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l Wottgl.Wap:tz
Mr aldranadlgaste Konungz och Henes/Hogdtbetrodde Man/Nadh/ plXliöent vthi -SöaloftKongl. Haffratten/iStoorfurstendömet Finland/och 6eneral Qeuten»nt afcavalleriet,
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Förnähme och Hederwärde Ledamöter ochLemmar/Andeligeoch Werldzlige/inom ochßätter/Dampt vthom/ c?v,/.Kiöpmäns och Embetzmäns Stand/
M<d alle andre afhwario Sland/Wärde och Wiltor/ sample-

W hoglährade ych GudÄstande Hhsrare!



Nadh af Gudh Fader/Frtzd och HelsoafHCßränom
lEsu Chrisio/i den Helge Andes Krafft/at i dettaHhroch man<
ge wäfignade sicre/ bchallade T«eßavidj Hiellar/Troon/Kä!>
leken ock Hoppel/ hallandes för all Glädic/ at falla i mänga-
handa Fresitl e! .'

Csus Chrisms altiallom.
och heetar mehr an alla Vgnar / fast desKropp / som

166. Gangerstöne an lordm/och
! Mn os 1264572. Mijl: MenlEsus CHristus är oH

näst/vplnser oH allesammans. M- altsamans/,

l. t7o^.

vpsyller altochwarckaralt godt. Som hargiordt: AtEders,
Lxceilch är afdettvhrmmesgamblaGreftveochFrWeneHlel-
telÄmillä I.,cu?on«kun ?ortu,w!jd Montßos emel-
lan Schott-ochEngeland/ nampgifwen asdenTappre
WeHieltenuhlle.
Mlchrösrande/ vthstod mycktt ondt/det llomeru§ widzöWgt/
mm Oviöius Medes kort författar:

ulyssegMcdhTijo Ährs sahrliga Siöfahrt/ är osiwprdW
ittDygde-och Tolamodz. är DygdochWW'
heet/hans Stalbröderäre 2«imi moms, Sialenes Rörelser
til godt ellerondt. Dygdmes Wiga idkare ga behaldne t«
genom/mendes förachtare/ intagne af kötzligh Wällust/
Mderftvas afß7rcneni2z Ssttg/ circes PraNg/ polypkcmi
TwangochHafzbölliors Bsng. EnMigh Pygdenes Al-
starewar Eders exceiich Sal. Fader/ Her Oswersten IO«
HAN LICHTONE/<2omes,l.idel-82ro, Zc^vcz^u»
lÄtuz 6e uiykl portu, Grefwe/ och Riddare til w'
Weshampn/ sa tildes HögaWijsheet/ochFörfarcnheet i
alla Sprak/ bruklige iwoch vthom Luropa z solntildes widt"
begrepne Reesor och träftiga förhallande/ vnder den glorwör-
d:gsteSweaKonungSal.GUSTAF ADOLPHS seger.
fäua Wapn i Tystland/bewWandes/löm elliest/ alle «cc2lw.
ner, och tanär denne Heroiste Konungen föll widh Luhen/
i6p. dm 6. diovemb. vpvfrades och sielf4. Mr der esster

, . 1636.
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i6;6. widh Witstocklsta Slagst/ som en rebeligh Kruqs-
hielte Ah Davidz Hieltar! EdersLxceiichSas.K. Morbroder/ Hen Qeneralen TORSTEN STM-HANSKE war och mberömd Hielte/och hwUarhär twarKyrckio/ides med härltgMpi«plnowälbeprydda GrasSlttkemödos-Hielte-ochDygde-Fotspar hnrock Cders Lxcel!:tzman«Kgen trampat. O/at wtz tilbörligm kundom wördn denaHe-
ders-Crona! Gudh vnneEders exceiienh en rolig Älder/hoosch lonMh blefnnt och Tresnat! Eders excelich har anamatnligh fomen GudzEngel/ja som lEsumChmstum siels.Eders Nade/ -herLandzhöfding/sampt Eders harligh-
och Karligheeeter/ asheela FörsamMngen/hafwa ock bewWmigh alt godt. Vptager mm Tacksäyelse i denna Nyahrs-
Gastva och Soolnrkel. Onemm ar Kongl. May.ttwar aldranadlgste Konung och Hene/ i Letzonetz Tekn/sean-des sa innom Kongahuuset/ pä des Högt-Clsteliga K. Fru-
zuoder/ Gemahl ochKonAßaru/som pa des heela Nhke/rundt omkring Cirkelen/ mmpt pa denna Stad och Försam-
bmg/afhwuno Stand.Althoopbmder lEsusalti allom;
David och Jonathan/Konungen/Kongahuuset/ och wy alle
Vndersatare/en Siäl och itt Hierta.' harpasöNaallemme
Predijkmngar/ demmgh harhullit/ sajom o s<jn,i2rius,i den-
na Christeliga Församblmg sedän 1679.«. 1000. Vöne-
stunder i6;B.men ttlsörene i brede wid mmtragne Scho-
lX-Tienst/464. ashwilka;o.
3e/och derasKongl. May:ter cle6i«r26t>. 24.Fmsta iKcvai, 2. i
Äbo. Men extrZolciinarie pa Reejor/ har t'Mo/ Stockholm/llbsala och elllest/ so.gör mhoopa: ,173. Hwarafarklart/ des
ar Gud mttt Witne: huru mg astundar allas Edras
heet/ ashlertans Grund/i lEsu Chnsto/och beder: at Gudhoch alles war Fader/ wu!ewara öfwer Eder alla/genom Cderalla/ och i Eder alla.' forbliswer

Edtrs kxccilentzcs/
Eders Nades,

Och Eders samptel.Kcklighelere
Trognesie Förebibläre



Vthi den aldratzeltgasieoch högstloft
wade Trefaldlgheetz/ GUdzFa-
ders/ Sons och ttzens Helige
Zlndes Nampn! Nmen.
u HERre kröner Ahretmed tttt go.
da/ och ttn Footspaar drypa as Fet-ma. Säger den hei. D<wld vthi den
65 Psalm/ Elssellge och vthwalde i
HEAranom ZEsu Christo försam-

' blade. Här lärer David - at man ssalansee det föregängne/ som all annor ahr/ sasom en
Crona/ där medh en lungfru är beprydd. Tysasom en Crona medh Perlor/ och en Krantz medh
Vlommor/ altsa omsättes heela ahrer medhGUdzNadewiilgernmgar. At HERren GUdh gifwer
Währen en gröön/ Sommeren en guul/ Höösten en
blas/ ock Wintren en hwijt Kiortel/ krönandes ah'
ret medh Nade/ sasom medh en Sköld. Ah'
medh denna Krans och Crono ähro wtz trönte;
medh denna mangfergadaKiortel/ ahro wij öfwer-
tlädde/ sa l>Ua wara LMagar/ som i dma
ftamflutne Ahr 1687. Begynnom derföre ater at
MatamnyßlomeKrantz/atomMlllennyParle.

A Ero-



2
Crons/ medh detta/ i dcn heliga Treftlldighcetz
Nampn/ i Daghingangne Mr isgz. önffandes otz
itt Davldz Hierta: MittHiettä är reedo/ GUdh/luitt Hiettä är reedo/ at iagh stal siunaa och los-wa; En Davidz Mann: lagh wil lofwa HCr-
ran/ i allan tydh/ Hans Los stal allestades wara
iminomMunn; IttDavwzLefwerne: Oat mitt
Lefwerne hölle tina Nätter medfult alftvar. Tac-
ker derföre -HErranom/ ty han är mild/ och Hansgodheet warar ewinnerliga. Ru sane Istael
(det WerdzligaStand) Hans godheet warar ewin-
nerliga. Nu säye Aarons Huus/ (thet nndeliga
Stand) Hans godheet warar ewinnerliga. Nu
saije the som HCrran ftuchta (Huushäldz Sta°n-
det) Hans godheet warar ewinnerliga.

Wtz vpyözom GUdZ Godheet och Nadh/ medh
denna gambla lulesang:

Nar ICsus Christus födder war/ie.
Läter otz nu tilbidia/ och knlibötza och neoerfalla'

för HErranom/ lhen ossgiordt hafwer tilsittFolckochFosterfar/ mnerligen suckandes om den Helige
Andes Nadh och BMno/ sanandes idans heliga
Nampn: O Fader war som ast t Himblom/ :c.

GUdh Alzmechtigh höre mlldeligen och nadeli-
genalles wara Böner/ Amen!

?/1,/. f,

i,;,4>

?/.ss-<^.7

Votunu.

NyahrsNfftonsängs Wext. 3:
MMHneKsraste/scdäGudzwarWGMrelsims Godheet och Käp

ltgM

?<>.;: 4 f.



Vatuin.

Txorä!
k/?He,. „

2,5. s' ö«

llgheet tll Mnmffwmavppenbara-
des/ lcke för Rättferdtghetenes Gw
mng stull/ som wlj gtordt hade/ v-
chan effter sinaßarmherttgheet/giop
de han ost sallga/ genom then npta
Födelsens Badh/ och thens H.
des förnpelse/ hwtlken han öswer osz
njkettga vthguttt hafwer/ genom
warFrelsare ZEsum Mtstum/ pa
thct wtj stoleRättftrdtge warda ge-
nom Hans 3ladh/ och Nrfwlngar
bllfwa «I ewinnerttgtt Ltjff/ effter
Hoppet.
MWUdh Alzmechtigh wari ähra/ för sitt heliga
WMoch saliggörandeOrd/ han förläne ost til sitt

itt ratt och saligtgörande Förständ/regere Tungan/ som Ordet föra ssall/ sampt Uhö-rarnas Hierta/ som det stole annamma/ och göre
begge figh til behagelige Instrumenter ock red<
staper/ Tlmen/ hsr ost HErre tine sattige Barn?
Amen.

