttrZ, Dea
tia, sc canculcZmuz Leoncm sc BummZ: con»

'

eller doo sa hore wy til/ Ia wtz arooch sielfwe HERrar. HCNrans äre wij ty wu areHans Huus ja hans Lemmar. Wij are och sielf HER-rar/ty wy rada öfwer alt genom Troon/ hwilken är war
Seger, o 5. v. 4.) Gudi Los/ wtz tmmpe pa Lei-jon och Draken. (?l3i. 91. v. iz.) Bumml. warer wldgodt Mzdy/jager iagl) haftver ofrver-n>nnnet pperldeng. (/on. is. v. j;,) Sa har och m

H ratt

57



53 En Christelich
rätt Cbristrogen at gladtll sigh af thenna Föreemnqh
medh HERranom lEsn/ ta aldralM/ när Krovp och
Sial som tilförende warit föremte / skole athstilde wap-
da; ta behösiver han at trösta sigh widh thenne seger
ta man medh rhen yttersta Fienden Döden fkal kämpa:
Sammaledes wil tu nu/ Elsteliae Chnsten/ haftva heela
thenne och hwadh här widh enfaldeligen sagt ör i
battre Minne/ sa fiuner tu thet vtbi en wacker Vere«
delst Psalm emoot Döden/ ta tn faija bör: Guddi
mttt Gaak deenMller msd: Sa far fort afthettaSprak och sagh:

lEsus ChrWS min HERre kckr/
För all nnn Synd Bödh wordet, 6r;
Och migh t«l godo han vpstodh/ ia medh fte Vlodh/
Helwetis Gödh/ stlckte han vch.
Ty och döör iagh altijdh/
Fran honom Döden eij st«Mr migh/
Om iagh l fwcr, eller iagh dösr iagh lä tilhör
Thenne min Frelsare la föhr.

ssal an mehra / andnchttge Siälar/
DDDblifwa eder en lmfiigh Vetrachtelse enar I nu

Oron m thefie Ord/ ochfa böja e-
Ogon til föreitaende dode Lekamen/ salw

manfogandes med begge/ eder Hiertan i en GU-
deltgh Ätancka/ besinnen huru thenne salige Btffopen i
sin LMtjdh effterkommit thet soin har af ratte Christ-ne fordras / och huru han an < Cwigheeten athmuter
thet goda som war ratte HENre them meddeelar/jom
hsnom l Croone kandt hnfwa/ Hans
tes Rrafft och dans pffnos Deelachttgdeet Ltzkwarder hgns Dsdy. Tye och ftola komma
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emoot ponom t tye Dodas Vpstättdelst (pdllip.
z. V. lc>. n.) Wtz kunde wldlyftigt/ medh Sanningenes
Wittnesbyrd as then salige Her Vistopens Ord och
Wandel intyga / at han aldeeles i sitt Herta hade thet
fast satt: InZep gj- of leftver sigy stelfwom/ «och
mgen af of door sigy sielftvom: Man behöfde M"
tet ftaga: han tä lefde ty ban/ för an
Swaret kunde fölgia medh Orden; I sielsiva Warcket
thet bewiste: Lejwe wrz sa lefwe wH
Cller än kortare i jamma Meening Chnstus är mitt

Om man nu stole/ bestrifwa thenne Troofaste
och arbeetsinnme Läraren för en obekant Farsainbling/sa wore thet af noden/ at oprakna huru han medh ett
godt och fromt Sinne begaswad/ reda i sin Barndoom
medh en Gudeligh Vpluchtelse och Chrlsteligh Vnder-
tvysmng thertil anfordes/ at han st sin Vngdoms blom«
strande Mr/ som then tiltagande manlige Älder i ett

och enom Christen anständigt Lefwerne
ranom vpossra stole/ thet aresster Pauli Ord/ lefwa
<>MRran<dm: Hans Fltjt och Ähoga i Scholar/ c^ym-
nalicr och , i FadMUs Landet och pä sMN-
mande Orter/ hade och thet Endemahl at bade sielf lef
wa HENranom/ och thet fatta/ huru han och andrasa at leftva / som en wal bepröfwad Lurare i framG
den anföra stole. GUdh gaf honom til ett sa heligt Vp-
säth och sin Walsignelse/ at han medh en högh/ och i
wara Tijder och Orter rar Lärdom begaftvadt wardt/
til anseenlige och swäre Embeter vpsatt/ vthi them afthen Nadefulle GUden marckeligen styrckt och i en rum
Tijdh ther medh vphallen: Sa at Hans Flyt och oför-
trutne Möda/ i manga Arbeten ar for honom sielf be-
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römligh/ och til mängc Mennistiors andelige och ewige
goda nyttig / icke allenast the Warck som genom Tryck
«ro stlunda til folgiande tijders Nyttn vtbgängne / v-
than och the «rdeten han i Predijkmngar

l xaminiduz och nagre andre tilsiillen an-
lagt/och thet mcd sa stoor Nijt och Arbetsamheet/ at han
vtyi mtet l sädane Embetzwarck nagon essttrgaf och i
thet mnste mtet hadc nagon som kunde giöra jlgh lijka°
Alt thetta sager iagh/ bchöfwer man imet vpräkna för
eders Karligheet/ hwilkom alt thet som om thenne sal.Her Bistopen sizijas bör/ reda är bekant/ sa at iagh
pa Hans, Wagnar sa kan tala til eder alla: I m<n-
nas wäl/ Mre Bröder/ wan Arbete/ och war
Moda/ ty Dag!) och Natt ardetade wq. f)a chetittgen af eder swlle förwnga/ och predqkadom
lbland eder GUdz Mvangelium. Cdes ären i NAt-
tten och GUdy/ yuru helgeliga/ rattferdeliga och«dstmffeliga wy umgmgom medh eder jom trod--
den. Som i wettew at wtz som en fadher siit
Bam hafwer formanat och trostnt hwar och ett
ibland eder / och betygat at i Tverdetiga Kolen
wandra för Glldi/ tden eder kallat hafwer til sitt
Nhke och 'Heriigdet (~ 2. v. >?. ,0. n. 12.) Hwilka
alle hans stadige arbetes och lofwarde embetes Warck/thet
nogsampt öftver alt betnga/ at han medan han lefde/
lefoe Men iagh weet at Hans Odmiuk-
beet/ ta näqor skole hafwa weelat sisledz til honom thettas Hans Ähöro lämpa / hade swamt. If GUdz Nadhär iagy chet mgh nr och Hans Nadh dafwer icke

i migd/ vtyatt mgy daftver arbetat
mchr au the alle/ som for migh i thet Embetet warit

