




cOKMS CX^VVI.
eller

En From och Glldftuchtig SialsTro-
innttliga GiÄDIE«ROOP.

öfwer
WarsHmGochFrälsaresMuKhristjHuyneligaoch
FrogdtFulla FKDELSe.
Författat utbi een Kon och Ensaldlgh

pä Mrel effter ilhrO Wdelse 1694. som ml (Gudh forläne lyc«
kosmnpl) mgäl i ödlniukheet ftaingft

wm/ och st<ll<
«f

TrpcttiWiborgh 169;.



Vhe
HöghHhrewnrdige och HZgbLärde

VomProbst och Kyrckw.
Hecrdc i Wiborg och 85:

'ki-im. widh Kong!. Der
/ftnulnastlides/ Fadf,.

, Högh Ehrchorne ocks DyOb - Ädle
!NUU DmuProbstulNlUl (^"M^

AYrude K. Moder.
Sampt Dhe

Ehrebome och Dygdcrytt lungfnm:

lungs. SCHMIDT.

I SNK-

WnMrälsteligeVysirar/
osser«-ez denne rmqa D«cht till cen
ien doch Wälmenl NvÄhrs Gäfwa.

Cen



« 8" lofilgh s«d/ af hcdna leedh/
M» Dhe Chnsina hasira »dkat/
Htt lill hwar ann/ .medb Mlldan handh/Nhe NpÄhrs Mwol stlcka<:
Nu fordrar wist/ min ssvlihkesi plicht/

Edcr dtlt stmma göra/
gafwor mmn/ sinn/

här inne alt ftamföra;
Och medan mam ctz siima kan/
I wcr!den bland tmg alla/

Som lMre <lr/ an 'IESNS Ur/
Thet man kan^nbefalla^.

Dhtrför iagh Ehr/ IhmIESUM kär/
Tlll UpÄhrs Gafwa st^nckel/

Soin alla wcht/ M och Siähl/Fran Dtfswuls onda räncker/
Bestydda kan/ medh mechligh hand/

Att inK' Ehr ondl ttllwöndtr/M sorgh och pusl/ till Frögd och
Snarliga han upiändll,-

H«n är/ sn Parlor Mär/
Och alla Hola fieenar/

<l»t< ltjknas tan/nagor fölftnn/
, Wi<d lelum iag sa meenar.

Upsan förtz,)/ medtz mildan hy/
Then dicht Ehr nu tllstslfwes/

Föltldra^



3i,',ldlar Kär/ och Spfiwr här/
Aj Gonlig plich; chei gifwes,

Oledb önskan fioor/ a« Gudh som boor
I himlen/ tächtts gifwa/

Gin näd,r m,dh/ sampt Fredtz/
Sä läng I här mäst blif»a/

A« HHr b,ga/ »ängh NYA Ahr,
Med lusi »ch gamman/

bch ssdst fa fia/ när Hldrm gräs/
Will sambla allts^mman/

Vlandh helgon all/ söruihan <ahl/
I Ewig Frögd ech Gamman /

I himmllS högdh/ medh mpckin ftögdh/



SmilgtS m der vtn I^e<o^t::
AfHllnmelsHögd ing kammen :c.

pä lorden m<d M mon,
O§ födder ar Gudz egen Son/ le,

sus >lhnstuS lan Gud och Man/ som
aj all nöd hielpa kan.

Han är och allas Saligheet som ljonom
Mi ödmiuktzect/ tienä» och latahoosslg boo,
will han giswa en ewigh roo.

Fordcnstull läl ch warawisi/ redo anam»
ma Cbrisi/ mcd glädie cch medwpc,

tm Frögd/ <om liflrktsör afhimmels högd.
Och gifwer allom saligheet / som Fadren

hafwer os;beredh/ att med sig mhi h>mmtl«
ryt/ lefwa i frögdh Gudz Hnglar lijl.

