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Den Salige och i Herranom Roende Frues/Högt^
bedröfwade Herre och täreste essterlemnade

MM/
Dhen Högcidle och Wälbome Herre

AKrnsiUohMCremz/
MrGerre ttl Sajsaritz/ Aerre til
Malmgard/ Sllmdby/ och Tamberfors/ KonA

May.lz Högbetrodde Man och Landzhsfdmge
öfwer Nplandh och Tawasthuus

Lähnz
Sampt begges Tberas

Fast liufilge/ och nu mykie Sorgbundne
Kare

EIM - ArfwmZar
Saftm och

GZS- Wrnähme Slecht och Aw
förwanter- "c^l

Zil Trsst/ lindnng och Chtifieligit stänkiandc/ ett-
faldlge ttjk. seimon, effler asiundan/ publicerat.
14.!;. Palige ahro the döde/som l

Döö yar effter/ia/ Anden sager: at dhe stolwhwqla sigh tsran sitt arbete/ tp dheras gärnw
g,ar Ma dhcm effter^



I nampn Gudh Fadhers/ Gudh Sons/ och
Gudh dhen Ocltge Andes/ Amen.

Henne sshristeltge/ och Lofligs
Gudz Försambling/ jompa dm Wälbor-
ne Herres/ Hans Kongi. Maij-tz sampt
Sweriges Mlcs Tro- Måns och Land^-

döffdlnqes öffwer Nvlandh och Tawasthuus Lähil /

Hcr Johan Lrelitzes/ Fryyerres ti! Cassa -

ritz/ Herres tilMalmgärd Smndby
Tienst-Mt- och wänllqe/ eduru wal «Vorgelige aw
modande/ nafwcr Hans tärelfielige Huusfrwes/ den
Walborne Frw Linna IsaakzDoner «Vilwersparres/
FrOerinnas til Cassaril;/ ,c. Döda Lekamen folliach-
tigd warit til sitt Hwhlorum/ panlillnes jempte dhet
i vthfardz Predikan wal talat bleff/dhe mcrkellge ord/
mcdh huilka dm 7). Psalnien bestutes. Ma'n dhet
ar mm gladie/ alt mgh haller migh m K mm
Gudh/ och Mr mttt Hopp til OERren
ren/ alt>lqgh mä förkunna hllru lu dhet gör.
Medh then Fzellge Dawid/ affden aw
dciige Dicl)t> Mastarens Assaphz/ genom dhen He-
ljga Anoa mgifwne Dlcht figh Tröstade -emoot alle
swärmodige iankar/ som honom päsöllo och ylstötte:
när Gudz Regemente hononl ulwerllgit sörekom/ l
dyct dhenl ondom wal/och dhcm frommomilla gick/
W ehuru d.)tt honom i sörstonc Swärt forero::^/
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Mval nm- han gick in vthi Gudz Helgedom / ochmerkte pa dheras anda/ bristcr han uth mcdhdesse
hiertrörande Ord: YHRre nar iagh allena ttzh
hafwer/ sä fragar mgh effter Hlmmel och lord
mtet. Om migh iin Xropp och Sial förjmcichla-
de/ sa ast tu doch Gudh min hierlans och mm
deel. Item/ dhet cir mm gladle at tagtz haller mig
til min Gudh/ ic.

Medh dhesse och styke Ord hafwer ock
denne Salige Frwen/ i sin swara och oförmodelige

ia/ vthl sielfwe Dödzkanwen siqh tröstat/
och dhet medh en sädan frijniodighet/ at alla göriigen
kunde ste/ at Gudz frimodige Andehennestertteochvp-
pehölt/ at hon sräqade mtet mehr effter FMmel och
lord/ hon hölt Gudh för sin deel och hiertans Tröst/
och lat dhet sm endeste gladie wara (effter hennes ö-
gnalust/hennes ahrade herre ochkareste Maka warfran-
warande/ och all Menlfflig hielp war vthe) ar hal-
la sigh m til sm Glldh. Htlqsivalelsens Gudh han
gjsive och dhem/ aff dhetta oförtnodelige och Sorgeli- -
ge fallet hogrdedröfwadom/ en Rtik Tröst i dheras
dlerta/ at dhe och matte haswa dhen rutta och endeste
Trösten dher aff/ att dye halla sigh m til sin Gudh/
och icke allenast sielftve aff forfarenheten lara/ vthan
och andra nzedh sitt exempei underwqsa/ huru Her-
ren tlleoh sine Korsbarande dhet gör.

Hwarföre/ Gudittlahro; dhenne Saligc Frwen
til en stoldigd och tattnemligh iiiogkonnnelse: dhent
döglbedröfwadonl til Tröst och lindrinq vthi sin hier-
mns Sorg: och dhenne Chrzstciige Hög Loftige

Glldz



F3ZGudz Församblingh til behaM tienst och vpbvggelse/
will man ett merkeligit och Trösterijkt Schrifftenes
spräk/ medt) hwilket och dhenne Salige Frwen sitt lesi
wande här i werlden siutit hafwer i Herransfruchtan
asshandla/ dher til wij otz medh bönen bereda/ läsaw
des aff ett trogit hierta: Fadher war ic.

"5 L.X /lU 3 B.

I ttgett aff ojz Ecfwer sigh sielf-
wom/ och MM Nöör sigh sielfwom/
Kefwe wij/ st Eeftve wij Serm-
nom/ Ms wij/ ss Möö wij Her-
ranom; chwadh wijnu Eefwe eller
Noo/ sa hsre wff Aerranom til.

Thetläses/ elstlige och l Herranom Ehristo vth-
wald ;s.v.iy..o, At Rachel bleff Dsdtz/ och
wardt Begrafwen wldh wägen 11l Hphrat som
nuheterßechlchem; ochlacob neste vpen wärd öf-
wer hennes Graff z Soni nu Rachel Patria?-
chen Jacob gansta kiär war/ sa latt han och heder-
liqen henne Begrafwa/ och lät vprätta öfwer henne
en Prächtigd staendes pa 12. Stenar/sa att dven icke aUenast war behäUen vthi Sauls
My/ lom sees aff i. Sam. io. 2.666. äyr widd paF

A iy dher



dher esster vthan ock Nieronymuz/ som lefde vthi IV.
Bccuw esster Christi Födelse / bekänner samma Grasiwärd an vthi sm tcjdh stätt hafwa/ widh Patzähr dher effttr. Hafwa altsa dhe Helige/ son, nu
alla Gudfruchtige/ medh sädana monumenn; lätit
päskijna sm Troo/ sm kärleek och sitt Hopp: SinTroo
dhen dhe hafwa om dhe affsomnaoe/lata dhe dher
medh pastljna/at ändoch dtzesynes för dhe oförstan-
dige scksom dhe dödde/ och dheras affltjdande war-
der raknat för en pyno/ sa äro doch dhe Ralt-
ftrdlgas Sialar i Gudz Hand/ och inthet Dödz-
qwal kommer widh dhem/ i. 2.) för hwllken
orftk fful dhe Döde kallas Salige som i OEN-
ranom Döö (Hpoc. ,4.13.) Och dhctiär dhet
Lyra Skrifwer: LanÄi rZtrcz fuerunt in
sepultura nobili, 26 Qiienäenclum czuocl tiäem bgduerint
resurreaioniz: dher om wij och siunga: ey kan Heller
annat belyda/ dhet wlj begrafwnmgar prpda: än
wij wart Oopp sa bewtzsa/ dhe Döda dher Sof-wa medhltzsa: Sin tarleek dewtzja dhe pa dhe fram-
ledne Döda: at dhe läta see dheil hafwa warit och an
wara stadigh och vthan strymtan; icke sasoin dhe
Skrymrares/huilkas tanckar och offta sielfwa Orden
aro thesse: kommer tu isran min ögon/ sa kommer
tu lvii! ulhur mitt sinne: Nar en Maka dheni i-
fran faUer/ ar thct dhem ltjka som en fogel fiugo v>
thaff Buhreni Män Patr,archen Jacob kommer
ännusa säät och ömt iyog sin kare Rachel ta Jo-
seph/huiiken war Rachels Son/ medhsme Sönerkont
ilyonom/MMa welsignelsm affhonomför an han

stulle



553stulle ffilias ifrän Werlden/ huilket war til 50. ahr ef-
ter Rachels Dödh/ som dherc>marat läsa c-en. 43»
7. Har til rader och sy«cl,. cZp. /s. v. 16. Son
nar en Dör/ sa begrat honom/ och beklaga lighsasom lhen Stoor Sorgh fatt hafwer/ och sweep
Hans Kropp effter tilbsrllgheet/ och lätt honom
komma ahrllga lilgrafwa/ öcc. Sttt at sa-
som dderas kare wänner huilka dhe aff en rätt kär-
leek beprpda tillorden/ hwtZla sigh lfrän silt arbete/
Hpoc. 14.,;. altsa stola the och sieiftva/ nar Gudhbe-
hagar/ ga bort vtht sin (eUer vthi sanlma) kammar
latandes stuta dörena igen effeer figh/ och fördölia
sigh dher ett ögnableck/ lil dch Wreden gaar öswer.
Ll2. 20. Ty then Nläste ju haswa ett Steen hlerta/
eUer wara aldeles länkt vthi thenna Werldencs bekpm-
ber/ som icke vpwackes til gudelige tankar om en Sa-
ligh hadanfero genom then timmeliga döden/ nar
han seer kostelige LpiegpKm och vthprydde Graswar/
hclst dher han förmenar ocksa sin Kropp M! hafiva
sitt hwqlorum: tankiandes widh sigh sielff aff »cbr. 1;.
14- Wtz hafwe här igen warachttgh Sladh/ vthan
Wy sökiom effter then tllkommande. Therföre ra-
der otz 3yr3cK) (lap. 33. v. 23. pa HONOM/shuilken tu swept hafwer effter tilbörligyet och lätit
honom ahrliga komnm til grafwa) sasom han ar dödh
bleswen/ sa masie m och Döö: han ftnes lyka
som uthur Grafwena säja tii tigh) lgaar borde thet
migh/ ldagh llgh/ sii dhen som til sädana guocliga
tankar ass deprpdde Grafwars asiäoandc vpwäles^

hazz



han fnttar wisserligen sinFralsare lesum medh trona
och sager: ar niltt Ltjff och Döden ar mm
wlmnng/ rdil.». 2i.

