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Tu högsta tröst i alla Nöd, hielp at jag
eij ftuchtar stam eller död, När jag-
then bittra döden nu stal smaka, blifnar mig i sresteljen > at jag tig icke
försakir: Kyric Elceson.

stall jag läggia MiZ k
mu!l / och nar m«n om morgs-
nen söter m»F / är jag tK incet
til. Md thessa orden som äro ihesidsta i lobS 7. Capitel, bcgynner

j g mm ftdfta tahl t lämmerdalm til eber, som
i en 'ä anftnlig här förftmlade ären,
Hl Mada min blodiga vtgä.g af mereen. . Nn
ska l jag läggin Mig i mull lc. The emdr?gne
3 bj vrd cro tybeligeisig sielswe, och betzöfMingen förklarng z mitt exempel later g fwa tbm
eflertrvckellg.ste tillämxnmq, när pg sirMs
hufwud. tpä stupe stäcken, rch min stvNplzbe?ropp
mdergräfVes t jorden. At lefwande ww öfwer
the döda/ är en sak ssN wi nsftM dageUgen md
anhörandtt af the sä kallade Ltzk
ntlnme: Men st the döde tala til tbs lefwande,
sedgn the döde äro, wckes wara mera fttftNl;
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d ch sr thet sant, ewedan then hettga Skrift tyer
om g fwer oH »itnesbörs: Apostelm «Her:. Abel
taiar ännu anVoch hän dödtr ar/ Ebr.»2. La«
l«r Adel «getwm trona ochblodet, sedai, ha« likwäl
för fiere 1000. ähr döder sr: st har lag vck tävckt
t«l« nagot, fust jag icke alleuast til «itt borgerl,g«
llf, vtan ock »Dan Mmtttuaturligs redan ägodtsom döder är tv lernet som stal afstära min lef.
zmds träd är stärpt, och hänger mlg l liacken. Man
Gger l lNpwb»bili« creäere, intetleHu»
?K Z leä moletti»s pstienter perterre z n«c sortituäo

ett. Thet är en käckhet «fförftä det at
ero thet, somtyckes wara otroligtt; men thet är wil<
f ms tapperhet med tolamod draga fin tlwga korK»örda.

MäÄgeu lbland sder lärer förvndra stg cchMckia: Huru är thet möijeligit, at en Man som
-fianer sig i ett för werlden A olyckftligt och för»
rsckeligit tilstä jd kan för äuges öpna fin mnnn
H tala! Maa icke försmadelse ssuSesonderbräka

banS hierta? Man icke then ssywfochwahnheoer,
wmHans blttra öde hono» ttlvrlfwtr, ssulle förwir»
ra Hans fianen och minne? Gller sätte jnätm n<
ftme ckelig trög
sch steel, «t föra orden ech forilora Hans h,ertans
Wemng? Jag »öter kädana Tdra tanckar Nid
thetta gensl»ar ti vaka; t>>lnil tentit cru« innetvc,
«uc» <:or in c«lo öc c«!um in cotäe. Kropptii cch
the Utwsrtes Knren, weta hwarken Ofiw da e'er
bestor.nlng när hlenst är l hlmmelen, och hl»°

i hlkn»it.
War-



Watnet i lericho war lä ondt rch bittert, at
lnwä areua <cke drlcka theraf, men stdan
Pioxheze kastade litet faltt drunren, fä bef »st«
,iel godt ech hälso'a«t ».Ko«.B.«. 0« icke
bug!loalel«ens GUD of en oförtieNt «tr»or6,n«ri«

himmelff i ade hube osutit sin kroftlga tröst t »itt
»atta h erta och med thei samma för sckrat mi»
blltrawederwärdlghet, satror jag «äl, mj. g vtan
attalqettord. 0H ,uförr juhe?erNfippa«i«
blygd och jäwmer hade strsxt lacir ffy'a mig an,

sichcer/ och kasta mig »eder
Men std m min lEM h«r kyft mlgmedstniot»
muns kyssande/ ftdan jag fä t stnaka thet hi»»
melffa manna, sa har thet gädt mig som lonathsV:
när han doppade lpetzen fis
hanftistaögs», i.Ga«.l4. Aitästärjaghärps
thenne platzen«HEßrans kraft med e.t
sinne och förwistathiertal «tn GUD at jag för thet»
ta, ofta ftädt med ftörre häpenhet fäMtn Predit»
stol. Ru förftar jagrstt Pauli sprak: «ör han sä»
ger: Gäsom rhe dedröftvade/ mtn a?tidgwde/
ä.Eor.6. Thet sr numedmH<emchetliäanatte»«e« lus mänan: önffiönth' nsr ibland för wars ö»
gon ftrmörkäd, sa är Mwäl then dtlen af mallaa

'

som wander sigtll Solen lius och klar; äfwen fä
fa« mltt vtwärtes tilstand sr för dermörtt ochbe»
dröflveltgit, sa är lirwälmttthlertasomar dragit
af lEsu kärlet widt öfwer GMn, fu»t med fnd
och ftögd i then Helge?lnda/ 3lom 14. Ml»
jea I weta hwar igenoch GUD lheuna tlösten och !

lDtl min S,äl? fit f«arar
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jsg; igenom bönen rch ordet: med bKuen h« iegsom NwstS med stafHtn, kiapptt pä htwmelens
dörr, och m!g äröpAadentröstl'bruniordet, vhrhwueenwgbrickerenrllth.gwalelse< somettdäg»
gwnde bar.lsua.er then sötajle mlölk vhr modrens
bröst.