Wtz läsomi Elffelige och vthwalde/ i-YErranom
ChristoZEsu/vtdiEsthersßookzp.Capitel/atnckr
lyen ogudachtiga Hamans Förflagh. at alla Zu-A dar

3



4
dar ffulle ftrgöras pä en Dagh/ i heela Adaswe-
ros IWe/ bleftil intet giordt/ och ludarna singe
sörlof/ at hempnas pa sine Fzender/ pabödbDrot-
ningenEsther twenne almenne Tacksiiijelffcs Dagar
mmbl. den 14. och 15 Dagen i den ManadenAdar/
ährligen at fijra och bega. Vthi hwilken «itton,
achtas

i. ludarnas elendes TA
stand/ at »3M2N wille dem aldeles nederdämpa ;

sa är igenom ena Mennistio Synden kommen t
Werldena/ och för Syndmes stul Döden/ och ari»
Dödeu kolnmen öftver alla Mnnustior/ effter thealle jyndat hafwa.

is.
nes Tilstand. Ty ludarna blefive satte uhr en
stvar Träldom/at the ssulle alle dödas/ in ienhär-
ligh Frtzheet/ at de bleftvo förssonte/ och finge lmm-
nas pa fine egne Fiender. Sa haswer ock H<kt-ren ICsus giordt osi M somPaulus sckger: Tac-
ken Fadrenom/ som ost haswer beqwemma giordt/
lil «e deelachtige wara / i dhe heltgas Arftvedeel s
Mftt. Hwilken otz vptagee hafwer ifrckn Mörck-sens wHlligyeet/ och hafwer firsalt ossvthi fins
elsteligeSons Rtzte. Ihwilkom wtz haftveförlos-
ning/ genom hansßlodb/ nembliga Syndernas
förlatelse/ effter Hans Mdes RUedomar/affhwil-sa hanotzrundeliga deelachtigagiordt hafwer/vths
all Wijsoom och Klstheet. här achtes

/,/. LycksaKghettennes TA
stand/ at Zudarna blefwo försatte vhr Träidsm <

FrWeet/ och meoh Frtzheeten i en stosr Lycksalig
heet^

übi ot?ser.

I. Btatuz

tll.

Albert»!».

F.



(5)

heet. Och detta tit aminnelst och styldig ihugkom-
Mtlse/ Hollo och celediersde the then fiorlonde och
ftmptsnde Dagen/ effter. Drotning Esthers och
Maroachai Besalning / medh wenllgh och tro«
fäst Ord/ vthi den Tolffte Manaden/som tallades

/ ahrliga: Ty i dhe Dagar/ woro ludarna
kombne för sine Fiender/ och i den Mana-
dm wardttheras Sorg i Glädie/och theras Graat
iWellustwendt: Therförehöllo the them förWel»
lusts och Glädes Dagar/ och sende then ene them
andra stäncker/ och deelte medh the Fattiga. Sä
haswe wij i warHEßra ZEfu en stoor Lycksalig-
heet/ som den heliga Himmeistä Hckrstaren/vp-
höyier pä dett hörligaste/ och wtz siungom hlir om
iwarlulesäng/stiledee:
ThetHimmelsta Harskap medh höga Röst/

Begynte medh Engelen siunga:
The lofwade GUdh medh Tröst/
Sä siungandes medh en Tungo:
Prijs wari GUdh i Högdenne/
Frijdh ware ock pa lordenne/
Menniskiom en aodh WMe.
GUdh ware Losför Nade och Frtzdh/
Soln Fadren sende medh Sonenhär ntdh/
Thm aldrtg iftan os ssitte.

Om deila goda talar och Apostelen Paulus/vthidessevpttsneEpistoliffa/ helige GUdz Ord/
hwilke wy vthi GUdz fruchtan/ wiliom öswerwH-
gaochbenuchta/ i denna enaLsropuncht/ nambli-
ga wij wiliom beste

Huruledes whi stolom begynna wart Nya Mr/
atdet ma blifwa M effter GUdzwllia/tttAWch
och Lycffattgheey Ahr. A 3 Det.

?«ax<>6tio^
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Votunu Detta stal wara wart AfftonArbete/ HER-ren GUohMlzmechtig wari här tilstädes/ medhsin

HeligaAndesNadh och krafftigaßMndaffHög»
denne/ late altfammans nytteliga och fruchtsamli»
ga afga/ för sitt heliga Nampn och nadiga Löffte
ffull. O HENre ZEsu styrct och Helga otz l
Sanning/ ty titt Ord/ llr en Ewigy Sanning!
Amen' amen/

Wtz achtom da/ vthwaldei HERranom/ at
begynnawartNyahr

nomGudzwalgernmgarsthugkommelfie. Store
Wcklgernlngar/ vpraknar Apostelen Paulus/ i
desse vplasne Ord / aff hwilke wtz vthdrage och
före otz tilfinnes desse Otta/ effter det yttersta TaKt
i detta Ädr 1688 5r 8-.'och ar saledes:

/. oei>el>s/>«ri<,. DrstGUdzOrdzvppen-
barelse. MineKäreste/ sägerPaulus/ stdan Gudzwar Frelsares godhett och kärligheet til Mennt-
ssloma vppenbamdes. Ty GUDH haswer latlt
ofi faweeta sins wilms hemttgheet/ effter sitt goda
Behagh/ och hafwer thet sramhafft igenom IC-
sum/ at thet stulle predikat warda/ ta tyden war
sulkomnat.- Pa thet alttng fkulle sammansattat
warda i Chnsto/bade thet l Himeley och pa lor-
denne ar genom den samma.

2. den andra Wcklgerning/
arGUdz saliggörande Nadh. Icke förNattser-
dtghetennes Gerning stull/ som wtz glordt hade/
vthan effter sine Barmhertigheet/ gtorde han Ofi
saliga. Gtldh som ar Nijk i Barmhertigheet/för
sin stoora Karleek stull/ ther han ofi medh alstat

Kasi

7"ö. 17:

nuz in co»
»ncluz
1. Leneli-
ciorum vei
Comme»
lnorstioNe,

OÄOrecen.
let?»uluz,
ut lunt
1. Oivin»
revelatio.

2. ker gr«-

lio.
k/öe/z: ..I
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hafwer/ then tijdh whi ännn döde wordom i Syn-
dema/ haswer han osi sampt medh Christo giordt
leswandes.
södelsens Badh. Christus elstade Församblingen
och haswer vthgiftvit sigh sielfför henne: Pa thet
hun henne Helga stulle/ och hafwer giordt henne
reena iWatnsens Baadh genom Ordet.

4. den sierve Wälgerning är/ den
Helige Andes förnyelse. Wij ahre begrafne lned
Christo/ genolnDopet i Döden/ atMmChristus ar

ifranthe döda/genomFadrensHarligheet/
sa M. och wtz wandra i itt nytt Lefwerne.

5. 5/i>i/i« e^/ss, den ftmpte Wälgcr-
ning/ är den Hchge Andes vthgiutelst/GUdh haf-
wer rykeltga vthgutit öswer o§ sin Anda/ säger/
htlr. Paulus/och oet effter GUdz Löffte: laghwil
vthgiuta Watn vppa den Torstiga/ och strömmarvppa then Torra: lagh wil vthgiuta min Anda
vppa chna Sädh/ och min Walsignelse vppa tina
Cssterkomnlande. At the stola wexa sasom Grgas/
sasom PMmwidh Watubeckar.

<s. örs^S/ s, den siette Walger»
ning ar/ Walsignelse genom Christum. detckrstedt
genom wär <6ENra ICsum Christum/ witnar
Paulus. Walsignat ware GUdh och wars HCr-ras ICjuChristiFader/then oH walsignat hafwer
medh all Andeligh Walsignelse/ i the Himmelsta
Ting/ genom ChnstUln.

7. den siunde Wälgerning ckrrätt
ftrdiagörelsen/ Pa thet whi stole Rattferdige war-
Va genom Hans Nadh/ star l war Texe.

r»tio.

4. Kenova»

f, 3pititUs

6/«. 44.»

Kum Lenr»

7. luNliic»°-
ti<).

8.7//<e
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8. Vit«t «-

natjo.

F. n,e<e <e,e?«<e o«»<„«, den ottonde Wälger«
ning ckr thet Ewtga LMtt/ ty wtz haswe fatt olt
detta.goda/ häriChristl Mderijke/pckthetwij ssolebliswa ArfwingartllewmnerttgltÄjs/ essterHop.
pet. On, bagge desse sioste A<ilgert.«ngal / ,alur
Paulus tll de Rom. i det x. cap,t. saledes lröstelissa:Medan wynu Nätftrdtgewordnearo afTroone/hafwe wh Frydh inedh GUdh genom war HER-mlCstlm Chnsmm/genomhwilkenwy hafiveocken ttlgang/ i trone/ ttl thenna Nadh/ som wij vthiftaam/och berommom ofi nssHoppet som wtz has.we/ ttlthen Harligheet/ soln GUdh gtftv z MU.

