








t^udiuxt

tzhristenhetenes aUmenne

Juule/UrsZd
oswer

Wärs HerttS vck Frelsares
Frögde-ochMderlzke Födelse

Hwar mevh M Cbristrogne Mm-
Nistior/ sä wöl i genieen sotn i sim-

«erheet/bäde i lqffochdödh/ sigh
hafwaat hugna och frögda

ÄffZthftillige lärde
i änationibul och Sknffter samNandrH,

gen/ och i otdmiH stäle och ffnfwen/

AMi Oy/ stff?LIRVN H ««H





DM StormächtlgM Högborne
Förstt och HERNE/ HER

SwmgcsGötes och wen-
ders Konung/ Stoorfurste lil Fm-
land/Herllgh ptht Skane/ Esiland/
Lllfland/ Farelen/ Brehmen/ Ver-
den/ Stenn- Pommern/ LatzubenochNenden/Fmste til
reöfwer Ingermanland och WH-
mar. Saoch PhalstGrefwe wtvh
Rein tBeyern/tllGullch/Llewe

och Bergen Aerttg. Z^

Minom alvmnadigsteKolumgoch
HERRENäde och ftldh ajf Gudh Fadher genom

war Mpfövoe Olldhsöljie Chrl-
stum l chm Helge elc.

Mdra VNderdattigast



StoormachtWeKonuMA'dranädlgste Herre.
Bland alla the ftsgder/

.cMzsom een Menmssm sich
ha» l weriden göör/ sa ckr wäl
tngenstöne (nembllgenafthem
sdm tllderyeS omfflfftelse otz
tubckr) ckn then falta aff
then lrögdhefulle luulehsg-
tijdht Tä wy then hugnellge
och Nadertzkewar Yerresoch
Frelsares lesuLhristt Födelse '
gudellgen betrachee, A H3r
ftögda sigh lckeallena ttzegam-!
ble och förstandtge/ vthan och
thevnge/och ttl en deeloforstan-
dtge/jaathetta JuulehoMdes
nampnethafweren synnerM.
hllgnad och gladie medh figh/
sck at man lher aff allena km
Wwäcklas tll en lynnerltg oH



Anelligh frögd/ hwilket wisi
strllgen är then H Ändes wär-
kan/ som thetta l hwariom och
enom Shrlstrogen/ aff hwadtz
stand/ wllkor/ alder/ ic. hali«vara kan/ vpnMer.

Stoor/ och öfwermattan
stoor llr ehenne mnerllge och
andeligs frögden/ enar nuthen
vlhwärtes och lekamltge frög-
den/then wij dagellgetlachnlll-
ta/ lher til lägges/ ja bltfwer
thensa mycktt ftörre/ stadlgare
och lijka som oforryckt och o.
turberZr. oMlstdtthenan-
dellge ftögden/ then wlj aff
lvar HerreS och Frelsaresna-
derljke föoelje hampta/ borde
i oh ilederdämpa M werdzltg
angest och qwHda/atwtz frög-

deligetl



M-3«. deligen scha stullei D Me ttt
"

hafwer fsrwädlat mig
mmklaganvchifrögd.
Men sikan doch war Menni-
stllge swagheec intel lange döl-
iia sigh/ eiler dämpas/ athon
ju sigh icke lnfmvger/ mspader
vlust ochbeblandar glädlen med
mlgest/ at lhek dllfwer en för-,
hmdrat/ och medh wederwär- '

dlgheet beblandat gladhie.
Hwarföre jynesehetgudeilgen
wara begynl/ at hwar och en
effter wilkor och ämne/tl! Juu-
lehöglllden nagot för sigh laga
laler/ehesmedh han kanlHer.
rans ftuchcan sigh rvederqocie-
Ka/ och lljka jchom borlglöma
eller Mm affsiMschtthonom

eiiest



ewst kunds aff tzwarichanda
prftak qwälllg.

Mr wtj yttzi Watt K-Fä/«
dernes Land oh tilsinnes föra
che stoora walgernmgar/ somOudh aff stn outWettge Zod-
heet VildeWsi oh m tll nä?-
warande ktzdhhaftverlMweL
derfaras/ hafwe wy' wlsserlz-
gen yrfaak at vchbrista medh
ttzen Heltze David:
M Gudh mmSml/ "

och forgät ickc hwadh
Mt ban mich Ziordt M
hufwcr. Jaa wcz maste be-
Anna;, at wtz ärc fse-^'^7

NtW



WMitMhmbarW
herchhect och M M
chen twcheet som hau
mehojzMchthastoer.
Nu ar tblaftb andra Hmans
sioora WMewingat/ pch then-
Na gayffcj högt at
at Hans Gudömeltge Älmacht/
en WM/Mldh och
stuchtlg iZfwertzel otz heffärer/
M H Uttder chen les-'""'

M laeer i roMheet
cch ett siillg lefwewc.
Hlyllken är lbland Owe-
Nges lnbyggiare/ som lcte sijih
högeligm gUder/ tzugnar och

ftögdar/



ftsgdar/ när han hörer
Kongl. May:" (hwllken aff
Gudt/ H tll lröst och forswar
ste rZmiliu lamnat är) wa-
M tll/ och som thet llufflga
om VMuel läses/at Dep^

May." at E. Kongl. Way:«
ma sasom Salomo aff
tallas jeäiäja/ och, ,^

Glader nu ffgh en rattsinnlgh
Utriot, detta hörandcs/ O
huru myckit lnehra then som
medh sin ogon ster E. Kong!.
May:y liufilge AnMte / och
tan stwma rychle beftaffta

medh



medh förfarenheken/ som E.
Ltongl. May:«; ringaste och
vnderdanlgste jigmig
högcllgen frögVal och aff hier-
m hngnat haswer/ i thet migh
ock then lhcksaltgheten weder-
faren M/ at mgh nagre reesop

Kongl, May:y blOa och
olla Kongl. dygders vchlok-
tande Ansichteseedt och affodat
hafwer; hwllfet lmsilge alanc-
klande Wlgh och bkwcker och
ffyldtgst palagger/ for dejst
eenfaldlge meäirauaner om
thenna aldrallufiigeste tnZre-
ng, nemllgen om wär Herres
och Frelsares Wdertlke Födel.
fe/ H. Kongl. Way:s höga
nampnat föresaktia: ochsasom
chet aff vnderdanlgste tllfor-
sicht til H.Kmgl- sioo-



ta vnnest och mildheee steedk
ar/ sa bever mgh dlhi dmpesie
vnderdamgheet/ al H- Kongl.
May:" aff anscende M thenns
harllge!Vl3rerlen> theiia llttgH
pappeus prTsyytermg aldm-

ansee/ och lo-
rpeaga/MlckeWn pessyt

da/och mlghsinringaste vnder-
sijle/ doch förebidia-
re/medh hoghKongl.Gunft och
JAldhetowfatea wUe. S.
May:" under lhens högstesgu
Yomilge lll ali ön«
fftilgh tilwcht/ ett Ma och ro-
llglt Regemeule och a!Wntz
lycksaltghtt lag lroitgst befallen
llqc. Cloned)'vlhl ästnbom

1666.
E. Kongl. May.'y,
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ZMGen EuftGe
Dräplighe Konunge

och högdt vplyste Propbetm i-
bland 'Gudz Folch oavicl.

Ta hanvthiandanomGudz
Vnder och maeghfalllga wal-
gernmgar medftqt öfwmväga-
de/befan han sigh med allaam
dra stapade Creamr/ til Gudz
thens högstesahra och loffsör«
NttNlMst beredd och ionnerat
wara;hwarstre han och affsim-
ningenes Anda rördt/ vthbri-
ster i en alftvarligh förmaning
vpwackiandes alla Gudz stapa,
de Creatur/ at the Hans drape-
liga wärck ntedhLoffsiunqande
och prysande högdtahra öch be-
röma stolesörmanersä lsml4B,
Psalm/ sörst inunäum

cum



cum och sagher:Läfwer honom
alla Hans Englar/ läMr ho-
nom akhans Haar. Ift-ä mun-
clo gärhan tll rnuuclu
cXlcliem:Läfwer HONOM lHlM-
blar/Sool/ Mäna/<vkljnande
Stiernor och Watn som oswan
Himmeten aro. Ther ifrä tll
muuclum terrcftrem HWllktt alt
han ordenteligen vpräknar/ sa-
somförst: The fyra werldennes
Memencer, lorden/Watnet/Elden och Wädret/ ther effrer
alle ostälige D'wr vnder Him-melensFaste/ sawälthe som v-
thj Watnet och pa Marckenne
solil the thervthlLufftenneswas-
wa/ och sidftMennlfkiornaba-
dye Höga och Laga/ Gamble
och Vnga/ them Gudh medh
ezl förnufftigh anda och
ligh SialbMfwat hafwer/ al-
lesaman(intetvtaffhansGud-
dome!igi) warck vndantagan-
des) mäste sörplichtade

wara



wara Gudz walgerningar hö-
gelM at berönima/ then ther
aUtmgigenomsijn ewigaWiis-
heet badheSkapat/ och esster
Sapelsen icke säsom en Werdz^
ligl) eller Byggma-
stare öswerglfivlt/ vtan laUa tijj

dher/ säsom en Alzmechlig/AU-
wijs och Nädigh 2c

och i godh Ordmngtz stait haft
wer/ och dagellga annu m ttt
werldennes anda/ janägottherass i ewigdeet vppehäller. Och
oanseedtGudz Andamedhten-
ne pros«pc)pXj3 see läther alla
Creatur för sim Skapclse och
canl>rv2tion wara Gudhi tact
styldige/ doch sasoni the icke försigh/ vtan tilchudz ahra mtan-
nerliga Mpade are/och at tiana
Mennistlonien tll godha/ nptto/
vppehalle och förfordnng; En-
glarna n?edh sin tienst och ve-
tcnllon,Sool/Mana och Sner-