hasw
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bafwa/ doch icke mg vtyan GUdz Nadh somi miZhär (i. c«!. 15, v. io.) Mm aflhen Nad jöm GUd honom
gaf i Christo zozn en rätt Christ-trogen at lefwa/ war v-
than Twifwel thct hwar af han sigh ftögdade/ sasiun
han och ibland alla Skriftenes Sprak thetta medh tröst-
sull Röst Men thet nugh en lVm-
ninZ war thet har lagraknadt för Skada forstt Mlll. Ia mgl) ratwarthct altför Skada/ emot
then sfwersivmneltga wars Christi IssuHnnskap/förhwllretts fknll may alt hafwer for
Skada räwadt och haller thetstr Crack: pa thet
iagh ma wlnna Christum/ och warda funnen i ho-
nom/ icke hafwandes mma Rättferdigheet/ som
kommer afLagm/ vthanthensom afLdristi Troo
kommer: Nemdliga then Rattferdlgheet/som aff
OUdt kommer genom Troona. (l^l-;. v.7,8. 9.)
M derföre wij och tilagnandes bonom thet Veröm nt
han lefde HCRranom: mage tanckiapa Hans Wark
t troone pa Hans 2zrdete i Aarlekenom och pä.
Hans Talamodh i hoppet dwilket äv war HER-re IMsus Cdnstus for Gudi wärom 'iader/
uv.?.) är vthan twifwel det basta som om en Chnsten
kanWas/ och thet i mnnmg om tbenne saliae Oer Vi-
stopen bör säijas / har sinne wu tbe Tree Huftvud- Dyg-

hoppet/ Karleken/ (i.<2ar.!;:v.i;.)
at icke nagon Död eller warcklöös Troo ma tagas til
Wittnesbyrd / ja talas om N>ärk i troone : Sa war
hoos thenne sahlige Biskopen en warkande Troo: Tn sa-som hau medh en gansta fast Förtröstninsi fattade Frel-sermannen lEsum - Thet arGnd; Mark/ sade IC-jus/ at t troon pachm han simdt haswer/ (^K.6:

H ; v. 28)
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v.28.) Altsa war dan och tyem Trognom tll lkffter'»
syytb llOrd/ i Vmgangelje/ i Härleek/ i Anda--
nom/ lTroone/ l'K>ltheet/ (i.i-im.4:v.12.) kar-
leeken stallchwamlimn/ vthan här talas om Arbete i
Kärleekenom: Sa war den sahlige Her Wskopen arbet-
sam i en rattKärleek/ atalssa/ ahra och wyrda Gudh/
medh vppenbarGudztienst/ i den H. Nattwardsens ttz-»
dige Bruuk/ i Gudelige ösningar medh dhe sine i böner
ochLaWngar/ och at tienä andra med sine Arbeten/ at
bielpa andra medh sin Förmago/ stsom inange torjftign
ämm widh Hans Fransille ihogkomma/ och bewttna;
in lumin» yan wiste det wam Huftvudsumman asVudet/Aärleeken afettreenr<>ierta/ ockafengodtGam-
weet/ och afm oErymmt Troo/ Cn-
tcliqcn är och Hoppet dhe Cnristnas Dygd och Styrc-
kia/ men at thet motte wäl grnndas/ sa moste thet stö"
dias pH HERren lEsu Christo ty han är wart <>opp
for Gndt warom ia <>e!igheetenes Hopp/
( I.- V, 27.) Men at thet matte wara bepröfwat/ moste
Tolamodh wam i Hoppet. Ibland hwarjehanda som
den sahlige Her Vistopen vthsta och draga moste/ tahan
i sine Vngdoms Äbr medh mycken Vestvarligbeet arbe-
tat sigh igenom; sedän i embeterne tket Förtreetsomthen->na onda Werlden hafwer medh sigh och i största matt
stänker Christi Tienarom/ der vthinnan Hans Tolamod
i Hoppet ar mycket öfwat wordet/ han och t alt thettabersmt stgl) af det hoppet som wtj yafwe til den
HerKghet jomGud gtftva skal/och icke tyet allenasi/
vthan och bersmdt sigh i Bedrofwelsen/ wetandes
at Bedrofwelse gor Tolamod/ och Colamodh gor
Förfahvenheet/ Fsrfahrenheet gsr Hopp; N?e«

hoppet
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hoppet later icke komma pa swm. Ty Gttdz
leekar vthguten i war (Kom.s.-v.2.3.4.5.)
af det han salundn lefde «^H^mltom: Kunde ch eller
annat Olgia / än at och en
sadan Christeligh Wandel warHonom esomosstast tilsscketil nyttige dödzbctrachtelser/ sa at döden blef honom
ett tVtttnittg emedan Chrifms ar Hans Ll?f. Gudh
forlänte honom en wacker Älder/ och salunda i Anseende
til ttzden later demon? i Hlderdomenkommattlgmsi-wasom en mford warder i rättom
tlldh/ («iuo.s.'v. 26.) meu och i detta Lyckosam/ at han
intet igenom en altförlangsam Siukdom plagades / doch
i näqon tijdh wal fict bereda sighM en saligh Hadanfard/och det afwen ithen tijdh/ som vthl"ipare Christelige För-
samblingar betrachtas Christi Wna och Dödh/ sinnpt
derpa fölgiande segerfulla Vpständelse sasom Hans vtwalde
'lext, Cynstusar derpa dsdh och Vpstättden: Ho-nom theste trösteligare paminte/och wy
warda börande/ huru han i paMc.ns Tijdm/ sa raedGU-
deligc OfnuMr/ som medh tatt then H. Nattwardsens
begaendc/ i Siukdomen förkunnade lEsu Död/ och hoos
sigthch wardige Aminnelse vpwakte/astundandes reda för-uth at halla i Himmeten/ sasom och GUdh bonom
hördeat ta Pastebögtijden här iwaraChristelige Försnm-bltngar led in mot Endan/ta begyntes hans Pasteftögd i
Himmeten afthet Himmelsta osyrade Bröd/ thet föwol-
de Manna. Essler Christi Ord til BistopmiPergamen:

therwmner honom wi! MAY gzfwaätaaschet
Drdolda N7anna/ och wii gl 'wa honom ett gode
lVtttttesdfrd/ och med thet wlttnesdyrd ett nytt
Namnbestrlftplt/thetmgett kanner/ Vchanthen thet

jHr.(^po.