/. Whlaromhckalllldelsörsta/i detta wart Mostycke/ vtdwalde i HERranom.-At sasom lEsuswarköra Fralsare/ hafwer giftvit
esi/ t7<s^,<,»«uk, Ottahanda Gafwor ochWalgerningar/ l warDöpelste/ Helgat igenom Hans
«»?,</«««, at han blesomsturen pa oltondeDagen/som ar wckr Nyährs DaM sa helgomwtz honomtil <ihra lgen/ itl eller en OttafaldigNnahrs
Dagh/ i thet wtj latom denna Dagb wara Osi

/. ca««^«,a^/,1,» 5, en Tnnckie Dagh.
Ahl betänckie ywaroch en/ hwadh godl den gooe
GUdh hwariom och enom giordt hafwer/ i dettaframfiutne Ähr/ ,cke allenast i Andelig som Textenbelygar; vthan och tLekamlig matto/ at GUDHhar «ftvendt/ sa i gemeen/ de
wärt kära FädernesLsnd/ Kl tjg/Hunger ochPe-stilentia/ zom i synnerheet satt pa dwar och en ,tt
lacobz Tänckle-Mal csie: Glldh mlnsFadersA-brahams/ GUdh nnns Faders Ijaacs HCNre/iagh är sömngss ttl M dm.Barmherttghett/och

audm

lls»/.' l, 3.

vc>Äl'ln»l«
i erit Kie

<lomme-

ui».

/e.
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all denTrooheet som tu med ttnom Tienare giordt
hafwer. Ah huru stall tagh wedergella HCrra-
nom/ alla hansWälgemmgar jomhan migh gtör.
Detta betanckie hwar och en Gudeliga wloy sigh
sielf. Men ah sij/ du fatlige Syndare/ har af iin
gode GUdh jemwal/ ock i detta Wr fatt alt godt/
hwar är tin Heder och styldiga Wördnat t»l tin
GUdh igenl Ah! haltenTanckle-Tänckie-Tänc-
kie-Dagh; du hafwer wedergullil Ondr för Godt
och Haat för Kärleet/ och i margfalliga matto/ i
alla dtzna LMdagar och detta ahr/ syndat emot dm
GUdh/ medh Tanckar/ Ord och Gerningar. Bör
derföre denna Dagen wara otz
TheOgudachtige/som sta efflerHelswetit bade med
Ord och Gerningar/ achta Synoen gansta ringa/
och drijfwa der medh sitt The styla M-
tetfitt wasende/ vthan berömma sighafsijnaSnm
der/ Ma som the i Sodom/ och dölia them Mtet;
wee theras Siälar- ty lher medh föra the sig sielf-wa pä alt. ondt. Men en rättsinmg Chrtsten är
en rätt Efra/ beklagandes sitt syndawa»mde medh
änqssan: Min,GUdh iagh stemmes och blyes/ at
vphäswa mm Ogontil tlgy/ mm GUdh: Ty war
Mifigerning är wuxen öfwer wart Huswudh/ochwar stuld ar stoor/ alt vp til Himmeten. Alt iftanwara FadersTijdh haswe wij warit t stoor Sknld/
alt in til thenna Dagh. Detta framfiutne Ädr
hafwer yasst ;S5- Dagar/ äfwen sa mange Syn>
der! men an nogare: Den Nattferdlge saller siureesor om Dagen/ icke allenast l Olycko vlhan ock
i Syno/ gör Synder. an nogare: Mmm-

/»/1i5.,2.

„

c°ntliti«,<
_

""-
.

e/<,/f.«

e/".-,-<l,'7
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Man syndar hwar Timme/ antingen medh Tanc-
kar/ eller Ord/eller Gerningar/ gör «76oSynder/
ty sa mänqa Timmar har ltt Mr. Ah wee/ ahwee/atwysasyndathaftve» Therföre ärockwart
Hiettä bedröfwat och war Ogonförmörckat. Och
derföre lätom wy denna Nyahrs-Dagh wara ofi

o/e/ mßattrmgs-Daäh. Zttnytt Ahr fordrarennyMennlstla/ sadan hon blefi Döpelsen. Hwar nu nagor är t Chnsto/ stt är
han itt nytt Creatur/ thet gambla ar sörgangit/sij all ting aro ny worden. Sa lägger nu bort i-
fran ider/ medh dett gambla Ähret/ dm gambla
Mmmstian/ cher i förra medh omgingen/ hwilkenigcnom Lusta och Wilfarelse sigh sörderfwar/ ochsörnyjer ideri idarSinnes Anda/ och Mder ider
then nyja Mennistiona/ then effter GUdh stapat
nr/i sanssylliga rattserdigheetoch heligheet. Thetckr nogh/(ja öwer nogh) atwtzlfönedenTM/haswe fsrstettl wart Leswerne/ effter Hedningar-
nas wilia: Ta wllwundrsde,LHachngheet/, Be-gärelse/ i Dryckenssap/ i FrGery/ i Swalg ochgrufweliga afguda dyrckan.

Gelt oderßlUtPennlngar eller Blodh/
Bättring eller FZrderf. O Land/Land/Land hör

Ord. O Stndh/ Stadh/ Stodh/ OAbo Stadh/ hör HERrans Ord/ om tu sage theu
Olycka so.n henger öfwer tittHufwudh/ wHerllga
woro tu thet l thenna tinom Dagh betenckiande»
O Sweries Rijke/ hör HErranS Ord: HErranSögon see vppa ittsyndigt Ntjke/ sa at han platt fö>göör theeaf Zsrdenne. Stj/iaghbereder iderma
Olycko/och täncker naM emot Oder/sckgerHEr»

>7

N!8.

i.<7^.s!l/
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ren: therföre wende fig hwar och enifran sitt onda
wasende/och benren Edertwcksendeoch anflagh.AH
fij! hwad Nödh Chrlstenheeten ltzder/pa andra Or-
ter/ meenen I at detze are Syndare/ fram för alla
andra/effter destldantltzda: Neyscheriaghlder/
vthan om i icke bättren Ider/ stolen i alle samma-
ledes förgäs. Ah! läter dersöre dena Dagh wara otz

4
HEAre/ ffona ttno lfolcke.

Förston Os HErre/ förlät Synder alla/
Och för tin Näde/ högsta Rätten falla.-
Thet hörer tigb til/ wara godh och sä mild/

Syndarom arme.
EmeUan Synden/ sa ock Wreden tina/

Säti tin Sons lydno/Korst och bittra Vllns/
Som lat sitt Hierta/ öpna ock sin fijda/

Werlden til godo.
Titt Wckrck thee fijna/ lae aldrig förfaras/

Och tin Sons pijna/ ey sörlorac warda:
Gör i Hans Blode/ sH ock Watufiode/

Ost stär och reene.
Latom denna Dagen wara ost

s. o,e,
at bettra wart syndiga Lefiverne/ bidiandes hwar
för sigh/ til entrogen effterfölgd:

För titt Nampn fful HENre GUdh/
Förläi migh minä Synder:

6«l. lp s.

srecztionil

s>s/. lf:u,

Thet Hr sä myckit thet onda Kruul/
Och wexer alla Stunder:
ThersöreoHErre vnderwtzsmigh
At wandra tin Wägh rättellgh/
Aldeles effter tin witta.
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Wälweetandes: at Vpen arsiilt tll Rooiena pa
Tracin/ hwart och ittTräck/ som icke gör goda
srucht / ffal afhuggas och kastas i Eld / gsrer der.
före sadan srucht som baming tilhörer. Ah' bedi-
om trooliga harom: wtjsa mighHErre tm Wagh/
at iag mawandra i tine sanning/ behaltmittHier-
ta widh thet ena/ atiagtlttNampn sruchtar. Härpa fölier

6. 0/>/ en Embetes Dagh.
Hafwer nagon warit försummellg l sitt Embete /sa tage har effter ath sm kallelse/ deste nogare iacht.
Hwilket är itt harligit stycke af en ny hörsamheet
ochlydna/ sampten marckeligh battringenes srucht.
I betrachtande: At förbanat wari den/ som HEr«rans Merck görfsrsummeliga. Derföreachte hwarsm seHo» och Sytzlo/ i sitt Stand/effter Pauli re-

hafwer nägoritt Embete/ sa achte han der
pa. L<lrec nägor lhllr är thet andeliga Stano)sa achte han pa Lärsna/ förmanar nagor/ sa° achte
han pa fsrmaningen/ Regerar nagor (thet werdz-
liga Ständ) sa regere medhOmsorg. Gifwer na-
gor (Huushaldz-Standet) sa gifwe/ vthi Ensal-
Whhet/ gör nggor Barmhertigheet/ sa göre thee
medh Frögd. Onssandes h<ir til/ GUdz mildrijka
walsignelse/säyandes:

GUdh Faderwil iagh shra/ GudzSon och
thenHeligeAnd.

Som alt fsrmä regera/ medh sin wäldiga Hand.-Atalt kanwliltilga/ mittKaUwil iagh angrtjpa/
Och migh ther vthinnan befltjta/
Den Stund iagh leswa mä.

Mär Ny<irs-Dagh bSr sct Mrs oss

Ä/<«„i.z:,<,

?/",/, ">

6 Dieg c,O<
«jjsunÄl°.
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7. en Wexlo-Dagh. Ty sei».

las om/medh ttzden wy ombytsmS. Denne M-
anad kallas haswa
warit at han sägh bäde före och bat/och hasi

sörftatNsach/som sagh
bade den förre/och senare Werlden. En sadan

bör hwar Christen wara/ och see tilbaka
pa odödeligheeten i ParadyS.- AtGUdh stop Men-
nistiona til ewigt LM/och gisrde honom efftersitt
Belckte / at han ltulle sadana wara som han är.-
bör och see fram för sigh pastttElende: Atgenom
Dieftvulens AfwundarDöden kommen i Werloe-
na/ och lillhka allahanda förgengeligheet/ lyckones
och leswernes Omssifftelse/ medh mangasörandrin-gar. AltKött förssijtes sasom itt Klckde/ ly thetta
är thet gambla Förbundet: Tu maste döö. Sa°som thet gar til medh grönt Lööfpa itt stöntTraa'/
sombtfaUeraff/zombtwexer atervp/altsägar thet
och Mennlffiomen/ sombliga döö/ sombliga war-
da södde. Sa cire döde i detta framfiutne ahr 109,
Personer/ hclr i Smden.

