




En ehnsickch
Riff-WediMn

öfwer
Ben fordom Hdle och Wälbome/

och nu mehra hoos Gudl) saligelungfru/

NMargaretaHtalhanst
Tll Attu/ Gcsterbp och P ano/

Gwtlkens Andelöst Eekamcn
Affen högförnämltgh och folcknjk Sam-
qwämbd/ ifran athstillige Orter/och affathstllllge Stand
och Wilkohr/ sammankommen/ vthl en anstenligd och be-
prMigh Begraffningz * Procefs, beledsagat bless «rt Äbo

Doom-Kyrckia / den i. oJw>rfy, som roar denForsta Söndagen i Faston/
Anno 79.

Men «ff
JOHANNE GEZELIO

S. S. Iheol.Dotf. CfEpifcofo Abofnf.
Tryckt i Äbo affZohan Winter/

Hhr 1679.



Dans slottgl. fökp
Wär Allernadigste Konungz och Herres

Troo- Man och för detta wälförordnat
Afleflbr w\)i den £.sgiofl. Kongl.Hoffratt l StorfZrsten-dömmet Finland/ sampr Haradzhöfdmge

öswer Hattula Härad/ och
Raseborgi ichn.

Den Edle och Wälborne Herre/
g:' Mohan OmHanst/
Tll Attu/ Gestcrby och pcrno.

Saock
Den Wälborne Fru/

$* Uargarem Memming/
Frtjherredotter affLats/ Fru ttl

Perno och Norrhaga/
©orapt

Begges lheras
Kärelsteltge Barn och Ltjffzarfwlngar/

Säsomock
Hsg'FörnähmeSlecht och Förwanter

Til Trsfi och Chrifleliß Hminnelft / clr dennekorta
iijt Sennan, cfjfttr Hfiundan/ »AdKCIU-aff
Trycttt vchgangtn.



Z Nampn Gudh Faders/ Gudh Sons
och Gudh thenHeligeAndes/Amm.

Cnne Högförnäme/ och iefiige Gudz Försam»
bling/ftm i en anseenigMyctcnhcel haswer be<1 hagalaflFwg&rifkigtt medlijdandc beledsaga

'' denne fordom Edle och Wälborne/
, nu mehra hoos Gudh ftlige Zung-■ frU£f/Oungfr.MARGARETHyE
STÄLHANSKES döde Le-
kamen hijt vp i/)CRransHuus/willeoce

figh lil sinnes sira chel härliga Berom/ som lunqftustandel giswes
aff Gudz Ande/ vthl Epistolen then Förre fil the
<£<»tof&ei?/ Cap.?. v.;4- Enlungft-u/ eller tl)<r\ lCorsomogifftär/ hon achtar thetHEßranom tllhörer/ 7.

.
/

at hon stal bliftva (jengi) bade nl top och tilAnda/'*

Men then som giffter sigh / hon achtar thet Werlden-
ne tilhörer/ huru hon stal behaga Mannenom. In-
galundaforachtÄS hclr Echttnstaps Slandet/ fast mindre fördsmts
#«/ och che Hwinnor/ som vlhi «f fystl och «xhrbartEchlenstap les-
wa; »chan iåmnfitag bägge Sländcns Bckymber och?lh«iga/
och säges om lhem/ som vlhom Cchlenstapel lefwa/ <u che hafwa min*
&k Bekymberom tjj« Wttldsiiga/ och saltdee mindre ftthindras och
affhallasatachlachct HERranomlHörer. The lefwa (genom
GudzßDand/) vthi kyst Vmgängelst medh Fruchtan/
när den sördolda Menistlan iHlertat a'r vtanWanck/

A» medh



Medhsachlmodigom och stillom Anda / fymtet av U>
steligit for Gudi/ som Apostolezi liufiigen talar/ op*/.

tfet3-2,4 5- l£t) la/ gansta liufilgit och crfffrliftir dc lhttftr alla kysta och
Gudfruckllge lunOuer/ at GudzH.Förjainbllng/shwllken

A6i.20-.2g. GudZ «von war Frelstre Christus medh sill Blod för»2>i,.«1/.,4-w<irswatha'fwer/ Aat zo-. 2s-) kalla sen lungfru:
Jrr.ii: 20- som sees aff jer.3 v 20. 21. 22. ther ©uDl) salunda la-

-22. lar fil sijn Förstmbling/ then han medh thet Baby-
Amos lonift? {Jängflfet hotat hafwer: Är icke (Zpbvaim min

elstelige Son och mitt kare Barn? ty ,'agh fommer
nu wäl ihogh hwadh iagh medh honom talat hafwer:Therföre brister migh mnt Hierta för Hans ikull/ atiagh maste förbarma.migh ofmr honom/sager HER-ren. Vpsiitt tigh aminelseTekn/sält tigh Sörio-Tekn/

titwfer til Fäiigttsel/ at tuma kanna wägenn<lrtu kommerlil«
baka igm) och styyr titt Hierta in vppa then rcktta Wck-
gen/ ther pa tuwandraffal/ wandtom tuZungfru
Israel/ wilndt om igen til thesia tina Städer: Hurulänge wilt tu wända tigh bort tuDotter/ then lagh i-gen hempta Wil? K. 3t)<ttnc *ijfn<ir< <nf*r<t'@iit)j?(nD< offcai

Of.VJp.2O then O- Bitifftii synnerhttl&sie<ifoinoo höga 25?i?fa. och 0/e.iu 9.z0.
.fiflflM.-S&rWI Fsrening medh Församblingm / tn Trolofnmg.
lagh wil trolofwa tigh migh i en>i'gl> Thdh / fogb stal
trolofwa tigh migh vthl Rattfärdigheet ockDoom/
tn Nadt) och Barmhertigheet/ ja/ vthl Trona wiliagh lrolofwa tigh «Ä Ock Apostolen i n<fc fan genom
Cvang-lnPreoikanhaoeförol t&< Corincher fil ChristiKunoskap atZiCw.itfz. ch<honom anammade medh Uroona/ fätttyan-. £jagb hafwerM eder enom Man/ pa thet iagh stulle fiy Christo enreen lungfru. -O* war thenne Gudz $ftftaMngtf lungsiu»
dom i gambla Testameneel affmalac vlhi sfwersiaPMens ®ifft(tmåU

10.21: i?.a hanssulle taga sigh fil Hustro ena lungfru/ och
«* ingen Enckia /k- Och förlhenstul n<lr then helige Paulus



223"(spi.j.jt. jz.) inftm Gudz egna ött til Adam o6 Hva/ sch tfyme sph.yn 22
Efflertcmandc-at man stal öfivergifwaFader och Vloder/ Ge*./:i4och blifwa mbl) fina Hustro/ och ffola warda tilett
Kött/ lafluterhanmedhthejiewlchtlgeOrd: Thena
•f>eemligbeet at: stoor: Vien iagh talar om Christo och
Församblingen. Och m Guoz Förftmblingmedh desGud. -

ftuckiige iemmar lijknas wldh en luilgftu/ fpn«s rcara Drsakcn/ cu in
Gudsiuchnglungftuär (2) RttnoMl)ff/som Sara om sig Job.?, iti.
in för Gudh bekanner/ och Maria sör Engelen,- iåLuc, v.34.

ff ole ock alle Christne halla sitt Jaat i Helgelse och
Ähro/ (b) Gudsruchtigh/ som the Fem svltfa Jung'
ftuer wore: fä är ock Gudfruchtigheten olioni Cbrist- M*t.2f:4.

