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Den Cdle och Wslborne Frw

bon Pniitj/etc.
Lycka/ Frydh och Saligheet!

HAIAMen Ting är wissire <!n det : Pä tkN rätt TäucZtion
hangerGudzHdws/KungorsMnndigheetz, och alia

WM Regementens Vpbnggelse/ Fölkofting och Wslfärd.
iwärt cnlosl/nilr VplUchtelsen försummas.'dä «.cllzia«,/ukitl«n. dhe ädia BootligaKonfier/och helaAlt dctta btwilmar ltjdcmas hwal dagh sinAfb ld wijftr

vchi «,aarien» Spegel/ i hwilken wt, stada vnderllga Saters och Hand-
lMars Omnxlxliligar/ odetz iagh / cch Stentasier. ludarnasAegememc ftodh pä fin Foot in lil des 5.Ä!»z tiagade : aro tl)t
Skrlffllarde! hwar äro Rädhgifwarena? hivar aro <Han-
eelcr»sn« > Dhe «.QMÄrc snrcl2dt »ackerl sa längt dht Mttt
fsrackeadt Seadgar och jagh. ?lu fisom iagh »e«/ «

inedh desiHuus.Frw'Nttlhigrestia claatderasOon/som
hclr au«ier«s, ma i een sann Gudifcucktan/ Wilr nadigt Konnng
Nl lil Nytta; tykanwanderaff Mtha huruhsgt
I äistaßitfmsWalftlrd.Ferdtnssull iAiiseende til del nu sagdt är^mwäl«
ihogtomma dhe mi h erecdde Nälgermn^ar/blifwa desse eensaldiga/
Verser, emedan dht hsgs lNltt tälck Nwgsll hsgfsrdig Bt^l,
Her och d,« täreFr» 11l een ltzlcn Ilvlc.Gafwa lvalm<?»
lieciiccl»bt/ siisom af «n

Dtt Högh > Förnahma Huusey



D« alsiwäldlg Gudh/ som ewtq ar ock b'ttwer/
ZomaU tmg ikavathor/

Ach kom ocy iätci,ikrafft/ dln wWheet och
dm nädd

Nu leoa pannan min och styran medh ditt rädh
Fast iagh en lefwa fick, den rätta gnNen llzden
Dä Guoy Predtzka sielf/ den ör nu alt

Nar ftan otz medh en edh/ ssnvist vtlofwa den
Gon, Adams Hvce fall, vprätta lkul' tgen.

Dvch ar det miqh berant/ Gudh wille sigh fördarma/
Och nu högst wärda sigd/ om dessa menstor anna/

Som «et Kznablek/ forloora alljm wss/
Och bytte Uäenz frögo/ i Saniwetz suck och pust.

Zagh war fuU tntet nar/ och jagh den offer stara
Som redde til/ och zku^förwara;

Doch weet mgy at den stacht/ belydde lell en man
Gom werlden frän fin syud/ allena frya lan.

Heller fik iagh see/ hur Gimson mechtigt dundra
Och medh el Äsnabeen/ Kullade mänga hundral

Dochweet mg at han war/ en bild t«l den medkrafft
Stu ttotzaSatans stool/ strswaga Dödsens macht

Vetwarettmärelitaal/ett taalaffhögsta warde'
Som Esaias hölt/ da han medh alftvar larde/

En Jungfru v<ir en Gon/ fsdd fsr all ewlgheet
En stoorlmm2nuel,uGozegen Yärligheee.

A Hor dtzt



Hör h«t du H.t!ieiK,som stimfli pla wanadw
Det gamb a I'eHanient yerass ou boroe lära

D?n stora lAudras van hafwer meddenblH
Alfmälat i)Hr stn Son, metllfran spuden stlid.

En hedning plä högt werdera/Men du d<n l>e»ga zfz »stt, pla' stadlgt
Tn sär du ,väl dm löhn/ nörttändan blis vvM
Din jämmer/qwaal ochsorg/st har du sielfförltylt.

N" löper Soolen tring/ pä högdens whda ftste,
I fyra tuseno ölnv och tager sten sttt nalle,

Vthi «vteenoockens huus dä tlarna opp en dagh/
Som fiogh all sladgar kl>U/ vpftlte MosiS lagh.

Achstoora Salighect' hwem will en önsta gärna
ste det Himmelsblätz / den nna klara Smrna

Som dhe tree wijse män/ dä sägo pä dm ttjdt);
NärChlistus föddes strst: Ach demwar lyckan blid/

Men ändoch myctit mehr/ dhe heerdar som fa sachta
Sin lilla fara hiord; 3 Lunden gtlt och wachtaDem nvnades en sty, dhe hbrde ängla röst

I Zecklem födes ehr/ en Gudh och werldens lröst:
Sislf rirmamentet will/ sin tienst demödigt wljsa
Dde starta liud/sin Skapare nupnjfa

Medh ocktriumpli, de sampNl wuna fa
Den wara ftdd ftrwlft/ som alt «ge« ma.