Wara Wanner ftlla isra/ off enSpegelwarda/
Then sama maste wyga/smaka dödenharda.-
Hoo ar ftttig/hoo ärrtzk/wij ckrefast hwaranan ltzk/
Lät otz ther om warda. Kyrieleison.

lär O§ betenckia at wij döö maste: pä thet wtz mä-
ge förftandige warda. I detze dödas ställesre föd-
de fomigenom DZpelsen haswa sig ikladtCbri-
stum/ och aro Arfwjngar effter Löfftet. Wigde äre
F.Par/ som tlMa dhe födde Barnen/ oO

B z Otz/

f..di« «U<
t«lion«.

FF/, l: «z?

v.l^

/A/.^«il»«

«5,
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Os/ mäste ock wara baraFrGarens

> ZEfuKors. HwarDaM harsin egen Plago/ ss
har della Schattahr/ effterDagarna zss.Plagor.
Hwart Nhr haar fyra Deelar / som ckr
Höst/ Winter/ War/ H/<« Sommar.
Af hwilkasförstaßokstäftverblifwer Ah
och w<r/ der medh ar heela wart lefwerne vpfylt.
Keysar fttt en gang emellan dhe twenne
märckeliga och den ene
hade rinnande Ogon/denandra suckade alttzdh/da>
3an giorde Augustus detta ffämpt:

HarfitterKeyssren emellan SuckningarochTsrar.
Afwm ockhwar Christen:

Har sr hoos Otz en Zcmmerdaal/
Stoor Nödh/ Ängest/ Ptzna och Qwaal/
Wart Lijfckr en ringa Ttjdh/
Hard och Oblijd/ wij äre Ma som i Strtzdh.Ah lEsu godh/gifTckamodh/

San Troo och lydigt Hierta/
Lät aldrig migh/ försäteligh/
MlnHimmels Deel försattia.

Handla medh migh/ som bastsynestigh/
HielptufielsKortzetdraga/

bltjdh/tilEwig tljdh/
Migh ey ifran ligh iaga.

ilnteliga <lr denna Dagh Ost
/. o/>, en

Dagh. räkna pa Mennistiones Kroppz66. Been smH och stoore/ sa msnge Dagar har del-
ta Skättähr/ dessikest Ädrorsmeere och min-
dre. Ah ttnct och tacfa: Zagh tackar ligh therfö-

re/al

MM»:I,.

ti»rum

5/^V/:l4»
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re/ as iagh vnderliga giord ckr: vnderligh ckre tin
Warck/ och thet besinner min Sial will. Lljfoch
Wälgerning har GUdh giordtOst, Hans vpseande
bewarar war Anoa. Ah tenck och tacka.- Nu tac»
karGUdi alle/ then stsr Tinggör iaUa Endar/then
Otz lefwande bewarar alt ifran ModerltUwet och
gör osi alt godt. Han gifwe otz itt gladt Hierta /

ochförlane Fridh allestckdes iwarom Tljdh i Israel
lSwerie) och at Hans Nadh maaltljdh närotzblift
wa/ och frelsar ost sa lenge wtz lefwa. lEsus haf-
wer alstat o§/ och ttvaglt otz af wära Synder med
sittßlodh/ ah tenck och tacka.-

Loswat ware Alzmechttge GUdh/
Och sa Hans enda Son/
Som sigh hafwer lätit föda/Vthasen lungftu ston.
O HENre hör war Von/Tulatosi alla kanna tigh/
Atwtz ma leftva Cwmnerlch/ tthetta npa ähr.

Thetta är lhet sörsta/ wtz achtom i delta wart Lä-
rosiycke/ at begynna Nychr/ medhGUdz Wälger,
nmgars ihugkommelse/ hällandes en Ottafaidlgh
Nyahrs Dagd/ som sagdt ar.
Giswom nu achtvppa at begii Nyahr:

i/. </<?»/l/,o»e. medh nyahrs Gäswors
Fsrähringar: Nnahrs>Gafwan iwar Astonsängs
Text är Barnffapee. Tilhwilktt/ effttr

och siut hörer treggiehanda:
/. at den vptagne til ens

Barn och Arswinge sr Fremmande. Som en rtzt
Man vptager itt sattlgt Tiggiare Barn pa Gatan/
Asin egin Arswinge/ det ar ju fremmande/ och

/K'os.i«:«.

tl. 3t«»«

pchom
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vthom Hustt/ sa silger war Text/ at wtz worom
fremmande och owärdige til delta Barnssap: iskeför rckltferdighectennes Gernmg fful/som wtz giordt
haoe/ ty wtz worom soroom ohörige/ wilfarandes/
tienandes Begärelstom och mangahanda Lustom/
och wandradom i Onsto och Afwund/ Hcklsse/ ha«
tandes hwar andra inbördes/ som Paulus talar
til sin hwilkenwarßil?op päOön

eller vthi Medelhafwet.
Vptagarens Godheet/som as Nadh och vldan fömenst/ göritt sremandeBarn til sstt egit. Sa beprtzsar denna Text

GUdz Nadh: Effter sinä Barmhertigheet giorde
han otz sallga/genom thennyiafödellens Bad/ ochthenHellgeAndessörnyelse/hwilken han öfwer os
sum Cbristum.

Detbesynnerligagoda tll hwilket en frem-
mande blifwervptagen och af delachtlggiordh. Det
ckr Arf och Egendom/ som Texeen sidst sörmckler:
Pä lhet wlj ssole rättserdige warda genom Hans
Nadh och Arfwingar blifwa til Ewinnerliglt M/effter Hoppet. Thee är )u ett wist Ord.
giftva hwar andra Nyahrs, Glifwor. lagh mä
bekenna meoh Petro.' Silswer och Guld hafweriagh icke. Men har doch bettre/ nembliga GUdzOrd/ som blifwer Ewmnerilga / och den der effterGUdz wllia/bllfwer ock Ewinnerliga. Derföreförähl-er iagh til NyahrS-Gazlva/ heela GUdz war-
dW Chrlstenheet i gemeen/ och denna Chrlstelig«

GUdz

N',. 5-,.

z. Loni l!u

voÄ. 11.

<si?:z:s.
L/«,.4ezL
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Guoz Försambling h<lr i Äbo/ i synerheet/ bade
Hög ochLag/ bade Man och Qtvinna/bäde Vng och
Galwl/ bade Tienareoc Frij/Barnssapet i Christo
lEsu. Seertil hurudana M leek/Fadren hafwer
bewistos/atwtjkallasGUdzßarnEn storähra:at

en Bömlst Bonde/ blef vptagenaff Ars
Prtncetzinnan i RPet/ ti! hennes Man och Konung
öfwer Böhmen. En ftor Uhra : At
en Swinaherdes Ssn/ blesßomerss Keysare/sch
sammanstrefLagv Boken En
storähra: At David blef Konung SaulSMagh/
som han säyer: tycker Eder thet wara en ringa
ting/ at wara Konungens Mckgh k och iagh <ir en
ringa ochfaltlg Man. Men sij! all denna ähra ar
lange sörswunnen. Sa fafengt är Werldsens wck-
sende. Vien Nadh öfwer ali Nadh/ Ähra öfwer all
Ohra/ al heeta GUdz Barn/ Arswinge och Chrtsti
Medharswinge ttl en ewig Saligheet. Margare-
eaDl'sttning ttl Swerie/Danmarck och Norte / vp-
togH rtlgErich afPomrenliisin Arswinge/öfwer
desse Tl ee Cronor. Hans Hcirligheet är reeda sin
koos. Märfaftngligheet/ sade Preoikaren / den

Man/ alt ar icke annat an fafengeligheet.
HLÄren ZEsuS krönersine an-och vptagne Ars-
wmgar/ medft en hckrligare tredubbel Crona/som
är: i. Ährones oförgengeliga Crona. LMns
E-ona. z. Aättferdigheetennes Crona. medhdclar
dem tct rredubbelt bettre Arf/ som ar 1. Oförgew
geligit. r Obesmittat.;. och Olvansteligit. Ah' i
lElu Nampn/ intryckie hwarochcndenaNyahrs
Ga'sw6n i filt Hierta. Helig/ helig/«varon, HEr°ra wtz yembara/ för ohen ähra/ som han ffanckte

C sin

""".""
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sin Brudh kara. Denna harllga sörman hafwom
wtj i war FrelsareHEju/som ar war Sool och vp-
lysning och wandrar/ sasom Solen igenom
w«»»eller Tekn/ heela Chrlstenheeten-nes Hlmmel igenom / meddelandes hwarjom och
enom Naoe-Gafwor/ stlWNdes: Eder som mitt
Nampn fruchta/stal vpga rätferdighelennes Sool/
och Saligheet vnder hennes Wmggr

FastwartQvil, Ehr begyn-
nes i Dagd/ den«. da lEsus omstars och vth»
giöt först sine Blodzdroppar/ Mwar Saligheey
Begynnelse/ty vthan Blodz vthgiutelse/ steer mgen
sörlatelse: doch begynna.^ttranom/abret/
noöiio ve!N2li,AsWarens Dagh och Naljempning/
ta GUdhgenomSolens warckande/mehrochmehrsörnyar Zdrdennes Ansichte/ den n. nar
len gar i Wäduren^