Ett endclste sprsc af then Helga Skrift har
warit mera krafligt at nprätta och hugM mig än
M smalfk som miu onda wer!d Mg tilf Zat hr
kunnat bekymmra: när igeno» then Helige A des
tUsty «dan thetza Apofteltne ord fulle mig l Hagen zEbr.iZ: .

pä thet han skulle Helga fslkevsirt egir blod, sa har han l,dir vcom sta«
/ thersöre lärom osi gH vt t,l honom i la«

Zret ar bara Hans smalek / xvij hafwe här in»
Zen warachrig stad, vcan rhen nlkommande
sött wy, sa haf.va ther Md thesst tröstefuLa tanc«
lar kömmit imM sinne: O mtu doraste Attrlössrtz
lEsu! när tu gick ut «genom lerulai»msstadz«
port at «da och vudergä som en «isigicrnlngzman
zä Golgata en wä dsam och förbannat roiHens
döo; sä har tu wisierligeu ta reda» i tiu atlwetenbetz
lius sedt. at then i Bwerige förachtade
i dag ffulle ga ulh igenom StoLyolmssödea stadz»
port at halsöuggas ochdöen sörsmädelig död, men
mm aldräkäralle lEm then smälek som tu bar,
när man begabbade tig, tunjade, spottade tig i an«
sichtetochritahemedyufVudetatng thenhc.detu
awrigförtie«lt, tuwKrshroueeKonung, hwsrtöre
wiiie tä försm ? I? swarar han mg, mln

at jag idGssulle Helga och hsMgÄ
tin



tin smälek; bwad ssu^ejagnuannsttäl-ckaä^alt«
la? Har I3sus af kHrlet til Mig ickc v,dandr"g!t
sig a! bära Min birgd. ch stam, E wäl jsrmNoin
staden alt til huftvurskulle vl«heu och pä kortzct: sa
Vll jag ock af tackftmhet til bmom gternaidag gH'
hjt mye i iagm a. b>ra Hans m?äkk: jag
Hans smäitk: tv itraft sf then heNliga närmore

fom aremeUan eKtrcgltEUDzbawoch
thesllksum; OlagcrlKsuerhel,lngMSiaws
Ildandeann,somthet»oreda?-z egi^ Här
heterthet: hwadthen
ena wännen IM, c«n lheu beNeua sig af,
therföretagcrjsg IVlurätifi»digyet cch ban tager
minjmälek; hantagerminabl d-rödaiynder, och
jag tager Hans blodiga fönie«st; jeg 'cfwerochlidcr
nu ickt mer, vtan Ehristus lefwer ochlioervuMg,
rch jagi honom: alliakan hwarcken sinäiet eller för-dömmelse wsra i miq, to jag är lEhnsto.

Nsr jag nu pä thetta sättet med trones ögon
miOkorsthemMttanscr, sttyckesmig. atistMet
för thet, jag efter Eder mening ssulle,ta pä thetta
ruNmet cch blyas, taa jag twart om icke nog glä«
dia mjg ther ös«er, at jag far then «ihran af Nin
GUD, fastickeioffuld. d!)chllkwälnägorlundai
smäleten, Hans Sous beläte liker blifwa.

Thetta Hy ett pzlaäoxon. en wörk gäm cchgalenstap ien naturlig och werldzlZg NeaL?Dassinne: n-rculoz kuude icte öfmrwwna 6nt3UlA
för än han häfoe honom opp ifran jorden, hsns wo«der. Ss länge httrtat baugcr wid creaturen, ochär fult med werldenes kärltt, sä hätiger ock tactet
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,fö« forstä-detzögon, the icle kunna begrlvahw
,tu mat sch sörma kan komma af th>t döda
Lnjontrs as; thet <ir: GUDz Barn, fast
the mwärtes stutle hefwa thet sp arasie elände. dcch
af cch vnder thtt famma finna mwsries hos sig
<n cbegripelig liufiig hugsmalelle. Thetta säg.r
zaH, fö's!är och »et en nawrltg wenn stm imet
«f; wen walsigliad »are GUD! fo« bar öpnat wig

lögonen: jag imatar sörma» som gär aff:Mre<Dom.B 14. Ty sedän jag esier enswsr
lamp, tägorlunda igenom GUDzNädeharlärdt
then röd»ändlge ChristeLdoms iitxl, som bestär:
ln «bneZiltwne lm. i förlakanded of o§ sielfwa;

jag ftmt öfmeraifwlt mlg helt ochHalen GUDt; aär min wilja atdeles fördranckt och
! vpswulgen t Hans wilja: sä at GUDz wilja, och min
wilja är en wilja: jagwtl hwadhan wil, tyjaa är
försäkrader, at hau fom »inFadtr och min GUD
wtl mig »cke illa jag «et alt hwad mig händer,
thet khmmer efGUD; kommer thet afGUD som är

Källa, sä ma te thet wara godt: ar tbet
sä kan jsg intet annat än g'ädta mig theröftz»er. Och ther hören I orsaken, hwarföre jag»ed

Apostelen sager: bedl öfwader, men a<tid
glader. »lientä lensu f«!ix vei «nkwlix. Itl,

, gen är lycklig eller olyckllg, at en annan
i «om före a »vara som en sielf ar förnögd och

osörnögd mcd sttt Hand ochwiZckor, säjluckiigeller olycklig. Iftenmlgann, ochblifwen
3 intet annat warse, si bkdröfwelft dlogd cch st:M
»för mm jD lyfter mIM öZWwedG:e-
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phano opp äth btmwelen, och jaK,serredauitrona
Eroaan, raufirdightt, frögd rch solighet, med
hwilckcn mm lEsus rsttnu, mg begäfwa stall.

<a lltet som smalekeu kanröra mig, sa li»
tet kan ock dödseltt fruchtan bekymra mitt hiettä.
Dödm/ hwilttn sf Job kallss; fölffräckelsens
Hoiiuftg; han är för en naturlig ssia fase«
ltZ: döbsens följesizg för en obotftrdig, föm är en
mörch ewtghet brinnande af elb och sw fwel är för«
ffräckellgit; Men ett GUDzbarn, ft>m har WtMt
Nfl Chnsto, som g'ordt »honom sin kalZelse fast, och
igenöm trona Gt ett öfwertygande Andans witt»

< hiertat om stn salighet: thtt auser döden /

som stn högsta winmng. Sa giör jag nu ock:
Huru stulle jag hata döden, som intet Mer hela
werldfeus härllghet, wara wärdt en finger'knapp,
emot den salighet hH» förer mig till: Hutu stulle
j«g ftuchw döden/ som aflängtantilenovtsällelig
himmeijk gladie tckeachtarthetstdstahMgttmcrsn
ett läppe<bet. Wältomwen kära töd! wälkom«
men min Moses! köm! kom! och för en plägad I«sraelit vturEgypten, hwarestPharaos fougdar on»
da MennWor betungat bonom med swärt arbete,
och giordt honom Hans lefwerne rätt iurt.