A nor/



nor/ medh sitt Skeen och 3ysim-
de/ Mementerne Mtdl) sitt sytt-
nerllge t>per2tionil)Us och war-
kande/ Dmrm medhsijnmulti.

och sörkofrlng. Säare Mennistiorna mycklt meh-re pllchtighe altejdy och vthanäterwendo Gudh högeligen at
berömma/pnisaoch loffsiunga
För alla jawäl Lekamliga/ sonl
andeliqa qäfwor/ men aidra-
mast för Hteriösnlngeneswärct
emcdan Gudh henne lgenom sitallwtjse och ewige Rädh vthur
Dleswulens mun och HelwetesKeffearförmedelst siinLijb ewi>
gha eendborneochelsteligeSöS

«^-«. 4. affHimmelen nedherstqgande/
Mandoms
naochDödh/bestöthatvthdra-
Za och förlossa. Hwilket sitt
MM och Aldrabarmhertigaste
Radsiaqh han straxt effter sal-
ltt pMiceracle, VthgaffLyssttt
och sedän the hellge I?2rri2lcKer



om then walsignade Qwinno-
nes Sädh ttdt och ossmpa äth-
fiiNige ttjdherförwlssade.Sam-
ma thetta Paradijsms Löffre/
Patriarchernes ästundan och
Provheternas rätte grund/ar
nupa thenne dagen vppä lor-
dmnevppmbarat wordet och l
dagzliusetkömmit. Förjädana
thens höghaHelghe Trefaldig-
heetzwijseßädh Fadrensovth-
grundeligha Barmhertigheet/
Sonsens reedhwlUW lydno /

och thens Helge Andes krafftlga
styrkiande/är Menntstiansram
för alla andra wälgernlngar
Gudhi loff och tacksajelse pllch-
tigh at heembära. At Menni-
ftlan aldramäst för äterlösmn-
genne bör Gudhi tacka/ kan
man aff Stapelsens och Hter-
ldsningennes wärckz jempnfö-
rande Oryggeligen bestutha: ty
oanset Wärldennes fkapelse ochkonstrijke Opiliciumitt Alzniech-

lige



ttgt och obegrilpelM warckar/
doch är thet lijkwist iqenom ltt
blottOrd och krafftigr liZt vthi

N,». wärcket stalt. Men ättrlösnin-rl,l.3Z.6. kostat
och ickeja latteliga assgädtithet
GudzSon haftver mastneders
sttjqa aff sm höqha Himmel /bliftva Mennistla och läta sm

i. ?>m. 3. BlodhvppäKortzensgalgarin-,
na. Sätomförthenstuldthetta
wärcket thet kostellgaste/ störste
och ypperste är/sä är och mtetson: sä e<zenteliga sanlmanbiw
der och forkmpper then syndige
Mennistian och rattfardighe
Gudhen tilsamnmn/ större
die vthaffsigh födhcr/ mehra
förwissar om Guoz Nädhe och
jatrare roo qifwer Samwcttt
emootSvnden och alla anfacht-

?,,!<. 4.4° nmqar. Therförerädhei'oW>gladhe wara vthi Her-
ranom/ therar/vthi Andanom
Och happer affFrelsarmslEsu



ChristiMennlffiobllsivande och <>"«ä
Midare Embethe Frögdhas.
Hwarföre och then helige »o- ex«, c,u«6
le3B billlgt ltjknar Gudz Sons "-

tilkomnlelstvthiKlöttet widhm
Morgonradna/han s-
han/ komma lqka som en stwn
Morgonrädna/ ochlMsomitt
Mgn, Tv lqka som Morgon-
rodnan ätstilierDagliochNat
lsrä hwar andra: Altsä hafiver
Clirlstus medh sin tilkonlmelse/
thet gambla Tesmmentet hwil-
ket widh een Natt och .3,«.
war allenast stugganttl thet til-
kommande godha/ Vphäswlt.
Och vprattat itt nytt Testa- »0.,.

meztte/ ther wtz intet Nleera be-
hielpe otz medh stuggan/vthan
hafwe siielftva waorelsen/ och
warda igenonl honom/ som ar

~

tyet sauna Liuset/ vplystt tilitt
ewigdt LU.

WorgonradtM forjaghar
Nufmr



Tiufivär och Mördare/ the ge-
meenliga bryta sigh mn onl
Nattene/ och i nlörckeStogar/
wachta esster them som reesa.
Aitsa hafwer IMs Chnstus
ftrdriftvit the Helftvetes Tmf-
war och Mördare/thetherwil»
leaffhända otz thenewigaSa-
ligheetz Skatten och stäpa otz j,

M1,,.z. ,4, Helfwetes affgrund. Ty ge-
"^'''-' nom sin Dödh hafwer HM bor-

tagit Dödzens mackt och m-
. dherlagt hononl som Dödhen

i wäld hadhe/thet ar/Dieswu-
!en. Och altsä ft-elsat otz vthu
wörkzens wäldigheet.

Morgonradnan hafwer
ihen sucht- och fruchtsamme
Daggen medv sigh/ och vpfri-
star lorden och thes y?axt. Alt-
st hafwer och lEsus Chrjstus

7le, z. s. föhrt Nttdh sigh then H.Anda,
then han öftverotz rtjtellgavth-
gutit hafwer och vpfriskar än>
nu dageliga ware försmechtade

Hier-



Hiettan medb sitt Salighgö-
rande EwangM Lmftiga dagg.
Ty om thet intet wore war
tröst/ sa mäste wtz sörgäs iwärt »,. ,2«

elande.
Morgonrädnan

rar Solenes tzora iheta/ och <»

när Morgonrädnan gar vpp
sa är böst wanpra och reesa;
Msä brände Laqzens forban-
nelse otz Hart vppa Hufwudet/
ty thet är itt Ook thethwarken
Wij eUerwäre Fädherbärakun-
de. Men Christus sasonl een »5. «o.

siiöön Morgonrädna/ hasiver
swalat och vthstecht samma He-
ta/ och är blifwen een förvan-
nelse för wära stull/ at han otzifrä Lagzens förbannelle srel- , ~.sastuue.

Morgonrädnan frögdhar
bädhe Folck och Faa. Ta be-
gynner Hanan gala/ Fog!ar>
na komma vthu sinä hal och
run»/ och vidia sä tiljeyandhe

Selen



SolenwarewalkosstMl
warskz Bustar/ ElnbetzNlän och
Arbetzkarlar the siunga:

lagh wil aff hiertans gmnde/
Tigh lofwa HCRre blidh.
I «henna här Morgonstunde/
Och allan min lijffzttzdh/elc.

in Bumm2 T« frögda och
dia sigh alle Lefwande Crea-
tur. Wsä hafwer och Christus
medh sm Ankomdst högeliga
frögdat the H. Fädher/ säsom
then gamblePrasten 2acnari2B
isin Losssänghseeläter:
iofwat ware Herren IstaelsGud/
?y ha» hafwer besökl och förlässat

sitt Folck.
Och hafwer vprattat ost Salighee-»

tennes Horn/ vlhi sin Tienares
Bawids Huus.

Säsom han i fölllldhen talat haf-
wer genom sinä hclgha Hrophe,

3.uc.,. sz. tersMunn.
Ach/ huru hafwa the Suc-

wt/ langMt och trängtat ithet



gambla Testamentett
c«!icieluper, dryper lHmchlar 45- l-

ofwan esster/ och Styyn regne
Nättfärdlgheet.Ach/attuwl!-
le lata Himmelen rempna och "' '

tu foro M neder. Ach/ at hiel- ,4.5.
pen afflion öswer Israelkom-
me/ och HERren sitt fangna
Folck förlojsade: Sä siulle Ja-
cob glaohwara ochM-aelfrög- ,

da sigh. Men the are dodhe i
Troöne och hafwa doch mtet
sät affLöffter/ vthan seedkthet
fierran effter och troot thervp-
pa. Men wi) haswe thet betom.
mit/ wy haswe then tiidhcn
ehrleswat/ at then stlöne Mor-
gonrädnan är framkonmlen
och Mttferdigheetenes Sool ,

örvpgängen/OchhasiVesä thet
in Lxecmione l sielftva sulbol'- "^2^.4-
dan / thet the haohe )n Lxpc-
sanone jförwentan, Tderfö- "»

re stole wq otz blUigthierteligha
srögda/och med thmChristellga
Kyttiä smnga. Löh



lofwae wa« eu lesuChriss/
At tu Mennistia worden äsi/ele.
Fsr thenna samma «Hdellgh lhdh
Wave Gudh läfwat i Cwigheel.