En ChriMigh
far. (äpo.2. v. l/.) I sa Matto Mndethenne sal. Vistopen
hoos sigh i sielftvaDöden/ Christi Vpständelses Krafft/ och
knndc defallandes sig lEzu i fast Troo säija/ effter tn och
Vpjiänden sral mgh l Orafwen eh bllftva tm

mast/Dödzfmchtan kanho
fsrdnzfwa/och hwar m wmtg/atmgi)
ma ewlgtblifwft YHS tig/ty fgr lag nu l)äda zned Glä-
dis.Nu hafwe wtj tngalunda at twifia om hansfulkomli-
geWälstand i thct Cwiga i ty hau och sii otwifiachtigt jielf
Mtjdh medan hau lefde/ och ju mast nar han ssulle döö/
där om aldeles war forwisiad/ enkauncrllgm afthet herli'
ga Kmsstspraket. Sa alstade Gndyrperiden at hatt
vthgaf fin enda Oon pa tyet at hwar och en som
troor pä honom Ml icke förgas vchanfa et ewim;er-i
l!Mt z: v. 16.) Ochemedan wtj utttt tunna degrijpa eller
b«strifwa chenouchsilijeligaFrögd ochHcrlighecthonom reeda gjfwen är/sa mage wiz iblandannan Sallgheet som honom nu wederfarcs/ och han se-
daniewigheet sulkomligenstal lliuta/bekcmna honom juwisterligcntilho-
ra/ denna nadigeKallelse af fin lEsu/ den Alzmcchligc HErren öswcr ies.
wandes och Döda. Ach tugode ochtrogne Tienare öftver en
nngaTmghafwcrtu mgh ssalsättiä tigh
öfwer mycket/ gackltinHEßres Gladie/ (M2ttn.25.-v.:.)
Gudh warder afnädc medh rijk hugswalandes samplligeaf chetta
Dödzfall btdröfwade och medhsin Faderlige Omsorg wardandes the nu
W^rnochFaderlöst: Hwarom wij Hans Guodomelige Nad atalle. I
lälteChnsitrogne/ dccea nu forklarade Sprat/ den saliqe BistopcnS
iära och Hans hoos edergMaat lefwa WardellgM HCr-
ranom/ sastolejjakgen döö HErmnomoch ewlnnerltgm
wara när HCrranom/ som för ofi
är Dödh och vpstanden och ather lefwande worden / sinäne
Gudh war käre Himmclfie Fadsrlillijta medh Sonen och chen H.Anda
en Ewigh sanner GudH/ Högtlofwat i Ewighect! Amen.

r e 30-
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denne saligh Hm Vistopens Lef-M.G»3werne och Wandriug bar i Werlden/ sa oansedt
GDAMHan thm saledes hafwer berömmellgen stält och
WHHfordt/smnpten sa laftvardig Ihogkommelseesster

sigh lembnat/ at thtt alt för saa (sa inn som vthomFädevneslandet) kannu mehrawara okunntgt;och man
i anseende theraskunde halla fore/at onödigtwara/medh
defi vprepande thenne Förnchme och Chrlstelige Försam»
blingen at vppehalla; doch ltjkwäl pa thetthenLafilge och
Christelige Plagstden och Sedwanan wldh the saltge as-lednas Vegrafmng och lordefard ma warda folgd och
ejfterlefwad; ty wll man aUenast i största Kortheet/ tben
sälige Herl Vtssopens Födelst/ Mzlopp/och omsijder
fallge hafwa forcaldt och vpreepat:

H«n <ir södder lil toenne Wn lden 1617. dhen
24. vecembrn, om Nytten sör Zuleafften/Kläckan t.
Vh< England/ Wexiö Stifft/ Andersta Sochn/ och
Brogardh/ afChristellge/ Ehrllge/ ochHtderllgeFöräb
drm ; Hans Fa.er war then Ehrebovrne och Wälach-
tadh SWEN CNEWALDEON/lernhandlarethm
Ttzden emellan Sunnerby och Gndmqe vldi
Skane/ ywilkens Fader lON-
SDN/ bodde l Fartorp i samma Sochn >

Fahrfaders war rpyrdigl? och Mallarde
JONASi Anaelsiadh/fordomßyrckioderde

tdersammastades; Hans Faarfaders Faderfader
war en sörnämbl gl) Handelsman i Helsmgdorgz
Gtadd vtht Skane/ Bsrdtgt) as lLnZeland och
AdeKMSmmma. HanS Mooer warihen Ehrchor»
m/ Gudhfruchllga/och Dvgdertzka Hustro

3 2N-
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INGNEDH NZLS Dotter i Broogarden/Född och
härkommmafen gamma! PrästerlighSlächt i Andersia/
och Wästerwtjk iOstergwihland. Hwilka bagge Hans sa-
uqe kare Föräldrar/ hafwa strapt effter then naturliga
Födelsen/ i nästföljande ZulehöZttzdh/ nembligen om 8.
Brepk2ni Dagd lattt honom komma til Doopj menChri-
stnades i«ziB. om Nyahrsdagen/ af eattore da för
ttzden i Andersia/ o», znokez osZenZin.

l6i6.hafiverhansaldreßroder
8 VLSIONIB begynt först at läsa för honom.

änno vthi K«2j» hafwa Hans salige K Förckldrar
hasse honom til saligh Herl NIERODTS Enckie-
Fl UU pa Brusarp/tll at inscirmeraz afsamma rr«ceptore,som hennes egna Barn informergäe.

Samma Ähr vthi Ma reeste thenne Saligh Her:
Bistopenmedhfin Salig aldre Broder uicoiao, som hade
freczvemerat l;. Ehrs Ttzdh i WexiöBcKola, och I. Ehr t
Calmar Bcliol2, til Calmarioch bleff dä introciuceraä ther
af da warande Kecwre
ock vthi I!. Ährs Ttzdh/ nembligen in til

i6;o. vnder Twenne prxceptorer ; Nembligen 0120som sedanblefp-lNoriSabb vthiOster-Giöth»
land/ och retra/onZe Xnapulauclro, sedermehra rattori
Wehleby pa Oland/ vndaudagandesHans saligh Bro-
ders dagellge jnkarm2ti«n vthiHerberget. hwilkenHEß-
ren Gudh kallade ttl sigh förmedelst en starck rcNilenna,
da BcKoi2n stodh i GertzlösapaOland/ ,6p. dhm
11. Bcptembrjz, och wardt ther sammastades hederllgen
Begrafwen afKcaore BcKolir, salig diicolilQ NoiZe-
xi «taconi 0.

lsz). pchl Bcptembri reeste thMNk saligh
Bis-
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Vilkopen ifran Calmar / för then ater Frasserancke ?e.
NilenciH stull/ heem m fine tickre Föräldrar < Sunnerbo;
och samma Höst vthi diovembri til Wexiö/ hwarest han
blef iuirocluceraci j BcKolan, af o<l ther Warandt Keötors

Men samma Ähr vlhi Muani Manadh fiyttes We<
riö BcKow för rettilennen ssull til Lekartj: samma Ttzdh fick
och keKor scKo!« i Wexiö Kongl. at bllfwa
?ralcllor här wedh Äbo som 1640. dhen
,/. /ulij bleff afsaligh Her, Kongl. Drottzen/Högwcklbor,
ne GrefwePER pä Kongl. Matz:tz Mernadig.
ste behagh och Befalntng waugurerÄck.

i64v.vtdl sepcembsjfölgde Sallg Herl Bll?0'
pen da lVlaZllti-um lviici)2elem contilmgtum
rrokellorem.och seoermedra Kongl-

wat nyilvpltitlao.' lsran hwllkens inttau'2tl«n
han war in heemkommen/ at lätha Begraftva sin
sallgh Swährsader/
ttorem och l»r2politum i AUgutzboda/ och effter thes Be-
grafmng blef strart reesfärdigh medh sin kare Hustro/
och talilla DolterBus2nn2(hwilken sedän bleff Hans Ho g-
wyrdigheetz tlckre.Maka) som ta tregge Ohra gammal
war/at reesa lil Fmland nlbakas igen/ och tommotil
Äbo samma Ädr Hhen oaobriz., Effter nägra Dagar
blef han cleponesaä.

