
NäZra
chrchltzhe Wmp

Alment l Gudz församblingh/ spnnerheet aff
Predikjiolen brukelige.

Troonnes bön stal hielpa them siuta/ och Herren
ratter honom/och om han arstadd i synder/ warda the

honomförläma. Bekenner inbyrdes synderna thenenacheman^
dm/och bedeeför ider inbyrdes/atl he!bregd<? wstden. ?p me

mferdtzz mans bön fs.mä mpkil/<her hon alfwat ar..

51/. 13. HM war en mennistla sastm wij/ och tzan
blldena bön/slthelickestulle regnq/chetregnadeochinttlpä

lordena/ilrpaar/ ochftfmanader-Ockbadhaler/ och,
Himmclen gaffregn och lorden baar siin frucht.

Tryckt i Äbo ahr,656.



MPrManVW afpredcksioim
Margonßönenoch Fadher war.

SUW tackar tighmmOmmelste
genom lEftm Lhristum tin elste-

lige Oon/ at tu migh i thesso natt/ for all stada
och farligheet/ sa nadeligha bewarat haffwenOch
bedher tigh/ at m Dagh/wärdigas
mtdh bewara för Synder och alt ondt / at mitt
lefwerne/ och alla minä gerningar mage tlgh be-
hageligewara/ jaghbeftller migh/ min kropp
och Sial / och altftmmans i tljna Hander / tin
helghe Engel waremedhmigh/,at then onde fien-
den/ icke sar nagon macht medh migh/ Ameu-

31.
Mer PrediKm läses af predtM

len/ Bönen om
Söndagar och Söckne Dagar.-

Gudh/käre Himmelsse Fa-
/ pa hwllkens barmhertlgheet ckr in-

gen anda / tu som a'st wligh/ langmodlgh och aff
stom



sioranadhe förlater alla mihgernmgar/sswer-
trädelser och synder/ wll hafwe ly werr/ syndae
medh wära Fckdher/ wl/ hafwe mihhandlat/wa-rit ogudhachlige och förtörnat tigh/tigh allena
hafwe wij syndat och llla giort för tigh/men tank
lu icke pä wara föna mihgerningar/förbarma
tigh öfwer H snarliga / ty wts arefast älende wor-
dne/ hielp oh O Gudh war Frelsare för tms
Namps ahro stuld/ frels oh och förlat oh alla
wara synder/ och giff oh tms Helga Andes nadhtll at bättra wart syndiga lefwerne och fa medh
tigh ett Ewighit LE/ gcnom tin Son lEsum
Lhristum war HERra/ Amen.

(>) Tillägges om Söndagen / Msndagm ochTorsdagen thenna Bönen;

leffwandhe/ Alzmechtighe Hwighe
wars HErres lEsuLhristi Fader/

all tmgs Skapare och bestermare/ medh tm Gon
lEsuStzristi warom HErra/och then Helga An-
oa akalle wtj / Mistundha tigh öfwer op /för
then samma tms Sons lEsu Khristiförffyllan
stul/ then tu aff titt vnderligha radh/ Wille lcka
bliffwa ilt Offwer för wara synder/ och Made
honom oh til en Midlare och förtaghtinghare:
pa thel tu/ badhetinstranga wrede/ emootwerl-
dennes synd/sasomoch lmaßarmhertigheetöfwer

A« ytz



G cher medh bewijsa Wille i Helga och regera lu
offmedh tin helgha Anda/ försambla/ styyr och
bewara tina Lhristenheel/ giff oh nadh/ at M
vttzi titt ftnferdtghaOrd/medhltt heligtLefwer-
ne i alla matto standachtighe wandra maghe,
< Bewara war Konung och Herra/ war nadi>
ghe Dratning/then dngaArffurste/ och tzelalhet
Kongeligha Hwsettitt Helga Nampn tilahra/
och oh allom tll befferm.) Giffittgott werldz-
ligit Regemente/ förläna ost wart vppehalle/
fttdh och roligheet/ glff lyckftligharadh ialla
sakerochhandlingar/ gott ochtuchtigt omganges
Folck/ genom lEsuln war
som medh tigh leffwer och regnerar vthi een san
Guddoms krafft/ medh then Helga Anda ewm-
nerligha/Amen.

Sedän täfts Böncn förKonungentMedanwclr
nädigsic Konung och Herr ett.

(t) Om Tljsdagm ochFredagenlaseslhenna -

Gudh och Barmhertige Fader/
tacke tigh afalt wartHierta/för tina stora

och margfalliga walgernmgar/andeltgeoch lekam-
lighe/ them tu op tine fattige barn/nadellga giordt
och bewqsthafwer/ och jynnerligenaltu affblot-
ta nadhe och lmmhertigheet/ genom tm enfödde

Son/



Son/hafwerossaterlöstoch thet vppenbarat:
Vlbiudandes allom K?ennlMm/ tinanade/
Syndhernas förlalelsse/ ratt/ardihheet och thet
ewlga lijffwet/som medh et bootferdigt Hierta/
och cen stadigh troo/ thetta annamma och sigh
tllckgna. Wtj bidie tigh/ kare Himmelste Fader be-
wara titt HVOrd och Ewangeliumreent och osör-
falstat/bewaraochsiyrckOrdzens tienare i thes-
ft farligha ttjdher/som tillHiord födhastllla/ e-
mootalla ftlsta Larare.