HENren ZEsuS ckr ock ingängen i Wäduren/
at han/ asmälad igenom en Wadur/ som stodhien
Törnebuffa bekajat medh Hornen/hwilken Abra-
ham ofrade/ jäsom itt Lamb leddes til flachtning.
Effter WadmensTekensförnembsta Stiernoräro
i). tnhafwadeGamble har medafmalalHEßran
lEium och hanS«.Apostlar. Ty när de begynte
predtjka angick Wahren/ och itt nadeligitHEß«
rans Äbr nalckadee til Sommerm- HEAran ZE-sum i sa matto förahrer iagh tll Nyahrs Gafwa

2. 83cr« KlllMeria, thet hellga Predlko Em-
betet sa gemeen t wart kara Fadel nes Land / som
i synnerheet i delta bersmliga Stiffset/ ock enkan-
nerliga hckr i denna loft-Sladh/ bade in - och vthom
det.wördigaDom - Capitlet/ as högre och nedriga-

reW<lr>

i>/5/.1,.'7>

tteö? F:l 2»

?/ l^.zo.
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re Warde / gradh och wilkor. Salom ZEsus af-
malas medh oen stora/ klara Stlernan/ som sitter
i Wadlnens högra Horn / och är andra SliernorS
och jempningars Miterstaz Afwen sa:

AUom trognom Lararom/ föräyres Nyahrs-
Gafwor/ GUozKraffl/ tll en san Lardom/atdeela
Chrlstl Hafwor: Dspelsen/ HErransVord/ och
föda Chllsti tlena Hiord/ medh HERrans Krafft
och reena Ord! i thetta nyja Mr-

Bidie oerföre bade Lärare och Ävörare/ om
Nad och Anda/ tllat solia denna stoora/klara Stier-
nan HErran lEsum och Hans reena Ord/ medh
D«vw: GUdd wareO§ naoelig/och wcllsigne Ost/
han late silt Ansichte lysa otz / Sela.- At wij pa
lordenne magetenna Hans Wägh/ iblandalle Hed-
ningar Hans Saligdeet. GUdh tigh tacke Folck/
all Folck tacke tigh.

Den!«. gar Solen i Oran/ ittTekn för-
nembst af;;. Sliernor. Open har stor starckheet i
Hornen: Sa är HERren lEsuSingängen ithet
Helga/ icke igtnom Bocka Blodh/eller Kalfwa Blod/
vthanjigenom sitt egitßlodh/och daswer funnit en
ewlgh Förlotznmg/och vprattatOsi saligheetennes
Horn. Hadan kaUasOfwerheeren Opar/ och de-
ras Machr Horn / i GUdz Ord. HERran 2E«sum i sa matto förckhrar iagh til Mnahrsgafwa

;.Xl3Fllir2cl!i?cilicico,Werldzlig Ofwerheet l ge<
meen och« synnerheet den Höglofilg Kongl. Äbo
H)frätt/ och Konungens Nembd/ medh alle der
tll annörige/ af hwario Conclition, (3r2cl och War-
de. Twa äNerilmj och Stierneho-
par äre l Orens Tekn/nembliga pa Ryggen?iei3.

C 2 äesSlUi
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Siustiernorna/ och i Huftvudet «/Acies
StiernVrnZ/ lbland hwilkesynes en stor brinnande
Stierna/somkaUaS()cuiusi'2uri, enLampa och O-xens Oga.MstGudoc Konungen/zsär Hans
Kongl.Radet/ Högwalborne Hm rsXsicicncen.med
denKongl. Oga/ at see vppa «72605,

. Thetarßonda-Standet/som driftverOxarmedM
lan/ at vpplöija den watnade Zsrden; at see vpps
?ieiaclez,Borgerssapet i Staderne/ som Seglatton
och sin Handtering bruka; At see vppa Verzili»,
Wahr-Stiernorna/ thetAndeliga Standet.' T«

. stalt icke binda Munnen til pä Open som tröilar;
Och andra Stand/ öfwer Stor- FmstendömmetFinland/Carelen och Ingermannaland/ til atbe-
halla thee elenda Folck wldhRätt/ och hielpa the
fattiga och förtryckia the Försmädare. Therföreo mine Faders GUdh/och allBarmhertigheetzHEr-
re/ sendt Wtjsyeeten nedh as tinom Helga Himmel/och af tine harligheetzSckte/ sendt henne ar hon ar
nckr tine Tienare/ i denna Kongl. Hofratt/ och ar«
betar meoh them/ as the mäge sörstä hwadh ligh
lckckt <ir. Lat henne leoa them i theras GerniN'
gom stickeliga/ och bewara them igenom sinä har-
ligheet' Sa warda theras Merck tigh tacknemMga ock dömma ta titt Folck rckt

Den i'. ingar Solen iTwjllingarne/ hwib
5e lilcgnar Stiernor. HERrenZEsus a'r ock ingangen i Twillmgarna / ta han i
GUdh och Man i en Person högllofwat ewinner-
liga/ Amen. HERran ZEsum i drtta Tekn för-ahrar isgh M NyhMS-Gaswa

i>/»/. <s: il.
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4-Bt2tui «conomico, HlMShäldz Statldtt.
Tree märkelige Stiernor nampngiswas i Twil<
lmgarnas Tekn/den förstaiden Westras/ och
heeierlialior, den andra iden östras Hufwudh/
och tallas den Tridie i den förras Foot/
sch tallas Förfost. Sääret Huushaldz
Standet Treemerckelige BcicietelelochSalssapen/
nembliga:

5 Echtenssap/hwilketom-
fttte Frelsaren lEsum/til itt r<itt Kckrleetz Echta
Band/ at desse Twillingar ManochQwinna/haf-
wa lnbördes en brinnandeKarleet/ och äre Frtzd-samme:FrMförsten hedrar/ hwsr och en ahrlig Qwin-
m/ som i Huuset ftljdsam är/ medh Dvgd och öd-
miukt Sinne: O Frydförste gis them Frtzdh/ at
the mäge i Frtldh och Roo/ ManochQwinn» til>
famman boo/ i thetta nya abr.

Den som ock ar af de Wiltor/ at hankan byg-
gia Echtenssap/ fa sötie sigh/ effter GUdz wlliaen
TwiUing/ thtt ar en trogen Camerat och Echta
Maka. Sa är nu bettre Twa a°n En /ly the haf-wa doch gagn af therasArbete. Twa byggia boo/
en lefwer medh Oroo; Then ena achta Hustro fiw
ner/ han finner godt/ och s<lr waisignelseaf HEr-ranom. HuusochEgodelarerfwasasFöräldrom/
mm en förnufftig HKro tommer afHEßranom.

, sedän ar iHuushald Barn-ssap. Sij Pam ckro en HE3lrans Gafwa/ och
LWfruchl är en Stclnk. lEfuS

Barnet stäncses wärVngdom/ som them al-
Wh fZrmehrar/

Bt»tul
«conomi»

in
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At the mä alttjdh bllswa from/ och GUdz Rijke til

<ihra/
lEsu Barn/ käre Barn/ war tu medh ware

meenlöseßarn/
Och wachta them för Satans Garn/ i thetta

nyja Ähr.

som hafwer Tienstefolck/ hwars snälhett asmales
i denena TwiUingen/ som haMr Stiernan i
Footen:

Tienstefolck och Legiodion/ som i san trooheet
tienä/ i sin högsta Thron/ han l?alock
them nM löna/ vnderlig hwar fö.r sigh/ at saledes
tienä hari troo/the mäge fM cnEwigßoo/i thet-
ta nyja Ähr.

;. Bociet«

k/<«,'.^:<;.

Den ii. junij mgar Solen i Kräfwetan/ itt
Tekn af 9- Sliernor. HERren ZEsus är och in»gangen iKrckflvetanida bangick ttlbaka/förnedra-
de sigh sielf/ togli vppa en tienares Skepelse/ öd-
Mlukade siqh sielf/ wardt lydighin tilDöden/ ja in
til kortzens Dödh. HERren 3Esum/i desse matto/
sörährar iagh ,il Nylwrs Gafwa
klingar/ Wm dloja Enckior/ Fssderlösa och Moder.
lösa Barn och andrc Clendige och Sorgbundne/
hwilkom oförmodeligm Lyckanhar gadt tilbaka/
och lagit en Kl atwete Gang/och infördt för
HiobS klagan: Min suckan är min dageliga Spijs/
mine Tarar m o min Dryck: Ty chet iagh ftuch»
tade/ thel är komm:t öfwer migh/ och tdet iagrckd«
des hafwer rak npä miqh. War iagh icke Lycko-
sam? war iagh icke ftilla? h«de iagh icke goda

Noo?

f. c^orcll
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Ross och jadana.Orookommer. Kräfwetan äritt
mörckt Tekn/ har lnit vthi sigh Zteiiam ncbuiosZm,
enTöknomörckStlerna/och är taHkwalthen bä-

Sa berömmom wtz ofimitti Be-
droswelsen/ afFrelsarens ICsu Tröst och Weder-
queckelst:

ImmanueltinNadh betee/allsorgfulHierta och
Sinne/

At the förvthan Sorg och Wee/ hoos tigh mage
Tröst finna:

Manuel GUdh med osi/han trösteallebedröswade/
Och lakieHiertans Sorg och Wee/i thetta nyja ahr.