nomtilalltingnyttigh/lc. som then helige Apostolen I.Tim.4 :g
säger/ (e) Liufiigh/ sasom Rachel/ tbersöre hon ock
afflacobPatrlarchenelstades;: Saäre ofiattnåttt
Christnas £oal liuftigit/och medh Salt förmengt/ (ci) cot. 4:6.
Utilla och sachtmooigh/ sasom/ Maria war/ när (£mLuca: i7.
gelen kom til henne. Sa beftAa sigl) ock alla rätta y%,
Christne / at föra ett röligt och stilla Lefiverne i oli i.iim.xu
GudachtigheetochÄhrligheet- (e) Arbetsam/ sasom
Rebecca hwilkenösteWatn/ och watnade alla <£lea* Gen, 24.sars Cameler: Sltiita ock alla Gudfruchtige Christne iS. l4:
sitt Brödh i theras Anleies Swett / the arbeta medh e>.-v-
-sina Händer thet gott ar/ på tdet the nagot ff 010 hah £pb. 4:25.
ft>a at dela medh them som torsstigeoro. och (f) En
rättfinmg Zungft'U hafwer sitt stadige Hopp och För-
tröstning ftl Gudh/ sasom Sara hade/ som sees affToLj-.io*
hennes merckelige Boon och Loss: tob, 3:10-22. (a för- -h.
läta sigh ocksa alla,rätte Gudz Församblings Ledamö- Prov,3:f.
ter pä HERran aff altHierta/ och äre försakrade at
theras Hopp kommer icke pa Skam. et?/ meoh säoana
bersmmclige lunftudygver/ hafwer ock lhenne Sal. lungftu / sa
längehonhari f{)« nmmeiigeVmgsnge war/ hoftwerat.- Dck cher
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midhsin ftnn» Chrifiendom lysi, lälie.- la<lhon hafwer alch'd
efaJvio.fvöQtot jtgl) i HERranom / och dennes ©lal hafwer

waritgladhlGudi/ ichethanhafwerhennevlhlklädt
medh Salighetenes Klader/ och dragit vppa henne
Rättfardighetenes Kiortel/ k. Med hw,l?et hckilga Okr,ff.
eenes Gprak hon sigh sa sörlustae hafwcr / at j)orui>«til sin £i|l'&ff
waioe hafwer. Ock ftm lhce dr gansta hugneliglc och ttifiäwi sa
bidie n>tj <)ERren war Gudh/ affall Hierca/ at han tviß-f ril ches be-
trachlanoe fclnda ofj Hielp och BWano aff Högdene ; zher om wij
ock troligen bidie medh Frclsarens Christi egen Boon/ och scltze aff
Hiercal lroendeS» Fader war/ «,

TE X T LI S, Ä/S. ti. v. 10.

ftögdar mtgh i HERranom/cH och Mtjln Stal ar gladh i mtnom
&ni>i : Tphan haftver Mlgh w&tflåbt
med saltghetenesKläder/och dragit vp-

som en Brudgumme xfitt praal/sasom
enprast t sijn prpdntng/och sasom en
Brudh hoswerar i sin Skrudh.

Hen helige Propheten Esajas haftver
en Hvangillst Prophet.- n; cm

, SDfafjicc Tilkommclst talai- han gansta klailigen
1 Cap. 7. v. 14. Sy/ en lungfru ärk hafwande/'ochstalfödaen Son/ thenÄ/47: 14:

(fS>: 6.7. stal hon kalla Immanuel/ :c. och Cap.
9f v.6,7. Otz rfr södtttt Bam/ en Son ar of?

gis-



gifwn/ hwilkensHet rademcorpa Hans Wlar/' cch ,

han heter vnderligen / Gudh/ £ielre/ ewigh 2äö -
Fader/Frhdförste: pa thet Hans Herradöme stal
stoort »aroa/ och pa Freden ingen Enda/ k. Om
Cdrlsti Lijdande sammaledes/ Cap. 53. v- *-n. £an£y?rj..Mii
rinner »p för honom sasom en Wijdia/ och sasom en
Root vchu torrolord : Han hafwer ingen Skapnat
ellerDe)ellgheet/ wij sage yonom; Men ther »ar ingen
then Skapnal som ost kunde behaga: Han »ar then
aldraföracheadeste och wanwyrdeste/ full medh Warck
och Ärancf Hanwar saförachtat/ at man göm-
debort Ansichiet för honom/ therföreachtade voi ho-
nom intet. ©anne chan baar »draKranckheet/
och lade vppa sigh war Sweda ; men wij Hollo honom
för then som plagae och aff Gudh ssagen och ptjnter
»ar. Men han ar then som är sargat för itara Wlifr
gärningar stuU / och flagen för »dra Svnder stuU/
Nepsten ligger vppa honom/ \>å thet wij stulleFrydh
hafwa / och genom Hans Saar aro wyhelade/ etc.
Jumita åto gansta tröjirijkcEvangeliste ord som otf 1 della 6i.Cap.hclr
Metzias sielff,nftres,predikandce och lröstandes alla fsrkro^adeHierla:
bEriansHErlansAnde/(sägerhan)grmedhmigh/the,r> öVj.i.
före hafwer HErren smordt migh / medh Glädielies
■oUie/pfiii.4t 8. thet medh then H. Anda och Krasst/ j.
Jft.Wjg. Sfa.n:2. (efflerthen Mennlstellge tfatiiren) haN^H.io:^,
hafwer fdnbnnigb til at predika them Eländom/ £>.«:.?,
at forbinda the förkrosiade Hierta/ til at predika the
Fangar Förlotzning/ och them Bundnom öpning: til
at predika ett nadeligit HErrans Ähr/ jo Thenna »pro-
phenenlämpar Hirren 0 Kristus lilfighfi.iff.-. £«f.4N6-2z. *&«<£' lue. 4:16.
vangellstensäqer, At ZEfuSkom til Nazareth / ther han .«,

vpfödderwar/ ochgickom Sabbatz Dagen in lSvna-
gogen/ som Hans Sedwania »at*/ och stodhvpoch

Wille



Wille täfa. Ta wardt honom sangen Esaj« Prophe-
tens Book/ och tå han vplckt Bokena/ fannbanrbet
Turner/ ther fkrifwit staar: HERranS Ande ar of*
wer migh/ therföre athan hafwer fmordt migd/ til
at förkunna Evangelium teetti fattiaom haftver han
sandt migh/ fil at lakia the sörkrostade Hierta: Til at
predtka theFängar och tyem Blindom
Syyn/ ochthem sönderstagnomFörlosinmg: Tilat
predika HEArans behageliga Ähr/ thetär/ then be-
hagelige Ttjden/ och Salighetenes £>agl) på hwilttn
t\)m barmhertige Guden hafwer behagat förkunna

2.C0r5.2. alla forkrosiade Hierta sine Nade genom Evangeltz W
"iitxii. gnellgePredikan/ 2.c0r.6.i. ?it.2.u.feqq, Sedän la*

de han Boken tilhoopa och fick Tienarenom/ och sattesigh: Och allas theras ögon som i Synagogonne wo-
ro/ achtadepa honom/ ta begynte han tilatsckija til
them: I Dagh är riennä Strifft fulbordai för edor
öron. Och the boro honom aUe Wittnesbörd/ och för-
vndradefigh på the nadefulla Ord/ som gingoaff Hans
MUNN. Och som Prophettn wijdare taiat om the trogna och ge-
nom Christum rdrtfarDrgade: at the ffOla kallas Aattfärdlg-
hetenes Trää/ HErranS Plantering til Prijtz. The

Kom.u: l. ffota Heta HErrans Präster/ och war Gudz Tienare/
i.pgtt2:f. (Ullat offra andelige Offer / Kom. u. i. i.Pet.vr. Hebr.
Hebr.\3:is\3\ is.) Ewlgh ©läoie stola the hafwa: Sa at then therster chem/ stal kanna them/ at the en Sädh äro/ somwälsignat ar affHEßranom. Sa infit» otf «prepaten

Gul>j Försambling/ eller thklrognas gladellge Swar på9K<fjicc hu«
sncifye Taal/ saledes.- lagh frögdar migh «HEttanom/och Sialärgladh iminom Gudi: ti) han hafwer

e .fi .J Mighvthlklädt/ !; K. Medh <sf<tä( hafwer denne Sai, Wäl.
" " barne lunzfrun/säsom ett Barn/ gmom lEsu tytifti Troo/*7- och (}«i #« jDöpelsen [>af»» iklad, sigh 3€f«ro Chrisium / Gal.r .



t6.27' kunnat fstlufiH sigh aff och i>lhi thche Prophttiste Ord/otb
vthl m sadan hlttttUgh Fsrcröfining / astunda fftlltaä hadan / MU. «i ifi
och wara medh sin Frelsare Chrlsto/ hwilka merkelige Pts.
phetiste / ia Hvangeliste Ord/ wy i HErrans Fruchlan rctötotti pf*
ttrligarc beerachla/ och affchem lära :