Uch Lecklem lilla Stad/ du alt nu worden större
Hn och iin den förre.

Den äliran näooe en/dde Stalta Balemß huus:
Ty l din n,brta wrä/ opttlnyes welldens lluu^.

Den



Den gamble simeon vpläter nu fin tunga
Tar Barnet i lm fampn/ och börier tll at siunaa-.

Ett harligt Bionz pr«s/ Sm stattar sallgh w«ft/
Som leswat til den stund/han sagh smHerreChrist.

Maria fitter tyst/ och fitr fin lEsum lilla
Sä fager som en rootz/ vä haroa yalmen trllla;

Detz tacka liuftva syw ftrtar des sinnen här
wttt af tngen mau/ leN bawet henues Hr.

Hsn taar ds i sitt stiöit/den högoen ey begrlipee,
Hon linvar nu den lropp, som mörckretz traffter kniper/

Hon kysser och den mun/somTvanFÄiioro
Vthsprider allan t<ldh/kring denna wldalord.

Nu darrar Saeans port/ nu hisnar/ böswer/ stöifiver/
Den ttngge sigh i sil etter hwälswer/

Han rasar som en Gast/ han seer fin ftoola traffeFörkrotzad ned igrund/ af delta barncy macht^
Men Heerdarna som hört/ hwnd snglarna predtzta
Isglödie hiertli lee/ dhe ssynda figh och sijka;

Dhe finna som warfagt/ lttubbanen stoorGudh/Dden dhe lllbedia straxl, med hlerta,mun/och lmo.
AfSaba kommo och/ tree mnckit Larda Männer/
Som vtaf DaniK book/ ha lori/ och igentänner

Straps hör en Gudboch Man ucht en rem person
Dve ofta Mvi-ram/ Gull/nedfaUa för Hans trhon

Ueroäes blef förirräctt, han sala för del rychte
Ar nu en Kung war stdd/ i luda han förtyckle/

Han sende i sitt raay/ löt döda aUa smH
Och ttncttt lEsum och/ forgöra afwen sä.



salt och soff » l-ch wedh sin lanckar
'

httt och dtzs' oanstattar och !)an lankar
Gon, tlente hast yaus ooff oä föLes l ett SltM

.- De z ou jUdzdylkclstali.
Ift-än den första dagd/ och in til detza tljder -

Sls.' alt folck s gewahr/ och medl) tiwar andra
Men nuja ar alt tnst/ nu döres srögd och freo

> Friozens kocemat, af högden stiger nedh.
En Hednlng bugar siH/ för alla Memencer
För annat der medl) han stadlgt ltlämter: '

Men ia,;y min hiertans knö nedböner in för
Som stapat har all ting/ och alt bewakar än.

Del plumpa Turckens ftöl/ fin NaKomeck werderar
En arg fttlupenMunck/ medh den han nog braf.Verari

Men iagd min eenda tröst/ staoz fässer paenman
Som war för alt/ och blir/ nör altförswinnakan.

En Me gsrja stölt/ och ka n sigh ey bessnna
Al Christus än ar född/ ia dum ar han afminne;

Propheters reena taal/ förstar han intet medr
Vthl en saat fa tlar/han mnckll l«tet seer.

Men iaghbltzr wed det stuut/ warlEsus ar wiftftdder
A>l Satans koust ochMel ör aideles vtdodder;

Dde fnra drapli man/ st>m L!v2NFelli liuus
Uptända/ witna meerv an ludens dröm och suusi

O arma luda siächt' tänck doch hwad för en ähra
D<gh wederfors den tljd/ när Gudh en ewig lähra

Vthgaf pä 5mH berg< när ?k2r2o blef skreckt
Medy nlänga vnderwärck/ och du blef stdan sterckt.

En



Cn stafdlzjr hsren orm/ tt haaffigd sielfwer deelar
Ashsgden siät mgen tmg dig feelar

Lellarän dit förständ/ ftrstockat scm man seer
At du rätt ftga prtjs/ äty ewlgheten geer.

Lät Päfwen och Hans pact/GudzordmedftlZtwanwörd»
Löt ftttt Hans caräinal, den börda

<vom Päswene äecrecal, Hans inäulssence torm
Tvckz haa/ iagy leer äth denne Satans wurm.