Den 12. lngar SolmiLeyonet/itt Tekn af
2?. Stiernor. HCrren ICsus ar Maannen i Leyo-
net/ da han som det ratta Leyon asluda Slechte/
Dnvidz Root/ vpbröt Bokennes siu Insegel/ och
vpsylte alt thet om honom striswit war. HCN-ran lEsum det Leyonetsörahreriagh/vthidtupa-
ste vnderdanigheet/ til Nyahrs Gaswo

s. det CrönteSwenesLeyon/
HansKongl. May.t war aldranadigaste Konungh
ochHerre/Her: CARL denCllosste/hennesMay.e
Sweries RUes Cnckie Drottning/ «ecieviZ eie«.
nora, hennes May.t Hans Kongl. May ts Högt
Clsteliga Gemal/ war aldranadlZaste Drottning/
uilicaLieonorZ, deras Högheeter Kongl. Arf° prin.
ccn CARL den Tolsste/ och l'li»cels3n, Hedewtg
Sophia/ medh heela del Kongl. Huuset. HER-
ren wWgne Hans Kongl. May.vderas Kongl.
May.tr/dcras Kongl. Högheeter afZlou/then Him-
mel och lord giol dt haswer. Then Höga Kongli-
ga Härligheeten llgge vchiMsignelse/ med Cdla

Fruch-

Ko«». /.'/.

6. Leoui
coron«t«,
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Fruchter af Himmelen/ afdaggene ochaf diupet
ftm pnder llgger/ ther aro ädla fruchter af Solen-
ne/ och ädla mogua fruchter af Mananom/ ochaf
the höga Bergen afbegynmljen/ och ashsgomen
i ewigh Och ckdla Fruchter af lordenne/
och hwaoh ther pa ckr. Hans Mdh som bodde i
bustanom ksmmepa Konungrns/ DrotningarnaS
och Kongl. Barnstns Hufwud/ echvppasineNa»
zirers Hiestä/ och wqre fulle medh walsignelse. Then
i Himmelen silter ware cheras Htelp, Wäl ar tlgh
Swerie/ hoo ar tin lUe/ o M Folcl/som igenom
HERren Salighwarocr/och hcfweren fadannä-
digh Konung och önsteliglt Kongahuus/ bcdh der-
före och sägh/ tll en walsignat NyahrS Gaswa:
Nu HERre/ HERre lu äst GUdh/ titt Nampn
ware sant och stort i ewigh thdh/ at man mäsaya:
HENren Zebaoth Israelz GUdh/ar GUdh iSwe-
rie/ och tins smordasKonung CARLS xi.HuuSware bestckndigt för tlgh/ Taagh tll al walsigna tins
Smordas Huus/Scepter/Tdron ochßegemente/
ar thet bliswer Ewinnelliga för tlgh/ ly hwadh m
HERre wälsignar/ tdetär och walsignat Ettinner-liga. En märckellgh Stierna i Leyomt kallaSdor
I.eonis, Leyonetz Hierta : Then stoore Hielten/HERren ZEsus heware och förkofte Sweries
krönta LenfonSHierta och Hieltemodh/atwer rasst som en Hm/ och starckt sajom itt Leyon.

Konung CAAL warOftverveet/ behaNeHielten
dyra/

At han medh Lycka och godh Frijd/ mä Lond och
RYkesspra: (bckra/

Halla Dom/staffa Rcktt/ thet Werldzliga Swckrdet
GUdi M Lofoch ahra/ i thelta nyia 9?hr. Den



(l/)

Den ij. gar Solen i Zungfrun/ ilt
Stiernorfsrnembligast HENrenZE-sus är gangen i Zungfrun igenom sin heliga As«

lelse och Födelsc.
HERran ZEsum i sa matto/ forährar iagh

i största wördnat/tilNyayrs Gäfwo
7. Kongl. May"Rad i gemeen:
Hielp GUdVvthaftm MdesThroon/warßöön

lät ligh behaga/
Af stora Nade o§ förssoon/ gifFrydh iwara dagar/
War Ofwerheet förlckn tin Nadh/ langtLtjf/ wD-
heet och trsgne Rad/ som tttt Ord gerna aM.
Men i synnerheet

I.Hans exceil.tz,Kongl.3ladet/?!-Xs;c!enten,ochc3e'
nerai i.ieutna,nen; denHögwälb'
BERT LZCHTONE/GrefiveochFrOerre tll
Ulysieshafwen/ Herre tll Päraniemi och Tarwtzk/
min högtbewagne nadtge Herre och machtige besor-
drare / den Edla kcirkomne
bar vthi den höglofi. Kongl. Hosratt öfwer Stor-
FlUstendömct Finland/Carelen och Ingermanna-
Land. Rätferdigheet sr afmaladaf de
Gamble/ vthi en deijelig lungfrues lUnelle/ med
tilbundne Ogon / häUandes i ben ena Handen ltt
S verd/ i den andraen Wag Denna kyssä Zung-
fruenes FclMPtagh ?lXsenter2s Eders LxcelLtz öd»
miuckellgast/ talEsus dwälSlZungftuenesTekn/
til NyahrS Gafwa. För denna lungfrunes wckl»
furd stul/ har Eders LxcelLtz vnderKongl. Matz.es
segttfulla Baneer/ emoot Konungens ochßijksens
Flenoer/ ssm hafwa wlUiat ?ietatem och
Mdertcaoa/ ittadtmangen blodig Stiorls/ochkan

6/^.7.14.

7. Qrclini
Ben»tQrio,

juKitiavir»
zo llatur i.
<u» Lxcel»
lenti»

ÄtgVV



26
sätza medh Paulo: Zngen göre Mig mehr bekym-
ber.- Ty iagh drager p<l min Kropp warsHEN-ra s lesu Tekn. wOe pkiiippo sine ärr.
«2b7i2z Wille behalla sine fängelses kckdiortil ahro-
Tekn: afwen en redelig Soldat och Krigsman/
om hwilken Kyrckiones Larare uieronymuz talar:
kartilNmo lemper in acie Kan6um, öc
rencla occalio, yus virtuz enitelcat, gmatori psZelia-
rum ornamenta lunt vulnera. DtN tappreste Krigz-
man star helst der Striiden är härdast/ Mandes
tllftiUe at inläggia ähra/ ty en redelig Krigsmans
Saac ochÄrr/arohanS prydnatochHeders-Smyc»
tie. DerförebehallerEdersrxceiltzdennaJung-srun medh deste stsrre Glädie och hugnat. Möda
geerFöda. Förr an man tommer til ähramaste man
ltzda: Mangen Gudh jaförnötzer/med godz och ckhre»
stand/At hanhonom vphöiter/ bland Herrar i itt
Land: det gör Hans mildaHand/somaltförmärochkan/ckndsch hanstundö drötzer/ Hans ord doch <lrosan. Dma Jungfruförwarfwatmedharbetebehal-
lesmedh Heeder och wördnat ty hon <lr en Jung-
fru/ som imet sörkranckes medh Muutor; medy

Ogon som anseer ingens Persohn;

6s/.6:17.

„,

. .F.

medh Swerd ihögra Handen/ dem ondom til
Straff/ ochgoyomtil Pr«S; Och medh Wagi
dcnWänstra/atdeela ochrättpäbadesijdor.
Och saledes ar Eders LxceU.tz letkro re6ivi>
vus,en Mgiord lechro/ som gas Mofi delta
Radh- Söök tigh vp ibland alt Folcket redeli-
geMan/ the som fruchta Gudh/sanftrduga/ ochthe som hata girughetena/ themstltt öswer Folctettil

N,«,.'.,1
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til Domare. Sasom HEAranS Ogon see vppa
them som sruchta och Ma honom/ sil ware och
HErlen ZEsuS Bewarning emot
Staplanoe och Hielp emoot Fall/frogde Hierrät/
göreAnsichtet gladt/ och gifwe Helso/Ltzf och Wäl'
fignelse!

HEAran lEsum vthi lungfrunes Tekn
förährar iagh ock til Nyahrs Gaftva
nerheet alle har iFörsamblingen warandes redeli-
ge/ trogne Betiente och KrtMmän.

Vlhi lungfrunesTekn are lwenne besynnerlige
Stiernor/ denena i des wänstraHand tallas lpi<
« virginis, den andra l des högra heter vmllemi».
lor; Samasteen Krigzmanwanda denenaHan«
den moot Fienden/ den andra at gifwa godeNäd
l Fsderneslandet; Som iagh ock Mncter det sto«
ra Radee 2Esum vthi alle Radh medh denns
Onssan:

Kongens Rädh/ och Embetzmckn/sampt Lagfö-
rare Fromma /

ivlllitz Betiente och KriM-Rädh/the ffola Räd
bekomma:

O HögstaRadh/ gifgod Rad/ förlcln them tln
Helga Naoh/

Och war medh them i Rädh och Dadh/ i thet-
ta Nyja Ähr.

Den IZ. Beptember gär Solen lWagen/ ett
Tekn af 8- Seiernor: HERrenOEsus ar och gan-
gen i Wagen/ Dä han giorde Gudz Rättserdig-
heet itt fult nöije. HERren lEsum lsa malto
forährariagh til Nyahrs Gaswe

D» lopar»
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3. 'lopze- z. TorparckXöenjZnochanS Nade Högwiilbor-

ne Her Laronen och Landzhöfdingen/Her LO»RENTZ CREUTZ med alle des KaräWelige/
nckroch franwarandes. Twenne marckelige Stier-nor achtasiWagens Teckn/ den ena tallas i^anx
Lorea Nol lg Wlcht-Skal/den UNdra I.'Nx
BödreWtcht-Skal; Sämasteen Landzförestan-
dare ste jempt pa Wichtstalen/ at hon wäger lj-
ka bade Norl och Söder vth. wara en trogen Jo-seph som seer Landet lil det bästa. Rattßaohbehagar Konungenom / och then som rätt rader
warder älstat. Sa war tckck för sinäBröder och sökte thet gott war för Folcket/ hoosKonungen/ och talade thet basta för hwar och en.