Och thenna srögdenbör widt
öfwerga aU werldzligh glädhie
och lust. Hwarföre hafwer
migh rädsampt om lädan An-
deligh luulehögtijdz frögd hälst
pä thenne tyden tyctt wara /

affGudzOrdzrättagrund/och
the helighe Fadhers Kie^tauo»
nibuz nägot coNigera ochstriff-
telige sanmianfatta. Thet iag
förmedelst thens Helige AndeS
regermg vthi Twenne deelar
täncker och pä deten-
faldeligaste achandla / forestal-
landes then Christeliga läsaren
vthi förste deelen en förmaning
til eninnerligh ochgudeligluu»
lefrögd och först til aUa Men-
nistiör i genieen/ sedän til at-
ffiUiga Ständz personer i syn-
n erheet» vthi then andra dee-

len



len wil iagh forst andraga nä-
gra wichtiga stähl och orsakersom otz til en sadan luulefrögd
beweka och vpwacha stule/
dan hurukdes och pä hwadh
satt man en sadanandclighluu-
lesröad Cdristeligen och gudelige
begaa stal/ och hwar och en
rattsilnnlgChristen wär eenda
ftelsares lEsu Christi Gudz
Sons MenniffiobHvandesigh
2ppropliera och tlllagna kan.
Tuhögtförliente Immanuel.

See lil mitl Hierlans vpsat/ lal
eigh wärda om min fiora ofulkom,
ligheet/ vplys witt sinne/Regera
milt förftänd och fior minä fin,
ger vihi thetta mitt förehafwaw
de/ at alt tigh för all tingh til

them eenfaldigom tilvnoer,
»Eningh och migh medh allaan-
dra «l spnnetlighlröst/ gladie och
ewigh Sallgheet/ma olhförde/
förwaral och brutat blifwa. Amett
HemM/Amen.



när hon sijn wijtz,
hellgheet/ fulkonUig-

heet och odödeligheetFörr saUet;
Sijn alendheet/ seel och ovtysäi-
jeligastoora noo vthifallet: Och
Gudz thens Helge Treefaldlg-
heetz ovthgrundellga Naoe eff-
ter saUet medh noga betäncki-
ande effter tencker och öfwerwa-
ger/ Befinner hon affthcn Eld>
ste och ypperste werldennes Crö>
nikor then helige Bibel synnw
ilgha aff Stapelsens Historia
siqh vthi sörstone efter Gudz
Listsormtge bclete/ sasom iwizs-
heet/ rattfardlgheet och heelig>
heet aff Gudhi wara knrmei-at.
Hwilken fulkomligdeet then o>
ftrffämbde höghfardz anoen
och llllstige «VlälnmördareDleft
wulen henne nnsiunte och ige-
nom sitt bedrägellga lackande/
begick/ at hon samma gaftror
«te allenast/ vthan och Gudz
Nädhe / sampt then ewighe

Para-



Paradijsens ovthsmjeliga g!a-
die bortmiste och i ynckeligh
matto sörlorade/ vleffpäklädd
medl) graseliga larft
wa/ förglfwen aff Diefwulen
ochfördomd til Dödhen. Then-
ne sitt Edle Creaturs ynckeli-
ga lagenheet och dödellgha til-
ständ/ läter then ewigh- Nädi-
ge Gudhen sigh mistunosam-
bligen öswer förbarma/ l thet
han sammanfoghar sijn barnl-

medh syn rättserdi-ge wredye/ then Mennistmn
sör hennks apotti och affaU
öfwcrgä bordc/ och tilseer idland
alla stapade Creatur om na-
got wore antingcn i Hinnnelen
eUer pä lordenne/ sozn kunde
göra rätserdlgheetenctll Mesi/
Söndertrampa Ormstns husi
wudh/ oorttagha Spnden/ öf-
werwinna Dödhen/ förstöraHelwetet och föra Mennistian
igen til Gudz Nädhe. Hwilketnär



när han intet finner (Emedau
kk1.4,. g. hwarken Englarna eUer Men»

nistiorna eUer andra Creatur
thet förmätte/ ty tyen Oende-
ligha war sörtörnat:) wender
httNsM Bermon til sin egen Son
och hononl som wälkunde och
gerna Wille/ ther til vthkorar.-
Han sadhe til fin eende Son/
Nu är tgdh lil förbarma / eec.

Läter honom/ sasom Menni-
ftian föU/ blifwaMennistiaoch
«genom then oandeliga blidka
sin oandeliga rattwiijsa wrede/
tfter igenom badhe Hans ratt-
sardigheet ochBarmhertigheet
vnderliga tilsnllest giordtoch ösi
wat bleff. Hwilken Hans Fa>
dherliga wiliaSonen lcke mwot
stär/ vthan i lydigheet effter-
tommer:

Sonen sin Fadher lpdigh war/
Kom til migh har pz,lorden/ete.

Och läter sigh altsa ftdas
til thenna werldenne. Therwtj

stole



fiole granneligen niarckiaat lE-su CNMtI södelse är Treggi-
handa. ckrM»«ck
Ewigh/ i thet hanasGudFaders /',7«
subKans och wasende ar södd aff '.^m,.

ewlgheet/ Koclie Fenui te, Idag
hafwer iagh södt tigh/ thet ar "'

affewlgheet. LutKerus: ttc»<: Ko-
6ic non liabetKeKernum nec l^ra»
Kinum, lecl semper 6iurnum.
HNNs VthgaNgh ar 2 cliet?uB X- z^mbolum'
ternit3NB aff ewigheet. Han ar «icenum.
född aff Fadrenom för Ewigh
MH/ Gudh affGudhi/ Liwsas
Gudz klarheetz Liws/ fann ,
Gudh aff sannan GUdhi. Han ""'

ar Gudz Faders eenda Son/ ~.

fuU medh Nadh och Sanning.
Han ar thm osynlige Gudz u«l>.,. z<leee/Förstsödd för au Creatur/
han ar Hans Herligheetz Skeen
och wasendes ratta Belate/ och
bar aU tingh niedh sitt trasstiga
Ord. 2 7-«m°-Tlmmeltgh/ Ty han ar född i «>.«.

B ltzd-



Q,i. 4.4. ttjvzensfullbordanafQwinns)
H.m.3?75. och sasom han pä sm Gudolw

liqh Naturs wegnarär vthan
Moder/ ocharblottaffFadres
wasende södd en san Gudd aff
ewlgheet/ sä är han och päsin
Mennlstilge Narurs wagnar
een reen oförkranctt Zungfrw

rerum seriem 0(l>eM00t
<. 2°. Natursens lopp) stdd är/thet

hellga affMariasodt och Guoz
Son / ar Ordet hwilket ar wor->

i"°. ».35. ditKött. Hr Gudh(omarvp-
penbarat iKöttet. Hr dman-

'

dre Menmstian Herrren aff
Himmeten, ar MennMones

s°l>. z. i;. Son som är j Himmelen/ är
?kii. ».7. worden soni een annorMew
n°b. 2.17. äthhäfwor funnensom en Mennlskia/ är otz sma

bröder i all stycke W/ doch v-
than synd.

3.8?:l;tlM5. Andellgh / När han pä
itt andellgitsatt i the trognas

hierta



hiettä MontGudzÖrd jäsom «< ts°
genonienoförgangelighSädh/! r«.''.Hoch troon ihas Nanipn/ ~ iZ.
warder vndsangen/ Tv/ Sa
ossta gudsruchttge Christrogne
mennistior sigl)
da och trösta medh lesu Cbist,
salighgörande sä ossta
warder han och andeligenfödd
i theras hierta. clirittuz uni-
cmczue nZscitul czn3ncic> libi uas-
ci creciitur: noc ett EHRIstUs
warder ännu hwariöm och e-
Vlom fövd/nar en troor at han
hononl til goda födder ar/ sa-
ger then gambleKyrkioläraren

Dl Herren rnilippum
l<lncionew stickade en föl'nan^
bllgl) M tGH sitt tlMN-
re och liekfräga honoln: Hwar--söre man alttzdh pa thennettzdtien plägar Siunga Em
lungftu södde itt Barn i daqh?
Ther han doch förmangehun.

B y dmds



»oli

obift.

drade ähr född är. Honom
gc,ffrkllippus til swär: Sagh
thn Herre/ Om han ochickei
dagh behöswer tröst? Thetwar itt gott och Christellgitswar. Wisserilgen behöfwe wtz
och i dagh tröst/ Tv wq kunna
mgen Manadd/ ingen weka /
ingen dagh / Ia intet
blek ombara lEsu / altijdd ma-
ste wy haftva honom.

lagh weet sägher then Heli-
ge i.uckerus, atChristus ickeal-
lenast esster Nilwrien är dödl)
för isi!.ahr/vthan Hans dödh
wahrar lsrawerldcnnesbegyn-
nelse/ in til wärldennes anoa/
Och at han til hielp kommer al-
la heliga vthi alle werldennes
ttjdher/ Sasonl eva och
andra. Och ater 'lam rcceuz
miki nunc eli 3c K
Käclicir2fuclillctl3NF!.unem,K.e.
Edistus är nilgh rattnu <a ny-som han äswen pä thenne stun-

denne



denne hadhe fitt blodh vthgiu-
ta lätit. Altsä ar och olifwer
ZEsu Christl näderye Födeiseannu och altqdh sa krafftigh/
jom han aswen vppä thenne
ttjman född wore.

