








Myars- Wnffan
Ofwerlmmad ar 1755.

Til
Samtelige och yederwarde

Äbo Stads Nnwänarc,
Af

ttoOll^l^3.

WZHdM tider flutas/ ''örlas pä/
?WD Och städs föränrring underaä /

Hur' stuN' dä oföröndrad wara/?VHd Och M ondo rasi, fran»,
Den/ för hwar stull/ GUDs dyra Lam

Sitt egit Blod/ ej wclat spara?

Mn Läsar/ den i or/
Har maf wel Näde stor/

(tt sr dig äeer lätit lefwa:
Ach giör nu änllig battring/ bot/
Som du godt är wlll m' emot/

OH dig i synv e< mer inwefwa.
We/



We/ we dm arme synda träl/
Som Ma sin dyrtköpta Sisl

I syndfms do/ är/ ar nedsancker,
Som onder ar och wcirre blir/
Som Oomcn tydlig för stg sir/

Och doch pa ingeu andring ttincker.
W W K

Tänck doch/ bwad ftiden din tilhöri
To när tillyckt är Mdens dör/

Om Nad en sedän fafangt tigger;
Lcit derför bort all zonda siem/
Med trona gack til DecklcKem,

Skäd Barnet/ som har för dig ligger.
N W Z 5

" n - är/
Man/ som . varn . ..Mt»<. , .

P« det upfyllas tunde Lagen;
Och at med blod/ thet oft' utqötS/
Skull'/ som af ewighet befiölS/

War lynda o"ns:t ' lj rwagen.
kunde jag/

Dä hog nu i dagj
När tvi Nytt är fä ater börja?

Än at ett hwart förkrosat bröst/
Ma uti bättring niuta tröst

I Siälen ILSU blodskraft lpörlal



0 stydda GUD Din klena tzjord/
Upftista Henne med Dit Ord/

Vlt Hon mä nyar7 ftuchtmer bllfwa
1 tro/ i karlek/ rygder mäng,
Ej af de odmr lida ttväng/

Som Henne wäga sarga/ nfwa!
W DWärKonuna och Desi Dyra Hus,

Nysträla med 3inS Näfes LjuS/
Ia all wär nymannaz

Lat Dem dit Folck här fipra st /At De i etvigheten mä
Eland Tine Helgen/ Kwme stanna!

-rätten och wär/
->ir Bistop/ pm för Stichltt stär/

Borgmtistarne och Rädmän alle/
lag önstar fignal är Man/
Sä mycket jag as hjmat kan/

I lESU wäld/ Dem ock befalle!
N W N

Dem som Du har til Herdar /att
Gif mer ny kraster/ wlshet/ at

Din Fäar tll feta betet drifwa /
At Men genom deras fel/
Ej Kda men/ til nägon del/

Mn alle wal mä Mte bliftva! -

Gif



Gis jemtval 1.-m Din riku Nad/
Ock war mcr dem l rad och dad/

Som Dig t Hueo.M,ständet tjana.
Lat Händel / danrwärck/ Icrdcn gc
Sin Väfwor mcd walstgnclsc/

Dem rätt Ma/ )?äd fsrl.l'.;!
I ett för alt/ lat all' som do
3 fä mi ro/

Förnöiftmhet och md lilllka/
Asinäta sälla dagar mang/
Lat stötand' clycks stormars bäng

Dem stadse lyckligcn undwika!
Sidst Yos -.

: alla nsdigt ">ir/
Som Ma sta' i är sin dar/

Och dödscns dal igenom wandra.
Lät dem fuldorda wäl sttt lopp
Och tag dem stelfwer til Dig opp

At MjaS med mwalda andra!!!