Sa säger och Hiob om sigh: lagh halp the»fattiga som ropade/och then Faderlösa som ingenHielpare hade/then fsrtappadesWlilsignelse komofwer migh/ och iagh lröstade Enckiones Hierta.Rätfckrdigheet war min Klädebonat/lhen iklädde
mgh sasom en Kionel/ och min Doom war min
Skrud. lagh war thens blindasöga/ och thenshaltas Foot. lagh war the sattigas Faoer/ ochdlvilken saak iagh icke wiste vthsragade iagh Ochsa kanEoersNaoefrtzmooigt bedta/med den merc-keliga Lanozhöfdingen :mm Gudh/tanckvppa migh til thet basta/ och stona migh effter ti-na stoora Ba! mhertigheet.
M OGudh Kong CARL tina Mdh/ at han

wandrar esfter titt Radh/Bestarmhonomtil Lhfoch Sial/ ifran altondtbewaranwal/
HMS Wsstdnat/Rad/ ochtrogna Man/bews-w och tina Nad sörlän- Den

LM. w:z.z
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Den I). oNooergar Solen l Scorpionen/ m
Tetn af Stiernor. HERren ZEsus är gängen i
Scorpionen/ när han trampade den gambla Or-
men/ Satan och Hiefwulen/ vndersina och warH
Fötter. HERren lEsum/ i desto matto/ sörah-
rer iagh til Nyahrs Gafwo
3t2ten, til at trampa Dieftvulenochslt Diefwulss
3tnhang/fom lofiigaKonster ochBtvclier icke aUenast
förachta/ vthan astunda aldeles fördempa ochvth-
roota/ vnder Fölterna. Fridzens Gudh fortrade
Siltanamvnder edra Fötter snarltga. WarSHEr-
ras ZEsuChristi Nadh ware medh eder. Ther-
före mine kare Bröder/ warer ftste/ owUlige/och
rtzke vthi HERanS Warck altijdh. effter thet j
weten/at idart Arbete är icke fäsangt i HERra>
ranom. Zagh täncktenaghardetade fafängt/iagh
hafwer sasängt och onytteliga förtärtminaKraffe
har pa: ändoch min Saat är HEAranS och mitt
Embete hörer minom Gudh til. Ty Gudhar icke
oratwtzs/ at han förgater edra Gärning och Ar»
dete lKarlekenom/som i bewijsathafwen pa Hans
Nampn/tä j lienten then studerande Vngdom/och
änu lienen/ at vplöram aU Gudzfruchtan/ Wijsheet
och Förstand. Ty: sij/HERrans Fruchtan är
Wijsheet i och fiy thet onoa/ ärFörstandigheet.
HERren lEsus/ somlärde iTemplet pa sitTolff-
tt Ähr och helgade loflige Bm6ier/ wälsigne bade
krotellorer och BtU(icnrer, bade prieceptorer och Oi-
scipiar, beftemiandes bägges Werck l Trosne/ ar-
bete i Karleken/ och Talamodh iHoppet/ hwil-
ket är war HEAra ZEsusChristus,sör Gudi wa-

D; rom
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rom Fader. GudzSonwarderstcknctt tll Prljs/
?!Xcepcorer kckra/ somwara Soner göra tvijS/ och
lära 1,l Gudz Ähra: MGudz Son/käre Son/
M bägge Näd och Anda/ at ga tigy wsl til-
handa/ i thetta nyja Ähri

Den
Tekn af zi. Stiernor. HEAren ZEsusargängen
i Stytten/ at han medh sine starpa Skott haröf-
werwunmt then ftarckabewepnadeDiefwulen/sch
Skifft Hans Roof. HEAran lEsum isa mat,
lo förahrar iagh til Nyahrs Gafwa

10. urbico. deNNS Lofi. Stadj
X32Fiar2ten. Domare Embetet är myckit swart/som den wtzst oemQttKenes saijer/sighwillia Hellergäa t,l Döden/ an sittia pa Domstolen. Och Gudsittfsäger ja.- larenmineTienare/genomhwll-
ka iagh wil prM warda. Sa seerlnu til hwadh
j gören/ sörty j hallen icke Mennisfios Dom/vthan
HERrans/ och hanar medh Eder iDomen. Gö-
rer altsa i HEAranS Fruchtan medh Trss ochratto Hierta: Ty närHEßanom warom Gudhär ingen orcktt/ eller anseende til Per soner/ eij hel«
ler tager han Gafwor. Warer tröste och görer sa/sawardenj icke brotzlige/ och HERren warder
bliftvandes medh them goda. At l war Stod mäAhra boo. AtGodhettoch Trooheet mötastilsam-

. man/ Ackltfckrdigheet och Frijdhkytzas? at Troo-heee ma wäxa pH lordenne/ och Rattfardigheetstada nider af Himmeten och at HERrenost godt
gör. Dsrföre bedie
stapet troollga här om

Wtz bedie tigh 0 Fader mild/ lu lckt og alt
thetta

5.«<. n: 2i.
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thetta hcknda/ och gif 08 alla Gynder til/ tä wij
otz til tigh wanda: lat Nättsckrdigheet nar otz boo/
och här god Framgang winna/ sa steer o§ bade
Lycka och Roo/ as Nadh och Mildheet tina; OHENre haf otz i Minne / Amen.

Den «. Decemder gar Solen l Steenbocken/
itt Tetn Stiernor/ HERren ZEsus är och
gangen i Steenbocken/ at han a'r Gudz Lamb/som borttager Werldennes Synd. HERranZE»sum i s<i matto sörährar iagh til Nyahrs Gäfwa

u. <3i-3MM2topK^l2cic>, alle Cancellij och (^ivil
Betiente/ i gemeen/som iSynnerheet harlFör«samblingen- Hwilket loflliga vhrminnes Ständ
medh rattalampas til Steenbockens Tetn/ effter
de gambla af denna Bockz Horn/ hafiva rrXpg.
««t och giordtsigy Skrlf-Pennor/sampt ochder-
före/ emedan ZEsus medh sitt Blodh/ afmälad i-
genom denna Bockz Blodh/ hafwer ssreswit wa-
ra Nampn vthi Himelen/ sasom medh rödt Bläck.
Gudz Anda berommer detta Stand högeligen/
satzandes: af Mach«r ckro kompne Regenter/ och
af SebulonckroRegerarewordne/ igenom Skrif»
Pennan- Machir afManasse och Sebulon woro
ringa Slachter och förachtaoe as de störle; M-
wcll hade Gudh sä ansedtdem/ at dadanäro sa wäl
Regenter kompne/ somafden Nampnkunniga
Slachten luda och Epyraim/ och det icke igenom
Swerd och höga Bm6ier/ derigenom mangenkom-
mer til Ohra; vthan igenom den ringa förachta-
de Strifpennan: Sa kan Gudh mangen föra/en
gang vhr Träck och Stofft/ medh honom vndergö-
ra; hans Huswud ratts vp/ at mangen armer

Swen/

H5/.W 14
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Swen/ effter alt sitt elend/ fär sittia medh stoorHhra/ibland myndigeMän. Dersöre brukehwar
civii Betlent sin Penna til Guoz Uhra/ som demhar vpvögds/ FcidernesLanozms Förkofring/och
fin Nästas Vpbyggelse/med trogen Böön: HER-ren wär Gudh ware esi blijdh/ och framie ware
Handers Wckrck medhoMawstreHandersWarck
framie han'

Den iO.i2nu2riiggrSoolen i WattuMannen/
itt Teknaf^-Stlernor. HERren ZEfus ar i-genom sin PtznoS dlupa Waln/ gangen i Wattll-
mannen/ och ar H wordm en Helstobrun och Lyf-sens Waln. HEAran ZEsuw i la matto sörah-wriagh til NyahrsGafwa
n. beröml. Köphsndlensai
gemeen/fom i synerheee deredelkge Kop och Händelman hari denna CdristeligaFörsamblmg/oc loftiga
Staden-Köper Lijfzens wam/baoe wtzn och Mwlck.
Tyen ther törster hankomme/ och then tdn wtl la-ge LWens Watn för «ntet. Thet ar: Ssker sörsteffter Gudz RUe och Hans Rckttfcirdigheek/ sa f.,1.
ler ederaltannat tll.Waltumannenhar/iblund deHimmels Tefn/mäst Stiernor/ dar lbland ckre
lwenne myMNampnkANmge/en ytterst i det vlh«lövande Wcttnee/ hwilfen piscis hoop
Stiernor sck kalla p/emoottager medsin Mun/som
kallaS ramchimd, den andra l det högro Beenet/heettr zcliege: Sastrckcker sigh KöphonHelenkring
heela Werlden/ sä i chtt lspande W 'tnet/ bland
Fisfarna/ thetär til SwS/som i Benen/ dktckr tilLandz/ stm star sm wmive.-Tu haftver fiere Köp»man an Stiernor aro pä° H.mmttm» omm§

F>/<s/,10:i7.
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se« nmnig celluz, hwart Lcmd bar icke allahanda.
Therfore söker man Mring medh Skeppet/ och
Gudz Försichtighee regerar thet/och gsr i Wagene
tt rrygt Lopp. Igensm Köphandlen stiger ittßtjke
sch des Stäber högt/ som strifwit star om Tyro:
Tu ast rtzk och härltg worden pa heela Hafwena.
Men altsadant ar fahra ochstoorafwentyrvnder-
kastat. Alt en rtzktansnart blifwa fattig/ och kan
annors wäl om Afftonen warda/a'n thetomMor«
gsnen war/ och alt thetta steer medh hast för Gu«
di. En wljs Mennistlackrvthialt thetta omhogse/
Mfftckar sigh rätt i Mootgangen: HERren gas
och HERren togh/ walsignat ware HEManS
Mmpn. Haswe wtj fatt godt afGudi/ssolewtz ock
icke annammathee onda? Himmelrtztet arlljkten
Köpman/som sökte esster goda Perlor. Och nckr
han hade funnet ena kosteliga Perlo/gick han bort
sch salde alt thet han ätte/ och köpte henne. Den-
na Perla ckr lEsus medsitt heligs Ord/ den delta
Godstetckger/geersigh gerna tilfredz medh ittGu-
deligit NöA/ bade i medhoch Msotgang/antingm
en Winner Mt eller myckit/ jMndes 3

HERrans Walsignelse gör rijk/
Vtyan stoort Arbtte ochFijt/
Om man i fitt Seand fitzttgh ckr/
Och trogen effter Gudz degär.