HnKhrtsttrogenSlälsandeltgaftögd:
Votum-3*

Henna merkcliga Prophcclfie Hexecalar här igemeligen omen
Christcrogen Siäls andelige Frögd/ och lhes tåtta Orsaker/
ther om en enfaldightund< sa dima/ och sclya.• $« synes icke

wara lienligit vchi iijt. Predijkningar «la om Frögd / eller sadana
Tcxlerlher lil wällia/ som vchga på Frögd ? iher ftl stvaras.- at här
talas inlel om nagon vchwärles WerldzlighFrögd j vihan om Siäle-
nes andelige Frögd/ hwilken Frögd hon offea kan haftva vchi fklf»«
Moolgangen: somftes affchenHßavidzErempelchencherklagar
Pfal.tfAg. Zagh är giord til at Ma/ cffler Grundspr. be. Pf.jgttg.
redd til at itjDa/ jom han silqa wille.- tffttr iagh åt ärnad(tl at lijda/sa dr
iagh ock ther tti färdigh och beredd/) lijf»dl yr{>l>ifler han offta vihi sijn
fiörstaFörsillielsetilenanoclighFrögo/ sasom Pfa/.j. vlhi (»lifen tfjM.ii
han flagar öswer sine häfftige Mooeftändare/ och sager doch vers il. a.
Lätglädia sigh olla som trösta vppa tigh/HErre/ewlN-
nerllga llit them frögda sigl)/ ty m beffärmar them:
llit them itlgh glada wara/ som titt Nampn kart haf-wa: Ty tu HErre wälsignar the Rättfardiga/tu ero*
ner them medh Nade/ sasom medh en Sköld. Vehl chm
ij psalmen klagar ha.n ock ifwerfl« «wara til<iand/l)och säger han »«f. tfij: tf.
6. Men iagh tröstar ther vppa/ s&w at tu fä na-
digh <ist/mitt Hierta glader figh/at tu sa gärna hiclper-
Sammaleves pfii. 28: 7. Mitl Hierta är gladt / och iagh &iz- 7.
wil tacka honom medh minä Wtzjo/ k. Ock «noo* Men.
nistian aff Naturen dr ftuchlsam/och fajar för Boden/ ly genomDief-
wulens 2lf»unl)dj; Döden kowmen i SBttiitniSjp. v-14 sä fan doch S4f,i-.i4,
then Aättsardige ock i sielfwaDöden wara frtzmodlgh/

B som



stmMattyrerne woro och flija: Medh Gladie och Frtzd
iagt)nuhan/ alt effter Guoz Willia/ medh ett fridtModh frän thenna Werlden/ nnl tag& nu stlllias. Ty

sH,7.l:«.CHristusar mltt LM/ och Döden sr min Vinning.
Kanallsa enlrogenSislallijdhsrögdasigh i HErranom/ icteatlenast
i Wälmachtenj vchan oct i Mooegangen/ja ock i sielfwa Dödjstunden/
effter Hon ar vthlkladd medh SallghetenesKläder/etc.som Guoz Anve «alat »f|)i r(cp( ftreläsne Orden * vchi hwilt»bör acheas

1. Expiicatio, TextensFörklaring.
ii. Appiicatio, Huru denkan lämpas til denna Be-

graffningz-^H.
I. Tcxtus i 3exlens enfaldige fcocö mnMi&sMl*tins bsr iafitExphca- tmi (») Exultatio, sielfwa Frögden/ 0M hwilken h<lr lalos i

/!?Exul- s&9§ ssäger en täti GudjFirftmblingz fcttim/*l(l«w och dyrkare)
«"°. frögdar mtgh i HHRRanom / och

nttjn SMI ar gladh t rnrnorn Gudi.
s6tftåStallsahärinltt nagon liMlllg sökgängtligoch fdfdngelig srögd/
«her Meo Nerlvenesßarn äsias/och dm som en saoana Jrögo haftver^

p/S/, 144: denfialla lhe allena lycksaligan/ som lhcn H. David en D«l vpräknar
n-i/. 'heraffche ftögoas; och »t&trijcf« lheras OrD/jlhelche faija ■. ©alfatar thetFolck/hwllko altsä Qåän Mm Plaimissm t&ttat chem/

säijanoes - Men sallgtckr t&ff Folk/hwllkas Gudh HEr-ren ar. la,lhe« finnas »dl sa arga och llst fulla Mennlstior': lhether glllsias at afra itoi och aro glade vthl fitt onda ochwrangwtzsa ntåfcnM: som chen wijsa Salomonlher öfwtr f la*
gar/ och sägcr elliest medh lättaom chem ochcheras Gläoit, eccl.vz.Pr«».*i 4 lagh sade tjl Löijet: Tu äst galet/ och til Gladie-Ecc1.2.2. m/ hwadh gör tU? Men här tfrfidå* «n andellgh eiålmdFrögd i HErranom, at Guoh är of nao,gh och barmhereigh f& Chri.filstull, ffrlåtoogttäta@9nOtt/»pl9 :ttefjm<Dss.n Heligc Andes
Gäswor/ al »9 tunna jjafma m golt 6miiw</ « Tn (Aan inn«.



ligh ech hittlans Siälefrsgd lattr ock then H Dabid psstijna vchi mh< 22§.._
stlllige sinä Psalmwsasom ch<r han lilcalar sine Siä! saledes:?///:^.Mtzn^Sialsrögde sigh affHErranom/ och ware gladh
Nff hanS Hielp. Sa förmanar han alla Gudz Elstare. P/i/. 9f:
Kommer/lateroffglädias HErranom/och frögdas för &ar. i-
WarSallgheetz Tröst. Sä hcgynner oct lhm htllgeoch tyste
Maria fin ioffsang - MW Släl prijsar storllga HErran/ l*«- 4*.
och min Ande ftögdar sigh i Gudi mmom Frelsare. 47-
zi\ oenna andelige Frögden ftrmanar ock chen H.Apcstolcn säjandcs.-
Frögder eder i HErranom alttzdh/ och acer sciger iagD/afc/. 4.^.
frögder eder. 2tt hsr ©iå'l«i filfafctf och förmanas (il s<nna an»
dellga Glcloicn/ är orsaken/ at Siälensr lhen edlare D<len »t&«Men»
nistian/ hwilken ksnner och försiaar hwadh ondc och goct <fc / och för-
lhenstull/ sästm Sislen/ i chen £. Skriffl lilägnas Hngslan / Be-
dröswelst och lämmer/ ehuruwäl Kroppen oct liilijka medh Biälcn
kcknner samma Bevröfwelse och Iclmmer/ sa lilägnas oct Siälen
Flögd och gladie. Om Bedröftvcife och lämmer/ talar Psalmifien
flacltg«n/P/i/. «i: 6. Hwadh bedröswar tu tlgh
och är sa oroligh i migh? Hoppas vppä Gudh: ty iagh
stalannu tacka honom/ (tfytåtl lhen lijdh warderllntom.
mandes/ at iagh ögonsteenligen far fsrnlmma £(£cranß Hielp, för
hwllten stulliagh aterfar Otsatal tackahonom,) at han hlklper
Migh medh sitt Anfichte/ medh (t/n nadige Märwarelse/pa &»«'
ken <agh siaoigl förlrö,iar/ /y-»/. t l u. samma Klagan och lher emooe (ffji.
Ttöft/rtpelerarhanänengangiSlUltt på samma«psalm, och P/i/. g..

