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Iorst/ta Dresten sch folket är församlat/ skyrkion 
ne eller för Älrarct chcr kllessas stalhnä 

Drcsten / sin honom fr synes hal 
ua thcnna bckeimcl.c.

jA"re wcner bröder schfystrari <5hris 
ro Jesu/ Essccr wy nu församlade 

äre Mat hälla wärsHerras Jefu Chri 
sti Nmuard/och anamma kil osshans 
Iwerdiga lekamen sch blodh/s brödh 

ochwyn /säsom han chsr flclss Dichtar och insar 
haffuer/for itr åminnelse tEn/Ät han samma sin le 
kanien sch blsdh kil wara synders förlåtelse vtgrff 
vit haffucr. Thcrföre mcdhan wy iwMe/ vrhan 
ttuffvcl/ärenied synder besuäradhe/schästundom 
syndenc gema quiwe wara/wilie wy falla pä wär 
knä oc ödmiuka oss in för Gud wär himmelska Fa 
der med hicrra och mun/och bebmna oss för arma 
elcnde syndare/som wy ock äre/bidsandes honom 
-m nadh och mistund/sä säyandes hwar, fln stad. 
Iqgh Mig syndig nlcnnistia/soinj synd bädhc

O ij ass-



a star sch född är/ sch iemwcl sedhan s alla mina

cwigeGuS/min kärchimmclstc ^adcr/ariag icke 
haffucr elstat tigh offuer all nng/icke inin nästa 
sasom mig stclffZag haffucr (ty wcr )s margfalli- 
ga mans syndat emoot righ sc tyn helga bodhord/ 
dädhe med tanckar/ srd och gcrningar/ L>ch wect 
migh för thcn stul hclucccc och cwinnerlig fördö
melse werd wara/ sm m stulle ja döma migh/soin 
tyn strenga rerwisa kreffucr/och mina synder för-- 
tient haffua. N7cn nu haffucr m / käre himmelste 
Ladcr/vtloffuat/at tu wiltgöra nädh och mistund 
med alla fattiga syndarc/ som sigh vmwcnda wil-- 
ia/och med ccn stadightroo fly tiltina obcgnpe-i 
lighabarmhercigheet/ medthcmwil tuoffucrscc/ 
s hwad mstts the cmoot kigh brutit haffua/och al
drig mccrtilrcknathcin chcrassynder.Thcrförs 
lärcr iag migh vppä arme syndare/sch beder tigy 
tröstelighaattu efstersamma ritt löffce/werdigag, 
wara migh mistundsam ochnadclig/och söriaca 
migh mina synder/ tia helga nampn til prys sch, 
ärs.

bdhan haffucr ^resten thna 
böön offucr folker.



sina stora obegripeligha barmhertig» 
heet/ förläte oss atla wara spnder/ och 
grffue ossnadh tit atbettra wart syndl- 
gha leffuerne/och fä med honom cMN 
nerlrgrt tijff/ A E) E N.

L>m ^resten heller tyckes haffua thcnna 
bckcnnclsc förslgh siclffpäLakyn/ 

mä chet skce me- thcnna fä ord.

Lonsitcor omnipotettti Beo/et bo
bis fratres /quod pcccauerim nimism 
bita mea/cogttatione/loquutionc/ope- 
re et owissione.Idco prtcor bos orare 
pro me.

Msereatur tuiommpotetts Beus/ 
et remissts omnibus peccatis. tms/per- 
ducat te ad Atam eternam Anren.

A m Nu
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Drcsten wender sigh t»l folket och sagher.

tttiom anda.
Colleeta/then här effterfölier/Äler nä 

ghsr annor cffrcr tydhe
MM oss MM,

e ?^ »F ,



;W

M,

atm
een fast troo pä tich och titt Son Ie 
sum 
tina
vc mootgäng/och en 
M wär näsia/GenZ samma tin Gott

war
Gfftcr Csllectm läses itt cap. eller haiffr aff H. 

Pxroll eller naghor annars Apostels E-> 
pistel /eller ock cher daghcn tillydher/ 

lSch mä begynnas sa.

Lheffe effterföliande ord scriffuar 
». Pauel Apostel til che Romare. 

Lormcherctc.
Gradvalc/mä wara Nys Gudz bod/eller na-- 

ghen Idsalin/ eller oce annar Loffssng/pä L>wcns-> 
ks eller Latyn/affscrifftenne vchkaghm.