Femton ahr hgr jag utom thetta Rlkch grän-
tzor fö<gt Krijgz äfwentyret, warit i larnrch
boijor fänZe» vnder fimderRysilir ochTurke,r, ochvtstatt the fsrligheter, soM dylika swarahandeller
med sig gemenligen föra dcchicke sa mycktt ängM Vch qmlt mitt stMe at icke
the »ä-gfaldige grufweuge lögner afgiftlge mord«
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tungor fast giordt «<tt hierta b!öb»nde: jag
har med enDavOfältkäuna, hwad rhen falsta
tungcin kan giöra / och hwad hc>n kan vtrat»
ta / hsn har warit mig säft»m ens wäldigesssarpe pilar/ som eld i enbarsrra / Psal i o.
jag är istmde laLd blefsen huggen c,re gl,6ii Md
fwardetsmun» och thet har giordt sweda t Noppen,

jag ar siZgen <,sis medmunnensstläd
sf inlänffe och det har pa ett myckei
Msärit fiälon. lagbersnller mig för GUD wara
en lbland the förnemngaste och ftörstesondare, jag
har med en Manassc Wycket Ma giordt, och stor för»
argelst ästad kömmit: Isg Ulsiar ock för werlden,
at jag har haft mängafelachtigheterochbristerz
deu q Zicks eld som ifödzlsstundeu afarfsvndHnSlu»
sta vpländes j tnw stäl, har osia sedauithen t,l«
zaggnde a deren, med miO eglt miffnöyellagit vth z
fyrdcrfwenge flHmmerochlägor, men thmasäger
jaa nu likwai »ä mitt yttersta; hade en Christelig
karlek i Met för hqt och afwund mtit wäsende ut<
tbdt, gldrig hadc M2N ansedt sta.rmr eiler grandec
för balken/ at tala afEvangelw, mycket miudre
HM man utspridt fä försträckelige iögner vm mi»
pzrson, hwilka werldsens domgre en gäig til mitt
försNsr stal vppenbara. at the aldrigw. ritsanne,
tä man fa se om icke msngen med M har sökt,
swärra, beliuga och c»!unimer2 mig pa det hsnför
egne begäaye stAmstycxen (the jagimet kunnat tt-
gs med) stuiie läÄa bg jstörre trygghet, jag sager
nu som en sanning med hwllcen jag Zsr in i ewlg«
beten! ehuruM jag ettWmr mig, Wed Mlsom



som grunda fig l Sweriges antagns lag»
rä<tel'gen wara dömder ttl döden, sa wet doch
GUD ot thet sa är: nsmligen hade lögn,
h«tt och afwund mig icke la mocket plagat och tug<
gst, hadejagaldrlgidagstattpächettastället;
thet har blifwic min sial längc at hc» när
tbem / som freden hara. Doct läfwat ware
GUD, soi, läter then dagenkl«rna vp, pä hwllken
jog bltrtagenvrKedarshyddor, och gömdcrvnder
Hans tiall för then onda tuugans Nu up«
VöZer han mitt hufwud öfwer m'ne fiender som om«
tring mig aro: Ty wil jag i Hans hyddo lof offra,
jag lvil stunga rch lossava HVRranom ewi»nerli«
Za. Men fareu hsn, bort< bort! i förtrettliga
tan3ar< sow wiljen blapda vnder ming;äd«e.
och förftöra thet nöyet jag har af min salige dödz
betrachtelse: O söte död, Mg längtar efter tig fa»som eu dräug astundar skuggsn, och en dagakarlat
bcms arbete ma wara ute. Zob. 7. O l«l'ga död
Miu Kora wlnnlng.

Jag kommer af ett bwsand baf,
Pä raita glädte stranden/

M>n kropp han lägges, (under gelgeu) igrof,
Lat ttggiq «set/ Min GUD vptager anden,

Vr morttet lommer jag til llus,
Vr fattigdom t!l ett rikt husFran oro lil god hwily.

Rär PZilippus Ksnungen i Maeedonie»horde t«las om staden Acheens förtrc.Aliga stön-bet, sa bZef han säpickhagsd fablifwaägareaf
saMNs, gt han ynrade zlglthessa Ut!,««
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url,s me» sst, Vel «uro vei iero ellici»l»: Af thtNNllstaden M bllfwu mln, wil
«mg »r eller sward Dadkomma. I g wer och sir
en annan stsd,Jerusalem so« där äfwa» tllär; l^bi
be,toluni pr«mi2 m»jc»r» erunt corum <jeL«
äeri», hwarest «ig chäntar ett sMstip af E' gwr
och H^lgon, hwsrest iag lckeallensst sin «a,
tH i gemenftip med Chrlsti förtlarade Lck«men
(vmf hwilken en endaste bwdstymnde adra tan sa-
lig giöra) vtan där jag öctfinner all salighets eslla,
mmligen thm stora afhwilkenSanstchte,
ovtsäljelige wallust strömmar pä kropp och siäl stg
vtgtuta, och thet »ed en sadan förnöyligomwe,-
lli gat ock efter iooo. milioner abr (jaa talar pä
mennlff.lgtsätt, tyihmmelenräknasicreähreller
M, emedanaltarewigt) glädienöfWcnsany,och
sa söt wara stal sombouwarithetfZrstaögMbleck
wan koM i hilVNeleN, milli saräescit j»m ter»
t, cum ccxlum cogito. föttheuskull sHger j«g: kerrc»
esici,m ut l,«ec urbz mez sit, igeNVM stelfwä Böft
welsyxan wil »jag öpna migidagwägenochporten
til then staden, och jagfönröttsts icke, ändoch min
vtwärtes menniM förgäs, ty Jag wer mm de-,
dröfwelse then cimmlllg och lacc är / föder st»
genom ett endaste hugg) af sig enewig och öfwer
alla matto wichcig harlighec / 2.Cor. 4.