,\,
41.z. Och pa/.88.*4- tlagar han- at Hans Släl war fuU medh «»^i*Zammer. C* HERren Chrifius sitlff i ömgardcn flagar/ at ****

Hans Biäl mv bedröfwat in til Döden/ ovuttk if-.jg. Uat z 6 g
«humweli Hans helige Kropp ctffå riliijta lnda masie 1 i ihet Hans '

SwettwarWasomßlodzdroppar/ Luc 22:44. ®$Lhc 21-44.thenna bevröfwaoe och 34mm«fufla Sicllen bllfwer octsä teemat/ '^^

som en ra» Christtrogen Mennifiia här sigh si«lff trösia kan :

Mjn 6t4l är gladh i mmom Gudt:
Och som wtz rätt nti fäQ< chen helige Maricr andeliga Frögd.-

B» och



5«5.1.-47.0ch Min Ande frögdar sigh l Gudi minom Frelsare.
Ock at Kroppln kan icte vlhfiucas iftan lhenne innerligeFrögden / I<S<
«r lhcn he»ige David f«/ Pfal. 84«.?. »&« han «alunda siunger:
SÖ?(fti Siäl langtar och trckngtar esster HErrans Gar-
dar: Mijn Kropp och Sickl frögda sigh i leftvandes

&ii*:7'9' Gudi. och n* 7-9. War nu dm* til fridz mijn
Sia'l/ ty HErren gör tigh gott: Ty tu hafwer vthta-
git minä Sial vthu Dödenom/mtzn ögon ifrän Tarar/
min Foot ifranFaU. lagh wil wandra för HERra-
nomvthi thelefwandesLande. H MtNoMGudt
siigcr &dc r&cn «ogne Sicllm, hugnandes sigh cher öfwti at zhen HU'
mtoti&tl nädige och aßcftöDc* Nllrwaranve Guden / dr ock henne nä.
t>is och närwarande/ och är altfå hennes högstaG!<ldie/ alhon haller&7&S- sighintllsin Gudh//»/././/. 18. och lhella nau f«gt om sielfwa Fröz-Den. Ochachlashclr

(ijExor- (O Exornatio, sielfwa Prydnadktt/ föttt åt Orsaken
natio. lil chm innerlige grogin/ meoh hwilten en lrozen ©tai sigh \å höge,

ligen strlustar.- Ty tzatt IHERREN min Gudh)

hafwer migh vMlädt Saltghetenes
Kladnat/ och dragit vppä mtgh Ädt-
fardtghetencs &f cl : w«»«« a»»* mm
och nakne/ i lhet wtj. genom Syndafalltl hastve affklädl of Gudz Be-

6*#. j: 7. lclle •ty ndr Adam och Eva hafwa cllil af t strbudna Trlläs Frucht/
10.i,. ta öpnades bägges theras ögon / och the wordo warse/at the woro nakne/ «. SmenfåbanmannfatttalattdQ&t'

ren Chri>Zus vchi Hppenbarclse Bottns Tridie Capitel : Ther han
Apoc 7:17. befaKer striswa lil iåratm och ss.'rsamblingen i iaovitttl/

»g. Tusäger: laghckrrtzk och haswer nogh/ och
5«5./F. 11. behoswtl'lntkt/ lWa som chcn stalte Phfttiften giolde/ Luc i4-.it,

12, ii. J* och weest icke as u äst elcknd och jammerligh/ sat-
tlgl)/ felinö och nakot. cp» <u eflwfdnmr rt« <?i<fo»

detd)



■ W tå) Fattigdom/ t(b Mm it afftlfot) lhen Hellgheel och Rätlfärdig. 2iLp ,
httt som för Gudi gM<r. Och Cap. «6. Sallgh ckr then tymApoc.ms
watar/ nsr Chrisius fomm« lil ((«n ytttrfia Domen, M*ttb. z4.Mattb.24:
43: och förwarar si)nKläder/ at han lcke gaar naken/ 43-
(vlhan mufåtM&ttmtt Klllonat/) och the faa ff C Hans stam/
chelär/ Hansgroftva SWifigärninaar/ alcheinttläroöftvetsiM/ P/.Pj. 32:1,
3v. 1. OmchenneeländigeNatenhelen taiat octApostolen/ z.cer.y. 1 z.Cor,/: z.
Mm HERren Chrisius then / fomoflxfäcfcrmcbj) fiin Rclllfir.
dighttl/ hwilken han otz mebh ftl iijdande och >illsyllellgöranve sir-
w&tfmtMmi ty han ilr osi giord til WGdom/ och til
Rattfärdigheet/ och tilHelgelse och fti Förlosning /

som hellge Paulus tain f i.Cor. 1:30. Och äro lhet mercfeligu.Cw.i.io,
ort/ som Gudz Andehär brukar i Gmnosprakel/ aeHEßren Gudh
haswerlNweklat of/ eUer omswept Ofjitifty Rällfllrdlgheee.
Nes Kiorttl/ involvitmc pallio juftitiae, och thet sro the HWW
Klclder medh hwilka therättfärdige sighkläda/ som Mr
ttjjt lohannisVppenbarelses Tridie Capittl/ och thkt l'kNa flfyApocj.-tt.
nandeSilke/medhwilkettheHeligefldcoe ånwwt: &w/•

Ock när «>ij fdleDctf äro omsweplt medh Chrisii Rällsärdigheel/ sa
blifwer icke hon aQtnafl 0(3 rildgnar genom Trona/som Aposiolen säger -

Then ther ingen synd wiste/honem hafwez Gud for
06 giort til Synd/pa thet wtz stola warda GudzRatt-
färdlgheet genom (jononi/i th« hl rättfärdige i honom eller &*

nom Troona pa honom / ncmligenlClum Chrifium/ zi. 2 cor.f:n
vlhan ock the härlige Vlampnen warda op gifne, attbijflflF Chrifto te'j8%ll:2
tmmt lh« fmpiflc Mampnee/ Christttk/ Aa. /».-** »i? t^9j0i f. w

*

Gudzßarn/>6.1.'1-. Ga13:26. tvifkallas tdet wfwal^/' ,'
da Slächtet / thetKonungsilga Prästerstapet / thkl, PeiV2

.'
heliga Folcket/ thet Egendoms Folcket/ 1. f et. 2: *. exa JJ>TJw kallasAndelige Konungar och Praster/ Apoe. 1. f- Apoc. v /Och pälhenne Andelige och hclrllgePryoningen föllier

(3) Magnificatio,en nadig vphöijning och JJörtnowcOMagm-
Thersm n**»<fW<r; SäftM eNBrUdgUMMc^""
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t fittpraal/ sasom enprästiftjnPrpd-
mng/ och sasom en Brudh hoswerar i
sttt OkMdh. HsslerGrundspräketlyderchetsa': Han
(HERrenGudh/ fa<t enrclttfardighMennistia) hafwer Vp?högtoch inwUt misl sasom en Brudgumme i g3rtf*
ff eriini) Prydning/ och sasom en Brudh sigh Itujen
anstaller isin Skrudh. Som han faija Wille -Mr en Btuo-
gummesighwtllbepryder/ och han Mver ock sijnßrudh iin piyde-ligh Strudh/hoswera che bllgge/ ochcheras kysta Kckrlcek vpwclcmes

.

jumchrochmehr. OMthen PrästerllgePrydnaden/i Gam-Sxod. 2g* w 3e<iamen«t iåfte wiolöffttllgen/ i the» andra Bokene Mosis,
i». Cap. Solenes Vpgang lijknas widh Brudaum-*f*w 6% mens Vthgang vthur sin Cammar/ *f*L i9:O, Ochthetnya Jerusalem/ widh en prydd Brudh/ som sö-Apoc,2V2. res f(I sin Man/ -#«. 1.-1. Sa liufilgen taiat hclr Gudj Anl>e
omSiälenes AndtligeFrögd/ ltzknandes den widh Bruogummcs
ochBruds Prydning/ och lh<ras kysta Kclrleek inbörvee : Ther aff
w<j nägorlundakunnaftlta lhen fioora Naoh of? bewysts/ sch Den o-
»tyäii<liqt Karleek/ lher m«dh wij omftttas i chtt / Glldh lkläder
of? SalighetenesKladnat/ och drager pa ost Oiåttfäv*dighetenesKiortel: lagh säger nägorlunda/ emedan Guoz
Kärleek emool ofj ärobegrypeligh / och Sicllenes Andelige Frögv o^
w&fa*Hs&. Tv Gudh haswer trolofwat o§ sigh i Ewig
tijdh/ vthiRattfärdigheet och Doom/ vth, Nadh och
Barmhertigheet: Ia vthi Troona hafwer han op sigh
troloswat/ som han sielff aloraliusilgast lalar genom Prophecen

oAv.*«ofWati Ochfsllhenstulkallas thenna Heemllgheten sloor/
helige Pauio, cheeär, ovchraasakcltgh / som Hans Do-

Kom.i\33: mal. aro obegrtfpelige och Hans SBägai* ootransakelige/
H* Apph- Ram „. jS% <)ch t tym om icxeens enfaldlge Förklarliig/ ftflittr mi
catit), ]i# Applicatio , Hum Dm. fan lämpas ti! nckwarande
(1) Ad P ie6(Ör6f«>di3e 4ilfianO; och (1) iii vcn fordom Ntilborye och nu
Munaasi mchra



mcgra Sal.lungfrumHwars dsdaMmm %k ligzer sir %&, .
nata ögon/ hwiikcn tp«ji< Propheeifte £>rt>i Wälmachlen sahögl el.
stal haswer/at hon dem lil sin iijt-Texl waldt pafaw.o* tp«tcfe »«

lhan ftåål: Ty hen hafwer tt>tp<rltg<n/föm en tått Christcn hasse orsat
at srögda sigh iHErranom och hennes Siä! wara glad
l sinom Gudl: ly (a) Hr hon född vlhi Gudj Försambling, aff(*) relicl.
Hög-Förnähme ochmyckit Gudsrucklige Föläldrar/ ftm haswahaffl ter n»!»-,.