.Ibland jadana Graswärder äro nu för altingh
at rakna tienlige och Gudelige M- PraditnlNgar' he.'stnär the aro tagne assthe sidste Ord/ som dhe assom-pnade Döde ealat haswa/ och sigh fampt dhe kareeffter-
lenttiade sima dher medh tröstat. Ty säsoni doe högt-
Bedröswade effterleninade läta niedh Lpitapkijs öch
vthstoferade griffter lysa sm troo/ Hopp och karleek/altsä läta och dhe/ som kanna Dödzens Sanningechod
i sttthierta/ och haswa aUaredo affwandt sitt hicrtaochsmne tfrän alt werldzligit/sastmevravaMna sm troo/karleek och Hopp/ medh merkelige Tröstesprät aff dhenHelga Schrifft: Son: wijett Synnerligtt exempel has-we vthi dhenne Walborne och nu hoos Gudh Salighe
Frwen. Hwilken dhesse vpiasne dhen Helige Apöste-
lens merkelige Ord: Lefwe wtj/ siLefwe wy Her-
Wttom: scc. vthl sm Dödzangest medhett ladant hier,
telag vtdtrykte/ at alla ta narwarande nogsampt stö-
nia ttmde hennes stadige Troo och Hopp pä sin Fwlsa-
re lejum. Wq wilionl fördenjkul dhesse Ord lcke al-
leuast affen Christeligh plagsedh/vthan sasttnehraden
Satige Frwen til styldig aminnelse/ sampt otz til Tröst
och underrattelse nagot wqdare efftertankla; lnerkiaw
des i. stelfwa Olden/ huru dhe
enfaldeligen förMs i 11. huru de
til närwarande Sorge- 26t. lämpas kunna? Gudy
walsigne o§ i dhetta wärt Christelige sörehaswande/
för Christi Ml/Amen.

~ vthi



I. Uthi sielfwa Kxpiiclltlonen achte wij Först/ tilfal-
le til dhesse orden: nenlligen/ at nar then H. Apollo.
tcn haftver i thenna siil grundryka Eplstel lätit see
hwadh Smd ar: och Fördt Mmmskiorna til Syw
dcrnas kansio: underwlstdhem om GudZ Nädh:
huru dhe Spndernas sörlätelse bckomnm stole: och
stdhan huru dhe stole strijda emoot Synden: wara
tolige vnder korset: Döda och nederdempa then ganv
ble Adam: och säledes o«?l Gudz undcrliga sörsyn dhe-
ste battre dönia/ x. Sa tomnzer han omsijdervthi
dhetta 14. Cap. til dell förmantngen oln dm Christer
lige frichcten/ säledes: at then som starkare ari Trone/
(wemndes sigh gellom lesum Christum wara srizat
ifran lagsens stadgar) han bruke denne srijhetcn Her-ranom til äro/ och icke dhcm/ som swagare aro til
föracdt och förargelse; och tuert om/ the som swagare
aro/ (icke ratt förstäendes sigh igenom Christum i-
fran dhe ccrcmom2iiD stadgar wara besryade) dhc
förachte och fördöme intet dhenl som ohenne Christe-
lige frhheten bruka: ja ingencera döma ens annars
lianare/ly sinom egnom Herra staar han ellersallen
V. 4. vthan fast mehra bade dhe starkare och dhe lwa-gare göre altsammans Gudhl 11l aro. v. 6. Hwarvppa solia dhesse orden/ v. 7. s. mgen aff oh lefwer
sigh sislfwom och mgen Döör sigh sielfwom )c. och

Vl lhee andra/ ar dhesse ordens ensaldige mening
dhenne: At ingen Mennistia/ ehoo dhen ar/ kan
egen macht och sörmago kon,n;a til dhenna werlden/
vtdan ar aff Gudhi siapat. Ther om staar rkl.
95. v. 6.7. Kommer lckcherost lllbldia/ och knäböja
och nederfallafor Herranom/then otzgiordt hafwen



ty han tlr tvar Glldh/ och wy Hans! fosterfolk/
och Hans händers fäar. Och klai. »vo. v. 2. jör-
nlmmer at Herren tlr Gudh; han hafwer giordt
otz/ och icke wtj fielfwe/ til sitt folk/ och til sin fo-
sterfäär. Inqen Mennistia eho den ar/ kan genom
fin egen förnlögenhtt vthl iefwandestää och sigh vppehälle/vthan allenast genom Gudz
krafft dher om Job talar/ dap. »o. v. »2. LE ochwalgernlng hafwer tn giordt migh/ och lilt vpsen-
de bewargr min anda. Och vthl Apostl. Gern.
17. v. sager kaulus Gudh ar lckelcingt
ifrän hwariom och enom aff otz/ ty z honom lefwe
wl// röroms och hafwa warelse.lngenMennlstia/
eho denarkan affsin egenkrafft lefwa thet cuidelige lifwet
vtan genom Chriftum aterlöst/ocft aff then.s>elge 3lnda

til
2. v. 20. lagh lefwer/ doch icke nu iagh vthan
Lhristus leftver t migh. 3. v. 26.27.
I ahren alle Gudzßarn genom lesu troo:
ty l sa mange som döpte ahren/ hafwa l kladt edher
Christum. F>wilket alt niedh ganstawichtige ord vth-
tryckes vthl war Catcchisml Läros andra F>uffuudh-
swcke. I den sörsta Articulcn: jaghTrooratGudh
hafwer migh ssapat och all Freatur/ gifwit migh
Kropp och Slcll.- scc. j den andra Articulen: jagh

at Hesns migh ftrtappade och
föedömde Mnntstla Förlassat förwerfwatochwun-
mt hafwer/ lfrcin alle synder/ ifran döden och dief.
Auls wald/ scc° j dell tridie : jaghDa



stkiagh icks aff miee eget fornuffe eller krassk teos
tan/ eller komma til min Oerra lesum Lhristum/scc. Hwilke ord nar the heelt lgmom/ Nlcdh ett acht«
sampt hlerta läsas; lenma dde dhem bedröfwade al»
drig vthan ia och i synnerhct i sielfwa Dödz<-
ftns kampi när then effter Gndz wllia osiankomlner;
ty ock ingen Mennlffia/ ehoo dm ar/ kan effter egrn
god tnckio hädän stilias/ vthan han warder genom
Ven timnlelige Döden hädän fordrat: som Moses be-
tanner rl»!. 90. v. 3. Herre laler Mennlssior-
na 3)öö ochsiigeri kommer igmi Mnnlstlors bam.
Sasom nu ale kommer aff herranom/ bade lyffoch
Dödh.» u. v. 14. Sävöör otzochvthialtsökia
Gudz Ms/ loss och adra: och saledes icke aUenastLcswa Herranom/ vwan ocksa Döö Herranom >
som dhet vthtrpcleligen talas om petro )oK.
7,. »9. Dhettasade Lhristus: gifwandes tilkanna
medh hwadh Dödh han <r«rus) ssule prysaGud<

Ttl checHridie/ infalla aff dhesse orden essiersö-
liande spörsnläal/ sasor.'. ~ Om alle Mnnlsswr
kunna dhesse ord: ingen aff otz leftver sigh sielswom
och ingen Döörsigh sielswom; lefwe M/ sa lefwe
W Herranom: scc. sigh tryggeligen tttlägna? dher
til jwaras: At Döö är allom MennM
oni gemeent/ och kommer sa wäl them ogudachtigom
.til/ som dhem Gudfruchtigom. Hwilket/ föruiycm
dagelige försarmheten/ wittnar
v. >s. dhet är dhet gamdla förbundet nemligen
Gudz sen«atz och doom pä Adams och tv» Spnde,

B tz fall/



ftll/ Qen. 3. v. ,?.) Mnniffia lu masse Döö.
Samalunda taZar der o:n «pitteien til the »ebr. c:gp.
9. v. 27. Mel ar Menniffismen förelagl(sör syn-
den siul) en gang Döö/ och sedän Vomen. Man
dhetta ar atstlinaden: at (3) the ogudachtlge inthet
lefwa eller DööHEßranonl/dhetär(i)atThe arkänna
inthet eller betänkia/ sigh wara aff Gudyi stapadye
meoh Sinnen/ för;nlfft/ och helbregda lemmar/ och
at Gudh haUer thet widh macht/ )c. prnsa ey Heller
Gudh dher medh/ och dherfore; vthan heUerförlmä-
da sm Skapare/ för hwilken orjat propKeten l)gni-
el Straffar K. Belsiizer/ sv. 2!. och
Och tu Belsazer hafwer lcke ödmlukattlt hiettä,
vthan hafwer vphafwtt tigh emoot HimmelenS
Herra. Then Guden/ som hafwer lm anda och
alla tina wcigar i sijne hand/ hafwer lu intet aral.
f2) Sökia dhe inthet annat vlhi heela sitt lefwerne
än lefwa wal och gagna sigh sielfwom; och bckymbra
sigh inthet om losephs stada; dZp. 6. v.
6.) thet ar/ dhet Gcmene Bästa/ och sin nöstas nöd
läta dhe sigh iltthe? gää M hicrta. Och sördenfful

halla dhe duken för sin Gudh/ rwl. 3. v. »9.

sch sökia sitt (förncmbsie och endeste) goda madan
Vhe lefwa/ l«sorn IWe Mannen/ om hwilken Chri-
sms talar Kc. Sajom nu dhesse intet
iefwa Herranom/ vthan sigh sielfwom/ sa Döö the
icke Heller Herranom vthan sigh sielfwom. Ochkal-
ms medh rätta Döda lMasina gerningar/Uebr.

'4- la/ dhekauas/ och aro KfwandeS Dödha/',.



Ilm. 5. 6. Man the Gudhflllchtlge ähro
i sitt hierm sörsakrade/ antingen the lefwa ellerdöö/
Iwmini lunt (in «su re<lo Lc dbe M'o gMOM
lEsu Christi krafft HERwr/ och hersta öswer alla si-
nä andeliga och the höra Herranom tll;
effter dhe arohar Hans folk och fosterfaar/ rl2l.
100. 7. dhe arorykepa troone/ och arswmgar tll
lhet Ryket som han lofwat hafwer lhem/ som el<-
ste honom/ lac. 2. V. 5.

