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Hänen wihollisensa minä Häpiällä puetan;
mutta hänen päällänsä pitä Hänen Kruu-
nunsa kukoistaman. Pf. 113:18.

se suuri Jumala jonga kautta Kuningaat ja
Ruhtinat Hallitzewat, niin armollisesti on lu»

waunut autta woidelouansa,.on yxi runsas lohdutus
niiden moninaisten murhettewalla, jotka piirittäwät
Kuningaalista Istuinda. Turha on meidän ajatella,
että tämä Jumalan Istuin maan päällä, on kateu»
delda ja pahudelda rauhoitettu. Se on pikemmin
paamaali sen kiukuisembaan päälle karkaureen: ja separas Kuningas on usein lewottomammari tehty,
oman Waldakunnan lewottomilda jäsenildä, kuin so»
taa Himoitzewaisilda Nabureilda, ulkona Waldakundaa.

Alammaisten waltamattöman welwollisuuden me
tunnemme, että se on kuulla, rakasta, ja kunmasa
pita, Heidän lailtststi Kruunattua Esiwaldanja, ej
ainoastansa sitä hvwa ja stwia, waan lnyös sitä tui-
ma. Mutta jos en me sitä wahemmin kohtaa mon»
da Beljalin nuestä Maakunnasa, wieman N3alda>kunnan mielda noudattawalftt, joidenga sydamme»

stä



sta ustollisuus heidän Kuningastansa ja Herransa wa°
staan on warastettu, kawalain Naburitten myntä-
tyllä kullalla, pelkurit ja Hämmästyneet il»
man Häpyä edesastuwat, roffa kumua palkoja ja
merkejä ulosjaetaan, mutta wilpia tännänsä wetäwat
ihensä takaperin waarasta. Simein weljet jotka roh.
tenewat, ehkä ainoastansa salaisesti, kiroilla Herran
woideldua, ja ulosorenda myrknansa, tahriarecus Hä-
nen purpuraltsta pukuansa. Omaa parastansa ka»
AHwaiftt alammalset, jotka imewät ytimen niistä
terwellifimmistä ja parhaista aseturista, niin että yh-
teinell kansa saa ainoastansa wahdon ja kuolan hv»
wärensa. Ulottamat alammaiset jotka estawat ne
parhat toinuturet. Petolliset lVirkamiehet, jotka
julkisesti suusansa edeswiewät Esiwallan kaffyt, mut»
ta salaisesti nijn toimittawät ettei ne tule jälkeen e-
letnxi; jos senkaldaissa sanon minä löyty, mikä lrwot-
tomus yhdelle Wallitzialle, mikä kiittämättömys Ku-
ningasta kohtaan, jonga kunnian pyyndö, on aino.
stansa tehdä kansansa onnelllstri, ja wielä mikä mur-
he rehellisille Miehille maakunnasa, että ihmisten o.
ma perhe on heidän wihollisensa. .Sentähden Hl?»
nen wihMsensa sano Herra Herra minä hapiäila
puetan. Jos mvös yxi woimallinen, vlpiä, ja u-
Eotoin Waldakunnan Naburi, lange Waldakunnan
rajain sisälle, matkaansaatta peljästyxen ja häwityxen,
uhaten isolla sotajoukollansa liikutta sitä Kuningaltt-
sta istunda, joka on kaunistettu kunnialla, wiiMdella
jc, wakuudella; nijn taita kuitenkin yxi lumalata ra-
kastavainen Esiwalda olla lohdutettu ja rohkia. lu.
mala seiso hänen oikialla puolellani. Hänen wi-
hollistnsa sano Herra Herra minä tzäpMa pue-

tan,



tan,- mutta päällänsä pits Rrun»
mnllja kukoistsslnan.Tee Rnotzin Waldakunnan asujat, tämä on mei»
dan kuuluisan Kuningaammc korkian kiskon jälkeen,
kuin minä talla hetkellä puhun. Woiton Jumala
on nykyisin Kruunannut Ql^Bl sen Illmen
Sota aseet onnellisella ja Kunniallisella woitolZa woi'
mallisen ja röykiän Waldakunnan wihoZlisen ylihe. Ur<
hollisesti on hau takaisin lyött), ja kaykön nijn taik»
kein minun Herrani wihollisten kansa!!! Taiwan ja
maan haldia on jällänsä andanut Hänen woideldnllensa
uden todistnren armollisesta lupaurestansa;
HMsenja lniltä häpmllä puetan. Tce tiedäuä Riwtzin
Miehet mitä tämä Kuningas teille ennen tehnyt on.
Tee tiedätte mikä Teidän welwollisuudenne handa koh-
taan on. Mutta ej hän pyydä Teildä muuta itzellensä,
waan ussollisuden ja kuuliaisuden, kunnian anda hän
Jumalalle. Kuka on sijs alammainen ja ei seura Ku-
ningaansa esimerkiäi Kuka Christetty ja ei tottele
Hauen Christillistä kästyänsa: cmdamaan Jumalalle
kuin Jumalan kaikki sen kuin me toimitamme,
stn sinä Herra olet meille andanut. Ei meille sentähden,
ej meille sano Kuningas, waan sinun nimelles olkon
kunnia.

Paetkat tästä te Äpärät jotka ette tunne sydämme.
jänne sitä armoa kuin Jumala meidän armolliselle Ku»
«ingallemme ja Isämme maalle osottanut on.

Polwianne notkistakaa: te Rnotzin Waldakunnan
awiolapset, nöyrillä ja Kijtollisudesta palawaisitla sy.
dämmillä Herran teidän Jumalanne edesä, joka on mei-
dän wäkewydemme ja pakomme, yfi apu nijsa suurisa tn»
ffija kuin meWn päällemme tulleet owat. Halleluja: !.'