«ftått gfrdlDaligit stti&« ero Hermes Nya fä Ändelige Födel»
se/ förmedelst <hcn pelig< Sacraroenc.' zå hennt tp« liufiige
ocbwncfnrirOigtötompnrt MARGAREiA giftritär: hwil-
tel &«pM en Pär la/ nu clr op »dl kunnigt/ al i lhen hellga
©friflt/ lyknas ti> aldrakofiellgasie/ dyrbareste och owärderlige ting
widh Parlor. Sasom (n tygdeligh £tt>tnna/ Prov. S'- /». Hhen Pro*.p:io
Himmelste Wijl)helen/ i/: -i, <£ubi£)t*i Mattb 7.6, och Jfaj.n,
isynnerhcellhelheliga Tvangelium/ Matth, 13:41:46, Hrvilten är jg,
enefflertänctlligh iijtnelse.• 29 om Perlors Vrjprung striswes,
Snäckerne/ lyta som flflF.f)«f« vpgifwa sigh öfwerst fctpt Vaenel fA ©*H Jr/
lii sigh suga lhen nedfallande ©<igg<n / tfjer off Perlorne genereras: 3"? *

Allsa ock en Mennifiia/engsiigh «ff ©u&j wreves .£««!/ hon lirsiar "***

«ffeer Gudh/ effler lhen leswande Guvene swalkande Mad, 1. wfyi lhet
heligaEvangclio op lilbuden/ (PJal fis;.) Pttlore Forro cdb Skap' f J-42'3*
«av dr cp tunnigh; al cheärosniöhlviila/ tunoa/siälaech nägol swä' i.Pet.2.'22
ra, Thel heligaEvangelium strchaller cp HErrans @&rifli cffpl&ig» calj: 23.
hett// är runot ochwijdlvchjpridtsringhelaMerlden/ är sicltt cchpo- i.job.i-,?,
leratisranallKätlerij/ cch vpwägcr Chrifii Förlttnfi/ chen cfj fcttji
Evangclio tilbiudes/ allaNerldennes Synder» U<hi Meoicijn n>«<
wlj/ ar s>wdersiöltt och ineagnePerlor fsrDri)f«a Förgiffe: hieipa rin»
nande ogon: fsrf;inDr« Däaning/ effler äro en synnerligh
siälkntng'- och fördenstlUlhallastheftrenlylbahrSkall.- 3r)«f heli-
ga Evangelium <scm förlunnar op Chlisium «ntDp alla Hans Sfcdledr» J»b.r%?.

ningar/) fördlijftverrhenHelwllis O»mi>ns S«srgtff«.- vplyströgo. \.J0h.2: 2,
nen- lager Ogenen ifran Tarar -- chel gläder Hiet ml echörenon-clr p'.njt:}f,
derligh <Bf««. All lheiia hajwer lhlnne Sal. lungfiun sigh tunnal tf^g. -e--päwinna off sillstöna Nampn. Sasomoct/ lhet sero (l'tiftt>«o rm «»

*"

Sand. Margareta, ftttiiftng Äminnelse i RoJJv 'Å
6«unnitff ij.ptif.Zi hon pflfwfr warilWv affWmfie Ä ,Cj



Fsräldrar; mm örom<fa& tilChrisii Kundstap / och dspl på sin ik\'
Der* Femconde Ufot haftver staotgl jjåflirsigh i sin lungftudom/ kystt
och guoeligen. Och <lr om henne thenna helige D>cht- at «moot henne dc
kommen en grym Vrate/ henne ssnverrijfwa och vpsiuka;
MenaffGuvz ©fiefelfe/ dc en eapperßiooare kommen/ som Dra-
ken hafwer döo«/ och Den Gudfruchtize lungfrun ftijal/hwilken Rio«
dare the haswa kallat Sancl Riooer löran. o* seer thenna £)i*f
enkannerligmpa Frelsaren ChrlstUm/ som hafwer frelst sijnFirsam<

GeH.3-.ls- bling ifran chen Qtlmtit Iraken 1 och sönoererampat Hans Hufwuo.
Omsiioer ar ratina Margareta för sijn fiadige rroos SMannelfc
&alj#ttgqen »noet chen grufweligeTyrannen Diocletiano «Vm An-

(b) Pie E- »*« Cbrifli 270. (b) Haoe thenne Gal. lungfrun £>r|'aaf
ducata-,. at glädia sigh i HENranoM/ emcldan hon war Chrisie.

ligen affftna/tfgcdbiraDe fdregdrdlDrar&prucfrrar/ocJjbenne strax i lpcl<
da Barndomen päminl/ at hon war Gudz Barn genom lE-su Chrlsti Troo/ 1thst hon vthiDöpelsen genom Troo-
na haoe iklaot sigh lEsum Cdriftum/ (som Apoftoicn wr«/

Gsl.r-tf-Gal..*) hwllket är lklckda sigh Saligheienes Klader/
»7. och draga på sighRattfärdighetenes Kiortel: »$t Mi-

ten 3nDeiigeKläonai/hon (ora en tått Christi tem GudellgkN hof«
werat hafwer/ winläggiandes sigh om alla Chrlstcliga Dygder,
ftmen Gudftuchligh lungftu nägonsin wcllzijra och bepryda-. i,yn«

i.TVaMtfbeeienfannocö ostrymlachligh Gudachtlgheet / HWllkkN. di?
ete-i* nyttlghtllallting/ och hafwer Löffte om teertä Sijf*

wet och thet tilkommande. Som hon vlhi sine tiu ecb £««/

ährave Fsräldrars Huus/ imet annat sevt och hördl haswer åx\
hwadh sanlar/ hwadh MiQit Ml hwadhrätt/ hwadh
kylkt/hwadh liuftiglt/ hwadh iväl lmder/ (v.hi alia Gud.
ftuchttgas öron) som chen helige 2lpoflolmthehe Dygoer cp ftrestnf,

Tk'tl.4.: J. »«rv HU. 4.-S. och som affen sann.Gudachtlgheet alle andra Chrifieli.
geDygdcr harröra: sa hafwer oct höos lhenne Sal.Walborne lungft.
lyst en alfroarfam och stadigh stt)ffi)Mt/ som dren rcitt lungserligh
»pryonat/och tch n hcliga ©fnflft mangesiädes berömbd.- ja tfat åt ock
enafflhen HellgeAndcsFruchlerV som denvpratnas aff Apostolen/

Gal*j".22* Gal. y. n. ly lhenne ©ai lungfru t«f«w ta«tftasat omkrmg/ isran
f(K9



lheninäortenlil antoa/ echan allijdh fiilla sigh fsrhallitv<hifine 9w
kare FörclldrarS och bchaUlt sitt Faat v-

thiHelgelseoch ahro/ «flft«r chm H. Axosiolms Förmamng/
i.Tbef+: 4. 4cnn(tfsr9Dnafsafn>ctocfn>ttif Liufiigheet e(S)iT6eCft4
SachtModlgheet/ iTaal/Ächäfwor e* Vmgcklge/ som hwar
och en/ fcroilffn ijmn( Sal. Waldorne lungftun rätl fclnDt hafwcr/
hennc chec aßiftrufj&to-D gifwandcs warder/ lher tiloct Gudz Ande of?
förmanatt coi. *:*. Edert Taal ware altiftb liufiigit ochco/, 4: 6%

medt) Salt bemängt/ lhttclr/ fornuffeigt/ lchrachtlgt, cch be.
faStUdwfåtafomnäimtattoti) at jwetkN/ HUI'U j stolktt■ swara hwarjom och enom. Gammaleoes »rfti «piflelcntil the
Epheser/ Cap. 4- Inttt ohöfwlstt Taal gdnge flff f* */£.*: #.