Försklöctligt lapperi, dde mäs«ge kater - noger
Det liufwa courtalle/ s?m föres l hons klöster

mössor/medhwad meerHr «del Gnclelspeel/ lom man ofSki ifflen seer.
«tt under öfwer alt/ at werlden är lö blinder!
At Mennstan ar ss k!cm a« !)on sig sielf en finner l

To vppä?2vens Stsol/ !a siiter offla dM '

Som ctj förstör Gudz ord/ och lärde deM un.
ANenast häller sigh wed nöqra ga'na ffslfftel/
I d?m antrckna fins/ cn stoör twop ilarsedl-Wcr/

Som sträsivertwärtemoot Gudz dod/ochstdanforlMoot Pauli svräk/ochalthwadChrlssuesagtolgiort
Men rätt Calvmi taal/ det tftckes mehm gölla
För oetz subriliter,'. der ym kan man lell salZa

Den aldrasäkrast dom/ at fötm medh förnuffl
hemli ting/ är mttt Hndans ftuchl.

Du ädla Tuckerdu//ör din Gudomligh lära!
Sä lange wettden Nar/ stu' mänga tusend ähra

Dln lära och dln troo/ d<n hwatza fieders styl
Slim ärftr Tatan gifft/för Paswen en lwär snl.

När



Mr mänFla uth/dhe fasiij aftay sagor
S<< da, den stoore Gudh/ ett iniirument ssgh lagar/

Med nwiltetoan <hast, fulkattor Dasivens Eron
Ochwänder opoch nedh thron.

O lEsu högstastattlst rasar werloen denna/
Ditt Nora Gudoms nampn/ w,l gansta fi bekanna

Fast om?roplieeer au/ st ögonltmligt klart
Om digh preolkat ha'/ st glömmes det doch snsrt.

Fast om KKrtyrer all, ha med fitt bloohbesegla
Den ratla lärans krafft/ der i de», mä ggh spegla

Som twifian hör omdraar: menen somrötfintsr/
Om denna tara saat, stöt mgen twlfian bör.

Sö ha ochlärda mani aNa werloens tllder/
?logh wtzst ale det förgift/ som veligl vthfprtzder

Vthof de Be<3ers mun, der af st manga frlgh
Och «odz vtygluteljer/ ha' offta vppat figh.

laghhisnar rätt här wed/ iaql> bönar tll at sasa
laghseer hur gsymt de'CKrittn2 mände basi»;

Ben stygga Vomitian/ den ttolta l)eciuß
Beortfwa nu medh otz, alt Aperi och putz.

har och du/ dhe Christne st handtera
Soul det i ssalder fins, hwem w«l o,g sten werdera

Dä ar du intet wärd/ dtt stoo»a klimi roos
Hwab han har mar«tligsagd«, det gar sm willau toos.

Da war en farttg ltzdh/ när nfwer
Oudz Bibelsom en Warg/han didar han fLrdrifwer

The treftl lsrdeMan/som moot hans truugochhoot
Uplstta HErrans oro/ uppä sin sasta ftot-

3"g



lagh w«l en tala om/ hwad wösmd altid finnesAntecknat här och där/ tagh ftr mi«w wöl Kl minnes
Lepnmi arga <irek, sä och antoni mord
Des matan är ey spord/ pä denna wyda jord.

Hww sten jvan Lntnerz tldh i Päland och Franckrgle
3T'stand/ Engeland ar stedt en haar sm lyte

Som alt bewitnar nog'lnuant sannjng tlar
Sompt man och tämll wäl/ vtoaf Bleiä2no har.
Gsottan vtvi?lom/ hon törstar dag',g swära

sinmun/medh Cdnstnas blod och tärar.
Sä gör hon an , dag, och brutar der tilmaft/DdePurpurCrönraMan/ som bka denna päst.

Är det e«i tlaKyn wardt/manian det eq b^äta?
Den Cdrlstus Chronan gcer/ dhe äro nu sa tätä

SomFä sollnnoltarnnl men ftarstraxstöfwankull/
Och blandaraU stnmliik, I stofft och swarlan mull.

Meniagh gär altförlänqt/ Ismnen lastan onkar
Bthmeoy ecnannor st»and/däl aadebodffap wantar

?Y Lhnstißlud hon har pä Jorden lngen
Oon fiänkcS fi<irz meoh blod/mtll denlidsia ndh

yltjöarChristusfödd/en Konung och ?ropkets
Den i sln tljo/ och vavicl effserleethe/

Een rätt högsta pläs.
Dm wl, nu ohra högst, pö denna luleDst.