Therför lat ol) nu wara glad/ och mM
ch hcerdar gä asi<d/ b.stoda hwad GUT
Mrförlänl/medan han sinSon,l,ll op stndt.

Märck nu miU hierla/ hwad thet är/ som
Al ttubbänfinnerhär/ M älHemn lesus
Hans nawpn/somlpgpassgwär lMH^n.



Äsar wiNkolnmmo lesufijn/ booimill
hierlas rmga ssrijn / och täi iin glmitz ultzi
mitt finn/ lysa ehwad iag ckr ul ell inn.

Vnnäoesitwro Herle blhdh/ williagh
ochsa lofwa alchfth/ ail lu tig harförncdrat
fa/ och i trubban. legal pa siräa.

Wore therför thenna werlven sull/ medtz
ädla sienar lölfochgull/ sa wore hon doch>
mpM klccn/ alt wam ligheen st ngh alleen.

Tvsilckcs dyna/ !u lagst uppä/ war
höö )chgrofi halmsiraä/ lusom doch en fött
mögenkolig/ äsiöffrhimblarochfolckmang.

Sij sä harchei behägaltigh/ här medh i
sanning läramig/. att werldzens prachl och
saftnA präal/ inleNunoe för tighbefia-

O lu kärcsse lesu gör itnboning'
nihi milt blöst/ och hwisia altijd här hoosMig/
att tagh ma et< forgäta iGhz.'

Ther af iag alltjd glader är/ prtjsandescis
minleju kilr/ medh gladermotzh och liufiig
säng/for tin nade och gafwor mang.

Och lackar lighsör gamblaHhr/ som n»
lyckligt tll «lndag<w afstyrdt är ondt sä mat-
geluny/ osthänoalunnasi alrstulld.

BidiandeS tig för tin godhcet/ att lu osi
ochfransahrligheet/ bcsspddauchi dellaHhr/
att inMn oi) onol göra D.



Mrd line Helge Aiglarsssar/ bewamkH
ochlag/ ofi ftan'D efwule„S sal-ssa list/ hwar med swtfsa w,ss«

FörUn of; tlne Helqa Näbli/ bekröön
medh Ooda Radh och Gadh/ gis häl''a/Frögdh och Noo/ 'sa lmge
l Wcrloen boö.

Att Wej ma 4chva i G dsi FrM/ H
Herre, GUlh' allari Lijdh/ g<f WaKr

och al! öfrclhtet/. äocka/ Wähl.gätig sir tin Godheet.
titt belga ordz och sn/ «lltldh

Sär hoos of? l»!ä fa/ all lärvo n och
tälltti/ O GUD!,<fta,i osi drhf.

Rcglera Hh O Herre B'iidh/ i tben-
na korla wanzrmgz wdh/ Bcwara Stcv
>er/ sa och Wälftgnamedh Tm
mitda handh,

Herre GUV för Bön<
hör och ftäls ftan Oäde/ Btl?Ydd«
Bsi till K"pp och Slahl, och tagli
fiost ulhi lltt ltöll.

Att Wij ma dhär förulhan lahl/ sröq«
das medh linc helgon all/ och lefwa sa <

Ängla Choor/ medh ligh O GUÄH i
Glädie stoor.

Tal»



Thes ssiee ligh loss O Fadel Ksr/ a« lu
o§ röd.Zz wolden <°r/ och stlndhe hljl tin
Käre Eon/ «ll Of: mhas lin h.mmel<
throon.

Tack has och Herrt Icju för
tln foora Wätzlgzrnmg wst/ att lu l<A
här förnldrat och ofi srälsK fränhel»
wch qir^hl.

ThHÄes och <hcn h,lge And/ som oy
Mdb gör biisiä'dh/ nu Hhm
Ew<qh för sin floora och Helga
Nadh.

' Han ftielpe ol) af doZzenS qwaal/ frsn
lsisnna sargcdoal/ wij magc dä
i Frössdf, och Roo/ < Himhlen »andra/
heos GUVH >oo l

AmenHerreMstiAmen.