Thetfräqas.. effter ingm lefwersigh Sielswom/
och mg/n stgh sielswom/ )c. Om ta war Lljfz-
längd ar fa affmcken/ och hoos. Gudhl besiuten/ at
pa MennMoneS Gudfmchltghet eller
hetllttetjedtwarderzhärttlSwaras:atnarmanläsar
then Helga Skrlsstv synes wal som nägra Sprak stulle
bejaka och dhctta stadfasta/l spnnerheet )c.b. ,4. v. 5. han
(thet ar hwar och en Mennistia) hafwer sin sörelag-
da tM/ Hans Manaders mal ar nar M/ (0
HEme) hafwer satt honom ett Maal lsre/ der
ofwer warder han lcke gangandes. rccl/9. v. ,2.

Och weet K/ennlstian lcke sin MH / oehan sasomfissarna warde ftngne medh en stadelig Kocr7 ochjasom foglarna warda fangne medh snaronne/ siiwarda och MnmKorna bortrykte t ondom kljdh/nar han hasteltga kommer öswer ehem B>r. ,4. 13.Thelta ar thet gamble sorblmvet/tll mastc Dcö.Uebr. 9. Thet ar Mennlstlan sorclagdt en-
B lh gang



gang Dss. Ao. Man dhesse och Me then Hetge
Skrifftz Spräät vthstuta icke vthan fast heUer in siu-

""ta Bönen och Gudfruchtighetenes öfning/ sajom och
" oqudachtlgheten. Sont sees ajs Lxocl. 2c». vers. .2.

?u ssalt ahra lin Fadher och tina Movher/ pa det
tu ffalt länge leswa l Landena/ krav. 3. v. ?. Min
Gon/ fsrM icke min lagh/ och mt hierta beholle
min Budh dhe stola staffa tigh lckngt LG/ och
godh chr och Fridh. IoK. ,6. 23. Alt thet l bldien
Fadhren l mitt Nampn/ thet stal han glfwaeder.
3c. Sajom thet här tilschrmves Gudbfruchtlgheten/
at en Menmstla niuter et längt lqff; <ä ar och oguo-
achtigheten en orsak /at hennes Lttff/ Lqkä som l
otqdh affstars: dher om wittnar rlgl 55. 24. The
blodgiruge och falffa ssola lcke kömma til sin haif-wa alder (nenlligen/ then dhe sigh förejatt hafwa)
ftem, Nccl. V. ,3. war icke ale sörmvkit ogud-
achtigh och galnaS icke/ at tu icke Döör i
Tn dhen som sigh gerna gifwer i fara han förgaas
dher vchinnan/Mer Syrach 3. vers. 27. ja det
hander och wäl/ att en. jadan Mr en enda medh
-fsrstrackelse. ?121.7Z.ver5.^.

Thetta ar nu wäl thet gemene werldenes Lopp/ at
dhe Gudhftuchtige länge leftra/ och dhe ogudachtiges
lefwande affkortas; Man dhen underlige och Alwe-
tande Guden/ aff sin outhransakelige willia och sor<syn ombyter dhetta offta och kaUar genom dhen nm-
nielige Döden ifran dhenne mödosamnie werloen(ess-
terMennistcligit.sinne., tilaat dön,a/ som wq M nu



har för ögonen jee) i otijdh/' dhe ftomma och
fruchtige. effter dheras lefwerne ar obesmtt-
lat/ähro dhe tzonom kare och behaga honom wäl/
ähro l Hans nadh och barmherlighet/ och dherföre
hastar han medh them vthu thetta onda leswerne/
alt dhe mage komma til roligheet. öcc. som har
onl ar til at lasa vthi hecla dhei 4. Cap. i wysheete-
ms Boot. Och elg. vers,,. 2. Sasom och twärt
om/ later dhen Nadige Guden ossta dhe ogudachtige
langelefwa/ (dher afwer Job. klagar (>l,p. !l.v«s. 7.
»z. ochsager: hwl leswa ta the ogudachtige/ war-
da gamble/ och we/a til i ägodelar/ dhe warda
gamble medh goda/ och förstrtlckias som nogast ett
ognablek för Thetta tilläter dhen
hertiae Guden/at dhe ogudachtige sigh stolaoch lata Hans Longmodighet locka sigh til dattringh:
hwllket doch saltau steer/ emedan dhe dher ass taga
orjat til at förhardas/ och förföUia dhen Gudfruchti-ge och ostyldigc/ (hwilket och Gudh tilläter dhen, gud-
fruchtlgom til pross och nytta) som har om witliffte-ligen ar att lasa vthi den 7;. llaimen/ verl. 2. til dell

och pH dhetta sättet ahro förstaendes alla dhen
Skriffy Spraat/ sont tala om MennistioncsWtqdh (sasöm rslllm. 3!. vcrl. 16. mmtMh Mr i tina händer/ och rs3l. 90.3. Tu Herre/later Mnniffiorna Döö/och sager: kommer igm

z Mnnissiors Barn. Icem, ä^r.».. 14. Thetkommer altftmman aff Gudhi/ rcjff och Oödb.och
Mka ungen aff op lefwer sigh sielfwom/ )c.

'
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Thet si-agäs ;. Esster wij hsw YetwNoM tll NN-
tingen wlj lcfwe eller wq Döö/ om thet är loftt-
glt at önsta sigh Dödeni Dhenna fraga synes
wara swar at jwara til/ esster.hon kan aff wichtige
stäal bädc news och bejakas. Nekas kan hon ess-
ter elt längt lnss är en sinnerlig HENrans gäfwa/
dher om tilsörende sagr är. (:) emadan Gudh dafwcr
siapat Mennistian tll Lifwet/ hafwer han ock sielff
lust til ltjswet/ rlal. zO. 6. han elstar ttfwel 839: n.

och sielfwa/ Mennistian ehuru mootgangen HCR
re twingar/ hafwer hon doch en fruchtan för Döden
t;) dhe heiige haswa ock bioit Gudh om ett längt Lnss
sajom vavlä.
icke bort i minä halfwa dagar/ och Hzechias/
Ksg, 38. vers. i. 2.;. 4. f. (4) kunna dhe Ganwle/ sont
stoor sörfarenheet haftva myckit gangna Gudh För-
sambiin och dhet Geniene Basta/ Beiakas kan dhen-
na fräge eUer Spörsnml (o esster Chrifms hafwer
lart oK dageligenbidia: Wkomme tlttßljke. Frels
op ijran ondo. Hwilke begge böner aldelcs fulkom-
pzms gcnom en saligh hadanferd «frän dhenna werl-
oen. dhe Heligc hafwa bioit om en nadigh förlos-
uingh/ sasom Elms/ 1. «.eZ 14, 4.;. Simeon/ l.uc.

Paulus/ rkii.p. ~i;. och hela dhen Shrlstell-
ga Forftmblingen/ Hpoc. 22. 17. (;) lange lefwa/
är icke annat an lange qualias/ och zu lengre wy lef-
wa/ m niehra ondt see wq/ höra wq/ göra wtz/ och
lljda wi). ar Döden en wlnntngh
sä är iu en ttjdig Dödh sast större winning: Then somhafwer ett Skep lastat medd dpredare wahror/ han
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gläder sighju at han fan snart komma til den hanipn/
therhangernawara wil: EnKrigzman som kanmedh
segerwlnnmg vndstlppaKrllget/ och nied altgott bciölms/
mon han tdet icke stuUe önsta och emoottaga? dhetta
alt kan wäl lampas til en Saliqh hädanfard!)/ ett.
Thenna fräga ehuru wäl honsmies twlffwclachtlgh/ sä
oplöses hon docd säledes: At man wäl kali önska sigh
döden/ allenast at ther lcke steer affotolmodighcet vw
derKorsiet eller nuUröstan vä Gudz hlelp och löfften
vtyan at tdet steer aff en ratt längtantil thet tilkonu
mande goda/ och ovthsaqelige liufiige umgenge medh
Gudz vlhwaldeochchenolaligeCnglassaran/ Ueb.
l!. Och skal denna önfkan och lengtan stee medh
wilkor/ at wq ther hoos alttzdhsä)e: Herrelie och lcke MM;
hierteltge ästundan tden man haswer at stilias hädän
och wistas i then Ewlge och outhsätjellge glädien/
ratempererat och bemengdnledftden Chrlstellge tärlcken
emoot them/ sonl ens närwarelse icke vchan största aH
saknad/ >a ochsiäle-wäda umbara kunna. Säsonlhär om merkellgen talar och ltzkasom medh sigh sielff oi>
sputerar ?auluz. I. verl. 21. s^czc^.Fhristus är mitt lE/ och döden ar mm wmnmgh.
Mneffter thel/ at lefwa vtht kiötet/ ttenarmehrtll
at göra srucht/ saweellaghlckehwllketlaghvthwal-
lia stal: bade delarne liggia nngh härdl rppa.
lagh astundarat Mias hadan och wara medh Lhrl-sto/ hwilket migh) myckltbattre wore; meu thetar mehr nödtorfftigt bllfwa iköttet för ldra stul. etc.Och dhetta om expilcgtwnen, til ordcsörständet/ föllierS 11. Lp-



n. hwllken giftver G
f. Z.N paminnelse ellerlilrdom/ hllru wij ickeal-

lenast stola lara förstä/vthan och rät laggia pä hierta/
aff hwilkonl wtj hafwe wart IM/ och hwilken then arsom o§ bäde i lhffoch dödh vppehaller. Nenlbliqen
Gudh alzmechtigh/ Fadren/ Sonen och then Helge
Ande; och isynnerheet tilagnas den walgarningen/i
thetta rumnlet/ Christo lEsu; son: sees afforden som
essterföUia/ Kam. .4. v. Z. Lhrtstus ar cher pH
badeoödh ochvpstanden/ ochater leswande worden/
at han stal wara en HerrebadeöfwerlefwandesoHVöda. Tp aff Herranoln Gudh hafwe wq thet Na-
surllge lljwet/ som Job thet bekanncr dap. ro. v. »2..
Lljff och walgarmng haswer tti giort migh / och tttt
seende bewamrmin anda. Ltk, 4,. v. 4, och
17.V. ther orden kunua lasas. och medh thett
naturlige Mvet haftve wh och thch hppehäAe /

fom ther om är til at läsa «24. v. 27. och?<2l. 145.
v. ,5. 16. Aff Herranom Gudhi hafwe wq och thet
AndeZlge Lljffwtt/ när wij sörnledelst Ordet och 82-
eramenten gmom thenH. Ande födas pä nytt/ gör
stus o§/ söm wore döde l syndene/ leswande i figh sielsi
wom/ at wtj kunnom seqa Upottelen. <321. 2. V. 20.

lagh lefwer/ doch lcke Ml iagh / dltzan left
wer l migh; ey thet iagh nu lefwer lköltet/ Het lef-
wer iagh iGndzSonslroo/ ett. Och saärpropbe.
tens ord förstäendes/ nab. 2. v. 4. then ratfardige
lefwer afffine troo. Affdetta andeligeLqfwetkonlnier
nu all den srijmodigheet/ som en Mennlstia/ then eUiest
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ör sivagh/hafwer emootsma starcke fiender/ helst theaw
delige/ som ther om witnar lnrdh gansta wichtige ord/

til the Romare/ B. v. zl. til 39. Ia «ff
Herranonl Gudl haswc wtf och Ewiga Lljswet/
ty när wlj staa faste dthi Endan Nanl,. »o. v. 22.