Sedhan bidie wlj tigh/ barmhertiHe Fa-
ber/ at tu seer nadeligen til/thet werldzligha Rc-
gemente/besynnerligen til H: K: Maljtt/war
nädtgste Konung och Herre/ sampl H. Kongl:
MaPtz gemähl/war nadigsie Drottningh/ sampt
RtjkMs Arffursie/ Rijhenshöghe embetzmckn
Radh och Befalningzmän/atGlldz ahra ma först
echför framias
och fordras.

> - Wil bldhle tlgh för (sener2lerna och heela
KrW machten/ som nu dthe stadde äre emoot
RclkzensFtender.zsr RljksensSkipzftota/ och al
RllhenS dthWstNtng/och mem som landerRlzket
vchßegementet tilförswar och btfstand. Nswendt
HERre Gugh al olycka/stabha och fahrlighcet/
ech alffwWgnelse och framgang/ vchi alt thet som

taH



kan lända litt nampn tilprcjs och Hra/thenFhri-
stelige lclra til styrckio/ och wart käre Fädernes?
Landtllfredhochbeffydd.

Mthetsidste/ bldie wq tigh Barmhertighe
Fader/al tunadeligen seertil H och alla Mnm-
ssior / som i nagon nödh och bedröfwelse staddc uw
bewara osi iftan pestilentia och bradödh / ifta
Hllnger och Dvyr ttjdh/ iftan Eeld och Wade/
iftan Vproor/ och Oenigheet/ lftan Ha-
gel och Owader: Och forlana otz wart dageliga
Brödh och dppehälle: Wälsigna Bergzbruken/
lordennes Gröda och annat mera som lcknder
Rljket och Regementet/alla inbyggiare vnderja-
tare til wälfard och blfstand. Giff mbördes E-

Karleek emoot hwarandra:
Hugswalaalla bedröftvade som stadde äroi Smk-
dom/ wärck och Wedermödo/l Hechtelse och
Siönödh/ l Sorgh och bekymmer: Item alle sat-
tigeHnckior/ Faderlosa och Moderlösa Barn/
haswande Quinnor och Barnafoderstor/ led,«ga.
alla wägfarande / som stadde are pa fine rätta
resor/ til Land och Watn/ serdeles och i jynnerheet
them / som aff thenna Församblingen förreste äro/
at the medh helsa och wal vthrättade saker ma kom-
ma tll sitt igetl. i)lelpch o Himmelste Fadher v-
thur aU nödh och farllgheet/ ochbIU när o^/effter

thet



betlqder ach Monen och Weridennes ande 6t
sörhanden/ och när war LiMtijdh fulländatär/
sä förlossa ost effter titt Guddommelige behagh och
nadlghewilia/ifran thenna mödeftmma Werl-
den/ och legsaga H til then Himmeistä Hwighe
herlicheeten/ pa thet wij alle tigh nu och lil E-
wtgh tljdh lofwa/prijsa ock ohra mage/ genomtiu
Son lEsumHhrisium war herra/ Amen.

Thereffler tases Bonen för Konungen: Medan
war nadigste Konungh och Hrrre elc.

(z) Om Onsdagen och iögcrdagen iases LitatUH.
eller Bon.

Mania.
M) Zrie Eleison.OcDKHriste Eleison.
Kyrie Eleison.
HHnehörwarßön.

>W MeEleison.OOMiste Eleison,
Eleison.

Herrehörwarßön.
"Herre Gndh Faderihimme/en
Herre GudzSon werldennes

Frälsare.
Herre GughtuH.Ande.

Fötbarmalighöft
wer oss.

Warostnadellgh.
Waropnadellgh. Skonaotzmilde HeneGudh.



För alla Synder.
För alla Wiifarelse.
För alt ondt.
För Dtefwulens förMoch llst.
Förenonbradödh.
För Pestllentia och dyprchdh.
För Krijgh och Orllgh.
Förvproorochtwedracht.
Förhagelochowädher.
FörH.eldochwa°dha.
FsrthenewlghaDödhen.

HERreG«dh«.

Genomtin Helga födelse.
GenomWptlno/ kempmng

Genomtlttkorsochdödh.
Genom tm Helge dpstandelse

ochHimmelsftrd.
Vlhidödzenssiund.
PayttersmDomen.

Hielp milde
HERreGndh.

Wll arme Synoare bldle tlgh/
At tu tma helgaOhrlstellgaKyrklo

wardlgas stym och regera.
At tu allaBlstopar/

sierochKyrkionenare/ i helso-samma Orde och heltgo i!ef-
wertlewardlM bewara.

sHsr ost milde
HERre Gudh.

!