6e LK,LI>IdILK. p»u!isper oculaz, inux viäediz «»

tem, 82uä", blundä lttet tgm mcd ögonen». och
strax Mtufa seen eVig glädie. Ia nu tackar jag
«in GUD, at en död och himmel är. Och thetta
är nu hlvHd jag mist til Mia egen tröjt har Velat
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tala o« orsaken til min frimodighet, ö"ssande at
tbet mä te tlena them M lägun warning, Km af
sätunrogbet (jag milintetlMMdere) GUDz
AvdeS Radc,gäfWor t mig försmädut, therigenom
«tve then hickmelsta tröjtene krafttgamerckauvt»
työt för thet somworewldigtochnaturl!glt. Kare
»«inner jag tawr icke här om til then at jag
stulle öfwer tdartotldtga cchogrundadekär-
iettlöst döma, de; neil.° jog gör thet afmedliosu,
de, cch HllickeatllkolengrzpatGNDzßsmare-
Embete pa I «cke magen falla therigenom vtt
Hans hämnd lch vnder HaqS straffHnVe hand; ty
thei sr judielf' ochettförmcitigtftretaMde, st en,
Menmjk a tillrot kuuna döNmaom thet, soml
han< nsstee wwäne? fördolt sr thet är allena en,
«l,,«Ä?rafGUDzA2wetetihet, cch hanätthene»-
dste omtanr^»Wk'lhlertatochpröfMnlutarue.

Nu »ä der jcg mitt taal < gemen M >
sö» M MstäVeS Lrett, ech eMcdan jaghit förderäridag tä chenre Mtzen, at afi sgla min jordista»

lä h<r tte>at befiitatmlgthesom, «IM död stoitil tzeMa thenna sormamng ia»'
wiMelse i Hcn lpder sälunda af Phil. 2: i».
Gkaff.r n»,d fruchran och vaftvan/ at I mä«!sa ige wmda. HwlZctet är aftven thet
m?, som Petrus isi' l.Gpift.i: med thesia orde»vttrpcker: Kä jecr ti!/ ae I vei cheeta iLdere
e>ände wa dren i rabdhoga/ v. 7.

plinm, hsr fflifHit om Muliwcden: Oculu,'
incipit monelicloZperne. I<W liftttzd är theN.Mnd,»
we^ldö.eii bigMner thca öpna egonen: M>.d otz
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Metlnlffisr sr Man en bcss. ffenhet» <3 tWe
WZrtijd förnöitsamtstrid'r, <äl<ipge»t>lefweijor-
dlstomsorg, iwäUuft vchsiikerhet sä tunne wtzal-
drtg rätt ste och bestnna, huru förgängeliglt lhetssugge wäsendet t werlden sr. som wij wtd största,
bäde troppens och DälenS fahra <ä frigt efterfike.
Werwen förblwdar osi «ed stn bedrögel'gu fiä'd,
z>ch thet gär som rkilolopKen stger: omne lcntbi^.
le polirultl lupra sens»m impe6it lens,tiunem»

! vtwärtes sinne». vlifwa jgeno»the emellau»
,

3ommande steemfärgade lustat, förhindradeitbe«l raS kraft ech wärckun, fa at en wendz ig finnat
Menustiaärmedstendeögsublin», ich hörande
Kron döftver, icke anuorledes ön eit

, fll?gs Folcksom bo wid Nii-Strömmen, om h- il«
ta cicero (sa ftstMt jagrä» mtne ili Bomn>o 8clpio»
Ml) ssrifVer: at the, för thet starcka täiitt cch

, brusandet, fomwaUufalletpatbenorzenglör, synes
Vafwa mist hörsien. , Ga aro the jordist.- lMar til
theras stnnen försoffade vchförbwdade, the runna
inted se syndernas styggelle, intet se ny- Födel»

- sens nödwä dighet, tutet ft säkerheteneeftrdöme»
ligä ändalpcht, the lefwa »ed werldcn cch «m o«
Med hopen, men underaltg.öra figaldäh vvom
saligheten. Med sadan blindhei är menn ff.a,be«
tagen sä länge hou fär lefVatAl ro cch
iotdiske s ölie: Men när HERren bcgy r hemch»
ka v,6r GUDz Mt och Marärofajtnadn gälen,
när Belials back«r begynner brusa, ucr sam eut

! wakr ar och börjar examinera huru mZn h«r g'ordt
fin kallelseiChristo, nsr dödm hvMmedeuoftUg



MM, och helflvttis läga sä godt som
syndaren vnder aukchtet. Ach tä dtgynvesför!
gonenrä öpms, dawll hicrmtafförtwlfianst:
vch mWMan i stycken br»sta < synde
vdd och samwetel agg stlära st m takek
war i fiälen, da fär maa iee stti innersta förderf,
blir fyndaren förstwarse, at hau är rä:t en^«e,rsom
försträckelse för sig sielf Ta wll tben Pharisei.
fie ratlfärdlgheten intethielraj neyach! ney. ho»
täuer iuttl profwet i «nfächtnil' stund. GU
Mttftrdlghet dundrar och tvchr the säkre st
Chrlstue lherss del mcd sscymtäre i tyeu siö som b».
Ver sf eld och swofwel. kxperte cleäite Kupc
-then som har försökt, wet bäst tala ther z
Tyerföressger jag: Willen iv! dgä ett saforstnks
lellglt samwmqVal, en sa olidltg pina i M
(ehuruwal om thetworesaGUDzbehag, wille