Sunlma/hwllken MenniMsom vndfär HENren lEsum
medh een rätt troo i sitt hier-
ta/ hoon vndfär och i sitt hier-
ta thet högsta godha/ thenstör-
sta frögd/chen krafftigeste
then beständigeste rqkedom/hon
hafwer medh Christo/ och i
Christo omniZ, alt hwad hon
beböfwer/ alt hwadh henne ar
nyttigt; Alt hwaoh honhaswa
stal/ som herligen
talar.

Emo jadana Menniffio
warder Chrlstus til een sööt 5.2.lucht/ti!Li<sszens Watn/Tllitt /»K. 4. »4.
leswandes Brödh / til itt fast ',"'
Siott/ til itt starckt heUeberqh/
lom Helswetes Portar icke>wt. ,6.,5.

B stole



siole wardha öfwernlechtlghe.
Godheet och Barmhertlgheet
ffolss sölia henneihennesLilffz-
daghar/ och hon ssal hlifwa j

km. lz. s. HERrans Hws ewmnerliga.
' Men vppa thetta rummet

talas egenteligen om then ti-
meliga lEsu Christi Födelst/
sont vthi ttjdzens sullhordan
stedd är/ thet är/ effter then
pa thet 3970. werldennes/;;,

znentz ähret tä han aff then
reene lungftw wWgi
Nssde gwed Vthl LetKleKem vn-
derligyen lat sighfödhas/hwar
jgenom han stillade Guyzwre-.
de/ Mennistian ifrän Lagzens
förbannelse/ Diefwulens ahn-
klagan / Helswetes plägho och
ewtgha dödhen frijade/ säsonl
Man iläfwtjsoneSiunger:

Dodh/ SyndochDiefir«!en ih^

38



medh stalnmen vlhaff
tandetFlpp/

Helfwelet medh sioor neesa eff-
lerchemstreedh/ctc.

Och henne lgen reltilneiaöe
Gudz/iqenoNl Synden förlo-
rade/Nadhe/thet ewihaBorn-
fiapet ochhennesKötttilGudz
högra hand öfwer Englarna
och alla Creatur vphögde/ sa-som »8 m^m"
taricerer: ()uc)cl in eB, lieri äi- 2. «p.
"nacuz cli Oeuz , Kli mi, non « ,

lÄ<lnB en en erll
llt M2ZM
exalcavit supra et»

kollein
Kiibere lacnm li pos-
le:?z Kadore locum cleoitnm nn-
mini. Thee är: Min Son
thet tu är och icke thet een En-
gel är/ hafwer Glldh welat blisi
wa/ öndoch han är thet stoora

Engel. Tigh vphögde
han öfwer Englarna/ och pa

thet



in

K lilH. 45. z'.

c 6en» z, lf-

chet iagh sörthenstuld
makunde Menmsiiones
Ilgh platz/ wore iagh sast Heller
een Mennistia an en Engel.

Thetta Mennistiones treg-
gehanda tilstand/ Gudz ovth-
Miga wnGeetz rädh och me-
dlarensGudzeendborneSons
Mandonw ananlmelse medh
thes nytta/ nar Mennistian
sigh i andanom tll sinnes sörer
och päminner/ twiftar laghin-
galunda/ at hön m altqdh/
doch sörnembllgast pä fhenne
dagh (hMken HERren giort
hafwer/ thet ar/ hwilken lge-
nom Christi födelse ar Helgat
worden/ i tdet Aleswulen sin
ratt pa honom förlorat/ och
'werlden sqligheetbekommlr haf-
wer) sigh hiertellga srögdar.
Saalthenstund« Himelen haf-
wer rempnat och ö Skyyn pa
thenne dagh regnat rattftrdig-
heet/cOrmsens huswudzSöw



pertrampare/ <iHielten/ e
pm aff Zion// Hednmqarnas '"«'

tröst/ och s heela ..23.
Svnders bortagare nu Föd-
der är / Gladie sigh förthen-
stuld icke aUenast Församblm-
gen/ hwilko han til tröst/ hug-
nat ochwälferdhkommen är:
I dagh giffzför then Herre mild

all SMer lil/
E« Syndare sigh frpgde

Gudzwrede ärwordensiill/etc.
Vtyan och Englarna tde laff- ~ ,4.
smngande Himniels Förstar "» "

medy theras liuftiga och wal-
lydande öfwer then
jgensundna Pennmgen. Och
wqrder sä thenne dagh
gcaffthe
-risi.«,thetar/ en Frögdedag/'
en gladhiedagh/ em lustdagh/
säsöm och talar/ thettaär then daqhen hwllken
ren gör/lät offpä honomsrög-
das och glädias. Han kauas



?iz, thet är/ een stoor HögH-
tijdzdagh / tv/ nu syres och de-
gaas Gudz Fadhers högtqdh
hwilken beweekt aff sin Fader-
liga Barmhertigheet/ vthsaw
der sin lqkewlga ende Son i

Sons Höghttdh/ hwilken ige>
nonl sin andra födelse sighvthl
Kötec vppenbarar och igenom
sitt Mennistio bllswande gör
Mennistiorna til
och Barn. Nu begäs then
Helge Andes Högttjdh/ hwil-
ken öfiverstngger igenoni sin

sut. l. 35. krafft och helgelse I orianioch
V.u« Mmm sattlblingene förkunnar. Nu3m"m 7°. begääs che Helge och KysteEn-
Im, N2sc> l°«l högttjdh/ hwilka nedher-ec mn««lce. assHimelen och med sijna

Englatungor Gudz drapelma
l.u°. 2.,;. warck beprijsa. M begäas
'- «> gUa MmmMrs Högthdh/



hwllkom lgenfores then bow
miste och sörlorade
then.

Han kallas o 8 »^

är/ en sioor bodhstapzdagh/ numHc c^

W nu läter then
i.eF3tensörkunna thenaUmelp

wara ""'-'""

fodd, werldene/ lckeEnglome-
medan han AdrahamsSadh"«m^^«.vppä sigh toczh/icke ett Slech.
tej eUer nagra saa Memnfip p«„icui«m,
ol'/ saftlN; LsaiX,
?etl«, paulo, 6cc. Icte Her<
darna allenast ythan alloFol-
ckena/ aUo allo/ ingen siacht/
ia ingen Mennistia vndanta-
gande. Ia thetta
hugneliga bodhstapet gladher,.
hadhe Himmel och lord/
drifwer bädhetimmeligh ochc-
Mg!) Qwaal och wahrar aU-
tydl) förvthan anda.

Han wllas vie? i^^i^n,
tAhet



Thet är en Yembligheetzdag/
hwilken Gudh franl för alla
andradaghar meohathMlge
vnderstöne hasiver
nantpn> kunnlgat/ ty pathew
ne daqhm är Gudh blffwen
thet han intet war och ändoch««°1,.44 2. ha„ war: Pä thenne da-
.qen är Gudh gangen igenom
then tranga Porten/nom ingen tWrende gädthaft
wer. Pa thenne dagh är thet

».m. .7 igenonl
kx°ä. 3.:. i-cinz Staffz grönstande/ Bu-

stans brinnande och thesmtet
sörtärande/ jampt andra G.
Testamentz rizurer war medh
betecknadt. Pa thenne dagh
hafiver een reen lungsrw 0-
sörkranckt födt. Pä thenne
dagh ar Skaparen och Crea-
mret/ thet oendeliga och ende-
liga/thet ewiga och timeliga pä
ltt Ovthgrundeligit Satt sam-
manfoghat. Pä thenne dagh

ar



ar Engelen medh then H im/
melsta Intim2tion sä lydande
nederkommen: lagh bodhar
edher stoor gladhie/ Edher är
födder Fralsaren somärChri<
stus HERren iDawidz Stad.
Flere vthaffFaderne ochSkri-
benterne anteknade teckn sigh
pa thennedagh tiidrager then
ther lust haswer at lasa/ mä se
tul. j 126. eUer Lilie-

Han kaUas l)i28 <3
thetat/en Hredagh/pa hwil-

ken Mennistian ganffa högdt
ährat warder/ GudhFadhcrährar henne i thet han sälwrrsm elstellge Son henne ttl tröst
förlotzningh och ewiqh Sailg-
heet. Gudz Son ährarne i thet han kommer til hennemedh aUa sijna Mimmeistä
iHaswor och Skattar/ och wil
ftara hennes ratle och trogne

lmm^f



tnimaliuel z HäN Wll Wara Mtb
henne / han wil wara i henne/
han wll wara 1)oos henne.
Han wil wara Hfwer henne/
han wil wara vnder hmne/
han wll wara bäobe pä hen.
nes höghra och wenstra sijda/
han wil bljfalla henne emoot
Svnden/ emoot Dieswulen /

emoot Helfwetet/ emoot Dö>
Vhen och emoot alla hmnes
Fienderz Ia han wil och ww
ra henne behielpeligh l Dome'/
i Nödh/ lß.edröfwelse/lSam-
wetzens qwäliande/ anfechnin-
gar/ i Dödzstundenne. Och
gifwa henne vthi aUa tijdhet
enbeständlg glädieoch stadigh'
warande srögd/ sä at
die vtyur helsobrunnen osa

' '

och tijdher vthi troone kan sä-na: Gudhärmin delsa/ mm
Psalm och niin starckheet. Gud
tpen Helge Ande ahrar henne/

ithel



i thet han hielper til Cdristi Fs<
delse/ hwarigenom hoon ba-
dhe vthl Andeilgh och Lekam-
lige nmtto welsiqnat warber<
The helige Englar ahra henne
ithet the vthropa Fridh pä
lordenneoch bebädhaiqenom
Christi Födhelse Gudzwredewara stiUat/ dödhen vpswul-
gen i Hageren/ och Himme-
lcns Nädhe- port öpnat.