At M



It m all Mtterlj och Förgarelst
wärdlgasaffsiyra.

At m alla willfarande och sörfcrda
wardigas igenkalla.

At wtjSachanamvnder waraFöt-
tertrcidamage.

At tu wardigas i linaSlidh trogna
Arbetare sanda.

21l tu tm 2lnda och Krafft wardi-
gas tilOrdetglfwa.

At tu alla bedröfwade ochblödighe
wardigas hielpa och erosta.

At tu allom Konungom och Fur-,
stom wardigas Frldh och een^
dracht gifwa.

Attuwar Konungh/medh hela
thet Kongllga hwftt Nadh och
befalningzman wardigas wal-
signatrostaochbesterma.

At tll allom them som l Nödh och
Farligheet aro / wardigas tll!
hielp komma och vndsättia.

At tu alla hafwande O.uinnor och
wardigas wal-

siM och hielpa-

Hörosi wilde
HElteGudh

B Allu



Mkuallomsillkom wärdlgas Del-
soochHelbregdoglfwa.

Nttualla fatttgaFängar wardi<
gasförlossa.

At lu alla och Fadherlösa
wärdigas strstvara ochförsöria.

At tu tigh öswer alla MnnlMr
wardtgassörbarma.

Attuwarom ffiendvm/ Hatarom
och Förföliarom wärdigas the-ras Syndh Mätä och them.
omwanda. !>

HsrostmM
HErre.Gudh»

MMallawaghftrandetll Landel-
ierWatn/ l synnerheetchem/som
afthenneFörsamblmgen för re-
sie äro/ hwar pä finort/ wär-

. digas medh tina Helga
nadeliga ledjaga ochbewara.

AtwZruchtena palordenneMr-
digas glswa och bewara.

At tu wärdlgasH nadellga h ora.
O ICsu Eriste Gudz Son/ Förwmatlghöfwerost.
O Gudz Lamb som bortager Werldennes

Synder/ stolmchmildeHemGudh.
OG«dz



OGudz Lamb/ sombortagerWerldemies
SvNder/ hörostmildeHerre Gudh.O som boreager Werldennes
Synder/ ForbarmattghöftVer op.
Lhriste hör warBon/ Fhnste hor warBon.
Kyrie eleison. Fhriste eleison. Kyrie eleison.

Vnvcrjwndom chenna Bönen:
HErre Gudh himmelste Fadher/ eu som

vthisamyckin stoor sarligheet
lcke kunne mennistligh swaagheet stuld besiandcUl-
t»e bliffwa/ Förlckia ch krafft badhe til ltjff och
Släl/ at M alt Het
qwal och anfechtar / maghe medh tinne hielp öf-
fwerwinna/ Genom tin SonlEsum Shnstum
War HZRra/ Amen.

Sedän iascs Bönen för Konungen pä Mpredjk
Böne Daghar / thenne °-

warnadigste KommgochHEne/
alles war besta/hegn och förswar/ pa taag

bädetllWamochLand/ emoot RGensPenderstadder är / och hela Merneslandzens wäifärd/pa thenneresones lyckelig ända och dthgangbestar/
Tp bidie wi/alle Gudh Alzmechlig trooligen/Han
Wille befalla the himmeistä härsiarar/ the helige
wächtare/themächtighegodeEnglar/att the aro
KonZIMM pch heelq thtt KongKSelffapch

Led-



Adsagare/ochbewam HansK:MaAt ftan all
olycka/ffada ochsarligheet/ at wc/ matle imedler
ttjdhhöraoch Sporia goda ttjdender/ och andte-
ltgenfaKongl.- Maljtl heem medh Heljä och wäl
vthrattadheftaker.Willeoch Gudh HansKongl:
Maijttz alstelihheK: gemaal/wär nadigste Drott-
ning Faderligen medh äll andeltgh och Lekambligh
wälsignelse bepryda/ Sampt S. R- Arffmste
och Yerre/nadeligen lata tilwexa vthialder och na-
de/sit Helga Nampn lil ahra/ och Mernes Lan-
dettll hugnat och styrckw. Nadeligen sce tll Drott-
mnF CKlltting, Walsigna och bewara 3Mzens
höga ambeymcln/ Rad och befalnmgzman. Gudh
alzmechttg wllle och wälsigna alla Rljkzens inbyg-
giare medh narlng och barmng/
tnbördes kärllghcct och samdrächtigheet/at wlj al-
le samptligen/til the Hlmmelste fttdeltge Bonin-
garkallade ochfambladhe warde, genom lEsum.
LhnstumwärHErra. Amen.

Sedän ipscs för the smcke/
Brudfolck/ochandra sltjka ährander/ therefftcr iascs;

Fadcr war" och pa Sökne Dagar walsignclse:
walsigne ohochbewareotz/Henen

öfweropochware ost na-
dellgh/ Oerren wände sitt Anslchte tll o^

och glfwe op en ewlgh ftld/ l Nampn
' FadersochSonsochthenS.

Helge Ändes/Amcn.