«t han «llafäkresyudare,
fächlnings pr lade, och fä lärde them tänva htt
säkerhtlea h«r at betyda, bwad synden häriM
rcdan kan sstd tomma för ä g.stifiä'eu, bu
b t er cch odrägel g en blott försmat cf fördö.ise» ör) lag säger än en gäng, wtljen I tcke
xäng >t med then ricka Purpur lunckaren lyf«
ta tdra bgon vp. lch se Zibraham la gt iftäu.förmanar Kg eder, at I stryken fakerhetensv ur ögonen, fer vPp ilGsu Nsmg, gripen Vd
Saliahets wärck med alfvar au, fkaffit m
fruchtan ock däfwan at salittt wmdcn.«n '



vwr werlden, och bar «n vmgärgelselhimmelen,
«sr thet starred«n sägodt som < dören afewigheten,
safarthetsomlagmärcker, ettliu<, h»llketöf«er«gsr aAaboelärdaswettl werldene: lag har ocklä-
fitvagot; Mennu fi"nerjagho<mia, atemella»
thetllus,si>wböckerhHfVau3tandtlforstäzdet;och
thet lius, som GUD genom ordet vnder en hög an»
fächtnlng har lät<t vpgät «lälen, sedän hon ifräy
Treaturerne ärdrageniilhonom, hwilken jagmed
David kallsr then földolde san ingen och then
heMllge wtsheten, ör en saltoraMonad, some»
Mellau Ma< anta han förmörkad är, och Esolm nar
Boa som tlataft om middagen stwer. Therföre
»sr lag ithetta as GUDI förtal.ta lius wär «ldz
ThristendoM anser, sä fmffräckes tngatfätzahwad
M menar: dock för I«,u kärlet skull som mig
drtfwer, ytlrar jaaminä tanckar: Ach! lag
tar at thennetidseneChristnetttstörftadew bl,fV«
fördömde och ewinaerUgen sortappude; Orsake»
ech grunden til min ftuchta» ärthenna: leg hr
i wm Arrest wed noga fiit betrachtat GUDs ord»
uing, efter hVilken han i stlt ewiga fauni, gs ord>
har lafwat fig wilja glf»a mennlff an
Men nHr jag ther efter pröfVat nar»arsnöeChri-
stend>», sa har j g tänckt, hwad VMa sabe;

K«c lunt ver, ,
>ut N2! ttc,n lumU, dlin^

Ki«n», Antingen mäste GUD gä iftan fin ord»
n yg eller tunna thetze Chrlftne imet blifVa salige.
kMosupKelne troode som hebningar. men lefde
dugdmare än wära Christne: Wi tro som Chrlft»
m, mmKfM stMbgare an hedningar, jasom dlef.



lar i mennistloKroppar förkladde.Til hwad ständ
jag wsnder wig. med ordets lyckta i handen, ot
föra , fa sinner jsg alt wgra vZfyit med namn
Ehrlstne, nomin» 6ea!l?l!ti, mund,wä»
der och Bt,tB.Christlle, the ther tienä GUDi
och tiAka : hwarvtaf kommer the??
Jo theraf: at man af en ogrundad fördöme ig
lnbiluing giör sig en latt tancka om salighctenes
erhällaAde, ratt som h;mmelens dörr stulieofsig
sielf öpnas för hwar och en, sasomPew
sts dörr: Men wore thet sa, hwgrföre stulle
GUDs Anda sa innerligen förmsva osi, at wt
med frucbtan och bäfwan matte skaffa war fas
Ughtt. lag säger som en then lngen dcl mcr ta<
ger i werlden, och föriheLstull intet behöfwer
hyckl«: Thet mä wara Prest, voÄoe
eller Blstop, om han intet strsffar ochförkastar
thet; at the flaste lutct gä widare, vtansiä st!!l«

lul7-l/3e«l, vti then vtwärtes Gud«
achtighettnes öfuing, om hau intet yrkar pä för<
saeandet af werlden och o§ siclfwa : ON HMwenar at trona pä Christum kan wara vtau reu
kärlee til GUD och war nästa; sä är han <«

blilid ledare, en Vaalit, en falftProphett ige-
nom bwllkeus tunga Satan andataiat:
Hans lära är allsamnian Hnd och han prebiZ
bar bannor och motsäijelft / Psalm. 59.

En ewig oroggelig sanning än tbet, at tro»na pä IESUM glör O saliga: Men Alt -är
V och
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och thet: vtan helgelse kan ingen st GUD. Vbr.
lg. Therföre the som Mia goda wärck, e» he-
llgt plXcitt lefwerne ifrän trona the stola en gäng
med theras oboteliga stada förnimwa, at the
intet förmä atstllla hwad GUD< rättfärdlghet
öfwer syndaren sawmanfogat, jag meuar Eld
och dock mörcker t helfwetet. Apoftelen säger,
wi stole staffa : Ordet t Hans svrat har ett
särdeles eftertryck; och wises thermed, at thet
är icke nog, röpa HERre/ H«R,e, eller med
ludarna, här sr HERrans Tempel, «i haf-
wa then reua Luthersta läran: Ney thet for-
dras ett arbete i kärleten en stadig kamp, ett
klöttsens korWstande, ettwerldsens försakande,
e» «äzdgiörande pä Himmelrlket, ett löpande
efter Elenodet, i. Cor. 9. Ingen kan förneka
Mig thet, at juApostlarue ochtherasLarlungar,
the förste Chrlstne förstätt then rätta falighete-
ne< wsg: Thcras exempel maste usst Christl lef-
lyerne tienä ostil efterdöme. Men tager nutbeu
hellga nya Test«mentsen< sä wäl fom Kyrckio.
Historien för Vder, sä stolen I fase, at the
icke stannat vthi blotta preblkau eller tundstapen
vw Chrlsto, wycket mindre vtt the vtwartes

«en, the yrckade
»a tronee fruchter, Ehristelige vygder. Mheligt
och strsngt lefwerne. Therföre siuter sä:
Antlngen hafwa nu Apoftlarne och the forste
Christna warit narrar o« the »etat, at the pa
e» beq»ämligare M hl, kunnat bliflra saliga.

vch
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Schlikwälförsakat werldsi;atuöi>e, ochalthwad
theras uaturltga sinnen kuttnat Mna; eller oH
äro chesse tldsens Ehristne!ä 'gt iftän then rätta
saliqhttens »sg. Gkaffer med ftuchcan och
bäfwan at I falige warden.

s» Ehristm behöfVer istet tänckia/ ät M
lcke vnder sin »andrings tld bar i werldene,
kundc wara glad och förnögd i siit hlerta. fast
han wed fruMan och b.ifwan sörjer för sin sa<
lighet: Jo «ycket wäl; thenne frucktan förftö-
rer intetglädien; vtan hon btVsrar ofi Zllcaast för
säkerheten. Tyerföre säger Lutherus. Mai? fiiF
ner ingen gladare menmfkia an ezt Gudfr ichng
Chrlsten. En dotter som har fadt en ffiön och
lostbarDlamams rlng vtaf siu Fader, meb theu
för»aning ho» Eal wäl se tll, at hon itke förlorar
en sä dyroar ffiänck: Hon har fruchta, mm
autastörreglädie; honfruchearatho«iäEeigm
igenomwärdsiöchet oO oach samhet st Ne föri r«
en säförtrafllg rlng, hon fruch ar der skeds
de, skuäe ho» förtörna sii Faber, ho»
glsder sig liewal «era; hon gläder ffg ZfDee
Fadrens goda hlertelag och fton aläder 3g öf-wer theZ tastbara «a stancken. Sä katt
hos elt GUDs bam fruchtan och gl»d!e «ar»
tilsa««au.