Mr wq haswe kampat en godhkamp / sulbotdat lop-
Petochhälltttroona/ Säwilhanaff
nade gifwa osi en saligh Vplösnmg och fkildnad/ etiil.
<. 23. At wij srimodeligen och gladeligen kunnom saja:
Herre nu lalcr tutin lienarefaralftcjdh/ ett- 1.uc.2.
v. -Z. At wij sedän Wäge waudra fsr Oerranom t
che Lefwandes Lande «6. v.Z. 'Chersomargla'-
die til syllest/ och ett lustigt wchende pa Gudz högm
Haadewtnnerllga/ lsZl. 16. v. u. doch thennalärdont
kan man icke jomsigh borde vthföra; sast mmdre thmsom har aff thenna texten ftyter/ nenlligen

Hnförmanmg/ hwilkenkundewldlöfftellgenäe.
«iucergz: ty effter Mj lefwande och döde höre Oer-wnom Lhrisio til/ sä böörotz och ttena honom i he-
ligheetochrattftrdlgheetlallawara
l- V' 74- 7;. Och Säledes vlhglswa war Lckamen ltl
ett offer/ som ckr lefwande/ heligtochGudl behage-
ligiti thertilwtjförnianaswldh Gudz Baemhemg-
Heet/ affden helige «.om. iH, y. 1. fy wlj tire
Gudz wark/ (pa nyt södde/ och Ma sasom) Skapa-
de t Khrlsto lesl, til godagerningar / til hwilka Gudtzo§ tilförenne beredt hafwer/ at wtj vttzi them wan>
,drg stole. TpK. 2. v. w. öcc. vthan

C>l
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;. Swndom otz ti! thet/ for hwilken orsakssnl
dhenne merteligeText vthwald är/soni ären hngfwa-
lelse och tröst: hwilken här aff wal hampta kuuna (i.)
Alla Gudhfruchllge Menmfflor l gemeen/ ly sasom
nu vthi werldenes sidsta tqdh Onstan/ haat/ nnt/
derwillia/ förtreet/ ia allehanda bedröswelse och nioot-
gäng/ stöta enom til och ltzka son: botza öswer och taga
öfwerhanden/ säärtä
tilftycht/ ther nledl) en Gudhfruchtigh sigh vppehatta
kan/ an thet at wq lefwe Herranom/ och wtj döö
Herranom; Thetta/ja thettaMenahafwergiort then
Helige Dawid tröst och frymodigh/ 27. V. ~ 3.

Herren är mlltLiust och mm helsa / för hwem skal
ftuchla migh t Herren är mms LEz krafft/ for'
hwem stulle mgh grufwa mlgh t ett. som ther wqda-

Thetta aUcna haswer giordt then frtzmodlge
Paulunl annu schnlodigare/ at han trösteligen kunde sa<
jai Thet hwarken bedröswelse/ angest/förföllelse/
hunger/nakenheet/ fchrligheet/ Swärd: ellerlM/
dödh/ Englar/ förstendöme/ welltgheter; eller hög-
heel/ dluphcet eller nagot Sreatur ssulle Mllla ho-
lwm ifranGudzkarleeksomarlMlsioles«.
z. V. Z5. scqq. F)är lnedh kan hwar Gudfmchtlgh
Menntssia sigh styrckia/thetkommehennevppa hwadh
fon, helst tomma lan/ at hon lefwer och döör Herra-
nom/ och at hon är försakrat/ at then faste Gudz
Grundbllfwer standandes och hafwer thetta Insegel:
Herren kanner sinä /!?. 'lim. 2. v. «9. Hwarföre o
Christm Slal/ochbedröfwadSial/ sorbia Herren/war



wanröstochoförfärat/ och
(!.) Hr thet entröst/ eller lrösteltgh ihogkcmmel-se öfwer then Sal.WälborncFrwen/ hwilkens dödeLe-

kanien här för war Ögon ligger/ hon haswer lefwat
Herranom/ är och dödh Hon haswer
Chrlstellga lefwat/ thersöre är hon ock Saligen dödh
blefwen: tp then som wal lefwer kan icke Ma doö. Then
Walb:"e och nu hoos Gudh Salige Fruen haswer aff
hiertat elstatGud och lätit honom sm höqsteftögdwara/
NustodarhonYerranS ansichtetra'tfa'sdlgheel/ rli,l.
17. v.»z. Och kan aff egen förfarenheet saja: HwaV
kan wara störrefrögd/ an wtstas vtht Ylmmels högd/
och see Gudz anfichle vlqda ? Gudz ord haswer then
Sai. Fruen elstat/ocl? the rum therhans Mra boor/
haftver hafft en hierteligh hugnad ther aff/ at hon sickprqsa Gudh vthi och medhförsanlblingen: Nu ar hon
tommen tll lejwandes Gudz Stadh/ och tll the först-
foddas Förstmbllng l Hlmmelen/ Ust). »2. v. 22.23.
fär höra och sielff tlUyka inwnerg den ovthsejeligh lms-
lige vthwaldcs Säng: (then/ effter Mennisilllgit for-
ständ/ eller som wtj then begrhpa kunnom/ man är
doch för otzhar
)7. v. «) Loff och Hhra ochWOHeet/ och Tack;
och PrG och krafft/ och Starckhet/ ware warom
GndhtfranEwlgheet lilEivigheet. Sä niykit man-
niMgit haswer warit/ haswer dhen Sal. Fruen
försakat all ogudachtlgheet/ och werldzllgh lusta/
lefwat tuchtellgen/ lätferdeltgen och Gudeligen/
(in, 2. ,2.) M ar hon stält l Gndz Gyn heilgh o-.



Mffeligh och obesmittad / (^01.,. v. '22. Hr nu vchi
the nyaHlNblar/ lhereffterwcjwcknlom/therrae-
fardighset vthibsor. -.kec.z.v.l). lahonarnustalt
'förGudzhärligheetz ansichteostraffellghmedh ftsgd/
LpiK. V. 4. Den Sal. Fruen hafwer icke alle-
nastmedsineegneoch högelskeligekäriiqen/ vtanochmed
allaMennistior lillfiigen lefwai/hwarföre ochnu
den sä myckit swararear: män lttl ar hon koninlen til thet
aldraliuftlgasteochaidrasatesteumganqemedGudzvth-
torade helgon/(»eb»iH.l2.)Finner ther för sigh sinekare för
vthstickade/och iHerranom afsomnade/ och wäntereffter
fiql)/ när Gudh sä behagar/sinekarehärisorgenqwar>
immade/ hwllka komma wäl tll henne/ man hon al-
drig tll them 82M. 12. -z) Ther thesse srögde-ord
warda klmgande: Lat oh glcidtas och ftögdaS / och
giswa Gudi ährone: ty Lambsells Brsllop ar köm-
mit, /Z. 7. Har i Werlden hafwer dhen Sal.
Fruen/ somenrattChnsten/ wal hafft fin lust iHer-
ranom/ (plal 37.4 ) Man ther hootz ock som en
rattCdristen/ altljdh mäsi redafigh til och VtlMbedrofwelse/ (syr. z.,. sc i. i-im. z.«.) Man sii nu ar
hon kommen til den aldraönffellgaste lyckfaligheeten/
at alla tärar ckro afftorkade aff hennesögön/hoy
HSrer mgen grckc/ imet roop/ ingen warck. (Hpoc.
HO. 4) Vthl sit liustlge Ehtenfkap/ hafwer den Sai.
Fruen wisserligen hafft manga liuftige och hugneligeda-
gar/ man theribland/ som vthl dhet Ständet ickean-
nars tilgaär/ hafft mänga lwara och bittra dagar/
shwllkaGudh hafwer ffapg t /emple He qndrg/ (Rcch.
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5 l;.) Öch nu i synnerheet/ ta ttden war koznmen / a-t
hon thennemödosamma Werlden stutlc/ WN
Man icke annat saja/ an then ena wcdermödan Nlötte
wisserligen then andra: warken och fwedan warstoor/
(ty denstöttehtertatsönderj) Hennesaldrakareste Hcr-re och Make/ hwilken heiuiebast hade kunnat ffööta och
trösta/ war fränwarande; dhe mänga jnm lrmgstä-
ende (hwilka til at see och walsigna dsnSal. Walb.Fruen
ism stora fwaqhet til Helsingfors reeste/) kunde deels
för sorgh/ deels för sm spada alder intet tala/ mycket
Mindre trösta/vthan Heller swarnwdigheten oka: dcnnes
hög-förnahme anförwankeworehennelangtift-an/etc.
Man nu ar den gladien/ vthi hwilken hon insttigen ar/sa stoor/ at all denne jorgen sörgaten ar: Är chet lcke
medh laärar sck/ och medh glädle vpstckra? Som
then H. Dawid trösteligen talar / rlal. 126. f, Och war
Herre Chnstus / ,6.2-. «Adhert hlerta ffal glcZ-
Was/ock mgen Mtaga edhergladielfta eder.OH
hwadh är iagh? at iagh stulle kunna vprakna/ nwcket
mindre medh wederborligh wichtigheet vthtryckia/all
den mnmier och Wedermöda/som Menniskiorne hari
Werlden mäffe utstäa? och twert emoot/
Kge srögden/ som allaratsinnige Christne haswa at för-
wänta/ och aro i sitt hierta ther om förläkrade. OM
thetförre talar/ jmipte mange andra Bibliffe Sprak/
fäsom och sielswa sörfarenheten/ Byr. 40. v.. ,2. Onr
thet andra sammaledes then H. Skrifftn>anqestades;
och ehuru wal thet steer medh vlaturlige Ord/ thet ar/
fadana som eliest brukas at vthtala naturlighe jakcr;
Ga haftver lcke Heller nagotörck
Prdl/ ey helkr ck chet Mgit i yckgor Mennlstlos
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hiettä/ lhet Gndh hafwerberedt them som elsta hs,
nom. 2. 9. Gynnom fördenstul/ ohenne Sal.Wälb: Hruen/ thenzle aidralyckjaliqastt omdytelsen:
Som wäl ingen är/ somHennethetlckeaffhlertacgnw
neri D) )u karare Wanen hafwer/justörre Iyck»allg-
heet han honom unner och önstar/ nu hafwer denne
Sal. Wälb. Frw warit sinom/nu högtbedröffwadom/
lelpea,ve enhögönskellghFrwochMaka; Enaldrakare-
steModer: En ntyckit liuftlq ochkarlighFränka och Swä-
gerfia: Enwänligh ochtianstachtigh Granne Frw: En
From och rätradlgh Hmchmoder: En barmhertig
ochgiffnllld ett. Then liuftllgdeet/ hug-
nat/ frögd/nytta och bqstand/som denne »sal.Frwen/sinom karomi sorgen effterlemnadom/samptmängom
androm/ ön en tqdh lcmgh/ ther Gudh ja haswer be-
hagat/ hafwer kunnat bewqsa/ när dm jenlsöres med
hennes lycksaligheet/ somvthur sästoorwedermödata-
gen är/ och vthien outhsäijelighsrögd mförd/
lz) Sä är ther emellan mgen proportion
tighhet. O huru lycksallgh fördenstul ast tu Gudfruch-
tige Sial/ som hclr hafwer lefwat ärdöd
Henanom; och hörer nu/ i then oulhschelige frög-
den/ Herranom tll:

(;.) Hhr ass thesse orden en rist tröst <it taqa för den
högtbedröswade Herren/ denne Sal. Wälb: Frwens
effterleffde och Make/ som thenne osörmodellge
onlbotelsenlarer sigh sä
jwalelsens Gudh Wille gifwa then rätta trösten i Hans
hierta; Tv vthan Gudz synnerlige krasst och werkan/
kunna wara tröste-ord/ ehuruwlchtigethe synas wara/
Metvthrätta. Och säsom wq äro swageMenniiklor/ sä
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kunna och thesse Menniffelige swagheter medl) Nlödo
öfwerwmnas. At trösta andra är intet swärt/ män
sielffat taga tröst til sigh/ haist vthi lädana oförmodc-
Kge handelser/ är <;ansta swärt. In stadeliqare ett
Säar eller stada pa Kroppen är/ ju bcswarllqare läkes
och helas dhet; män närhiertat blifwer sargat och sarat;
är thet an swärare at hela och läkla/ tfter icke ttien np
perste Läklaren/ sonl läker bäde NU Liiffoch Siäl/ smc
dyrbareste mockcamemer aff sit andeliqe fmm-
drager/ och the wäl gppliceras och tillätas. The wij-
seHednmgar hafwa medh wichtige senrcntiel och Spräk/
vthi sadana och andra fall/ dudit til bäde sig och andra
at trösta Säledcs: Atmanmästetolaochlqda/ thetsom intet Mr tll alt andra; Thet stäär til at bekla-
ga/ man intttttl at andras Wcj aro medh dhewil<
kor födde htjt til Werlden/ at wärt lefwerne är alle-
handa lyckoneS stott vnderkastadt. Hwadh ärgeme-
nare än fsdas och döö? Alt hwadh manelffar/ ma<
sie man wäl betänckla/ hwadh lhet ärmanelssar/
then somelffarena Leerpolto/ han mästetänckia/ at
han elstar ett bräckeliglt ting/ och när then sönder-
siääs / figh intet yffra; och then som elffar ena
nissio/ mäste betänckia/ at then är dödeltgh / och öf-
zver hennes dödelige affgäng figh intet gräma. Wcfckro icke alle lillljka kompne til werlden/ kunna ic-
ke Heller alla lillljka hädän komma / (Hwilka oro stama öswerens medh the mertelMSyrachz Ord/
14. '.13.) Thesse och andre siiste the wlsse F>cdningars
sententier, hwllka och sielffwesörnufftetotz lji<lc«r, kun-
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na wal/ nar therättefftertanckias/ sorgen nägorlsldä lin-
dm; nmnthe sentent>er och Spräksom vthaffthen Helge
Skrifft tagne aro/ gää widt ther öfwer; Ty sähmGudh then Helge Ande är ther tllWerkmastarm/ sä är
dan ocknarwarandemedh sin Nädh och vplysning/ nar
then H. Skrifft mevh achtsalnheet läjes och öswerwä-
ges/(ther on»kan lasas/ v. z?. 4,. ltem cgp. ,6.

Hro ältsa lbland sa mänga Helige Skrifftenes Spräk/
wisserlige merkelige/ rsal. 90. v. z. i.uc. 2. v.
V. 2,. ~ Ikess. 4. V. 13. och l lynnerheet syr. 3«. V. ly. tll
-4. nar themeoh achtjamheet läjas. Mänthettavpläz-
ne Sprak/ stal i synnerhectkunna trygga ett högtbevrö-
fwat yierta/ nar theträtzligen öswerwages. At ingen
iefwer fighsielwom. Lefwe wq sa lefwe wyHerranom.
<om thet korteligen sörklarat ar/ och änkortelDletil at
tala: Hwadhar thet at leswa HERranom/ an leswasom en ratt hwadh är thet attlefivalöm
m ratt Chlisten/ annat an leswa vnder ftadig be>
dröfwche/ kors och mootgäng? Ty en rar Christen ar
ihen/ sonl anammar Christi Lära/ och ther effter wäl
och Christeltgen leftver; nll ar vnder sanlma Christi
Lära ockja intingat sielswa Bedroswslsen/ Korset och
Mootgangen: Soni Chrtstus ther om talar i.uc. 14.
v. 27. hwilken som icke bckckr sit Kors/ och föllier
migh/ han kan icke wara mm i.'arjunge. Irem (I 2p.
9. v. 23. hwilken migh efflerföllia Ml/ hanwederft-
ke sigh sielff/ och tage sill Kors pä sigh hwardagh /

och föllie migh. Merkeligearo lhesseFrelsarens Chri-
sti Ordh/ medh hwilka en rat och bepröjn'at Christen
beskrlfwes/hwilka then högtbedröswadeHerren ocksa rned
sielffwaförsamcheeten larg maste/(ty ykptmedygangen
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lares thesseOrden iuttt wal/ ey Heller läggias the pä hio-
tat) Närnu tdesse HERrans CdnstlLare-Spräkläg'
gias tilhopa medh Trösterijke Ord/ i.

«. v. is. l?. iz. IZ. ftole the genom Gudz Nadh/ then
stora hiertäns swärmodigheeten wisserllgen lmdra/ ty
sä talar then H. recruz: Lqder nagon som en Shn-
sieu/ stemme sigh intet/ vttzan prtjse Gudh för then
de!en: tljdencir/ at domenffal begynnaspa Gudz
Huus; Begynnes lhet pa otz/ hwadh bllfwer ta the-
rasendalycht/ Och
bllfwer thenratferdige med platz Sallg/ hwar bllfwer
ta then ogudachltge och jyndaren! the ther ly>
da effter Gudz wlllla/the ffola befallahonomfinaSla-
jar/ sasom eno trofasioSkapare/medgodagernmgar.

(4.) Thet som nu vthaff tvesse Oroen/ on: en wt
hwllken allenaLefwerHerranom/ talat

nr/ thet lander ocksä til Eder/ o Ihögtbedröfwade/ cn>
peles ock sinä/ späde och effter Männlfkeliglt fät at to-
la / förtijdeligen - Moder - Löje Lreutzer. Siclswa
Nampnet bar paminnelzen niedh sigh/ (Creutzer eller
Creutzianer/ crucianer/ ckliaiZner.) Och hafweE-
dre Tappre Försäder/ som genom Hhra och Dygd/
Tapperheet och Manligheet/ Mödo och Arbete sigh
nokilitet, Zra6 och förnion förwarswat haswa / icke vthan
nogä betankiande dhetta Nampnet/ och Skö>den vth-
waldt. Ar thet nu simt/ som thet wisserligen sant ar
Vthi werldzlige matto/ at dpgd/ möda och arbete mä-
ste gää för prhs/ heder och cliZnuec; huruniycketmeh-
ra vthl andelige matto? Som then H. Paulus affe-
genförsarenheet ther om talar / siprkmdeS the bedrös-
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wade Sialar/ och fömanandes them at blifwa fla-
dlge l troone/ ly wq maste genom mykenbedrofwelst
mga t Gudz Rijke. 14. vers. 20. 21. 21.
Larernu/ o Ihögtbedröswadecreutzeroch
hwadh thet är at lefwa lcke sigh sielswömvlhan Oer-
ranom; Larer och merker thet/ huru Herren förersinä hellge underllgen/ kla!. 4. v. 4. Eder och An-
dronl högtbedröswadoni/ stal thet wal sonas/ atthmsorgen kömmer Eder doch för tljdeltgen vppa? Ia tijs
deligetnwgh; Man larer och thetta o'l Vnge och Spa-
de/ doch Gudi kare At thet är m kosteltgh
tlllg/ at man drager Oket l lmgdomen/ (tv alt thet
man wanicr sigh wioh i ungdonien / thet bliswer lat i
thm tiltaqande och manlige aldren; Mantherung-
doms ähren förnötas iwaliust/ blifwer mootgangm/
then doch icke vthe blifwer/ sa mpklt swarare i framtij-
den.) Som har om talO then H.Propheten Jeren, l>
as vtlMlagwysones z. v.27. Och Christussager/
at wy stole taga wart Kor Spä oh hwar dagh/
som rät nu hördes; Sij dhetta hwar dagh/ insiuter
ocksa the unga ähren. Och hwllken ratsinnig Fa-
dher eUer Moder är/ then lcke under Agan sine K.
Barn vptuchtar. »z. v. 24. dZp. v. 15.
2.j V. 15. cs2p. 29 V.,;. ölc.) Maste nu/ som thetock
tlldörllglt är/ lydige Barn medh tolanlodhochtachcheb
sc vptaqa sine naturlige Föraldrars neffst och tuchtan/
huru »lykit mehr then Himmelste Fadrens Straff och
Aga? hwilker widlösstellgen vthförer Apostelen til the
ttcbr. «2gp, 12. V. ;. 6. 7. 8. i,. 10, och sluttr l then li. V.