Gedhan läses Evangelium itt cap. eller halfft 
Vkhaff naghon Euangelist/ eller ockchct daghen til 
lyder. L>ch ma begynnas sä. Thec-°





Gndz Uadew höghra hand/tadhan 
tgmkomma skotatt-csMat döma leff- 
uandes och dödha. Jag troor pä then

ga kyrkro/ the helgas samfund. Spn- 
dernars förlätclse. Kötzens hpstän- 
detse. Och ewlnnerkgtt lijff. Amen.

Lymbslum Nicenvm/ ve! pstios 
Lonstantinopoliranum.

2lgh trssr pä en Gudh/ alzmechtighan 
Ladhcr/som himmel och iord/ Za/al! 
ling/srnlighoch osynlig/ssapat haffver/

L)chpaenHcrra Zesam Christum/ God; ecnföd-
d<r Son ass Ladrenom / föddan för euigh chdh / 
Gudh ass Gudhi / Liws ass Liwfe/ sannan Gudh 
aff sannom Gudhi/ föddan och icke giordan/sam 
warughan medh Fadrenom /genom hwilken a!I 
Mg 8>ord ärs. Hwilkm för oss menniskionar/och 

wara saligheee ssut / nidhersteegh aff him
melen



melen / sch wardtkörr gensm chen helga Anda/ 
atf iungfru Maria / Sch mennistia wordcn/ 
bleff för oss vndcr Mmio Mars korffestcr /dö- 
dhcr sch begraffucn. Sch vpstodh pä rndie da- 
ghcn cffrcr scnOcmar / Sch vpfoor nl himla / 
sirrcr pä Lädrens högra hand/schstal ärcrkom- 
ma medh herligheer/nl ar dömaleffvandesoch 
dödha/pä hwilkcns l^ike ingen ende bliffucr. 
Sch pä then helga Anda/Herran sch lyffgiff- 
»aren/ HEcn aff Ladrensm och Loncnom vch- 
gäär/then ock medh Ladrenom sch Lonenon» 
fammandyrkar sch wtzrdarwarder/rhm sck ge
nom Mophcrerna ralar haffuer Sch ena helg» 
almcnneligha sch Apsstslista Kyrkis. Zagh be- 
kenncrcen Oöpelfe nl syndcrnars förlärelse. Sch 
förwcnrer rhe dödhas vpstandelfe. Sch rhen cil- 
kymmande werldennes lhff. AMEN.
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städhes tacke och loffue tiO helghe
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illa Hchkomne wore/at essrcke annat

-M

ge dödhen/Och intet creatwr antin -
-

Wö ' -H /

gen j himmelen eller pä iordene kunde

da

M



tät honom wardK ecn mcnntstta för

honom/owlät honom iqdha dödhenj



skulle. Och säsom han offuerwandö
^ i ^ ^ y
dhen/och stodh bp lgentnttijfz/ochnu
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tli

W



tti een förmamng/ar wq sädana hans
^ .h" ^,ki ^ kf

wciaerrirng cNsinnestagha/ochicke

> -i" ^
förqäea stuUc/Vm nakccn m hqn för

rädder wardt / höltt han cnL latuard
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Lä lyffrer Mstcn vp / leggernedhigen/ 
ochkaghcr kalken/och jAghcr

L y Samman
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ches npia Lestamenczcns j mittom



Htöqutin warder til sMdertiars för-
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La Vsslyffkerhan Hch scttei-neö^igcn.



Gen annsr esrtare Drefakts

Annerllgha ar thee nldörtigtt

rett och salighe / Ne wij alcijdh och al-

mcchttghe
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wenor / effrcr hän beg.Nr 
'hrrsti r7M.«-d / sch vchkptzsas 

hans wcrdigha Lekamen sch -M» 
Wtodh/ärräShcllghrk(foinS. Oä-- 
wctojsiärcr ) arwy hwar) sin stadh/ 
beMsffve ossjtclffua/0chfääte<rff 

-rperkaMrödh/Sch drickeaff chcmia R.rtk. i9ch 
xröDe wtzoss tarckztWa/när «H besinuc wär

ochsWdcwarsförlänIfe/thcn oss t checka Sacra- 
chcnlmbuhhitt wardcr/och achcehär esftrriBmr 
oss/ wcnda igcn aff f^n denne / och leffua vchl ikt 
gott och rerferdigk leffuerne.T^haffuer ock wär 
iHcrre eenkanncchga befalc ak bruka rhctka Lmcra-- 