7-tttullj«nul kallar iii Ehriste l 8alutl« tui
«»lnbuwin § salighetenes zindantzare; El, Lm<

B L d^n<»
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dauhare maste beflita sig at wöl kunna behaNa
l»l,ncen och jämnWigt» troppen, giör han ett
falstt steg, la kan han lätteligen salla, bryta
hals och den i stvcken. Salighetenes wsg sr
trang, smal och siipprig, gar man inteträtt äu-
da fram sä faller man tll höger i säkerhet, ttl
»änster i förtwifian, pä begge thera «attet störter
ma» sig l helfwetet. «.«clolpK en Förste af
Kait som vndcr Keiser lhen i. had<
erhällttmskllligeSegerwinutngar emot v«neti».
n«ne. förde l sitt Wapn en lunafru som i ett
fat med darrande hand bar m«t at ett Leyon,
«td thtLNa öfwerstrlft: Lemper ,n temere.altld
i ftucktan. Wl bare wara haf»or l swsga kar-
ien, therföre säll <ir then sowallestädes fruchtar
sig: Menthen so«halsstyfär faller i olycko.ords.
B. 28. lnlr» un»m e»vern»m cum lupo
l,2blt»nz «K lecutuz, har en Lärare sagt,
ett lamd som ligger med wargen len kula. fruch,
tar och bäfwar stadigt. Ach! h»ad hafwe wt lu«
tet sä wäl l som vtom oh, för glupande vlfwar;
werlden är en röfware kulo, gar o«,
lrlngsom ett rytandeleyon at vpsiuka, therföre
tteuar eder GUD med fruchtan, och srögder e,
der med darrande; Skaffer med ftuchran och
bafwan ar i saline warden. När man har at
förwsnta en hsrilg belöntng, sä achtar man in-
tet «öda eller arbete, salighelen i himmeten är
sä owärderligoch GUD sielfwer är;
sä lvlda han är sielf ym salighel alt iallow, om

man
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man oF stulle förstsffa sig heune thet med, at
mau glck midt ige»om sielfwa helfwetet och all
»erldenes marter efter then samma, wore thet
intet förmycket: Ett endaste ögnaolecki himme-
len kau altsa««aus betala. 0 blinde jordenes
trälar! hwad staffen I? hwsd arbeten I? hwad
lopen I efter? ähra, llikedom werldsiige förwä-
ner; älznior» OKrittisno. HMgd är sa<
dant, en stuM/ ett damb, ett wädcr, eller at
jsg rent vt ma ssja med Paulo, starn och träck
äret. lag «il nu intet ta!a med cder som thrist,
ne, ty tä wnde jag af GUDs Ord oemotsäijeli,
gen bewlsa eder at ett GUBs bar» aldeles tntet
bör sträfwa efter nagot saoant, nej; ChristuS
säger: samler «der riredomar i hiwmelen, hwll-
ka hwarcken rost eller mahl tunna förtara. lag
wll nu allenast (liscurer, och handla med eder so»
föruuftlge mennistlor, och lemua thetta endaste
til edert »oguare eftersinuande: Lst wara o
Menniskla «t tu t werlden stulle hiuna sawldt,
at tu wore en ögare af the mäste lordlsse lyck-
saligheter! st är Hnda, som lag pa»inner «lg
hafwa lästt Ho< koetllium : dlema t«m compo»
s,t« ielicitzriz elt , ut non »ligu» ex p»rt« c»IN
tt»tn« sui czu«lit»te rixetus. Ingt» är sä lycktllg
eller förnögd med sitt stand och wllkor at intet
nagot ännu lil Hans önstan skulle fattas. luge»
menniffia bar sgt na»sin mera aflordiirtnöi-,
je och tlmmelige lycksaligheter än Salomo»,
men sedänhän ige»o«rä»tallawälluster<3retz,

B 3 s««kas



Mkat och pröswat alt, fäffer ban thermed ett
<äow-t omdöWMe: v«nit,B VÄNitÄtum. Fäftnge,
ligher. B an twlftvel har och then
GudomeUga Försyn. thermed, atwannöije
M nedre aldng är fulltomligt, welat gifwa osienhemzig pamintlellr, at wi icke stuLe fäftawa-
ra tanckar wld theita jordtssa: GUD allena är
centrum yuietivum, Wär siäls Ms hwtlo-punÄ.
Mcn jag wil ännu ga widare och lämna Ng O

then tanckan, tu kmidefäi werwen
all hwLo tilt tötzllga sinne förnögde; sä ftagar
jag min wann, astu icke cn Pilegrlm och wau<
drwgsman? ffal tu icke dö? ja thet gamla för-
hundet Mr fast. Chet är menmffiomen före,
lagr en gän« do / men sedän domen. Vvr. 9.nu mennlssmn dö, som hon wlsscrliben ssal:
auliit, vita äetineri, jä är thtt ju tN oför<
swarlig darhet, at then blinde Staien, intet är
ymtänctt om ett godt qwarter til qNälien , jagmenar Lär Uies ietnade-sol.är.nedergasgen.

Predikaren säger wsl l Bokenes 9. N7en-
nissicil, wer sm tld intet. Och thet är sant:wen sm död wet hon lltwälat hanärwih; him-melei« wet hon at han sr härlig ; helweiet wet
Von at thet är grymt; Ewigheten wet hon at then
ör oändelig;LifWet wet hon at thet ärkort: thetta
M ldet We«mssiau. Ttzetta trorhou. ochantä
hekymrar hon sig allmast om thet lom 10, 20.30.
Mer fim Dr (wn ffe ock icke ss msnge dsgar)

tunde



tunde tienä tll kroppsens och thetta tlmmeligallft
wets nödtorft, men thet som then odödeliga siälen
i ewigheten stal autingen fara wäl eller illa af/
thet sörjer hon intet före. 0 leruftlems blind-
het! hwarmed then jordlst-sinte trälen fa siage»
ör, at han icke besinuer hwad sm ewiga ftid
tllhörer.