,644. dhen :p. blrf Hans högwyrdlgheee
examineracl vlhi PKilosopKia, och ehrtänd Wärdlgh at
taga Qra6um thervthinnan.

1645. Dilpuclcraäc han pro <3r26u in ?Ki!olo>
pliia,sub l?r«llclio d« Mrande ri-ofellliliz, KHicKa.

I z e!is
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stdan hau tilMnde hade til Proof clilputerzr pub-
licö en ganss cls pruclentiä divill, hwllten clisput2tic»n
han sielff strecff; och thernäst cle Fenlitivo
olomgncio.

_.

1646. reefie han til Upsala/ och 6ilputer26e cle
Virtute tteroica in /unio. Snnma Äyr recstehans
Högwyrdigheet heem til sinä kare Föraldrar/ och kom
tHt in Beptempri.

Vthl vgleckceraäe han sine kälk Fsräb
drar/ och reeste til Calmar.

änno 1647. Reeste Hans Högwyrdigheet ifran Cal-
mar/ til Stockholm/ och dadan tilObo;hwilken reesi,fin
fullbordan fick Fierde Dagh Pai?a; da han afhanS
Högwyrdigheet Herl Vissopen Saligh
Kovio blefintagen vthl Hans Huus/ at inkurmera Hans
vngstaSon/sedcrmehraKonglBecsetel2re,walborne/<,n2m
Äoothof/ men nu lwos Gudh saligh.

Dm 4. 1647. Hans Högwyrdigheet/
och Ehrkiänoes Wardigh at vndfa supremum Qraclum in
?Kilosc>pni2.

Dhen Il.Beptembris vilputesgäe han iÄbo 6e VlZziiasc 86mno, Kcspon6enre vumero.
1648. dhkN 4. K!"ch. oisputeraäe HM

6e in Zenere, «.elponäence
och samma Ähr dhen han cle

Sampt n<Zst thereffter vthl sepcembri, Reeste HansHögwyrdigheet til Upsala igen/ medh fina Disciplas, lonäsampt lokan nu Haredzhöfdinge/Ehren-
rooth/ ther hans Högwyrdigheet fordrögde, Tree Mrs
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Tydh/ hafwer hm hsllit mhstiUige CollesiÄ pkt-
lolopliicg; ssssoM in Llnqventia, och KletapKyNca»
smnpt LnZicä. Tree gangor öilputcracle thersammestades
propria Pl-Xlläio, cle leZitimä Vocatioue acl
in : De vitiolitate morali, Kclpon«icme /««H
KotKovw. ircm,6e !^2rur2!ious.

Zmedlertijdh vthi Upftla anlade Hans Högtvyrdig-
heet sinä ttu6ier vppä och Arista Sprakct;lampt
opponera6e och relpon6er26e pudlice och privatim
ce; hade oct (?o!!eZium TncoloZicum hooS rrofcssores
'lneolo^iir.

VNder plotelloren I.»urenberFio,och /chun-
Ho K! aziNro /Vnärea Vthi 'lneoloZjg VNder l)oK.

l6sa. kom tenne Sal. Blstopen medh jmvisci-
pel 50N2 Roothof tllbaka lgen tll Äbo. Och emedan han
hade betommit Btipenclium asSalig Hen Kongl. Radet
sch 6ene«l Högwalborne Herl c721l
Kieim, asCarlby Rantor vthl Upland, hwarföre stynda-
de han figh tilbaka igen ach Stockholm til then
salige Herrens Frw/ Högwälborne ckr>Nin2
NiddinL l Vzle<ji«läcle altsll, Mge Httt MstopM
)sI»K KtitKoviodhM 16. oÄQbris, och kOM sidst Vthi d^ovem-
dri til Stockholm / widh Drottning dkrittin»: Krömngz
tijdd; hwarest Hans Högwyrdigheet forbless öfwer Iu«
lehelgenpa Carlsbergh/hoos Högbemelte «enerai
«len« Enckie Fru/för mHäff-Predikant/esstervndfangm
venzamConclonÄncii
lokanne Bt2lcnc>.' Ty HNNs lixcellentz HM «encrAl
miralen war nu Dödh bleftven samma Ähr dhen 7.



/» L K 5 0 N H t/l H

wnrdigheet öftver <valig Hm Högy»
wälborne Hm Carl Gyldenhielm/ publicc vthi
110 och zrrcugnenli, imedlerttjdh war bans Hög"
wyrdighett pa Sundbyholm hoos Högbemälte Herres
Enckie Frw stadigt in til dben i. HMandes hwar
dagb Boon/och PredikadeSöndagar och Helgedagar.

DhM V2lcc<ic<:s2clehanHogbeMalteFrU c<Krilti.
N 3 kwdinZ.tetommandes afhenne reese Pennmgar/ och
8. ther effter som han heem tll sin tlckre Moor;som
da war Encsia blefwen; hoos hwilken han war tilnppet
Watn/ och Predikade nagra gangor i Annersta Knrkia.

Först vthi lvlljo V2!ec!icel2cke Hans HögNnrdlgheet
fin kiäre Moder/ Syston/ Slächt och Förwantcr/ bc«
gifwandes fial) tll Tnsslandh/ (reeste öfwer til

stdan reeste han til ther han
nagon Tydh färdrögde/ och imedlerchdh gickuvi
6mit>n. Neeste och sa i medertW öfwer til N7alm<3
emedan ther war en Fahrkast/ som war hemmai Srral-
sund; men sasom samma Fahrkost war gangen til Segels
Dagen tilforenne/nödgades han sigh ttl Kiövenhampn
igen begiftva medh en Hällandz lacht. Omsijder kom
han pa ett Skep/ som war hemmn t Lubeck/ segladesa vnder om Natten vthi en stoor Storin j
andra Dagen finge dhe Landkienning. Narhankoin til
Löbeck/ war han wa siuck a s Torr - warcf. Sedän effternagra Dagarreeste han til Zfrän ree«
fle han medh Föhrwagntil bwareft han ochhör-
de 'lKeGloFd!. Tädan foor han ath
Och hlvanfi-an han kom Uldl fölle medhTwenne Strchlsundste Kiöpman/echreeste igenom^»^
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ochomsijder kom til hanfördrögde

8. Dagars Tijdh. Sedän fortsatle han sin reesa
kom altsa Eiöledz igenom Aderströmmen/

och irem thet sasta coM/l l Brandeburg/ om-
sider til der Oder; dckren Calwinii?
mia ar.- (hwurest han hörde wil-
liandes reiutel-2 salige OoÄorls Lxezelin in
Nanam confeMonem.) Tcidhanreeste han til en Wen Ort
Hamburg; Sedän kom han scher pa Floden til
co/« an der och til Hufwudstadw i 3Mrk-
Brandeburg. Dcidan gick han til iv.Mtzhl
öfwer en Sfogh/ hwllken kallas Flemmlng.