WWgna tu HERre mitt Stand/
Och mm Händel ti! Watn och Land/
Mm Hustro/ Barn och mitt HuushM
Betroor iagh i tms Guddoms Wald?

Den w. rebruarii garSoleniFlstarna/lttTekn
af,4- Stiernor. HERren lEsus ar gangen i Fi°-starna/ at sasom Jonas war z-Dygn l Hwalsi-
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40.
Nens Buuk/ sa war och ZEsuS ilorden/men
stodh en Segerherre pa tridie Dagen. HERren
SEsum i deffo matto Orährar iagh til Nyahrs-
Gafwa

l;. OpiKcio manuario, Handtwiirckz Konstett
i gemeen/ och i Synnerheet/ de loftlge Gilden och
Embeten/ as hwarioKonst och wärde/ i denna be-
rsmliga Församblmg och Stadh/ som ock hafwck
sitt Beröm i GudzOrd: Stz/siger HERren/
taghhaftver fylt Bezaleel/ medh Gudz Anda/med
Wysheet och Förstand/ och Konst/ och medh aUa-
handa Warck/konsteliga at arbem. Begge Fi-starna idettaTekn hoopbindas medh en langflaak
LWa/af l4» Stiernor: Sa samsätler eder attro-
liga idka ldart Wärck. At Andre Creatur wäxa oA
eaga lil/ <lr imelvnder/ ly de hafwa sinSkstzel: mmhwem for«
sorier Fistarna/ hwem stöeer och spijsarchem? Eija!Gud allena/
Vthan nägon Mennistios Rad och tilhielp. Sa äreEmbetzmZn
ochHandlwärckare/ lhem mandochimet kanombära i Sm»
den/gemeenligenfsrachtade/fäa hafwa Betymber om dem: men
HERren Gudh sörjerförchem Häräre sim Biugbrödh/ och
lwa Fifiar/ hwadhförstar chet idland sa manga men: lagh
HERren wil wcllsigna ches Spijs/ och gifVa chen, ftttigom
Brödh nogh. Msta tina Omsorg pa HERrau/ han stalför-
soria tigh/ och stal icke lam the rättferdiga blifwa i Oroo til e-
wigh Tydh. Thel kostar Gudh ja gansiaringa/enfamghMan
ai goril rijk/ chenrijkerär lil Armod bringa/ en högl) och nedrig
göra lijk/ Ty Gudh chen hsgsta Bnderman/vphöja och fsmedrasan. Siung/lcläs/och gack pä HERrans wägar/och gör lin
Kallelft medh fiijt/fömoo Gudz löffle/ som han sckger/ och haf lil
Himmelen lin lijt: Ty chen blijr en lyckMgh Man/ som fast
paGudhfsmöstakan!

Altsa lyser lEsuschenna Solen off/ochforer chen rcllta koos/
! lilGudSader/ Hwilten iag änteligaförährar lil NyHrs Gafwl»

14. Ömni po°ulo,alle Sweries Rijfts Ständfr,
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AlleChrisinefrögda sigh af«Hierlans ödmiukheel/.

At GudhFadersände hijt nijd/sinSonwarSalighett
lEsum Frelsaren; han är war Sickle-Trösi/
Och har ol) alla äterlosi/ i thella n»M Hhr.

O Hsliga Treefaldigheel/ som lijMG.afw.o.r.d«lar/
Medh <in vlhwalda Chrisienheel/ at ingomNyahr feelari
Tigh fteeÄhra/ iof och Prijs/ Bestydda medhlinmilda hand/
Hwar Christen Man vthi sitt Stand! i lhetla nyja Hhr.

Hhctta ärchetandra/ sielfwa Nyöhrsgöftvan/achtom änteliga/atbegynna Nyahr
lauttolum appiecatione. medh iyckonstningar. Al stänckia»

<lfi« lrbgel Hierea och iyctönjkande MUN/ tyet aren mcr Gafwa/0
Sässm troligen Mncker op/ i denna vpläsna Text/ Barn-
stapel/medh allenu omlalte gifne Fsrmaner/ effler Rältferdigheeten»
nes Sools FrelsarenslEsu inlrclde hoos hwaroch cn,> Altsa önstar
han oct atwij tunde behalla chelca goda/ nckr han sa fiuter samma-
pistel: Nadh ware medh eder allom'. Amen.

0o6lrin»I« iii. iclrom ytlerst och lil die lrcdie/ at ock onsta
hwar anora godt/ hwllten ihckönstan <ir en tttMFörbosnlil Gudh.'
Allom iagh nu hafwer Mnctt Slyahrs Gaswa/ önster iaghock/ efftcr
del yttersia Talet 3. i dellaHhr/ böijer
min Knä/ och vprscker minä Händer til Gudh och wars HERras
ITsu Chrisii Faber/ önstandes af alt'Hiena/H alla :

1. jtt nadigl HERrans Hhr. HCRren le<sus taiie/meoy vettä gamvla Hhr/allawara SynUMak,oM.M.Rygg/
fänckie demi Hafzens Diup/och tomme dem aldrig mehra i Hugh/ och la,
te medh delta nya Hhr/ sin Mildheel/ sioora Trooheet och Barmher-
ligheel/ wara
ware wäldigh ofwer^i^ewlWel^ —— —-—.

2.
och
wari medh osi nl ewig tydh! boo
»nder sitt Wtjnlräcl och Fitonctts^! Frijd vthi Huusen: at Broder ös<
»per ens sro /och Grannar älsta sigh/ och at Man och Qwinna wäl be-
gaa sigh mcd hwar annan! Kärleksens och Frijdzms Gud ware mcd osi!

ännum sglutiierum ilt litliosamvt Hhr. lEsus Chrissus war<
war Helsi^WTöMMochWiäl: han gifwewar SiälWckn vhr Hel
ft-brunnenommed Glcldie/och afwclnde fran wara Kropparben stadeii
ga Peftilenlia/ Siuko ochKranckheeler/och läle/ effier sin nadiga willia
ingen Plaga «My wara Hyddor! 4
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4. äntwm ksustum.itt lvctfalial Hhr. Gudh gifwe ost iycta ochSaligheet. Gudh wände altlng til ipckaochGagn/ alt effter fin willia

denreena. önster Jerusalem tycko/lhemgange wäl som tigh ÄM
Frijdhwareinnantina Murar och tycta i tln Palatz!s. Hnnum l,ene<iiaum,eltwcklsignat Hhr. HERren lsnckie vp-
pa osi om walftgne wcksignelsraels Huus,hanwcklfigN«
Aarons Huns han wälsigne chemfsm ftuchta HERran bade ftuaochftoora HERrenWMgne cder m meer och meer: EoerochBarn.l ckren HTnans wcklfignade chen Hiniel och hafwer.

» lluaikerum. ett ftuchtsatnt Hhr, Alzmechligss
Mlsigm off/ medssWWguelst ofwan efftcr af Himlcnom/ mM
signelse af Bmpec somvnder ligger/ medh WWgnelse pa GW och.Qwed HERren wälsigne wäsigneosipä Mmom/
han wäsigne war iiMucht och iandzfrucht/Fruchlen afßostap/Fruch-
len af FM Fmchten af Faar. han wWgne war Korg ochleftvor. «Kälsigne war Ingäng och Vchgang. Sa see nu af Himme-ten och städanideraftinaHeliga och hckrliga Bsning, och wälsiZna titt
Folck och iandee som m H"gWit MMf/ät d?l"giftvek'Wrbd eil nt

. sca/ och Sädtil alfaa och Bostapen sitt Foder.
.

gytftögdefultHhr. Til at ssafwa Wattbäsia Nöne och pgsta Frögs i HERranom ICsu.- Hopffens Gudhvpfylle oö/ medhalla Frogdoch Frijdh i Troone/at wij hafwom «l,
fuleombiisit Hopp/ genom chen s Heli.;e AndesKmsst!

8, ANNUIN beztum, eltsallgc
OgffwMMMvMerttn Budh/ k.!n!>i> off za stick.i tilstmmo»/ <« wil me!>

tig/ ewtnnerligh iHmmmelrljk/ mageleflva i Gal gh«t/Amcu!
ki,t! ilat! 173t,! denna mln OnEan,aaraf mltHierla,

aang«in l p älorden/ <3l3äaeL«i«re»Wud» !ilt sMnaa Hmen Här ttl i Oimelen i Amen lhet sr otz stee alt.

'wtl.'tu'fMb°rba/a!ttvtt»t,ha MZMWMrder tuesi gtfwandes wiserllgh.

.
R°o. lät mlgh aldrig förgät»

tig/MNampn stee Prhs ewinnerlig/MtNampn medh Frägd wil/fyrlän mig Gud tin Näb bär til. Ähra stee Gud dchi sin Thro«/ som oDhaar ftänckt sinEnda Vo»/ thes ftsgde sigh then kngla Chor/och lsswe Gudh tHtzgden boor.
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