F>an kauas visB 6
thet ar/ en Mdhes dagh/
ty nu ar Gudz Nädh helso- „sam aNom Mennistiom vp- "" '

penbawt/ Nadhe steer Men-
nistian i thet Gudz Son aff-lagger henlles brädt/ betalar
hennes stuld/ förlossar henne
lfra Svnden och srWr henneisrä dödhen/ steer henne l thet Fadhren emoot ta-
gher Sonelw sörsoningh och e«cll'rZ.z«hennes brott aldrigh i ewig'heet henne mehm 'tilwknar.

Nä-



Nädhe ffeer henneithet then'
Helge Ande sampt medh Fa-
dhrenom och Sonenoni thet-
ta sörsonlngzwarket sigh be-
haqha läter och beseglar. Na-
dhesteerhenneithetthenhogt
prtzsac yelge Treefaldlgheet
ne Rattferdigar och hoos sigh
cwinnerliga Saligh gör.

O Mennistia! See«ledhtlj<
na Andelige ögon/ hör medh
tina hiertans Oron och/atta
medh Troms hender sadane
thens högstes rhknlilde wal-
qernmgar. I dagh tomn:er
Fadhren igenom sijn oandeli-
aha Barmhertigheet och an-
nammar tlgh til sitt Barn.
I dagh kommer Sonen och
aör tigh tilsmbrodher.l dagh
konnner then helige Ande och
hyUer tlghtliLqffzens Arsivm-
ge. Idagh roopar Gudh Fa-
dher: Ira mca placatH ctt min
wrede ar försont. Idagh

roo-



roopar Sonen: 83N5 faciaM
iagh wilgiöra MUest. Idagh
roopar then wardige H. An-
da: heiga
eder. Idagh giswerFadhrm
medh chma nystdde Barnet
tighsmNadhe. Idagh gis
wer Sönen tigh/sigh sielfivan
medh sm Rättfardlheet och
M ädoms änämnielses frucht.
I daqh gifiver then H. Ändasma gaswor/ helgar titt
hierta/och är medh tigh ba-
dhe irädh och dadh.

Medhan förthenskuld ösipa
thenne dagh sädanahögawäl-
gernlngar aff then H. Trefal-
digheet doch synnerligaaffFrel'
jaren lEsu Christo/ pwilkes
wasend« och gerntngär mthet ~ 14.
Mttat är ätt hoeit sc
äare, stanckla och gifwa) be-
wijses/ ty hän gifwer sigh sielft
wiliandc then: förbannadonl
til walsignelse och Syndarom



til Rattserdigheet/ han är tbe
blmdas leeddare/ the förlatnas
hielp/ tve dödhas Ltlss och för-dömbdas Saligheet- Ma wn
tcke wara Sorgse eller bedröf-
wade öswer wara Snnders
myckenheet/ öswer wärHattig-
dom / öswer wara brackelig-
heet/ Siukdom/ wedherwar-
digheet och sadant mehra. V-
than otz i waronlFrelsare hier-
telighen fröqda:

tdi happet/ tä hon effter Löff-
tet onl then walsignade Sa-
dhen fodde sin förstfödde Son
c/in, säjandes: Iagl) haswer
fadt HEmrans Man/ andochthenne glädlM abjeÄi ratione
war safeng;Huru myckit meh-ra bör ost pa tdenna dagh
frögdassottl haswa nu bekom-

«°s. mit then rätta Gudz Man-
,.c<.r.is 54. nen och sanna Helffwetes för-«eb.2.,4. störgren iKötet.

Frög-



ta han jägh HERrans ?s,

vthi Troone och Gudz Son °"'"'"

medh honom munteligen ta>
lade; huru myckit stölre Or-
saat häswe M otz frögda/ at
GUvz Son wart Kött vppä
M tag,t och Medh sighv-
thi itl ewigt och Ovplösiigit
Förbund samansogat haftver.

Frsgdade figh the gellge
dher öfwer ChristlMandonls «'

annnammelje vthi Happet / ''

öndoch thet ganffa länge drög-
des; Huru nchckit mehra wijsom haswa thet in re och siels-
wa warelsen/ thet the hadhe in
speoch happet/attvhnu iNtetNle-
ra rospe Koratehryperi HiNl«
blar/ vthan thet hugnelige r«> 5
er nobiz nacuz, liliuz nobiz 6a- v,n, Z. 24;
tuz, Ett Barn ar osi födt/ en
Son ar og giswen.

Flögdgde sigh



«L, nar HERrans Förbundz
~ «.m. 4. f- Arck bleffmsördt vthi Lagret/

ther medh the sinäFiender the
Phllisteer förstrackte; Huru
nwckit nleera bör ost srögdas
som hafwa bekomit then Rät-
ta Förbundz Arcken som icke
nlevhhander giordt är/ then
vthlofwade Förbundz Enge-
len / then sanne NädOolen /

nembligha HERren Chrlstum
then therl stantzar för otz c>
moot wara badhe Attdeligha

«.« ~. ocv Lekamltga Fiender och ne-
- 25. nrlöqger the Helswetes Phi-llsteer.

Frögdade figtz Elizabech
ta Maria komtll henne sajan-
des; Hwadhan kommer MW
thetta at mins HMres Mo-
dherkommer til migh; Hurumpcket större Orsaak hasweM
otz frögoa och faja:Hwadhan
komnler otz thetta/ at sielfive
HEMEN ährones Konungh

koms



kommer til otz och wil boo när
ost.

Frögdade figh the Y. Ew
glar vthi Christi Födelse oan-
'set han themintetföddes;Hu-
runlyckit meer mawy otzftög- 2. »3<

da/ för hwilkes ewiga Halig-
heet stul hanär nederkonlmen
aff Himmelen vthi lungsrw
Marie Qwedh/ ther isra pä
thenna dagh vppa lordenne

Frögdade sigh Heerdarna
när en Engel aff Himmelen
bebodade thcnl thetta/ och
thi samma glaohie forsogaoe

cklt meera hafiye lvij Orsak at
srögdas/ hwilkom HERREN
Gudh sander Ordet/ icke alle-
nast niedh en Engel och r.van-
xeiitt, vthan niedh en stoor
Lv2NFclilicrz skgra. 6z> >/.

Frögdade figh
ta han ficksee Frelsaren Chri

L l<z sium



stum wara födder hijttil werl-
dm; Huru nlyckit större Or-
saak hafwe wij otz fröqdha /

hwilke dageliga fä jee honom
Vthl hstNS hellga LvanZelio: Bi-
meon sagh ett lijtet och swagt
Bam; Wiiteem hansVnder-
werck vthl Hans Helga Ord och
83cr2lnenten; Bimeon saghlE>sun» Christum/jasomittbarn/
född afflungsrw Maria; M
seemhononlhuruhan ärKortz-
fästat/dödhat/ oegrafwen och
isra the dödha en oöfwerwiw
nerligh SegerfursteZ Vpstam
den/ och thetta bekennc wqda-
gheligen vthl war Christellga
Troö.

Zimeon jagt) honom i Hans
swagheet/ n«n wq see honom,
ythi gansta stoor Hhra och
Herliqheet.

Sasom then fromme och
Gudsruchtlghe Bimeon baar
och Holt Chnstum pä sin Arm/



sa msghe och wij bära honom
pä war Tunga/ i wärt
ta/ stilandes nledh then Ko-
nungzlige Propheten Dawid:
hierteliga kär hafwer lagh tigh
F>ERre. Lätom o§ forthen- ,z. 2.

ftuld frögdas och gladias sä«som manglädies iSkördan- ''"

dene/ säsom man gladh är när
nlan vthstlffter Bnrhe.

Frögda tigh stoorllga tu
Dotter Zion och glad tigh hier- ~ .0,
teligä tu Dotter Jerusalem. s< °. ?.

Frögde M heela lorden/
ty Christus är
denne. Ia Himmelen glädie
sigh aff hwilken han som är
Hlmmelst nedherstlgen ar pä
lordenne-

Frögder manfigh nar So-
!en vppgäär pä Hlmmelen och
förorlfwer Nartennes
Huru mykit meera hafwe wi< 4.,.otz at frögda/ at Rattferdig-
heetmnes Soo! ärotzvpgän-

gen/



gen/ och niedh then sama wär
helsa och Sallgheet.