Dben 8- Ähr om Afftonen Kläckans.som Söndagh / kom han til Staden
i Sachsen/coch glck til Kastförsta Ähret i communnet;)
men theandreTuuÄhren hoossallgeoo^orem^oliaunetn
Bcnallnum.

tilStaden Hamburg/ medh salighrecro relicano oliro.
effter sin Wexel/ ochbesötte i medlerttzdh dhe§e

Stclder/ och i atherfardm
ther en ar/ item och

nagra ftere.
Dhen 1. Novembriz ksm hautilbakas igen til

Dhen Ttzdh hade han coNeFium I'Kec,loZicum
hoos VoHorem <^2lovium, och Prtdlkadt Vthi
Slattz Kyrckmn pa Tysta Tungomahlet/ vchisaliah

dance!, as 2l: ;s. Och ciispucleralie VNder NUtl
Oräinzriiz, NkMbllgen I- lie

lilii Oei in Vet. 'lettamenco VNdkl lokanne Bcn2r6o.
11. De meme Legci kr«cickm»ric>ne, VNdcr

l)oÄ.
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VoHore äbt-akamo C!2lc>vlo, btgggeemoot kSZio - MoNt2Nc>»
Ochttelmttackenlez III. ve lntentione
82cr«mentum cc>uferentis,contr2 pcintilicioz, VUder OoKore
jokenne IV. l)e d°en2 Domim Vnder l)o6t.
ckrea contra dälvini2nol. Bcucler26e han ollsst i

ifrän dven ;. äuZulti 16/l. in ttl ohen
lz. /2nuarij, 1654.

l6/4. dhen »;. /2nu2tlj, glck han medh sinCam-
merat/ c«pl2nclrc» lfmn Klackan
s>. omMorgonen/ genom en andra Da-
gen reeste He igenom en Flacr Nlöe» benämbd; hwarest
manga ftäl stachtmngaräro haldne,emellan dheSwwste
och Keyjerlige i sorra Tyder

,7 neste han Salt kokas vppa
ett konstigt Gatt-

Dben kom wn cher som saligh
voöt. I.utkeru« fsdd war. Tdenne Ssadh berättas Twä
gangor afl milerna forbrändtwara; mm thetHuftt/hwar vthi
Gudz iörshn ftrssonat wordet.

Dhen ?<l». anlende han til Staden 6>/«„, ther
och en ar.

Dden »47<l».besag han Staden och Slottet i^«/»^.
kom han tll Staden/e»<«, ther sammaleoeS

en berömllgh ar.
?<«». reeste han til och dadan

Dden29- dher Högstsaligh Kongl.
Majtt (3uN2vuz Glorwyrdigast lNmmnelse/
vihi fin tzwlieule Dödh Vllltorjccracle öfwer dhe Keyserste

IHI. dben s.l^ovembl'js.
Sedän reeste han,genom tilbaka igenl ge<

nom
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genom thetze Fläcker / , 0,/^«, ett.

Dhm l. rcblUHsjj, kom han tll Smden
Dden ». kedr. tom han tll Cburfursteligh Kelicientzet

i Scpen/ newbllgen Och
DdM 4. Lebruarij, tll sampt
DhtN s. ledl. tll Staden
TMn 8. redru2rjj, reeste han igenom Staden

och (räknas en Tyst Mtjyl längh) n-^.

Dden io. rebru2s!j, Ankom han tll Staden
vthi Behmen/ therbadaWbanDthilhetwarma Badet/
hwarefi siudande sprmgandes vp vthur Isr-
den om kallaste Wlntren; Sedän reeste hanigenomdyesie
Sta der/ eoH»<,, och i^/öe^.

Dhen 17. rcblUlsij, ankom han tll Huftvlld-Stadcn
i Behmen dher en Bemilk Bonde förde honom mgenom 3. Wacheer/ fördold vthi ett Kornlay/ och dhen för»
sta Varoen begyntesraga effzerhansPatz; hwarförenöd-
gades twn at sökw annat for tftessun. Vppa dhen stoom Steenbryggan öfwer Elfwen/emellan dhen lilla och stoora sijdan; stod lungfru Maricr
VeKzte forgylt medh Christi hwarest war fahr-
ligit komma förW; ty ther höltz Wacht/ at alla stlllleKnaböyu/som gmgo förbtj; hwarföre stalte han sigh pa
en Sijda staendes/och gaff acht vppa dhem/ som Fistiadei Strömmen/ och när Folcket stwmmadc fraln/ stynda-
de han sigh forbij m i Staden/ vthan nagon wijdare an-
silchtnlngh

Dhen lg. ledruarij, anlände han tll en Staoh i Beh°
Mm/ och sedangenom Siaden se^^.

Dhen «. rcbr. 11l vthi Betzern; ta'
K Kron-
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Kl-3nles sercl!n,näus Vl. tll Konung/och kaMesl^exßg.

Dhen l. Klai-tij, ankom han ther en äc2.
äemie är/ och Doöior Königh da War t»l!M2riusprofellor.

Dden;. besäzh han Zudarnas
Byn2Zc)Z2, och fick ddernägo', vnderrckttelse om Kabbiner.
nas Skuf-styl/ sampt fick dher ett stycke Matra/ osyrat
Brödh; sedän kom hin til en Fl ick /

Dhen s. war han vthi och
Dden 8. tilbakas til hörde ther

voH. König äilputcra cie Kelurt-eHjone l^lortuorum.
Dhen 10. cliw, anlande han til l Pfaltz/

ock kom sedän
Dhen «. tilbaka igen til K^e»^^.

Dm iz.reeste han nederät Ungern/ genom Floden Do-
nau/ och kom til och til Staden wedh
Donauströmen/ pa Söder sijdan/ alt medh Caner.