Mencct ftsh cil ännirncl-e/khec är/ ar man här niedh 
MMommer HMs wcrörgha Dööhoch Mkoöy 
Vchgimelfe/öch bcrcnckcr / och iroor fulleligha/ 
ae chet kri wära > ynders förläceifc skccdc är. Ther-- 
:förc sm wij NU äre aff chMa ZS rödh/och dricke ass 
.chenna Ralk/mcoh ccn Pdana fast tros til che ord/ 
som wq här Hörc/ac Lhnfmsardödh/ och hans 
Wisdh vrhgurm forwära Synder fa wy ock fä för 
wiffo fyndemars fSrläMst/och vnöwykerhcrinch 
dodhen / f-m sssndcnnes iöyär / och fääm ewm -- 
ncrtighic lijss niedh Christo. Ther vnne vss Uom 
Gudh Fadhcr och Kon och che» hctgc Ände Äm.

r,



Wms Herres Aesit ShrrsttUeLa- 
mm deware tijn M Lli ewmnerltghte 

Itmm.
Gcdhan meöh ^alcken/sä^andes.

ierres

Emcdhan suings /Jesiw 
s» crc. cilcr / Gudhwai-c lsffuccccc. eilei' ock/ 
paccin» cUer Dlscubuu Jesus ccc.

Hthan tu allena.
Gcdh.rn wonderhan sigytii folket /och sägher.
Herren waremcd

»MMWWWMMEs







EenAnnsn







Pchan haffuer tust trl^§errans- 
ikaror 
natt.

är sasom itt träa planterat

wan-
drar dthtthe ogudhachtigas^"' ^ 
radh/och tcke trädher m dp^



FZM che ogudgachtighe aro icke sä/ 
Ahan säsom aghnar som wadhrct 
borcförer.

Lherföre bliffua icfc the ogudhacH- 
tighe j domenom / eller syndarenar s 
therettferdighas forsamlÄg.



!öi
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sm

-tmne
icke j tinne grpmheet. 

>errewar
ar swagh/Zcla MW Herre/ tp mrzn 
heen äro förskrcckt.
Gchmijn ftäl är swarligha förskreke/ 

ah Aerre huru lenge'
: Wendttigh Aerre/och bndsett mi
na siel / hielp migh för Ma mild- 
heet skul.

Lp j dödhen tcncker man itttit pä

A"ra ware Madhrenom och Sotte 
nom och them helga Anda. Gäsom

' '77 ' ' "7"'' 'U7M







rordmne.
Tu skalt icke dräpa.
Tu skalt icke görahoor.
Tu skalt icke sticla.
Tu skalt icke bära falskt witttesbprd 

em-ot Lin nästa.
Tu









Itt Annat.



f-

som matzya n^irr^
uas 1 Nlcssonne och andra Tydhcr.

Zn Adtrenw Dsmink.

iPweck herre Gudh tina 
.frasst

_____ ztltme
ghe ifta alla wara synders farltgheet 
frelste 
tterar
helga Anda dchi en MMom/ aff e - 
Mghcet ttl ewtgheet/N WEN.

^ In Natnlis Dsmini.

Acne Gudh/ som Lverldcna 
mcdhtms Gottss





IndicGphchanle.

Ferre Gudh/som j thenna 
Sagh medhstiernonneledde 
tzedningMar til rin eenfi- 
sa Son Hcsiim LKristum/ 

förläna ojsnädeWa/ae wij som nu 
genom trona kenne tigh/ mäghe ock 
sä in til tinne hertigheecz bestodhelse j 
himmelen ledde warda/Genom sam» 
ma tin Gon Jesnm Lhristum Wär 
Serraetc.

Zn -re Dalmamm ebösmads Penssa.



tmGonttc..
In-fesiis Paschaitbus.

jvdda Gon Jesirm Lhris- 
tum wmna sigher offuer dö'

uamedh honom föruthanenda/ Gs^ 
Nom samma cm Gon etc.

ZydieAjcenU-ms»



A



k

, i,-'»,, v-L-i-rsfl
InDvmmrcls dlebus.

______ sMMyW r^k^rvMtt ^crr»n-
gar Hthgä / M titta tiettare then fri'

ua-f Gettom ttmDsrv etc.
erreGudh tillät tina: forsa m-





til wara tu
ner
ock' fulbordan ctl 
nom M Gon etc.