Wij som troo pä lEsunt
M?«' Christumstole stijna somSo-

len i warFadhers Ryke. Thet
?. 7«. nu Gudz innerljghaBarm-

hertlgheet/ genom hwilka vp-
gängen aff yögdenne haswer
osi besökt.

o,m. Frogdade M the <3rKer
«!<, ri-mmi- ofwer theras HrGeet/ hwilken
pio, v!6e en riammi-
U'"e7l. "w« themgaff/ och förtunna^

de/sa hogeligen at the vpfylte
HlmmelenmedhstaU/ och ar
Korparna aff sanmia SkaU
föllomdh pä lordenne; Hu<ru myckit meera stole wtj otz
medh stoor Skall ftögda öftwer war Andeligh Frqheet/

~ zs. som Christus Gudz Son otz
glfwit och förtunnat hafwer?

fl-,,. <s. 4- Thctstal hceta: The Rattftr-
dlge frögde sighochware glade
för Gudl och frögde siqh aff
hiertat. Frög^



Frögdade sigh?nn.ir?ul
DM Ivlaceäoniste KoNUUgM/
ta honom lbland andra god<z
ttidender bleeff bebodat/ at ho-
nom war född en vngh Son
doch stoor oroo vpwäckte och
myckin ostyldlgh blodh vthgiöt
i werldenne.

Hurumyckitmeera stolewij
otz Ihlerttligha frögdha öfwer
Gudz Sons lEsu ChristiFö-
delse then tberdödhen bortägit
haswer/ och Lijfwet och ett o-
förgangellgit westnde srambu-ritiLntset.

Aff sadana gladie för lE-su Christi andra förnedringz
zracl och Nädherijke Födelsesftul/ haswer then Stoormech-
tige Romerste Keysaren
juB x<2ZnuB kallat thenneMan-
nan Christmanad/ och befalt
sitt Krnqzfolk/at the stule i aK
le thesse dagar wara stilla och

roo/



roo/ Emedanpä thenne thden
födder är then rätte Hertigh

then Hlmmste
en Gudfruchtigh

Konung hafwer plagat saja:
Kunc cliem pluris kacis

csuam amneB vi6tori2B. Ach NttN
han en ttjdh hadhe hafft godh
!agenheet pä luuledagen an-
grqpa och niderläggia sinä si<
ender/ hafwer han doch befaltsma Soldater halla stilla sa-
jande: Thet ware sierran ifrä
Nligd vthgiuta blodh/ pä hwil-
ken dagh Gudz Son sighMe-
mWgtt Kött och Blodh ikladt
hafwer.

Frögdar mansigh när mä
bekommer ett gott remeciium
emoot Skielswa/Pestilentz och
andra stadeliga Siukdomar.
Hllrlt myckit mcera stal man

"°^ '' sigh ther öswer srögda/atlE-
sus Christus til osikommenarsom



som är wär Lekiare/ som är
en Mestare til at hielpa/ Och i.
heelaraUakranckheeter.Serde-
les och förnemdllgast then offläker til ware S»alars Saar/
och ther til ftelsarotz lsrawära
Owenner och vthur aUes the- , «ras hand som hata o§. At
wij trösteliga stqa och Siun-
ga kunna:
Bödh/ Spnd och Biefwulens

machl/hafwer han niderlagt/
Han hielheralla/som honom akalla.
Item: Aff wär lulehögtM

Psalni:Wore icke <hee Barnet i wcrl-
den födt/

Tästule hwar man eVinerliga dös/
täfwgt ware en ICsu Christ/
Som ost hafwer ftälst aff Bcf,

wulensllji/
Megh Pijno och Döstns galla.

Frögdade flgh Eitza- '. 25,

bethtä Guyh borttogh hm-
nes



nes sbrsnlädelst. Frögdade
l. z«m ~,. N2NN2 acceplo Kilo 82MU,

'-"' ele. Skuue mälMfrögdasaff
/okaniz LgptittX Födelse. <)I,2N.
to M2Z>B.

Haswa sigh thesse Gudl>
lduchttghe Menmstior sä hier-
teliga frögdat/

O/sä ftögdesigh all Cheistenheel/
Och tacfe Glldh i Ewigheet.

Frögder ider i Himblar/glädh tigl) tu Iordl)/ LoM
jen l Bergh medh srögd: Tn
HERren hafwer hughswalat
stt folck/ ochförharnlat sigh öft

ps,. ..«, wer sm älmdcl.'"' "''' Israel glädhie sigh aff then
honom giordt hafwer: ZionssBarn ware gladh öfwer sin
Konungh.

l?guaete se Lxulrgte/ Frög-
ider och warer gladhe.

fszl se. l. omnig terlg.

Frögdens Gudi au Land/Loft
siunqertilattähra häs nanlpn
prtjserhonomherliga. latt



Lättwär Munnfullmedh "'1..15.:.
iöye wara och wär Tungha
medh ftögd.

Frögdom otz i HERranom _. ..
,

och wär Siäl wara gladh i"" "'

warom Gudhi.
Ware Kroppar och Smlar/ rl,l. «4.?,.

frögdhe sigh vthi Leswandes
Gudhi.

Altsä srögdar sigh ösiver
thmne ftögderijke och gladeful-
leFödelsen.

Gudtz Fader/ ochsagertil
then Nyfödoe lilla HERren/
Muz MSUS 68 m. Tä ast min 51»1.2. ?.

Son idagh hafwer iagh födt ..

tigh. Och ti! hwar och ten
MenniM». Thenne är mm
kare Son i hwttkont iagh haf-wer ittgodt behagh/ K«n« au-
6lte. honom hörer.

Gndz Son ftelff och ft-
gM: venio. Sy Mgh ' '^'^

kommer/ I Sokene är strif-
wit om Migy/Tijn wi!ie min



Gudh gör iagh garna. Hätttan mtet wara knorrist eUer
grufweligh/ vthan vthstracter
sast meera sinä händer vthu
Krubban emootallasyra werl-
dennes Orterj och kaUar til

M«. .1. ,3. M alla betungaoe/ at han
tyem mä wederqwäckia.

Gudh then Helge Ange/
thersöre han och medh sittkrajftigha ofwerstyggläde wer-
teliga halp til Christi Födelse/
och later i au werlden synner-

-su°. l. 35. llgha i K. e. i then CM
steliga Kyrkian nlänge herlige

s?';, thenne Nya-södtl-
jenPredika.

Himmelen/Ithethanöp-
nar sigh och later honom
ra här nidh.

Gliernorna/ En stoor och
Naar «Vtierna läter see sigh i
Lufftenne och betyger/ atHer-
ligycetenms HERre är född /

och



och Hedningarnas Lius vp-
ganqlt.

Hswer Engelen Gabriel/
han gör sin luul - PredikanförHeerdarnavppä then Lcck
ledemilisteEngden lnedhsada-
ne Ord. Warer icke förfara-
de/ Stj/ laqh bodhar wher
fworglädie/ hwiiten aUo Fol>
kena wederfaras stal, w idagh
ar idher södderFreisaren/sont
arChristus HERren lDawidz
Stadh.

'

Himelsse >)atlr-
siaren/ then ther frannräder
VthU VkyYN/ och incouerer sitt
Qlorig in kxcclliz, Hhra Ware
Gudhi högden/ och fridh PKlorden/ och MennWomenm
godh Wille.

The Oelige Hrchiesädher
Gudhfruchtlghe Maewner<
Abrahant haswer efftergstundan stedt HERransdag/

Ych



Sch sigh ftögdat. Jacob häsiwer wändt effter lungfrun-
nes Son werldennes helsa och
Saligheet. Thersöre hafwa
thegamblaplagatsaja: c.tiri.

6en.45-:3. 6c pMo prokuit,
2Ntequ2M fuit. li, e. ChristlFö-
delst och Pijno haftver ciUare-
dhö staffat srucht/ sorr an the
woro stedde.

Ibland hwilka war
tyen högt Konungen/
then ther mänge 100 ähr til-
förende Sang; «Ne «a 6ie«

k1.,«. 14. quatn kscit vominuz. Thttta
är then daqhen then HERren
gör: Lätt G pä honom glä-
dias och ftögdas.

»l«l.. 14. s. Han frögdade sigl) Hierte-ligha at hielpen kom affZion
och HERren sitt faugna Fölcksörlossade.

K»>? i< Propheten m-



Barn är ost södt/ en Son
ar osi gifwen.

He H. Apöstlar/ the
annstamma sitt Verbum e«a
fgaum ett. Ordet wardtKött/
och bödde «bland otzochM sä-
ghom Hans Herligheet/säsoln
tenda Sonfens heriigheet/ assjoi..,. ,4.
Fadrenoin/ suU medh Nädh lcem-v.4..
ochSannmgh. "'

ropar och
merer l synnerheet:

Gudz Nadh delso- 5.sam allömMennlstionl arvp> ''"'

penbärat.
Hon Olungher

sar stoorliga HMrän/ och inm "'''

Anda ftögdar sigh i Gudhiminont Frelsare.

re HEnren Ifraels Gudy / tp
D han



Dan hafwerbesöttochstrlostatsitt Folck.
högha Frögderoop och otwi-
ftachtiga hopp pä Gudz Lyss-
tes fulbordan.

5' 44» 10u4N NL 8, medh sttt gla-
die Sprangvthi sins Moders
Lilff.

2.1i. whse Mcknn aff O.
the ther konlmoett

sierran wagd at tilbldia then
Nyfsdda luda konungen.