Dden 16. ankom han til i Öster Rijkej Widhsamma Tijdh kommonagra Tmkessa Köpmän tilsom woro hemma wedh dau^nrinopel, Turkessa Kcysa-
rens Kelläentz Stadh/ som hllde lilstat nagra Fahrkastar
medh lemwahror; ty resoiv l2äe sichatfölia lhem
medh athDoniuströmmen/ hwilker the ochefflerlato; meu
wsro vth3n Brödh i;.D,gar/effler ingen boor närwid
dhen Turkissa Gräntzen/ vchan allenM vthi Städerne;
men smsider gaff en af Mspmennerne/ som war en cia.
tKoiiK, honom nägot Wtji och ett BrödhZ hwilten Klöp-
man talade medh honom.

Dhen 2-. kom han acher medh TmkesseKiov»
MM stglandes. til Hufwudstaden vchi Ungren/ l»"/.
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som kallas vppa Ungerst Mahl ro/o»; Sedän

seglade han medh samma Mie vth medh Oön
tdesie Städer i. Ungren / o/e», och

nagre fieere.
Dden som war om en Lsngfredagh/ kom

han wedh Turkiste Granstn; en Stadhmedh
f. Kvrckwr och 5. keiiZioner vthi/Ryst/Turcklst/Cacho-
llst/Calvims?/och Lutherss.

DVen 25. tilbaka til t7o/o^/7.
Dhen 26. somwarPMadCgh/ reestc han olt fort/sch
Dden v. lilbata til mänge sahrlig-

heettr förblj/ sampt
DVen kom han p<? nytl igen til^>».
Ddenza reestehan til sedän

genom the§t Flacker/ och Ock sa gick han
nagra Dagar langz atb Donau tllbaka/ och g,ct owsidersswer Strömmen m i Betzern.

Dhen 8- kom han til l Landt-
BePrn / reste ja gensm

Dhen «. kom han til j Beijerland/
ther och en lir/ fsrbtz.

Dhen is. i Swaben.
Dden 19. till//«- l Swaben/ cch
DheN «. tll hwitken war then

första Stadh/som stref vndcr ohen Austburgiste.Be-
tennelstn!

ankom han t«l hwarest är en
gcdd och lher hörde han DoK. I'odiam
zncrum lDjlpmel-2 cie 82cr2 Bcsiprur2.

Dhen 2/. kom han til en Fläck /^/e^l-F.
K: Dhen
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Dden tll en Flckck benckmd/ sampt

Dhen !8. tll och kom dher thoop
m?dh Högwnrdigc nu for Ttzoen warande epjsco.
po, Herl DaAor Olojf Bvel,elic», som dcl krXceptoreril-
clä för Hert Gyllenstiernan / dherocksä en namkunnigl)

ar i samma Stadh.
Dhen 6. vHleciicei-aäe han , och

reeste
Dden 8. , tll hwarest ockenPawist

är.
Dden 16. kom han tll vthi Slvitzerlandh;

ther jemwäl en äc26emiH ar; sampt
Dden,B. oiro,genom Förstemdomtt Baden/

förbtz/ tll Sladen o«^^.
Dden 19. Kiaij, kom han medh platz och möda/ for

Krigz falcket/ förbtj/ widh Reinströmen. Och
Dden -o. Vito, tll ther CurfursteaS
Dhen -l. som war Helga Treefaldigheetz Söw

dagh/ da kom han dher saligh xlarti.
NUS clisputeracle kMOOt dheCathollste/VthlKetz'
str caroii v. Mrwaro.

Dden 14. til z/e,»,- wedh Rbeinftrömen/ och
Dden 25. tll ämmäin ther fuller l^gzi'

ttraeen ar3mherl?/ochchetma'steßorgerssapet; menther
ärochenCathollstKyrckta/ochthetKetjserligeWadlCapel.

Dhen 2?. ankom han til 6,eM vthi Landt-
H.sssen; hwaresten I.utkel2na ar/ther hanhör-
dk

Dyen 30. Ksaij. war han vthi ;. MM dher
iftan
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ifrän/ och sa
en ckr.

Dhen !. /unij, vthl c«/« amMein/ ther
m,2 (?2tKolica ar. liariteter föreglswas ther äthssllllge/
i Snnnerheet reiiqviX as the) Konungar/ som kommo
af Osterlandhen lil I samma Stadh begynte
Hans Hogwyrdighet at wara nägot opassigh; men se-
dän meclicinelgcle han/och blefsliledesgenom GUdzHielp
andra Dagcn fnss igen.

Dden 6. /umj Ksm han genom til
öee», iHollandh; och.

Dhen 8. til ther ckr; och se«
dan til i Holland; hwarest ochsa sr i
Ther höcye han cklputera cle potemia BcriptUlX
2ä convincenöum NXreticos/ Nagra Dagar theresster
kom han til seglandes öswer »arlemer Meer:
Tä hade han.reest 500. Mtzhl Wagh/ sedän han droog
ifrän mehre.ndeels til Footz.

Dhen is. lunij, kom han medh en Hollandz Bo-
jorth/ FiaH, och
igen; sampt

Dhen !0. /unij, igen.
Dhen 29. lunij, Reeste han p<3 ett Skep, ifrän

tll den 7, /ulij.
Dhen 15. /uii), fom han til K^ns.
Dhen is. , hlef han wigder i HCRranS he-

llga Nampn til thet heliga PredtzkoEmberrt i
Doomkyrckia as saligh Viskopen/ i.un>

Dhen 20. luil); Kom han Heem til sin kare Mo-
der i Annerstadh/ och predtztade ther förstg Sängen
effter ol<linationcn>, Bhtn
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der; ochkom
Dhen ". til Sundbyholm iSöderman-

land/ och helsade pa fin Befordrersta ochF»w/ Hög-
wiilborne Frw ckriliini> af hwllkm han ge-
nom Wexel hade hafft sitt Underhold i Tyssland pa fi-
erde Mret; Z medlerttjdh war han bemelte Frwns
Hospredlkant tll 8. Ttzoh.

Dhen z°. Bcptcmt?ris; Kom hon medh then stllg
Frwn tll BtocKKoim; men Högbemälte Frwn
de en half V YK lfran Slaöen, lher han ochsä predi-
kade/ och Gudztiensten vphölt sil den s.
ta han Holt sm VZlch Pcedlkan. Ock

Dhen x. Flck han Kongllg
pa kroicMonem LloqventlX l)äv Vfhl Hbo .^ca^emiz^.

Dhen !7. reeste han lfran BtocKKolm
ath Äbo pa en Skma. Och

Dhen 17- Decembris Kom hsn tll Äbo/ ssm war
en Söndagh/ Klackan tree om Affronen.

l6fs. den 6. rebrugsjj, wardt han introcluceracl
tll krofeMonem, och hölt sin OlÄtionem IncrocluHorigm

medh stoort Beröm.
1655. den !p. Beptembriz, som War 8. KlicKaz-

liz Dagh/ stodh Hans BröUop<» medh Wcklborne Zung-
sru/ Bus2NN2 Gyldenstolpe (Mlt vthi peliiienne Ttzden)
nu l Sargen Hans qwarlewbnade Maka.