Wist är han en?ropkec och har a!t det flilbvl da
Som Faoren har be,a<»'j han är den rätta ftnorda

En vthan livet/ bär lEsu ftora nampn
SäU lhm MMrrvo/ i denna lrngga hampn^

Wist



Wist är däi ock en Pröss/ som stadigt för o§ beder
Han ar allena den som 0Z ft gerna leoer

Ti! bee§ vppä fin ang/ han stenter för otz in
All «valiheet/ aU frözo/ med Ewigheetens

Ett iagh pammner här/ I lom dhe höqa sater
Hantera thdd och stund/ som Christl lord bewaker

Bort medh ehr höga 3rxl, hort med ehllprM
ochKnmD

Dee taal eq tllnga» »<lll/ , Oeligdowens

Om iagh medl, pennan min, stu' op tiN lufften klifwa
Och aff?arnM safft/tden ls«a lijtet dr»swa,

I högd Figur och?orm, tii nägonSält?arar
Dä stämdes ia«l) wäll förft / <een blefwe du och

fiaat.
EttMForiskt taal, d<N wljja Balmon tiente
En ande hög jom Gudd den näden honom läntft

Men roligt är det wist/ nar hwar en apas will
S trax effter denna man/ och har etj krafften ttll.

Bort nu alt stoltheetz straäl/ pösand fiöder
Werderas vthaf dln/ lom drlfz aff annat wäder

Men Christi klara ord/ ow?auli reena spraat
Förachea ratt »grund/ del fwara stnnetz braät.

laghstanar har' Hsr an/ wär 3«sus och vthdeelar
Bä Spira/ Cdrona/Macht/ sä at dem intet feelar/

Som detta höga Nampn uthöswer Folket bär
Och Mazettätens bild/ allena wärdlg ar.

Han



Han sitttr en paFadrenS Hellp bender/
Ock fransm högheetz Thron/hwar dag jm post nedjänder/

Som manar otz 11l doot/ vtWfwar qunst ocknadl):
O at wff ailau dag : ssu iyda della radh.
stall och «nnan kort nedtomma efrön dögden

Och döma werlden aU; Dem leda straxt tll zrögden
Som redli dar ha tienl; nen den otroana hoop
Dde gs i Sawns medy grösti strtj och roop.

Mm nu st ör en daqh/ en daqh son, wtj begynna
At rätna Ny - Ähr - Taal/ Sa wäl wil otz gynna:

Den obegslpllg är/ nusiutlS lwar Klopp/
Den oft vthloffwat war, biir nu wärttftst och hopp/

För denstulHlmblar i nu fröqderEhl och qläder
Sool/Mäna/Stlernor Io/dochWader/ISkogar/ berg och daal Idiuur pä weridens Cretz/Ali Hist l Haswel wlil/ chr ftögden sammaledz
I Kungar täncker pä/ nu lnsereder StiernaDen Eder högheetz Stool, befästa wil sugarna,

Tl) ör det eder pllchs/ at tacka den chr qaf
Sm myndigheet tWns, fin Pnl-pur/ Crona/Stasi.

H<lr ör det hbgssa rad/ för dem som rad begära;
3, bör ali Ofwerheet/ medh wördnod honom ahra/Medh harllgt ftöqdestall / nu fi)ra demu, faft?y lEsus Ml nu blq/ Ehr trogna lule < Gast.3 Noora wtzsa Män/jom Kuclier högt achtaHarar nu Mästarm/ som alla will vpwachta:

läl aklae/wed diupheel och förstänl/TY dör IllMa naoh/ och wtzedom af Hans hand.



I Klarti3 rasta Man/ som Folck och Rysen »ärja
Att Fienden ey fär wäregendomb

AU trafft sä gifwes da / och seger i all land/
När han Lanerec för/ och marjan medh ehr hand.

I som med största fitzt/ pa Hafwel plagen sahra
Ocv staffen Rlcksens staac hwao nödigt mände waraj

Här ar en foderman, enär han styret rir/ iDä bäde Skepp och godz, han snart, hambnen för.-
O Hnckor tröstlöst Folck/ som mänga plä föttrycka ''

Här skgner eoer eröst/ här vpgär eder lycka
Mr au hielzi borta ar/ han aUena qwae
Emot alt trug och hoot/ ett makalöst förswar.

Dem hungers härda nöd/ oem järn/Mtrar/ z
Har twingar allan ttjdh/ och de l sinä kotzor

Möst ala tärars bröd/ ehr hufwud lyfften opp
Ehr hugnad ar nn food/ ehr glädie/ tröst och hopH

M folck som Chrissinampn/ af ait sitl dierta wörda
Och l ett lladigt hopp/ sin tunga synde börda

Här sökia at blij qwitt / nedfaUer <n förden/
Som tager borl ehr lasti ochbltzr ehr

Lof tack och »rtzs stee dig; O tärr broderChriste,
dine gäfwor all/ som ähra og bewlzffe/
Sä lönge werlden stär/stu wy vppa dlgh troo; G
TM des otz nallas sidst/ den lalig Ma roo.