Iblaud fiere därachtige handlingär lag sag
i min wandrlnZs tld, har jamwäldenne warit;
jgg bar känt e» Person som köpte e» hästförgo.
Vliksdaler, men uagontldtherefter red han ho-
uom til dödsthermed, at han jagade efter en
Hara, then han änteligenfick Muta och kunnat
salja pa then orten för vngefär 5, 6 Stvfwer
efter »ärt Mynt; lag tanckte dä denne Hans
«Kion hörde vnder the imperlnnalia, pmnitetZ,
ptzet, puclet öcc. Me» tusende resor större ga<
lenffap bega the sätre Mennistior, som theraS
siäl thenHlmmelsta klarheten< glautz, theuobe-
gripeliga GUSs strs en för ett spott«kiöp af
werldsitg MMa och en ftychtig syndig lusta,
Sata» öfwerlata. Ach l EsauS darhet. GUD
ssapade hela werlden lnnsm 6 dagar: men uär
I3SUS »Me aterwlnna then forlorade Sa-
ligheteu, sa mäste han «er än treMo ahr lida,
arbeta och dö för then samma: Thet «aste ju
w«ra en owärderlig statt, hwilke«l«SUG
ige»o« ett sä blodigt och längsamt arbete osi för-
wärfwat has»er: WMe tu 0 MelmiM ta sa
llderligen försptlla jhettaclenoäetztheOreLä-

B 4 tsm



tom ost nu fruchta / at wi intet försumme
thec lofee som ar at wl ingä i Hans rollg-
her: och ar icke nägor idland osi tilbaka
blifrver. Lärarena mena, ltt then förbön hwll«
ken Ste»hanus giorde stenades har om-
wäudt Paulu»: jag wll nu som en, then ther
gar all werldenes wäg, fälla en hlertinnerltg för-bön/ för the i synd och sakerhet lefwsnde Sia-
lar,at GUD wible igenom thetta «M walmen,
te <al som jag uu wil försegla med mitt blod,
röra theras hiertan sa, at the mätte vpwarna af
säkerbeten förr an the aldeles bortsomma l döde»
och fördömelstN. Okaffer med fruchtan och
bäfwan ac j salige warden. Nu ssyndar jag
M ändan af mitt tal, och ttl Met pä mttt Lif;
wlliandes biuda hwar och ea här l dödligheteu
ett langt och ewlgt Fahrval.

Fahrwäl Stormäcktigste Swea Kouung

sons öga ware wakande öfwer Edra Cronor!sa öm Molnstoden s«tte sig emellan
och Egyptierne / sa ware GUDs mächUge dc-
stM emMn EdersMalesteter,ochEdrehemli-
ge iamt sffentel<gefiender!HE3lrausSalighkt<
Md, Hans högra hand bewsreEder, msom
en ögn«sten. at I «agen i Hans kraft sakre bo,
för ase falsse EsNpltngar och vppenbare wä!d-
sancheter. Ochemedanl ngeren jen förwirradlar,
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yärne-tld, sä önstar,'sg at GUD Wille gif«a
Eder Msnner til Räds vtaf Ifaschare Barn,
o» hwilka star: At the woro förstöndige
och wiste hwad Israel giöra skuUe / tä ti-
den sä krafde, och alle theras dröder föigde
the<as ord. i. Chröu. 13: 3,. GUD läte E,
ders Maijesteter sä kunna »id fiutet af Edra
dagar, thesie tunge jordistatronor för IsSU
fömr uederlagga, at Iefter döden afhsnS hand
mutten vndfä rättfardighetenes cch ähroncs o«
förwauMiga Crono.

Fahrwäl Swerlge och i syunerhet Tu
KoNgiige Stsd Mine
daZar aro framgöngne som en skugga/
men m HiLRRE blifwer ewinnerUga/
stat vp Gch förbarma tig öfrver thetta Zion/
ty ther är tid at tu ast nädelig / och stun,
den är kommen; Psal. 102. O Sweriae
thtt mä wara hur thet wil, sä dör i«g ändä for
tig med ett käriigt hierta: lag önstar therförtf
at «nitt afhuggnlt-hufwud mätte bekomma tig
sä wsl, so« <3)eba Bichrl Son< hufwud nyt-
tade Staden Abel sedän lhet «sstaglt wKr. 2.
Sa«. 20. Ach! at then grufwelige GUDS
wredes storm och the grymma olyccs böljor,
som sä häftigt siä vpoa Ehrt 3lcge«ent« och
»älfärds Stepp, «ätte uu med «ig sachta
vch läggia sig, och at jaa wore then rätta
Iou«S, «ed hwllkens utkastande vhr steppet
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och Locieteten, Wreden och stormeu vphörde!
lag sager intet mera, me» I Swea Inbyg«
gare, lsseu med msget eftertänckiande the sor-sa Aderton r der «f thet andra Eapltlet i le<
wsalems Förstörings Historia, hwilkenfinnes
gemerllgen iPsalmboken. Yxenärsaätilroten
pa träoel. Fayrrsäl Stockholm, hör milt Md
och giör bättri^g.

Fabrwäl mwa Wäuner läten thenua min
DödV, art wtet bekymra Eder; ingeA är salig
t söre 6t hau dödde p 3 sm Sotesang, blef be-

med KMespel och Lit-Sermon i
Ksrcktsn: Ingeu biir fördömd therföre at han
Vaishuages. Man sa hcter thet: äro
the som dö l HENrauom; Lika godt pa
hWgd M thet gZller. Dum tlbi illiena s,t« NÄI»

l«t leviuz tua pnrcaz. KoUUNgar , L-nerZler,
Lt2t«.mm!l>rel hgfwa dödt en sadan död: Ia
mera, Han som war Ma Konungars Konung
CHRISTUS är korgfastat, Lrenner ma
wäi balshuggas. Tiden som alt ändrar, giör
ofta ät eR naNn som i döden war försmädeligtt
bltr efter döden älsteligit: GUD wälsigne Eder
miVe Manner här i llfwet, och före Eder sa
lyckligt lgenom jämmerdalen, at wi fä mötas
i GUDs Rike.