Fullmocht kalladh tll 'lKeoloZicam.'.
Dhen Is. oecembris ölsputeracle han publice 6e /u-MKcZtione pro IntroöuÄiooe, l>iun3<

heszio.
Dhen
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DhtN »z. Beptembriz introckucsrades H<M til ?ro«

fellionem ItieoloZicam, och hade Or2tioncm cie Incarna-
tione ki!ij l)ei.

Dhen 25. septemKriz begynte han läsa publictLocoz
<lommunes I'tieoloZicos.

i66l. den 1. antogh han l
Lundo Sochn.

DhkN ji. 6ito. DisputerZäe han publice pro Ql2äu
zgnHo; kelpona, wlagilt.

hokanne Opponcnribus för MiddagtN
klacksenio, ?etro (f,

ter Mlddagen oppouer2c<e sallgl) BllkopM voäor 'ler»
serus, och sallgh Kyrckioheerden vo^or

Hlanuz, Mldh the ONdre ?l-ofellorern2_..
Dhen 19. stodh Hans l<eötol2h och DoKoratz

tillijka hckr i Äbo Doomkyrckm.
1661, den 6. j reeste han til stocKliolm

esster Kongl. Maijestettz Bcftlning/ för then Twistlg-
httt/ som la war vpwuren om en och kom
then 14. liito til scocKKoim, men til Äbo then I.

Ki lgen.
(") 1664. Bekom han/ pa RWdagen s ztock.

Kolm, «Ua Blstopars Vot2, til at Bucceclera sallg Bi'
ftopcn l Wlborq/ dilco!2o men eme»
dan han/ medelst fin Lärdom/ och UngdomenS htlr lvidh

fiijtlgnoch trogna Information, synteseij vlhan
Afsakn'd htlr lfrän kunna bortmistas/ lät han slg öfwer»
tala/ vtaf Kongl. Drotzeu salig HerGrefmePehrLrake,
ar langre weo tienä/ loftvandes honom Högbe-
ma'lte saligy Greswe all beforderligh Onnesti same thet

samma
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sammaÄyrhonom conKlMÄtion pä k2tto«tet htlr i Äbo/som ta V2cam war/ förstaffade.

Dhenna salig Btstopen hafwer och vnder then Ttz«
den/ nembl. Mr och nägra Manaoer/ som han rro-
tessoriz T t".st wedh thenna Kongl. fötwal-
tat/ warit »yru GangorkeNor fölvthan lhet
h n Embete medy största Waksamheet och Beröm/
t<i lhet effrer Ordningen honom tilkom/ förestädt/ för-»
ftirdlgandes lmedlerltjdh äthffiUigawaar / härllga och til
FZrsambllngens/ sampt then ltucjerande vngdomenS Nyt-
ta ländande / af Tryckel vthgangne sajom <ir:

r2tianls numan». B)Udpliz 1 neoloZile.
M2ZNZ ruenz. velilx l-

n-6ex sc
/esl.i. De vocatione miliiliri; förvlhllN andra/sa af Trycket vtdglfne/ som tlitst ftmmanffrefne Wilcck/som finnes af rhenne sallg Blstopen wara vtharbeiade.
1666. tden 15. , blef han för yoga Alts-

ret i DovlNkyrckiaN lNWlgd och ,Mloliucer2cl tll pakora-
tet har i Äbo Fmssa och Swensta Församblingarlof Hans
Högwyrdlgncet Her Bllkopen jokanne <3e2e1,0.)

Detze Fyrs och Tiugu haar denne Sa-
lige Henen mhi sin Ltzsztydd besöctte :

Uplalienlern, l^ostacnienlem,
sem, in

sem in
in 'lubinzenlcm, in O/,iA/« Vur»
«mberZenli,
Qiellenlem, in »cl
num, sc LuZäuucnsem in Fe/F?>.

Vthi
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Vthi fitt Chrisieltga Ächlensssp haar han medb fin i
SorgenqwarlembnadeFruochMakaafiatls.Barn/SSZ'
ner/och io. Döttrar; afdwilta l. Söner och 4. Dot«
trar are mroh Döden afgangne/ och the qwarbtesne
cberas s'lige Faders Dödh nu mehra/ medh theras K.
Moder/ medh blllra Tährar tegräea.

1687. den 26. Bcptemb. undfick Hans Högwyr-
digheel Hans Konglig M zh.tz allernadigeste Vocacian och
KUielse/ til st wara Bistop öflver LundS SM vchs
Skane/ sllMPt proc3N<:e!lärlUs öfwer Kongl.
der >a mma st > des; derwedh Hans Kong!. May.tt of ser-
deles Kongllgft Vlwcst och Nade denne Saiige BiffopenS
Lofwckrde mericer synnerllaen berömmer. Sa hade fors
denfful Hans Högwnrdlgheetckhrnat vthi denne Sommar
ot beglfwa sigh i HCrrans Nampn/effter en sa Lagligh
och Heoerligh Kallelse/ dtjt neder tlt Lunden i Skane/ at
amaga denne sin antörtrodde Bettalning; der icke den
Aizwäldige Guden badeof fin allwW Försyyn behagat
säoant hindra / och ckndra vthi en Reesa och Wan«
drmg til det rälta Fädernes Landet/ och dhe Ährefulla
Himmell?a Vsningar: ty han blef af den aldrahögste
Guden i nastförledne tij Mänadh medh en swär Siuk-
dom hemsökt/ som war af en hafftigh och stoor Völd

bölder vppaßröstet/nembrevnderAl-men/ hwllken Böld
medh enswarWck k/ inNammarlonochPlaga/myckitsnart
förtogh traffterna ftr denne Sahl- Blstopenj Hwilfen
och elltest af en HHgy Oder/ sampf all förtragiroch U«
tigt vthi sine mange och beswarltge Embes
tes BcsteUnmgar lvar vlhmöttadh. Nör han nu salunda
afSiukdomen war lils<ttt/sch kande sil efwenlyrs siukdo-
mens Swaslgyeet/ warandes owG om des Uchgang/

L Lat
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MH han kalla sin Medharbetare/ HerHasselqwlst tilsigh/ och begick HEAranS ZEsu CdllstiHögwärdlga Nattward/ medh stöl sta oevonon, Andachtoch Gudfruchtigheet / tillijka medh sin kiäre Moka ochBarn den iz. nästledne. Intel langt dereffter da
Sahl. Bilkopen förmärkte siukdomen alt förhardt honom
angrtjpa/ begick han a nyjo den p. äprii. nästlednerans Högwärdlga Nattward/ medh en innerligh hier-tans Andacht/ giorandcs siklff sin c'«nscliion och Skrtff.termahl medh ett Hierlellgtt ochmycket Anoertzkt Taal;
sampt atstiUlga stöna/ trösteligaochhugneltgaSpraak
af den heliga Skrifft; Hwar vppa h<in sedän vndficklo!ucion,och det HellgaB2cr2mcntet,afofwqnnambde l^2g.