der Munn > vthan thet nyttigt är tilFörbättring/ther
chtt behöfwes: at thet ma them som höra/ til tacka
Wara. ©å haftver ockfunnitz hoos lhcnne Sal Wälborne Jung-
ftuoch vchihennesHima wslrolae en sann Förtröstning på
Gudt)/ icke allenast vchi Wcllmachtcn/vthan oct fast mehra vlhl hen-
ties siuklligeTilftand/ och enkannttligm när hon mclrkte vlhi sitt JfyUt»
ta/at Jp^rcen Guvl)näoellgen bchagaoe talla henne ifran ttytta för»
gängelige/nlch«t Himmeistä och twigwarande Nmgänge/ vchi lhcn
ewige Frsgden. så hon ftijmooeligen kundefaija .- HERre/ fU
naoige ochalzmlchligeGudh/ leder Mlgh ksster titt Radh/ Pf.73-.lr.och vptager migh pa Endalychtone medh Äbro / Me> 26.
dan iagh nu tigh haswer/ imutwmai sa fragar iagh
effter Himmel och lord intet/ fast migh anKropp och
Siälförsmachta/ jäastudoch OGudh minsHlenaS
Tröst och min Deel. Ock (0 frnibcsalcdes denne Sal Wäl. (c)felicif-
borne lunzftu vlhi sielswa Dödzstundkn wara trcst och «me de-
frijmodigt)/ e* gladellgenst,L«!shlll)c.n/ ewcldan thet focr na,a-J

hennes Glädie/ at hon Holt sigh til sin Gudh/ cch satte Pro - '4?*
pf f Hopp ftl HErran. la/ 1{« »atctf hmne ti\ siocr Hugnalv/- 73-' 22.
ock iröst/ at hon <n sm siosa Slund/ kunde niuta
tär< Fstclldrars och lrogna omttårtmt / i}»ilUn vlhi ingen
&<tlfc*|HmmrtD/*/ vlhan<moot m sätäroch lmfiighDelttr/ mttyett

C öme



imt och engssigil J&lma och rinnanbt i atfjf <cgj : Som ock thehögtbedröflvaoe kare Fsräldrama / ttfut chenne lheras (Iftdtyttfat
Routti saligeAffstedh ifrån lhenna Werlden/ hafwa effeer Wijse

SjrjfM. oRanf<ntf Firmaning i Swept hennesKropp efftertilbörligheet/ och lata henne nu ährliga konia fil ©raf*
Wa/inl« sparandes nagon mido ellerkostnao. ofwer hennes 060 c ie*kamenär sa» en kosteligh aff Guld/ Pärlor ocb Edla ©tenät

i.Jokr.l6. sammansält/ tilat litnlathon här i Werlden/ som en ratt-icor.is.2fi\nmQ\)£\)viflenj frWodeligen strtzdt hafwer/ emoot
aggelle/ Werldenes onda Exempel/ au ond

Lusta/ och pa sidstone emoot then yttersta FiendenDöden. Ock hafwer genom Guvz Näoh vchi the Christeliga ©tjg»
der/ som tätt nu vprcltnaoe äro/ hofwercn mcdh en täckellgh,' Gudi och
«llomGuofruckligom bchagellghDysoe-Crono/hwilken fast tt>lm
åti dtif(Knnu»pfat<e|?tfnanD<:iSrono/ som oodien förre beeeknar.

saps:i7- WM NN dc hon crönt medh en ston oförgckngellgh Crono/
Ap. 2 :io. vthi Gudzharllga Aijke: meM) LMzens Crono: me M).

Crono/lc. ,om Gudi An.
de ganfla lrösicligen taiat: om lhen ewiga Fci'gden.

(z) Ad Ock endoch Gkilnaden ifWfn en sa kälälsteligh Qona/ «d) Sy-
mceftam f?« ät mqctit swar/ sa kunna Do* hennes här affstvärmodige kclre För-farniliatn-. äldrar och cffKtlfttinaDe nu strjande käre Syston / sasom wdl&«dntf«

Christne,vlhi denna Sorgen sigh Christellgen stickao* strhälla/ effier
the »dl betanctia/ delta wara Gudz nädige Behag och faderliga Wilia;

?f. 90:3. Hwilken later Menniskiorna döö / och sager/ kommee
«ev/.u7. lgen j Mennlfkiorsßarn. Nembl. Kroppen fii Isrd

igen fiban han tagen är/och Anden til Gudh igen/som
honom gifwit ha swer. ohenna lheras tåte och nu Salige

Sap.4-9' Dolter och &98&1 är snarltga fuUkommenworden / och
ij.l4. hgfwer vpfylt manga Ähr/ emädan ett obesmittat

Leswerne ärtyen rätta Älderdomen; Hennes Gudftuch.
tige och kysta Sial behagade Gudi/ therföre hastade han

3j4.1r.23 medh henne vthur thetta onda Lefwernet. The kom-ma wa'l til henne/ ij7nomxisDs/ och när Gudh säbehagar/Men
hon



hon kommer intit til them igen : som lhm H. David m sin 25^,
döoe Son ealar. Ty effter then alorah>lgsies nåö;ge Bchagh ärhon
gangen then Wägen bort/ then hon aldrigli
mci*. The haswa lätit henne fara medh Sorg ocf) #.

Graat/ menGudhstalgifwa them henne igen medh
Gladie och Frögd ewlgliga/ic.som alt ifarn medh siere Skriff.
lenes ersfirijke Spraat/ rjjen dttömmelige Familien nogsampl kun-
Nige äro.

(3) ss«f« kan oct hwaroch «n Christtrcgen Siclllampa lilsigh/ (j) Ad
och frögda sigh i HErlanom/ och wara glad i Gudi/ k, qvamvis
Vlagon oi>«4ncff kunde »dl tåndtiai och fan jjdnba/ w&t OrDen f&« animam
vlhlsyckia.- Huru kan man xatt frögda sigh i HCRranom.- Ty »gram^

Gudh synes nu sptjsa off medh Tarars Brödh/ eO) pMo:ff»

lkänckia ost ett stoort Matt fult medh Tarar.? la/wa- &4*: *

ra Tarar/ aro war SptzsDagh och Natt: Ty wij ä#*Gwv*>
roallestädes ißedröfwelje: vthwllrtes Strtjdh/ in-
WckrteS Räddhoga/säoana ololighetz Ord/ kunna wcll mangen
beoröfivae Mennistia vndfalla, som lhet hclnde Gudz Mannen Mosi/Ug. pfai. 10S. v.jj. Men ehuru Swarhelen synes nu wara sioor/ aflf *f itä33*
allehanda Plägoroch Moolgang; Sa stole tt)fl doch behaUa/(lheesr/ fa»a och lijkaftm nedereysta) Wara orolige Slälar st*Luc,ii;ip.
NOM Wart Tolamodh/ efftcrChriftlFKmanmg, ttifmaifojungar/ Luc z,. Ty ItjDa och lola/ ät lhc Chnftnas tåttt Kännecekn.-som f^ti^cif^c Apostolenehettavchförer/ t Pet.4-.n-19. Mine tfcifeKpi*
reste/ förvndrer Eder icke pa then Heta/ (fben Eder „- v.