säledcs: M Aga jpnes nu lcke wara tilsrögd/ vthan til
Mlgest



sngest: Man sedän wedcrgaller han en frldsanl
ferdlgheetenes frucht/ them so<n ther vthi öfwade aro.
la/ vnder tuchtan och agan är altiidh fördold
drarnas naturlige och stadige Karleek tllßarnen/ (k<q.
49. v.,;. z42tck. 7. v. 9. /o.) Huru mykit mehra then
F)imnlelste Fadrens stora Kärlek och innerlige Barm-

Gudz Kärleek til the nödlhdande/ kunna läsas thcsse
tröstrijke Skrifftenes Sprät: L5». 10. v. 25. cgp 49. v.
»5. Cgp. 54. V. 7.8./1. )erm. ;i. V. 20. och vthlKlagW.
C. ;. v z». 3:. 3;. 34. Ilem ?H>!. ;o. v. 6. och ««Z. v?. 'O.
lz. »4. och I>B. V. >7. Säsom ock 3ZP.). V. 5. öcc. kx>
empel fela icke heUer/ hwarkenvthlthenH.Skrifft/ eller
i dageligeförfarenheeren/ huru unoerlMn HERren Gud
Hielpcr och Försörier pupiller och msöriande/ ty hanar
theras Tröstare/ Förswarare/ Nödhielpare och Alz-
mechtige Fadher: ja lhen ratle Fadrcn öswer alt
thet Fadher heler i Hlmmelen och pg lordenne /

rpK. z. v. ,5. Bttäncker och lagger thetta pa hiertat/
säsom och tden.Wälsig-

nelse/ sonl Eder Sal. Mohrkar eder effterlemnade/
hwilken är eder et Edelt cienoöium/ och kan icke wara
vthan frucht. Betäncker Fmuies liufflige och tröstrijke
Ord/ och läter stadigt liudavthiederzbronaffßaruchz
4. Cgp. v. 21.22.21. Hafwerettgot modhK.Barn/
roper til Gudhi lv iagh hoppas at then Ewlga
ftal hielpa eder 5 lagh hafwer lätit Eder sara mcdh
sorgoch graat/ men Gudh stal glfwa eder migh igen
medh Gladie och Frögd Ewmnerllga.

(5.) Tröste sigh ockm Nledh tesse oroen/ denne
Sal. Walb: Frwens yög-förnähme Slkcht och linstr-



ivanke. sHwilka denne oförnzodelige Sorgen /om icks
sä högt/ doch icke längtistän/ sä härttllhiertagäär)
Ai deras myklt kare och mchoostGudhSal.Fr. Swa-
gersta och Fräncka/ haslper har lefwat Hermnom/
hwilket leswande i HERranonl ockjä insiuter thet kärli-
ge/ liuftige och allom behageligelefwerneochumgänge/som hon medh thenl hafft och ylägat hafwer/ hwilketsom thet stattas och wisserligen ar/ en spnnerligh /)ER-
ransgafwa/lä staar thetockaUenatilthenNädlgelVu-
den sadana och andraMagäswor/
dragaellerlangre atunna och effterlam: ochvthialt böör
osi saija medh thenlH. Job. c^Zp.,. v. ?/.) Herren
gaff och Herren togh/ wÄsignat ware
Nampn. ThenneSal.Walb.neFrw/sasonl honhaf>wer lefwat Herranom/ sa ar hou ock dödh Yerranom/
och hafwer sigh förstaffat the try
och Slpckenz Nemllgen/ ett gott Nychte efftersigh:
Ett got Samwet medh sigh; och en Nadlgan Gudh
för sigh. Mon icke medh all stlääl tii dhenne Sal.
WälbFrwenkunna lempas thenGudhftuchtigeludithz
lofford/ ciuäill,. 029. z. v. 8. Honhadeettgotßpch-
te nar hwarman/athonjruchtadeGudh/schmgen
kunde M henne nagotondtvppa. Hermes sidste och
liufftigeAMeedhbetpgernogsanipt/at honhafwer be-
hallit och ett got Samwete (l. 'lim.«. v. ,9.)
hafwer altsa en Nadigan Gudh för sigh/ vthi hwllkm
hon sigh ftögdar medh ovthsäfelig gladie/ Mden 116.
Psalmen v. ?. 8. 9.) jäjandes: War nu 11l frldz mln
Sial/ lp Yerren gör ligh got/ han hafwer vthlaglt
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minä Sicll vthu dödenom/ min Ogon ifran tarar/
min Foot ifran fall. lagh wil wandra för Herra-
nom l the Lefwandes Lande.

(s.) Och til ettßestut/ merke och före sigtil sinNesAtle
denneSal.Walb.FrwensGodaWänner/Grannar och

.clienter/ hwilkeöfwer Hennes oförmodelige hadanserd
högeligen aro bedröfwade. At effter hon hafwer lef-
wat icke sigh sielfwom/ vthan Herranom/ sa ar hon
och dödh Herranom/ och hörer saledeS Herranom til/
at affalc thet Werlden har aftas och fiäsar medh/ wil
hon icke taga thet aldrabasta/ at hon pä denrmqaste
tijdh/ (om thet an mözellgit wore) hariWerldenwistas
Matte. Tv om thet an stödo til at bekomma alt thct
en Mennistias hierrä önska och begäm kundeaffdhetta
wertdzlige/ hwadh stulle dochther ibland wam? thcc
man omfiider icke fkule ledas wedh/ förqata och förach-
ta? aldrahalst näe man medh altalsware täncker och sö-
ker effter thet Ewlga. ft. cor. 4. v. is. ,7.18.) Huru nip-
kit mehr then Sal. Walb: Frwen/ som medhaUa Sal.
Affsomnade lir kommen lilLefwandes GlldzStadh/
til thet Oimmelste Jerusalem/ och til then otalige
Hngla Skaran/elc. Neb.l2. 23. Hennes amtn-
nelse är hoos oh i wtllsignelse/ effter then rält-
färdige stul aldrig förgaten warda/ »n. 6.
Och saje wy lnedh ratta (icke effter thet gen?ene sättetat
tala/ Gudh ftögde hennes Slal/ moöooplgtivo. vthan
mocio iu6icalivo) Gudh han ftögdar hennes Sick:
O Saligh/ och öswer Saligh astu kyste och Rat-
ftrdlge IZiÄ/ <om nu ast i Eudz Hand/ och mlet

dödz-



dsdzqwaal kommer wid ligh. 'Cu ast införd i then
glaoien/ then imet öga haswer jcdt/ och intet öra
hört/ ey Heller vthi nagor MennlstlorsHierta stlgit
ör. Säsom thet haswerwarit thennc Sal.Walb: Fru-ens högsta glcidie at halla ftgh in til sin Gudh och jät-
tiä sit hopp til Herren Herren: Sä gifwe ock o
Gudh/ ost then samma nadena/ at lhetmattewa-
ra war högste Mie/ at halla otz til war Gudh/
och saltia wart hopp til Herran Herran/ at wij ock
malle förkunna huru han thet gSr; nemligen förer
oh htir vnderligen.- och pa stdstone när stunden ar
tommen/ gtswer och oh en godhendalycht/ ochtager
H aff lhenne Sorgedalen/ til sigh i himmelen.

F>onom ware Hhra och
Prijs/ ochKrafft/ och Starckheet/ iftan

Ewigheet och tilEwigheet/ Amen.

kLl^so,



?KKBOK^QI^.
den ahretienst som wij pä stunden hafwa bt"

denne nu mehra i HERranom ChristoaMsomnadeSalige Högh-ochWälborne Frw/FrwAnna
Isachsdotter Sölfwerlparre/ FriiherrmnatilCastarii;/
Frwtil Malmgardh/ SiunddyochTambersors: hwil>tenslaligeLekamen wi) h,)t tildes förordnadeLägerplaK
hafwom beledsagat och fölgachtige Marit/ ja annmnar
denhoos osi och andre Christelige wanlige ochberönleligh plägsed/ det man om den Sahl.
Walb:'" Frwns uhrgambla Adelige siecht/ lZtemnia
och Ridderligh herkomst/ des Christellge och högtberöm-
deförde Lefwerne och Sal. aMedh/ ifran dhenneNlödo-samma Werldenne nägot menuonerar/ der om dhetta
fölmnde ar nlberetta: At denne Sädlige högh-ochWäl-
bome Frwn/ är närnian stressi 6 !6.'den 17. vp-
pä sm Saiiqh Herfaders gärddiVplandOwbenenibd
vthaff Vdrgamnml Adeligl) siecht och herkompst/ sä aFaderne som a Möderne Vrsprungen och hijt til denne
Werlden food och borm.

Denne Walborne Frwens Faderwar den Walborne Herre/ Her Isach Axelston Sölsiwerjparretil Ora/ fordomOswerste tilaasi öswer Vp-
landz nledh Närickesoch WetzmannelandzModer war den WälboneFrw/ FrwChri-siinä Fleming til Ora.

Hennes Fader faderwarden Walborne
Axel Mangon Sölswersparretil Hakunge och BiUestad/hwitkenhade tilHutzsru denWalbomeA-w/ Frw Inge-
bor/ Her Isach NiGon Baners doner til Dmrsholmoch Rungaren.



Hennes Fad/rs Faderfaderwarden Walbome Her-Mäns Peder§on Sölfwerjparre tll Hakunge/
hwilken hadetllHutzsru denWälborne Frw/ FrwElha
Oer Ms Thonlahons Dotter til Bredesiö.
"

Hennes Faders Moder Fader war den WälbolM
Herre/ Her Isach Niltzon Baner til Diursholm och
Rungaren.

Hwilken hade til Huftfru denWälborne Frw/ Frw
Brita Lagesdotter M Om och Rungaren.