Heerdama/
bcm, the ther scha enilUansigh
latt ost nu ga tll LettlleKem z
och see/ tbet wtj haswe hördt
steedt wara/ thet HEvlren ost

l.«e. 2. vppenbarat hafwer. The ther
och gtngo tilbaka igen/ prijsa-

'- de och löswade Gudh / öswer
alt thet the hördt och sedt ha-
dhe.

oren



dt-en Bimcon, han siungersitt
äimittis, Och begarer

för srögdh stuU döö/ emedan
Hans öghon hadhe sedt Hans "<

Saligheetj
Aff thet vthi eenfaldWeet

sagdt är/ märcker thm reen-
hiertade Läsaren hwadh glä-
die alla MennMor i gemeett
hafiva sigy at tilägna.
Nu wander mg!) mtzhnicdl)

thet HuZultinuL trösteiigha sa-
gher: dlullus grt«tr«tur le
bäc litinä elle 2li«nuW til the
tree werldenes Bt2t«r och hwar
Standz Person i synnerheet
thetta NyföddaVarntt til glä?
dhie förefteUer och ti! Högttjoz
eUer Nyährs gäfwo coul«.
eteret?

WMens i Prester/HeerdM
ochLarare^

s. Paradijsens Predicant l>
D<j och '



l>. veut. ,3. l)ch ?gllor. ö. then store

~ cor.z. f,e/ hwilken edher tll at<i. förä
Ma Testamentzens Enwete

».^,. 5. e. vthi Moderlljswet vthwaldt
hafwerj /. och sätter sttt Ord

«. vtyl edher Munn/'?. giftver i-
,3. ?r°,. dher in hwad i tala stolen/

5.
vpjyller edher Nledhsimkrasst/

;. < vppenbarar edher sinä hen^
bligheeter/ bevrydher edher

,3'. medh myckln walslgnelie//. at
«i. edert arbete icke safenqt warä

stal! i och förhiel'per edher lgenoni sijn wardige
helige Nndes synnerliga vplys-

«.B^.;,. 5. jnMh »,. rädh/ Nlacht/
»' «- sörstand/ 0. stlckellgheet ochfrijmodiqheet lara tunnen.

Näst thetta wil hanvthi nödh!
och Lyszfahrligheet medh sm

wqtzheet/ ? göra
~)«r. ..3. edher bqstand/ wara edhert

>. hefterm och gansta stoor löön



H förhindra edra fienders an-'- 5"« »s »s
at the mtet förmä

der nagot ondt tilfogha / och, «

them/ pa stoor stam ?c,i,;,
nia lata. Ia han försörier
eder/ «. medhnödhtorjftigt pp- -

welstgner eder sptjs >..

och styrcker edher at l kenl- 6 7""pen en godh kamp/ sulbordenlappet/bchäUentroona. Och
7, bekröner eder medh Mtt-7 2rim 4
ferdlgheetennes osörwansteli- s
ga Erona.

OlMens j Hhörare/ nu
är <». then rätta Färaherdenö.' '«>

edher Slälars Bistop södd i1,.?«2
wärldenne/hwilken edher soin

litt mörckt Land
</. Vätho i dödzens stugga/ e.«es«i 63
gifwer Ordedmedh een stoor,
Ewangelisters stnra// bestän- "

cker edher medh sin heliga An-
,3

gröna Engh och tilsrista
gifwande leedher

D H e^ehr



edher vthi all Sanning sch
giswer edher effrer thetta LifftNoi. i2, ,-. ewinnerllglt Ltjff.

Glildiens j StuderandeM 3H> N: Personer. Nu är <,. tden An-
delige Laremastaren och Hlm-melste DocstÄlen född. Vthl
hwilken aU WGdoms och

H-554: Förstandz haswor sördolda
ligM then c. aff Faddrenom

s.i°k-;« begoswat är medh een lärdh
Tunga/ och<i. kommen i werl<
denne för en Larare. Hän Ia-
per eyher igenom sins Andes

,7
"' vplysmng. e. Hwadd nyttlgt

ees,- li 2 ar// glftver edher WGHeet/
lärachttgt hierta/ at j edhraMzo 4 Btucka wäl igenom gä tunnen
i thet han edher wal vtht Le>
kamligh matta försörier/ doch
förnämbllgast edher begäswar
medhfinSaligdgörandeWqs-
heet/ vths Skrifftennes rätta
vMydning/atstlllige Tungoe

wal/



mäl/ at j förstä kllnna Troo-
nes rätta grund och innehaMrättellga rcfutcra och förläg-
gia falfta zeötsr medh theras
wilsarelse ock wGigha igen so-
ra the bortttwpade Fäören til
thet rätta Färahuset. Sum-
ma; Kangör edher stickeliga '

atj bädhe Andellgh ow Leka- ?l°v
blighKaU onlsijdherwal före-
sta tunnen/ vpsätter edher til
a hra och beprydher edher huf-
wudh medh een heyelig Crona.
Gladjens i Konungar/ReF

genter och Herran
Nu är then

Stormechtige «> ährones ' 2^
Konung och, ö. FWens sörste/ ~.4.hwilken c. ar radandes isra
thet enä m tilthet an-
dra/ alt m til
werldennes anda/ född. Hwiliken edher tll at sörestä thethö?
gha/ farllgha och besivqrliga

sfwer-



s »<»m «z Ofwerheel; EMbetet
"? s« ratoch hyUat hafwer. Läter

sigh ochaffKonugzlighSrem-
ma födhas/ ther niedh hansee
läter edhert ChristeligheStäd
Wh wal behagha/ ochedher

. 2«K >, chrhra bewqser. Thenne e.
Sachtnlodlghe Nysödde li-ons Konung han tonllner pä
thenne dagh edhra

e 1>5,,. .1 Wdh stoor Sallgheet riikellga
" " at walsigna/ i thet han/ gör

8 5 slnom Smorya gott och iMa
15 tydherL. wll wara edher Na-
-5 «7r4 aista edher och öev
. wekaeddraVnderfatareshler-I?" ?l 11Mi. ttl hörsanlheet/ han wil

vthi nödh och fahrlWeet eder
1?1,i,, icke öswergifwa/ vthan altndh

wara eder Sköld och Be-
skerm/ sä at Dieswulen medh
fitt anhang icke mechtigh wa-
ra stal ttägon stadha edher i
nagon matto tilfogha. Eder

G^«t^:« a)Mr han och m. lycka och la-!
ter



M edra Gudeligha <ihnsiagh
flgh behagha och « sranMngn?s,l lo 5
haswa/sörlängeredradaghar
-, vthl / Frcdellgit °' ''

och Skickellgit Regemente § .

'

Sä at z lemnen effter edher itt i; 14
odödeliglt oc
at edert Lofficke fkal förgääs/
vtdan edhart Nampn ffal left
wa ewinnerliga/ läter edher ?6 2

vthl fredh affsompna/ och eA "''

ter thetta Lhfwet»-. gifyer e-, 25dher en iämpt och 23
rande gladhie.

GUdiens j Vnderfftare/
Nuär<, Fadhrens Elffellge/" > 5
lydighe och vnderdänigeSon/
född. Then sigy edher Mx.
cmpcl och effterfyn föresteUer/
atsäsom han strax vtaffßarm
donlen och i aU Gn lijffztqdh
vnderdänigh warit hafwer/
wil at l edhcraffGudlförord-
nadh Ordenteligy Kswerheet
lphyna och hörsamheet i alla



rattmatlghe Saker bewijsa och
vpdraga stolm/ otwiftachtell-
gen förntodandes/ at eder icke
mindre för thetta an för aw

b. s«r. 2?. 7. nor Gudz Lndno/ 5. i allama t>
to stal wälgä/ synnerliqen i thec
ten och </. vnder th.es wingars
Skugga nadeliga bestermer/

«. i.?im.?. och giswer edher/ e. itt roliqit
5. och stiUa lefwerne i aU Gudv-

achtigheet och ahrligheet.
Glckdhiens t Krlgzmcinn/

nu ar/s. Försten öswer Gudzb. ...

c. °. 6- EngelM c. thtt Wtj-
Lx°. 14 .5. sesteKrW Radhet och then

ratta Krigznlannen/ e. HER>rs,,. ;4.is. rmZebaothKonungenfödder.rsg». 46. s. ar/ idra fimders M
e. d/ochedramootstandares/the

moostädan ther ar medh e-
W.m edra
1>.r5«!.144. hender striidha och edhra fiw
'>' 2 .9 M ÖrllM vtdan och i. later
'^e-"' .. sm



sin Engel strijdha/ i. Ia
strijder för eder/ bestermer,. ps,i.,. z.
eder och är/«». een EldZmur
krmg om eder/ attedhcr icke
dradhar Flendernes dödellqe
Skott och mordiste pqlar/ ey
heUer wederfars nägot ondt
igenom theras Prachnker och ~

onda stenlplingar/ Ia han «.

förffrecker edraFienderatthe
ftn 0. Sätter them een ring
Nasone och itt beet i Munnen/
/> söndel-dryter tderasßogha/!"
sönHerbräkar theras Spetz /
vpbranner tyeras Wagnar
medh Eeld/ ?. läter them sal- „

la och.. at i srelste pthur edm
Fienders hendernledhDawld
ga tunnen.

GlMens i Borgmestare
och Domare/ nu ar <,. tym«.'.i°K,,.l,
rätta HlMMelfie
född. Hwiikm 6, edher
wawt tllDomare Enzbete

tat/



e pkl z.- 7. lät/ ochc thensF>ögstesßam
e'3>"' nempt haswer/ thenther </. är

f«.?r°v.s->5 wer edher wqMeet at i r«ttt
dömen/ han wil och (ther i e-
dhervocatjonförvthannägon
Perjons anjeende i Rätfer-

_.