wederfars/ at i Rotin försökte warda/) sasom Eder
hande nagot nytt,- vthan glädiens Heller/ at j lljden
medh Christo: pa tbe t jock glädias och ft-ögdas mägen
vthi hans Härlighetz Vppenbarelst/ ?c. Lijder nagonsom en Christen/ stamme sigh intet/ vthan prtzse Gudhfor then Delen: To tijden är at Domen begynnes pa
Gudz HuuS/it. Then >om gör (im Embece, och <hec hcnom bör
göra ftrslvarligen /han <fr gladh *si siee QUuqi och fytfrnt (n inner-
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ligh Frsgd lher aff: Mu är ch« en titt Christens Styldighcet- lijda /

loiaoch ft-ögda sigh i HERRanom och toara gladh i
2Jim.3-.i2 sinoM ©UDt. Omnis Chriftianus cruciåuus, (l) olle the

forn Gudeliga Mia leffaa i Ehristo lEsu/ maste ltjda
Förföllielse: Dock lhen ena mehr/ lhen andra mindre / sasom
Gud» täcfeö ostpaläggia, och lyta som cg tilmåta: Hwilkel at emool»
taga wij allijdh stola wara beredde.- ©otit r(>c.n ttijfa ©i;rod> s^ger:

syr. 2: 1. Min Son/ wil tu wara en Gudz Tienare/ sa reed tijfi
fcii* Ui Frestelse/«. O* kan en Gudsruckligh SIÄ/ som cßtcff affingen

limmeligh Frigo wtttl »tjji och vnder sielswa Bcdröfwelsen/ tt&fltll'
tf.43-4' gen sclija.- Gudh män Glcldie och Frögd: ty för ho-

&ifiu. nom ärGladie tilfyUest: och han omgiordar otz medh
(f30.12. Gladle: Ilhelhanvthikläderost SalighetenesKläder/

och drager vppck 09 Rättfardlghctcncs Lionel. V'hi
hwilken wij kunna genom f&m/Kltge 2lnöcs Madh-/ medh ett nygt
Samwele/ vlhi war Himmelste Brudgummes lEsu Chrifii j?ärl«f
hofwera här ilhenna firijdande Församblingcn/ och sedän i then

&i7- tr* ttiumtöuantol la wij faastoda GudZ Ansichte/ och mrtfjctxfj»
säijellgh Frögd och Firnöinins mätte warda/ när ftjj vp-
wakna (lijka som affen Sömpn/som ©«Dj2lnoc«»fflr om «N 556"»

Dair.2. dasVpfiandelse/ Dan. tv. z. sja.ifcip. essttl' ©lll>ä£fa.z4:\p.%i\iXil hwilkel genom Cyndasallel fötloral är/ och f&nprt i ost
J0h.6:40 hck i Werlden (inchoative, sasom til en Begynnelse/) gkNOM Nya

Födelsens Badh och thens Helige Andes Förnyelse/
Tit-3S- Tit. 3:r) men fulkommcligen i lhen ewigaFrögden til Sicll cd?Åicp/
rttt.?:;!. ta HEliren Chrlstus stal war ströpellga Lekamtn for*

klara/ på thet han lkalgöra honom fin förklarade Le-
tamen lhk/lc. ta wy ffota ffijna sasom Solen i Gudz
R^ke: och ivatta Gudz helige Englar lijfe i Himelen:

Mat.ij:43stftit£<£%tane<£fcifiitt&litiiUil>fftmi Mattb.l3: 43. tfzi-jo.
&22.-30. Bå)fyttaåcfymsvdfsmi£<!EO\vat\om/ och then Gla-

dien l warom Gudl/ som all Sorg, mmi Arbett/ Swcda och
Wärck/ QMi Förtreet/«. san strcaga och borldrifwa -%v ftåt

Bedröf-



Bedröswelse/ then doch timmtliQl) och latt sr/ 2 cor.4-.17-
thenna ttjdzms Wedermödo / dv ickeMaemoot ttonßS-s-'if :

Härligheet som pa oj) vppenbaras (lal. s&«s* m ai. 23^
lijoh glaoeligcn siunga : I chel dr iagh sa Riittäne gladh / at min
Stallär nu O och A/ Begynnelsen och Hndan.- Al Gudh migh sigh
ti! iofjFccb Prijs/ »il införa i Paradijs/ lp tlappar iagh medh Händer:
Amcn/Amen/ för Synden fölstona/ ädla Crona/ .Hell och M
äc migh lhen Dagen. O huru ftffi <ist mnul tu salige lungfru
MARGARETA som vchi lhetta Himmelste
Paradijsel/ lil ovchs<3ijell<,HGlädieinfördsft/och KroPPM ffal^«*fo#:
nu införasvthl sijn Comar/ och Dören igenstutas: och
tDer forellia sigh ett ltzttt ögnebleck/ sa länge Wreden
gäar öfwer. 4»arf6rciMjtf flur<nKty4'f''£ r * : Soswehon
nu « Frijoh och Roo/ menwij fem JMr i <2B«lDr*i boo/ stola allijdhre.
60 mmi wy stole ock häoan sara. Chrifius Gudz Son som ärwar
fcrijl/ chen som ojj hafwer cittxltfl/ han siyrete ojj sir ftnMildheet/
honom stee 'prqj i Ewigheet.

Personälia,
Madan det ett sedwanliglt och loftigit
, Bruuk dv widh the Affsomnades iHer-
-1 ranom Begraffmng/ om theras Vhr-

i sprung/ Leswerneoch Skilsimäffa vth-
. Denne Werlden/ at förmäla/ Gudz
' Rampit til Ähra/ som medh sin Alz-

mechtige Hand och Styrelse en Christen Mennlffia v-
thi sin £ijffst vppehaller/ jämwal i sielfwa Döden
medh sin Helige Ande tröstar och styrcker: Ty wll man
tsrtellgen reenne Sal. lungftun ti! Ihogfommelse/
nagot om hennesLM begynnelse / Förfader/ och Aff-
lijdande/ närwarande lofiige och hederwarda Gudz
Försambling söredraga. Hwadh denne Sal. Jung-
fcuns Vhrsprung anbelangar/ sa ar hon söddcr dijt «il

Cz 2B«rl*



Werlden den u. Dccemb. Anno i*s <*. assChristellge ochAdelige Föräldrar/vthi Siulana och <D<i«iao©<K&n/pa Atm hennes Fadernes Gard.

lfs&tt&
HMttes Fader ar Edle och Wälbonie

Johan©fål|>attff tn «Ittu/Seflfrbg/ os<pw
no/ Kongl. May:tz QBtfr Allernadlgste Konungz Troo-
Man och för detta walförordnat Affeflbr vtt)i den
Höglofi.Kongl.Hoffrcktt i StorförstendömetFinland/
sampt Haradzhöfdinge öswer Hattula Harad och 'M*
seborgz Lähn/ närwarande iSorgen.

Hennes Moder a'r den Wälborne Fru Mar-
gareta affLaiS/
Fru til Prrno och Norrhaga / nu närwarande i
Sorgen.

HennesFaderfaderwar den Edle och Wälb:"^
HaNs Zottj;oN Stalhanst «letöittc*
Gesterby/ hwilkeneffter manligen förrättade Sfrflga*
tieniin- vthiRysiland och Pähln/ wardt förordnat aff
Glorwyrdigst i ÄminnelstK. GUSTAF ADQLPH
denAndra och stoore/ til LandZhöfdinge öswer Kex-
holms Lahn/ och Stäthallarepades Slott..

Hennes HadktModer war den'Wälborne
Fru Helena Wtllman/ Fru hiwtumw
ochPerno. ->."'■■».,-

Hennes saderfaderwar den mu
borne



borne Joen Tprelston tn Slölax och Troteby/
Chrisseligh iÄminnelse Konung ERICHF den Fior-
tondes Kammar-Herre/ och sedän StatdaUare »å
SBtfboraj Slott> Hans Fru war den WälborneFruBrttaßäfftll Slölax.

Hennes Faders Moderfader/ warden
Walbornefynbxity Zbnnifion Wtllman
tilTlUsterby och Siögard/ Kongl. May:? Troo-Man
och Ammirai, Hans Huustfru war den Walborne Fru
KannHnchzDottcrStahlarm tn ©ra*
backa ccl) Aeckois.

Hmnes Faderssaders Faderfader/
mv den Walborne TpNl Stalhattff/ Howitz-
man vtdi Cbristeligh i aminnelst Konung
högt förbemälees tijdh/ och hndeflrt Vhrsprung offmgamma! och Ridderligh Slachl som sigh kallade Slu-
ker / hwars Huustfru war den Wa'lborne FruuSinnaMatzdotterßuut.

Hennes Faderfaders Moderfader /
war then Walborne Jncfc 2lnUxsotl Räf/
fil Gamhle Siälar;HansHuustfru war den Walborne
Fru Fstcka Fincke til Porkala och Sonnäe.