Hennes Faders far saders fader war den Wälborne
Herre Her Päder Sonchon Söswersparre/ til Bille,
stadh/ hakunge och SkeUestadh/ hwllkenhaoe tilHutz-
sru/den WälborneFrw/Frw IlianaHerPäder Oloff-svns dotter til Wiggeby.

Hennes Far saders Moder fader war den Wälbor-
ne Herre Her Nils Thomatzon til Bredsiö och Liup
Hammar/ hwilkm hade tilHutzfru den WälborneFrw
FrwKarin Her Keel Hwesingzdotter til Alnö.

hennes Far Moders far fader war den Wälborne
Herre/ Her Nils Esteltzon Baner til Dmrsholm och'
Wennegarn/ hwilken hade til HuUru den Wälborne
Frw/ Frw Ingebor Her Lars AxeWons Dotter M
Barlöjn.

Hennes Moder Fader war den Wälborne Herre/Hcr
Lars Fleming til Wilnäs fordoni Landzhössomge öf-
wer Nvstot och des lähn.

F>wi!cken hade tilHutzftu/ den WälborneFrw/Frw
Anna Her Hindrich ClatzonHorns/ Riddares Dotter/
til Kancfas.

Hennes Moders Far Fader war denWälborneHen-
re/ Her Herman Flemingh til Wilnas och Lechtis / Swe-
rlges Rijkes Radh/jRidbare/Kngzöswerste och
Finland-



Hwilcken hade tst Husifrw/ denWalborneZrw/ Frw
Wertrudh Hakonsdotter Lond til Danstö och Attorp«

Hennes Moders Moder Fader war den Wälborne
Herre/ HerHmdrichClatzon Horn tilKanckas och Ha-
kaniemi/ Swerlgesßykesßadh/ Rlddare och
nator öswerStorsörstmdömet.Finland/sajom och Lag/
man öswer Söderfinlandh.

Hwilcken hadenlHussrw/ dmWälborne Frw/FrwElin Arfwedzdotter tilKanckas och Hapanieml>
Hennes wlorsaders Farsader wardenWälborneHer?

re/Her Peder Flenung til Wilnas.
Hwllkcn hade til Husfrw den Wäjborne Frw/ Frw

Elin Her Johan Lytekes Dotter til Wilnas.
Hennes Morfaders Modersader war den Wälbor-

ne Herre/ Her HakonPedertzon til Attorp.
Hwllken hade'till Husfrw dm Wälborne Frw/FrwIngrid Her Hakon Thuns Doeter affDanmark.
Hennes Moders Moders Farsader wär den Wal-

borne Herre/Her Clas Hmorichsion Horn tilKanckas,
Hwilken hade

Itin Her ChristierHakoutzonFriUesDotter tilKanckas.
Hennes Mormoders Morsader war den Walbornf

Herre/Her Arfwrd Erichtzon til Laucko.
Hwilcken hade til Hustfrw/ den WalborneFrw/ Frw

Kirstin HerKnut Erichtzon Kurckz Dotter tilAnnula.
Vthaff förbemelte Vhrganwla Adelige Slechteroch

kamllior, hafwer dmne Sahl.Högh-och Wälb: Frwn
sit Vhrsprung dragit/ hwiltens sörberörde kare FöraK
drar sedän dhe vthaff Gudh denAldrahögstenledyden-
neSälige Högh>ochWalborneFrwn worebegaswade/
haswe icke aUenast sorderligast effter den Naturlige fö-
delzen warlt betanckte at larha sramhaswa hcnneamom
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d.et Helga Dopsens Zgcrgment för war eendeste atheriö-sare Icsu Cdristo/ vthan henne och strax wld ahrens
tNtaqande vthi en sann Gudz sruchtan och HERrans
sörnlamngh/ sampt i sme Christendoms Styckers ftiti<ge lärande troligen vptuchtat och vnderwtjsttil alleAde-
llge Dvgder/ som des högastandhwalanstod/ hwar
igenonl hon dageligen dagz tiltoghvthiLärdom/ Dygd
och ahra/ sme kare Föraldrar tllstörstahugnatochgia-
die/ hoos hwilke hon lesoe ttl ä.°, 641. da Herren Gudh
effter sit alwi<sa radh och Faderliga behagd vthi denne
SaligeHög > och WalborneFrwens Blomstrande Vng-
dom henne til hiertans Sorgh och Beoröswelsegen Vthi en Sal. Stund/ genom den TyNlNleliga dö-
den ifrän denne vsie Werlden sörst hädän kaUade hen-nes Salige kare Frwn:oder/ och ahret der effter/ hewyes Salige kare Hersaoer da warande en aldrigh och
siuckligh Herre/ ochsasom denneSalige och Högwaibor-
ne Frwn effter Gudz stickelse sälunda bleffbade Fader
och Moderlös/ dy haswer hennes högtährade och nu
Salige käre Moderbroder/ den Högh och Walborne
Herre Her Clas Fleniing/ Fordoni Sweriges Rqkes
Rädh och . jä myctit mehra läthit sigh til hier-
tat ga/ at wärda sigh om hennes walstandh sä wälsom om hennes Salige kare Svsters/hwilken sasom
ganffa spadh Hans Lxceilentz i sittHws behölc. Mm
denSalige Högh- och Walborne Frwnrecommenderade
Hans Lxcellsnk i sörstänne tilsitSystoneßarnsFrw/
den Högwalborne GreswinnaFrwEbbaLewnhufwud
Sal. Her Claas Horns/ hoos hwilken denne Sallge
Frwn war i Tree Hhr/ och der sanmmstadesfullersia-
digt ha de bliswit/ effrersajom bemelteGreffwtnnaträ-
git och nlycklt der om anhölt/ hwar icfe Ms Exlellentz

hennes



hennes högtahradekare Modcrbroderför radmnimare
hnde besunnet Heller attansörtroo hennesitteqltSnsto-

Walborne Frw Gin Flemtnqz goda ffötzelloch onnvardnadt/ hwilken togy waibem:" darpastrax ttl sigh/ och latt säsomen Moder pä det aldrarro'
ligaste sigh om henne wärda/ hwar emoot Saii-ge Högwalborne Frwn näst dm ödmiukheet hon sigh
winlade at bewijsa sin högtahrade kare Moderbroder/för der höga bekymberhan onl hennes vasta hade/ hon
derjempte til thet högsta sigh beftytade at finnas sa den
förra/ som denne/ vthi hwilckes Hws hon sedän kom/aff hiertadt tacksam/ och ther jampte sigh vthi en sangudachtigheet/Dogd/ Hhra och Sachtmodigheet ien ja-
danmatto alttwh öfwade/at henes högtahrade Sal.Mo>derbroder med sin elstellgegemahl/barn och anförwanter
fattade om henne dhe tanckar/ at hon wisscrligen stulebliswa/ sasom och stedde sigh sielff och heela sin Emilia
til heder/hugnadt ochgladie/affhwilkedhesomnuigen
lefwa denne Sal. och HögwalborneFrwnsosörmodeii-ga hastiga dödzfal tlUqka medh deskare Herre ochßarnsuckan ochtararbeklaga. Och vppehölt
sigh saledes den Sai. Högh- och Walborne Frwen isinSal. tare Frwmoders Svstonebarns/ Sal. Walbor-ne Frw Elin Flemmgz Huus (sasonltilförenncaltqdh/)
vthi storsta Dngd och Gudsruchtighect til H.° ,646.
den 15. lul.j da denne Sal. Högh-ochWalborneFrwn/
ejfter Gudz alwqso försyn sanwt anförwamersmogne
vadh ja och samtpckie sigh begaffi then HelgeTresaldia,
heetz nampn i ett Chrlsteligit och berömltgit Echtenstap
medh nu j stlllontstörsta hlertans sorgh närwarande
Walborne Herre Her Ernest Johan Creuft? HwickenPröllopzHögttjdh vppä afwanbemelteo^iosStockyolm



pö Tre Cronor/ HennesKollgl. Mayty Drotning Chri-
stina och sordom wär nadigste Konung/ Carl Gustaff
Ha warande hertigh/ medh dheras Kongl. pl-Nleus ochnärwarclse/ sa wäl son: andre Furstlige Personer ajf
«es-och Huustn/ ochjanlptllgeNlchzensßädl)
«xl) förnehme Herrar lespeaivealdranadlgstochgunstl-
gasthedrade. Och (äsom denne Sal.Högh-ochWalbor-
neKrwennleddsinkäreHerredettasitachtenstap/gudell-
ganiedhstörstaähra/ hederoch prydelsemtradde/ sä
wardt hon och vthi detsammaaffden högste Gudd wel-
signadt nledd lViw Söner och Fyra Döttrar/ l)war
afftw'- Söner are döde och nagraaffdhe andra Syskon
medh dheras högtbedröswade Fader j sorgenhar nar-
warande. Denne Sal. Högh - och WalbörneFrwens
Christendom och algemena wandelanbelangandes/sä
ar detta sörst til at fhogkomma/ at denne Sal. Frwn
vthi dena sm vsia Werldz Lopp hafwer ossta begädt HER-räs högwardlgeNatwardh/sintrootilstyrcklo ochSials
försakrmg om det Ewiga Nsmet der jämptt hafft een

och des Helga Ordz fiytiga öf-
mngh/ söm til Hennes största Heder/Gudz Ordz käral-
staromtiletberömward!gtl'xempel.ochsanGudzsruch-
tans anledning inthet kan sörtngas / at hon den HelgeBi-
blen sä högt öswer altingh alstat hafwer/ at honmgen
Affton eller Morgon har lätit ga förbtj/ medh mindre
hon äthminstone m ett Capitel iden sammasielff lasit
hafwer/ och det medh störstaähoga/ 6e?c»tion ochwör>
deligh andachtigheet/ förmedelst hwilcket idkesamnia
Lösande och betrachtande/ näst dens Helge Andes nädp
ga bjstand/ hon bekom en besynnerilghtnnstapjGlldz
Helga Ordh/ och en jadansiä ie-M medh all god fruchtz
Säd/ som))mne.sörst.hgrWeriden lnedettErb.artW^

tverne



werne giorde täck.'och behageligh/ och sedän vthi thcw
Christeliga Trona en frclnlodighstandachtlgheesaltln
tii sin sidste andedrächt. Medh smkare Herre och Ma-
ka/ hafwer den Hög - och Wälborne Frwn leswat i en
hiertans enigheet jännä ochkärlek/ honom in tii sil, dödtx
aff alt hierta alstat och ährat/ och sasom hennes pryd-
ning icke haswerwaritvthwartes/ vtlian vthiensachmo-
dlgh och stilla anda/ stickcligh och dygdesam wandel/
fa vthl sins kare Barns ährbaraochösörtrutnavpfo-
strmg tll en san Gudz kllnstap tucht och ahrligheet/ sa-som vchi det at hon sitt hws i en sadan marto pä det al-
drabästa jätt sörestat hafwer/ at det derigenonl hafwer
warit sat och lemnat vthi et besynnerligit godt tilständ/
Hwilcket alt medh det liuftiga omgange soni den Sahl.
Hög - och Wälborne Frwn affen sanstyUighkärleek medh
finkare Herre hafft hafwer/ han icke kan vthan bittra
tarar ihogkomma och medh största wördnadt/ ahra
och berönl atmckia/ salenge han lefwer.