Fahrer wäl miue Owänner, läter theit»
blodlga offer försona ondstan: Salomon sä-

ger:



ger : The döde förtiena incet mer / man
haear och afwundas icke rvid them. Predik.
9. Cap. Wlljcn j än tugga «in ssogg«, jag
mtnar mitt namn, tbet tan jag ntet hlndra;
Mcn jaZ wet <tt thet, dock icke thetrlngaste kan
bekymr» mig , ty jsg siunger som ett GUDs
Helgon likafult förnögd, mcd Cherubim och
Scraphlm, Helig/ Helig, Helig och Halle-luja för Lambscns Thron ewinnerliaa. Fshrerwäl, jag förlater eder, GUD wälsigne eder!

Fghrer wäl mlne for thetta < Ämbetet äl'
skellgeßröder,nutrognaste följesssgare M minDöd. I«g sager om Eder , hwad Paulu<sede om llne sataste wänner: Thefse äro al-
le m,ne medhielpare til GUDs Rike / themig ock waric hafwa til hugnad. Col. 4.Hwad jag förmodade, dä jag t,l min vprättel-se och trost , Eder sf then höglofiige c°m.

begiärte, thet hafwer jag til mitt nölje
sunnit: mitt berömkau intet gagna Eder; men
min waMguelft som en t werlden förtappades,
stal wisserllgen kraftigt glfwas Eder. GUD
wälsigne Eder i Gdra ämbeteu, at I sasom
Tordöns Varn Marc. 3. meH Ordets SwärdVäldeligen ma kunna förstöra SaKmS rike,
och i HERrans kraft taga kämpano» rofwet,
lyckeligen ryckia branbenvtur elden ochförasyn.
daren lfrän sinä wägarS wiLo! GUD wälsigne
Edra Perfouer, «dra Hustrur och B»s» wed
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all tilmuellg och ewig Wälsiguelsc! Fahrwäl
min kära Skrlfte,Fader Herr con«6i; tack
förVder alfwarsa«We förmaning och tröstesule

Fahrwäl Herr 8cli!-ö6«, tack förGdra tärar ochtrognaFörbön. Fahrwäl Herr
pnlietk. tack för Ehr sota hugswalclse ochtröjt.
Fahrwäl Herr , tack för Ghr mig ftrst
glf e hiertstyrckande försäkran. Fahrwöl Herr
Qavelin, tack för Sängen och 3hr redel!ghet.
Fahrerwäl allesammans, tusend tacksäljelse för
Ehr Karlek, Ehr OtKrtrutenhet, Ahrt Mdlt-
dande och Ehr Wänffsp. Igg w l recommen»
6e« Eder alla Gudfruchtige tbenne StadsensI-wänare medthe orden. som Avostelen brukar
om sin trogna Lpzplirnclita, r!iil>i). 2. Sä
anammar nu med glädie thesie i HERra-
nom / och the sädane aro / them häller i
«vördning.

Fahrer wäl alle, so« hHr församlade
öreu , Näde och Frid af Hlßranom wa»
re öfwer Eder ! Later nu min Slal fa häl-
la thes Himmelsfärd och sitt Triumpher<
liga tntog l ihet nya Jerusalem, beledsagad
Wed tustnde Edre trogne suckningar / bedien för
wlg ett Kyrie Eleesou, och sälien : GUD wa,
re thenne Sondaren nädig! O Himmelsse Fa-
der vptag Hans Stäl och Anoa t tina händer
förIESU dura Försontngs Död! Amen.

Slung.



Siunges först när lag kommer pä Platzen:
Tig ware lof och pris o ghrist,

walsignad är then:c.
När talet är ute, och jsg kläder af mlg

Vlacken, Hatten och reru^uen.
Siunges thenna vers:

Min llader tladas af, Ktin
synd o GUD begraf:c.

Mr <»g lägger«!« »tder pö Stchestöcke».
Siunges:

IKHristisarjagsomnarilttc.

EIM



SlullgeSsom:

Hwad ar thet ät at jag mitt sinne
qwäljer etc.

UD M: Hanhar ett w^tsame
PH Mig / fast han ther fitter i thet

hoga/
Doch Hans försyn min hml omdrar:

GUD styrer/ men Hans wäM aro dälda;
N>i wapr om wi ell' sälda/Cher fahr ftm fahr.

M K.GUD



GUD styrer alt: wört wect/wsrt löpa/fita/.
Otz hwarken här yiör hcklig eller rika/

En öftvermackr air i sm hander har:
Ett fäfängt hopp wär wälfärd osta stielper/
Men oförcanckr osi ofca nägot hielper,

Thet fahr som fahr.

3.

GUD styrer alr: Han stfrer Folck och lanbef/.
Han styrer mig/ han wrider nlr och wänder/

Som näden thet ett' wreden har befalr:
Ett liflöst aas kan mat och sötma yifwa;
Skall intet dli / man mKst thec sielf fördrifwa/GUD alr.

4.

GUD styrer alt/ hrvad han til wärck harämttatt,
iLn dödlig machr mäst obehindrar lämna/

Mor GUDs befiur än aldrig konstla Zalt:Han glör rhet rätt/som andra Ziorde trokot;
Han glllar cher/ som werlden hölr för rokot/GUD alr.

f. GM!



5-
GUD styrer alt: rvi möste litet «da,
Med tolamod/ och trsgit hopp sorbidaHans hielpestund; wärc kött behöfrver salt'Men när GUD ser at riser genombitit/
SK wec man el för'n ther är söndelstirir/GUD styrer alt.

6.

GUD styrer alt: min sat har fätt en ände,
Rör man wid eld sö blifwa fingrenbrände;

N?en eiden har sm nytta rusendfalc:Som genom eld pä en ?K«nlx födesGä ock fast han wäldsamlig dödes/
GUD styrer alt.