HennesFadersmoders faderfader/
foflr fben Walborne TdtllUtf OloWoN Wtll-man fil Tiusterby och Nääs/)Aimo 1569. ass Höglofi,

iamm-



i ÄlNinnelse Konung 3 D £ A'Nlegatiomwijs for*
sttckat frt Mustou/ hwars Huusfru / war thcn Wälb:
Fru Bnta Htndrtchz Botter mHarkene.

Henms Fadermoders Moderfader/
warthenWalborneHnch JohattsoN ©föl>
MM/ tilGrabackaochßeckois/ hwars Huusfruu
war then Walborne Fxu Sam ThowasBotterßpttlNg/ Perno.ochWtu.

Usdeme.
HennesModerfader war den Walborne

Hene/ Hm Htndnch Flämmg/ Frtzher-
re fil LaiS/ Hme ta LechtiS/ Isenhaf och Tclliste /

Kongl. May:tz sampt Sweriges Rtzkes TrooMan/
öfwerste/ochKrijgsßadh.

Hennes Mohr Moder/war then Edle och
WcllborneFru/EbbaErlandsDotterßath/
til Fituna/ Edeby och östanaä.

Hennes MdersFaderfader war then
WalborneHene/HmKlas FläMtNg/ Her-
re til LechtiS/ Hannula/ ochBleeknääs/Landzhöfdin-
ge «Horre och SodcrFinland/ mpf Stathal-
lare på Äbo Slott/ hwars Huusfru war/ den Wa>
borne Fru ZlMa Hortt/ tilKanckaS.

Hennes Moders Moderfader war tm
Wa>



Wälborne Hme/ Hw Hrlattd lohaNsioNZjnth/ til Siruna och Ekeby/ hwars Huusfru fvair

then Wilborne Fru Margareta Ttonyfij /
Riddares Dstter/ til Wellinge och Edeby.

Mennee Modersfadcrs Faderfader /

war den Wälborne Herre/H:r HermattFIäM-
MMZ/ Herre til WillnäaS och Cecfrtfes/ Sweriges
Otiffea 9WD&/ öfwerste/ Ammirai, och Lagmanöfwer
Norrefinne Lagftgu/hwars Huusfru mv den Wälb:
Fruu Gertrudh aukotta Hand/
tilDansiöochAtlorp.

Hmnes Modersfaders Moderfader/
war den Wälborne H:e Hendnch Klajzott
Horn/ HerretilKanckas/ SwerigesRijkesßadh/
QouverneuröfwerStorförstendömetFinland/ sasom
ock Lagman öfwer Söderfinne Lagsagu / Hans Huus-
fru war den Wälborne Fru HltNArftvcdj©Of'
ftt StahlarM/Frutil Hapaniemi och Grabacka.

Hmnes Modermoders Faderfader /
ivat? then Wälborne Herre/ H:r ZohaN tytP
fOtt Bäth/ Herre fil Fituna och Ttzdön/ Sweriges
Rtzkes »&/ Hans Huusifru war den Wcklborne Fru
Ohnsttna ÄkesDotter Xått/ tnam(mt>
och Siunby.

D Hen-



Hennes Modermoders Moderfader/
war den Wälborne Herre/ H:r BloNpslUs
Beureus/ til Ekholmen/ Rlddare och Kongl.
Radh/ Hwars Huutzfru mv den Wälborne Fru
Ingebor J?aratöft©otfer Stake ttimu
linge och Edeby.

Wijdare widh hennes Mödernes Slächtz vprck-
knande/närwarande lofiige och förnahmeFörsamblmg
at bemöda/ synes icke behöfwas/ emädan den fram-
geent förlangt och widlöffligt sigh sträcker/ sampt des
vlhan allom funnigt a'r/ den samma wara en vhrgam-
mal/ berömmeligh/ och af wart kare Fädernetzland
wcll sörtient Slächt och Famiu^.

Affdeste förnckhmeHuus och Slächter/sedan den-
ne nu hoos Gudh Gal. lungfru/btzt til Werlden kom-
menroar / hafwer hennes kare Föraldrar strapt me-
delst det heliga DopsenS Sacramente/ sasom GudzNade-Förbund/ lätit henne inympas vthi then Cbri-
steliga Församblingen/ och sedermehra ali möijeligh
Omftrg dragit/ at hon til Gudzfruchtan/ Ähra och
Dygd vpfostras mätte/ broar vthinnan hon ock efftersom Äbren tiltagit hafwa/ju mehr och mehr sigh för-
fofrabe/meDb GudzOrdzoch den £.&triffts Mige
läsande och betrachtande/ samptAndelige 2öt)for och
Loffsanger/ sa at der igenom aff hennes höfwista Se-
der/Dygd ochFromheet/ bemalte hennes kckre Föräl-
drar en hiertansHugnad/hennesFörwanter ochWän-
ner ett llufilgit Umgcknge/ och dhe Torfftige/ som henne
effter hennes sörmago anlitte/ en hielpsam Miffkund-sam-



samheet befunnit hafiva : Men i medlerttzdh hon
få sinä Dagar tilbrachte/ ar pahennesannatwor-
det/ therKonungen och Psalmisten David/ igenom
GudzAnde/ om MennistionesLefwerne vlhi fin 90,sa ock 103. Psalm talar: En Mennistia är vthi fitc
Leswande sasom ett Blomster/ och GrääS på Marten-
ne/thet therbittyda grönstas och snarligen förwiffnar.
Hwilken korta och förwanstelige Ltjfzttjdh/ hon och v-
tDi sin Walmacht monde sigh wänta och förespa/sampt
sördy sin Dödzstund offta betänckte och tel denända
särdeles lätit sigh behaga (HERrens Viestii Ord)vlhi
den 5. och 6. Verstn aff den 16. Psalm: Men HERrenar mit Godz och min Dehl/ tu vppehaller mm Slrftve-
dehl/ Lotten är migh fallen vthi thet lustiga/ migb är
en stönArfwedeel tllsallen: thesiljkes Ui sinLijkpredi-
kans Text vthwalt thet harliga SpraketaffProphe-
tenS Esai«6i.Capitel 10, Verst. Jagh ftögdar
mtgh tHZßranom/ och mtfn Stäl
är gladh i mtnom Gudt/ :c. Som m
nu hafwe hört aff thetta hcllga ofi at förkla-ras. Detze hennes t>t bi sin blomstrande Vngdoom /

Tanckar/ hafwernu Gudheffter sin Faderlige Allwe-
tandeFörsyyn fulborda welat/ och medh henne vthur
detta mödosamma Lljfwet hasta / sedän hon pa FierdeM tnan/forfi medh en FcberS Begynnelse/ der nast an-
dl e swäre Siukdomars TtlfaUen behafftat blefiren /
in tildes hon/ kännandes Dödzene ffarpa Ptjlar/ sigh
gerna monde bereda/ at möta sin Brudgumme och
FrelsareCdristo/ offta vpreppandes the Orden/ kom
HE)irelEsu/ kom/ laghärberedd/ hafwerochdervppa



vppamedh ftovfta Sannan/ efftev s<gvm* £sgft><fr*
dige Nattwardz Mnammelfe/ befalr fim @fai/ sin
HtmmelsteFader i Händer/ ochVa . nästftl-leone #i)c
»678. den 7- Januarii Klockan z- onVMorgonen/ stoan
hon».Hhr/ ocf) 10. 2>agac här i Werlden leffat ha-
de/ afiljdlt medh ali ©riihet/ och lyka som aff en
Sömpn intagen/ til at Id&a ftgl) SoilleRcittsärdig-
heetz Brude>Kiortel/ sampt bekomma den Himmel-ssa Arfwedelen vthi tW Lustiga/ ther <s3ltföie är ta*
fyUest och ett lustigt wäsende på Gudz högra Hand
ewinnerliga. GUdh som alla Gudsruchtigas Sm-
lar hafwer vthi sine Hand/ och mtet Dödzqwal la-
ter widh them komma/ förläne denne Saligelling-
frun en frögdefuU Vpstandelse/ och osi allom Christ-
trognom/när wtz stole hckdanstilllas/ett saligt Affsfedh

til then floora HERrans Dagh och det
triumpherande ewiga Ltzftvet.'