Näst detta hafwer den Sal. Hög- och Walb: Frwn
ttladt sigh alla Christeliga dygder/ vthialson: största
wänligheet emot Gudz Heliga Ordz Predikanter/ Lä
rare/ och sine lamchristne/ vthilängnlodigheetenlotl)
dem som henne vthi hwariehanda niatto jötte att för-
törna/ vthiSachtnwdigheetemochfineTienareTiena-
rinnor och dm; som hmm medh hörsamheet och lpdno
woro förplichtade/ sasom och vthi hiertans barmherti-
gheet emot ddeFattiga/ hwsarmeochtorPiga/ hwilket
hon aldrighförgalvthan vplätsinemiilda handerochför>
barmadesighöswerthemvthitfteras nödh och Eledighet/
icke lätandesdem nagon tydhgä tröstlöse ifran sig/vthan
kömmit deni altqdh til hielp. Och sasoni dennne Sadl.
Hög- och Wabome Frwn war affden högste Gudhdc-gaswas.



gäfwat medh ett besynnerligit höqt förstand/ ffattade
hon och ta ringa alle förgengellge och saker/sä at hon hwarcken affmoth - eller medygängwarolu-
st-gh cller gladh/ vthan l allettzderM siclsslqk/ ochsä o-
föranderllgo och stadigh/ at hon sä i denne som j aUe
anore dygoer ar worden en effterdömelse sinom kare
Herre och Barn/ sä wal som allom androm/ säsom
Gudh ar wltne/ hwilcken thes Hierta och niurar prösi
wat/ och in til sidsteAndedrachten stvrckthafwer at det-
ta medh hwadh mehra som kunde til denne Sal. Hög>
och Walborne Frwns ewiga herömsätfas/ ickemedh
jmekliqon, ordom i nagon nlätto annorlunda an som i
ftörsta sanning ihogkonmies.

Sidst hwadh denne Sal.Högh och WalborneFrwns
siuckdonl och Salige andalncht anbelangar saar först til
atnemna at hon (denne Salige höghochwälborneFrwn)
bleff den affet Hart Barnafange sörlossar/ och
medh en Vng Dotter aff den högste Gudhwalsignadt:
effter hwilken Barnsanq och 8. Wekors sörlop/denne
Sal. Frwn begaffsigh paresan iftan Helsingfors til sm
högtahraoe kare Swager/at biuda Hans Kxceiieny niedt)
des kare Frw och Barn fahra wal/emedan Hans Kxcel.
lentz war til LGand reUardigh/ochsomdenSal.ft-.vn
hade sädant förrattadt ochwarkommentilMalmgard
bleffhon deraffen sadan olyckesam ReejaemeUan Löger-
dagen och Söndagen om natten sonl war den 24. lulij
myckit swagh/ hwar tilsighstogh ejfternije dyngns för-
lop athstillige sarlige anstöler/nud ftusser i Huswudet/och
ehuru wäl samma siukdom der emellan nemligen den
;o. lulij nagot lät sigh til bettringzansee/ ltskwat bleff
den Sal.Hogh- och Walborne Frwn/ on,Natten som
der pä sölgde igen) en sadan nlätto besengd at hon sietff

kunde



kunde see och förntärckia/ det hon j denne mödosiunnlc
Warlden sin niästa tt!dh tilbracht hade/ och at hoos
Mennistior har tinleiighen war ingen hiclp at förwan-
ta/ och fördenstuld siäendcs alt Wcrldziiqic bekylmner
vthur sinnet/ sigh til sm endasteSläla -Latiare lEsum
Christum wande/ och blttqda om Morgonensomwar
hen begiarte assHansWyrdigheetProwesten/
sonl da pä Garoen tilstades war/ at bliswa delachtigh
affHEArans Högwardlga Lckanlen och Blodz Sacra<
mente/ hwilcket och bittqda oln Morgon och strax pä
fanima Slundidet Helga Trefald!ddccl)Nampn/med
alsomstörste gudelighect och cjevuciun steddc/) det den-
ne Salige Högd - och Walborne Frwn sielffgiordc jm
MN coufelllan gansta lang ochoVthsaijcllghclevac,Med
en sadan Gudelighect sä atHansWyrdighcctProweste»
vthan Tarar intet kulwe' den sanlwa anhöra. Ochsäsom den Sal. Högh -. och'Walborne Frwn gaff sigtt
ganska wal och aldeles til fredz lnedh Glldz nädtge ci,l'.
pottnon, och sigh och sine kare Döttrar som kring San>
Zen lägo gratandes/ hade tröstat saijandes: Lcfwe
wlj ja lefwe l OERmnom/ dööwq sä Yöö wlj i
HERranom/ befalte hon och sä da/ sajom alttjdhtil>
förenne sin kare Herre och Barn/ vthi Gudz gudomeli-
ga beskyd/ besterni/ ochFaderliga händer/
zelse tilGudh föraUadhedagar/honmedhfinkareHerre
sammanlefwat haswer/iden wlsseochotwhswelachtiga
förhopningh til Gudl)/ der Hans Gudomelige almacht
nagon oförmodeligd äthstilnadtglörabehagade/ attye
stuUe wal glädie l Gudz ewiga frögdesaal finnas/
hwar vppä Hans Wyrdigheet Probsten denne Hög-
walborne Gndhfruchtige och SaligeFrwn vthi dttHel-ge Tnsaldigheetz Nampn Issu Högwärdige Lckamel;
«ch Blodh »itdhdelte. ) Nu



Nu aldenstundh denne Sal. Högh -och Walborne
Frwn nogsampt twtzftvelsvthan hoos sighbesan/ hwad
för ett bekiagellglt tilständ denne hennes swaghcet och
der pä föliande dödd stulle hoos hennes kare Herre/ som
da sranwarande och widh Richzdagen vlhi Stockholm
stadder war/ sä wal som hoos hennes käre Barn ta-
ga och sörorjaka/ hade en moderligh och öswer alla dhe
mätton stoorastundan/ fidst at see dhe sma sinekare
Barn sonri Helsighfors woro/ och fördenffuld lat sigh
l en förreckt stnfft sachteligen dqt hän framsöra / biudan-
des derjampte genom ett erbarmeligit Kresssom hon
medh sm egen Hand streff dagen sör an Gudh henne
kaUade/ siu kare och högbedröfwadeMandetsidstasah-
rawaal. Som nu HERren Gudh den;. kloc-
kan 10. om Natten hade den Salige Högh-ochWal-
borne Frwu tl! Helsmghfors beledhsagat/ badh hon si-
ne Kare Döttrarga j lEsuNampn och laggiasigh/ sä-
jandes: I hanoghallaredawakatöfwermelpaßee-
M/ läter mei nufa hwqla migh en lljlen stundh/
men de wiUe sin käreFrw Moder inthet öfwergifwa/
när det nu ledh mothKlockan Tre om Margonen/och
krafftcrna mehr och mehr förswagades/ sade hon: iagh
glswer nu met/ mm käre Mau ochBarn iGudzhen-
der/ ach ach hielp mm HERr/lEsu/ Hwar vp-
pä denne Sal. och Högwalborne Frwn sin Hgon igen
iade och Henderna j tors pä sit Bröst/ och som Kyrcke-
licrden der samniestädesWyrdighochHöglärdeMäster
Anders/ som i det samma mkon; och hade sagdt: Lef-
we wlj sa leswe.wl/ HERranom/ Döö wlj sa dös
wlj HERranom: öpnade hon sm Hgon medh hen<
dres vplyfftande til Himmelen och der pä vchi au som

största



hörlta stilhcet ochGudelighectassjomnade saligt jHEß-
mnom/ dm 4. Klockan emelwn ;. och 4. om
Märgonen/ sedän hon vthi ;8. ähr och ftm Manadhcrsm l dennevsieiämmerdalensullendathaswer.
Gudh som denne Högh- och WalborneFrwns dpgdlga
Siäl/igenomenssdan sallghhadanfardhiden Himmel-sta Ewiga Glädien nädeligen forsatt hafwer han för-
lahner ock wlsserligen Kroppen jom nu tll zordensagas stal/ en roligh hwilo och pä den Slore HERrans
dagh en srögdellgh vpständelse: han wardigas och för
lEsu Christi stuU trösta och hugswala' dhem som häröswer hierteliga bedröjwaoe äre.

Aacffäpelsett.
Mher denne. SaKZe Gogh - och

Wlborne Erwens efftcrlatnc elstcli-
Ze och höZtbedröfwade kare Aerreoch
L3an / sampt des högtbcdröswade tärc
Barn/ betacka relpeHiväpa det
tiettsi -och wcnltZast
ticr affRGens RaH/ sampt denne

Uij för-



fornGmc Eörsamblmg affGögreocZ
Nedrtge Standh / för dm siom ährn
och benägen He mcdh
Heras höga och Ehrewerde samman-
K>mpsi hafwa hedrat denne EWrd/
och des respeHive käre Swstfrws
ochiGoders Gal. Eckamen waru fölg-
achtige til sit hwijlo rum. Mhe bch-
Uwa sigh sädanttiMallwttttgHm/
redebogcn Dettsi och Wstnstap wchh
alle förftllande Me ochandre o^ca-

sioncr gäma igen at afftiena och
medh sisrsia cacksamheet

förffM