Ge§

Mi
tet är dsgsc/mtet hcltgt/strecfvtht ma 
Mlssund öffuer oss och blljffwär rege- 
rare/wär leedsagare/atwgsagä gcnö 
thna trmkgha haffuor/atwij rest vm- 
hare che som ewrghaaro/Genom etc.

jdcnnes lop mä osstaghas effter 
tqn helga Mcketse/och at tijn försam-

E>L»d



Gudh / som (Asm etsfawm 
ospnligha häffuor tilreedt haff^- 

wr / mgiwt j wär hierta tms kerleekg

töffce / som alt 
Genomett

tlzn

Genom etc.



tittttemis- 
ttl tina tietta 

Siffuachm 
öidia som

trognom werdeligha
^........ - warder/giffossat

dchan förhindttng maghe ftam-
iZ etc.

sjstroonnes/hopsms ochkärle-
koir













tmder

nom tm tzK
Thenna bön ma m«rn brukr ra man 

gaar M Eacmmmrcr.

KG' » sannes







-







L»l.z.

Epdigh in til dödhen/ Aa in til 5orUs j 
döoh. Lhcrföre hajfuer ock Gudh for r
högdt honom / och giffmt honom itt > 
nampn/chet ossuer all nampn är/At j ! K
Jesu nampn skola sigh bopa all knää/ j,
theras som j hsmelen/pa iordenne och L 
Hnder iordcnns äro/och alla tugor sko 
la bekena/at IcsusiLhristuöär Ser- / ^ 
rcn/Gudh Kadhcr til ähro. ä
^Ere brödher.KlWer ldher nu/sä ! E 
^som Gudz Hchkoradhe hclghon och ^ 
elsfeltghe/Hti hiertas barmhertigheet/ >^k 
weniigheet/ödmiwkt/sachtmodtghcet/ ^ 
Lsngmodighcet.G ch Hndragher hwar 
annan/och förläter hwar androm/om ^ 
näghor haffuer naghon klaghomal c- U 
mooc chen andra / Säsom ock Lhri-



j. Men offuer alt chetta/ tklädher t< 
-herka 
tcnncs 
tdhor 
aren

Eäter Gudz or- rtkeltgha boo Htt 
tdher me-t) all wijsdomKäreroch för 
maner tdher mbprdee / mz Psalmar 
och EoMntzer och andeltgha wijsor r 
nädhenne / och siunger Zcrranom j

ord etter gerNLngar / thet görer <ch j 
Serrano MeU nampn

Nom.?





»ch

If

synder/ Gndhnr trofast och rett-i-Ich^

och rmar oss affMchorettftrdtghee, 
Men säpe wij/ac wij haffue tntekW 
dat / eä göre wrj honom til liwghare/ 
och hans ord är icke j oss k
Mqn barn. LHetta scriffuar iagh 

idher/at j stolen icke synda, Gch om 
näghor syndar/tä haffue wij en Kr- 
swarare när Kdrenö/Aesum Lhri- 
stnm/then rettferdiKärMch han är 
försoningen för wara synder/ Icke





sheluetc. Gelias icke twa Gperffuer 
för en fferff- Gchen affHemfaller

rw meerwerveän monga Gperffuer.

ock bekenna för mm Madher/fom är j

ock wevhersaka för mm Wvher/ fom 
ärj himmclen.

Aek til at senva fridh pä iorden/ Aag 
är icke kommen til at senva fridh/ vca 
swervet. Lp iag är kömen til at göra

K ij men-







barn/Men j icke komma j himmelri- 
kct. tzutlken nu stgh sielffsä förnedrar 
somchetta barnet/han är then störste 
j hlmmelrifet. OchhmtkensomMd- 
fäar ttt sädana barn j mur nampn / 
han bndfaar migh. Mn hnilfen som 
förarghar en aff cheffa nngasta som 
troo pä nngh/honom worebätre/at en

quernstcn



en Ded- 
nerltgha

sägher iaO tHer/ Mt chet j bmdm
him-









emoot honom. Lä siodhoalla the tug

por slokna. Lä swaradhe the wijsa /

heller til themsom selia / och köper til

köpa/ kom Brudhgmnrrreti. Och the 
som redhs woro/gingo in mcdh honom 
j Bröllopet / Och dören tilstengdes. 
Pä chet ftrdsia komo ocf the andra Gg 
frwrna/ och sadhe/ Serre/Aerre/ lät 
Hp för ojs. Lä swaradhe han och sade/

ij Ganner-





Wsm chet / cherför ät M

och j Mm finna.

warder tzplättt. Awllken rbland rdher 
är
ast......^............... ^ ,....
Mler E han bedheo sist /mon han 
giffua Honom m orm för sist - Eller 
om han bedheo egg/mon han fa honom 
en Gcorpron- Könen nu j som onde

Enj arm
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