Hasselqwlst. B<ynnerllgen haftver hanfighta/
säsomalttidchugnatoctröstatvthattheharllgeochanderllke
Ord/ som han til Ltzktext vtbwaldt hade; tiNade och chertil lhet härllga Spraak af lok. z. Q«p. Sä ätEade GUdMerldetta/atyanvthgafstnenda Gon/athwar ochen jomtroorpä yonom/stal tcke fsrgäas vtvan fä ettewltttterllglt LM Ock as l. ~

GttdzSonsßlodyrenftr ochreenaroff asallawä-ra Svnder. Uprepeeerade offta ttzesse Ord/som hun i
Kemien för Bon brukade/ afps2l.n6. OHLkrre l mg är
tmTtenare/ iagt) ar tm Tienare/ ttne Denarmnos
Son/tuhahversondersittltmmßand. Cig wllmFoffm Tacksichelse/ ochpredtjka HERmtts Nampn.
Jagh wll betala mitt Lsffte for altyans Folck. Vtdi Gärdama äty HHrrans Hnus/Vthl tlghlemfalem. «,li«luj2k/ Smngandes i Pa-ssedagarna / sa länge Krafflerna tlUato/sedän l<jsandes shenneMers af en war Kyrckio-Psälm.
OG»dyW «tt anntt sä RW som ty hafwerwant

ewlm
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ewlttnerlig!) / mitt Hopp staär alt til tiZY/
Ut mm altych ricbta sigh / s 5 vaf-
wer mgl) nogl) ewllmerllg.Körjakratjlgom tvet Him»
melsta och sagt: Cynftns är mitt LMochDoden ar
MM WmttMA. pkilip. i. v. Frözdatsigh tder öf-
w,r/och i thenna Ord
tans Glad/ at mm Skattärnu O ochA/BcgMnel-
stn ochÄndan/at Gndymlgy sigl) til L«s«ch yrrjs/
wil mforai tykwpper iagh medh
2lmen/Amen/för synden mlgforftona/adwCwna/
Hall och M ar migh tden Dagen.

Ow sasom dcnne Sallgy Bissopen nogftmpt
dä kiande och förmarckte/ dens Högstes KaNelje
och Wlllia wara/ at innan kort tgenom den tlmmeligal
Döden ffillws Hildan/ och bma delta Werldzliga vthi
det Ewtga/ HimmeM / och Frögdefulla: Altsa gof han
sin kiäre Maka och Barnen Hand; biudandes demFahr-
w<ll/ och sade derhoos tll sin eldsta Dotter/ som afwen
fiutwar, Gudh läthe ost halla Pasta iHimmelentUsaM'
mm! Saledes lät den Sahl.Biffopen essmofftast ftr»
Mckrckia sin Dsdh och Hädanfärd nalkas; satzandes/mm
Ttjdh ckr Hart när; men war doch mycktt tähligh
vtdi sin Siukdom. Den ,4 kalwde han fin
sigh / och kundgiorde honom sin Fsrordmng och Oilpoli.
tionmedh Barnen. Den 17. ciiro togh Siukoomen alt
mehr och mehr til/ sampt Kraffecrna minffades/ sa ot
den Salige Bissopen om Nallen Ktackan EmeNsn den
»7. och iz. vthi sin tisre Makas/ Magz/ och Varne/
sampt Her Hasselqwistz Närwars/ widh Gude-
lige Bsner/ andächligePjalmer/ hiertelige Suckningar/
och henders Vplyfftande/ sachtmodeliqen offomnade/ och
oefttte fin sahlige Slcklvtbi Gudz finSkapares Hander/

Lt ' medh
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medh den gambla Bimeoniz Lafsang : HERre nu lckter
tu tm Tlenare ftvra i Fridh lc. Hwarmedh denne Gudz
och Hans helige Församblingz gambie och trogne Dena»
re vthi Siilheet «fiedh/ mckt af Älder/ trött <<f Arbne;
ftdan hani denne Werlcei leswat huoe 70.Ähr/ 3 Mana-
dtt/ ii. dagar. Och sedän han tilden 26.lcdlualijaflnnes

Äyri hade halllt i Guds Huus i alleS/ 1497.
Pl edtzkningar. Hwad eUttst denne Sattge BissopenS
LefwerneochFsrhaliandewedhkommel'; saar sadantnog-
ftmt kunntgt/ atch nödigttyckcsworaderomwOareför-
tnckhla; huru han emoot Gudh haor wartt äevot, An»
dachtigh ochNH cklffanoe; det nansätstlUtgegfdetlurum-
mec haldne herlige PredUningar sanna / fölvthan da«
gellgd GudMnstoch Bönestunoer hemmaiHuset/medh
sin kiara Maka / Barnen och FolcM. Emoot fin Aller-
nadigste Konung och HERre / sösom fin högsta Ofwer-
heet/ haar han betedt sigh Trogen och Underdantg/ emoot
zfine Förmän och öfrige daar van stolt M Sedlgh och
Tienstachtlgh/ emoot sine Zamltzkar eller Wanner Vp-
richligh/ Mdeligh och Trogen/ emoot dhe Fattige ech
NZdltjdande mnckit Mednnckjam ochGifmild; ftmptoch
elliest vthl fina bcstälnmgar och sy«M myckit fitztigh och
Arbetftm; der den Sahlige Vissopens benämoe baoe
större nogftmt
VlhwrW. Gudh Azzmechtigd som Hans S«ckl olssat hsar
til det ewigaLljfwer/ bekroner denne Saliqe Blikopen eff-
terensä mödosam Wandring/ och vthstandet »ware Ar«
bete t teine Werlden/ nu medh en ewigh Hlm-
welst Gladze medl, alia Gudz Vttikaraoe Helgon;

han förlahneochdes Antelöse roligy
HwtzlstwblGrafwentllHEßrans stoo-

ratllfsmmklstsDaghl



Enne Schlige Biffopens isor-
gen qwarlatneFmoch Enckta/
med Barn och Anförwanter/la-

tha venneFörnähme ochLhnstelHe Gudz
FörsaMbltNg KclpcÄive ödnllukellgen/
ttmspoc flljteltgen betacka,för denGunst/
Ohra oc Wänstap/at de hafwa welat deliesm Förnähmeoch
Hederwärde Närwarelse bewärda och
Hedla. The finna figh dher emoot til all
hörsam Ttenst/ Kcspcä, och Wördnad
hwarjomochenom/effterStänd/ Wär-
de och Wllkor sä redebogne och lätkiäm-
me/ som dhe sro stMge.

M