,
digheet förestä / hielpa EnM-

-8.^7.^0r/ skaffa Faderlösa rätt) /^
26. siqh beteer Edher gunstigh/^.

imedhfr^modlgheetstäkunna
för Gudz Domstool/ ther i-
dhra?Domar stärstodade ochpä Nytt Lxamincracie WardN.

GladMS l Radz För-
«. >K. i- z. wanter/ nu Paradhsens

förste Rädhgifwaren/ född.
22.

' ' />wllkenö.lgenomsm Ewigha
Whsheet och inrercelNon haf-
wcr medh smonl HinnnelsteFadher berädhsiaglt onl Men-

, . Nlstlones leparationochäther"
?4 i;? lösningh. Then ther c. medhsm Andeswhsheet edherrädh

wil



Ml styra /<?, rädha tlwitgodt/ « "

e. vthi Nriftachtighe Saker e-I'.'
dher btjfaUa och edher Chw e>« „,2.

steligha RädlMcch til «n-

ända vthsöra/ ja at,
nagyot enwot Samwetet be- '2:.
Puten/ M/ hänläter thetfast
och bestandande blifwa / bch e
dher ther igenom eijkas. K. K°v. «s.

Glädlens l
Personer/ nu är /<. Sielswe,. a«„. 2. .z.Echtefiaps StMarell ö. then l>. Z.
räfta och lm o6ci för-
störare/ food/ hwilken l thec
han sigh aff een trolofivat
lungftw födha läter/ edert
Standahrarochc- genonlsitt^v«,, 2§.kräfftiga thet
nr/ wexer til och föröken whn-/ ps,i. ,„.

edher welsiqnar/ «. medh4
Barn och Lijffzft-ucht/ e. n,edh °'""'- ''-

een rätt Echtenstaps r.' k-m.
<tt j hwnr attdra medh all til-
börligh hedher förekomttttii /

han sörsamblar sigh och aff i<
HM



dhet Echtasängh eenäKyrckiö/
z. t.uc.1.75. som hononl L. vthi heeligheet

ocl) rättferdigheet tienä stal«
K. >K.,.s. Han förwandlaredhartbe-

dröswelses watn vtyi glädie-
nes wäismakande Wtin ochpä

:. Hp°c..3.7 sidstonne/ förereder til L6mb-zens BröUop.
GUdiens i Qwimwr/

. 6e>,.z.,5. Ml är/ «° thm Vthloswadk
b

j°!. nonesSadh <-. aUaMmnMors Sallggörare/södd. Hwil-
ken igen giswer then rätttÄr-
dlgheet Qwmnan vthl Para-förlorat hafwer/ i thet
han läter sigh födhas affeen
Qwnma/ pä thet at fasont
Dlefwulen igenonl sin iUiftig)

«.;. loi, 47 heet bedrogh Qwmnan/mät-
te dan och igenom Qwinno-ms affödhaöswenvunnen och
nederlaqdt waroa. Edder e-
moor fall til stoor Tröst
Kt lgmomQwmnonesSadh

förzo-



förjonade aren/ och affnä-
dhe igenstenckes Paradqsens
lustiga och ewighwarandeglä-
dhie.

Glckdiens i Gamble och
ölderstigne/ Nu ar.. Edher
wtta alderdoms tröst/ södd.

edhervthi eder bracke-
llqh älderdonts Swaqheet icke
öfwergifwer/ vthan later sigh
mistundsanldlmgen om edher
wärda/ och gifwer MH sielsi
wä edhernlStaaff/paHwll-
ken l edher vthi lroona ftödia
kunna. Har. K. stercker edra
kraffter / och c. när idhra Mä> '4-":
nadhers taai ar
Zaner han edher en sridsam si-
meonz Hädäfardh insöran>
des edra Siälar in vthi then
ewigha Hwqlan och Adra-
hamsSköthe.

Gltidlens l Barn schsn- ,

Onqar/ Äu ar/ ..

'

DrdMettnes ftuHtä. thm b.^m.^.



Himmeistä och Mfsens örA
gardz Mosen vprunen/medh

e.ks.!.i4?!'. hwllkenl eder c. frögdaochsör^
5 lusta tunnen; Tn säsom i</.
i«. gendm hvnom beredde ären i

Modyerlqfivet <. lefwen/ rö-
H. ' rensochhafwenedherwarelse/
5.i.u°.,-44. altjä s. vpfylier yänedhermed

-

d «xe.z,-9.genotn sinä helige Englar>.

evher WMöm ochför-
:>rs,i.«2l.. stand i. vppehäiler och förlör-

zer edher alt ifrän eders Mo-
dhers lijf rykellgd medd kla-

föövo och alt godt/ i.
- Mätter edhernuvh längtLijf/

,"' annammer edher til sigh >».

m. hogt Nampn/ och gör eder
til sinä Medärfwingär/ i thet
dan edher gifwer thetEwigha
iiysivet och oäterwändeligha
BarnjDapet,

s z>lai.4f). Glädtens < lungftwt/
Nu ar/ <,. then teckeligaste i>

bland



bland Mennistior och then An<
delige Brudgummen/ södd/ .

hwilken öswertäcker thenlast/. b. Qen.3.6.
i sm lungsrudom vthi

föU/ i thet/ säsom han pä itt
obegripcligit sättc. affFadhre, c. ?t«1,,. 7.
noni ar södd vthaffewlgyeet/
lätersigh </. affeen ösörtranckt i.;4.
lungfrw (andoch han war
hennes Skapare) forvthan
nagors Måns tilhlelp vnder-
lighafödhas / ther igenoni han
sigh egentellgare och närmare
medh edher sörbinder an
och Kva sigh emellanförbund- -

ne woro. Han later sigh och
edhcr tii hiertans wederqweki-
ande tröst icke allenastaffthenreene öchkyste I. södas/
vthan säsonl then HimmelsteBrudgummen e- sär lust
dher deqeligheet/ glfwer sigh ".

i förbund medh edher/
troolaswar edher sigh tllBruo
vthi Mttserdigheet och doom

E rch



och vthi Nädl) och Barmher-
tigheel.

Gladlens t Enckior/ nu
». är/ -. HERRENZedaochedhersörswar och c.

domare/ född/ hwilken <i ster
". l? tzl edher bedröswelst och tärar/
s.'3c>7^'- dörer edert ropande/ 5 gör
8,veu5.,4.,y edher btistand och

's Födher edder/ ö. later siqh
'' warda om eohertgodha wel-
K.?5.i..4«.y signar edher ringa
!.i<uc.7.44 vppehäuer edher och / tröster

edder vthi all nödhochbedrösi
welse.

Glcidiens Fadherlösa /

«.r5,!.,«<:4 M är/ Edher I'acron Mäl>
seqare och huloeFadher/food/

«: 6g. e. hwiken sasom han hafwer
och tilhielpkömmit thcn

bedröswadeochFadherlösal.
<z.l>s.i,,46.9ett faderligit hicrta/ </. medd

nädhe bestndder idher/ e.
läter edder icke Fadherlösa/ep



Heller/! pä nägot bristhaftva/ ?".!. 37.
och gör at i medh barnstlgh/
onviftachtigh tllförstcht vthl' _

andanom franuradha kun-
na ttl nadestolenz och roopa

hiertans kare Fadher.
Gläolens i Handels - Dnf-

ware och Siöman/ nu ar/«. ".

then ratta Handels stichtarm
ö. edher Medhborgare/c. An- 2.

Velige Styrman och <i.
wetz brusande Bölwrs nepsa-
re/ född. Hwilken edher Hän-
del (?. then i edher och androm «>

Nl luitta och förfordrmq för-
vthan nagors stada och otil> 23

'°"

börligh wmst/ drifwen) ftgh o«ur. iz. z,
tcke aUenast behaqa later/ och
edher/ medh nöotorstigt vp-
pehälle ther igenom welsigner/
vthan och the stora Werlde-
Ues Bt2ter och NicsglcKl2s ther
igenbnl styrcker/ bepryder och
vppehaller. Och oanseet le-
somosstast vth- största Lljffz-

E q fayr-



fahrllgheet wara mosten. Sa>som een Wärldzwtzst
liB be:dh Skepmenners dedröf-
wellga Mstand/LM/ Godz
och wälferdz awentyr
lust/ egenteligha bestrifwer:
'lgntum gbelt 2 morie N3.

clo. Thet är/ then sonl Seg>
lar är icke längerbort isrä do-
dhen än Wrengerneochßrä-
den (aff hwilka Skepet bygdt
är) är tiockt til. Enwiiosc».
pKus Ligz benembd/nar han
Skepn:annernes fahrllgheet
öfwerwagadhe/fadhc han sigh
lntet wetta onl han them för
dödhe eUer lefwande Menni-
siior häUa stule/wil hanltjk-

-8 pn.!,, .5. wist L wara medh edher i fö-
,07. ochfahra/ bewara edher

'' medh Skep/ Lyss och Godz i
i-rki. 127. Siönödh och i. lnckellghaeder
30. fil Landz och M jgerna astun-

den beledsaga.



Glckdiens zi Konsinarar
och Handtwärcks Personer/nu är tden Andelige -.

lecl/ thetHimmelsteTempletz
och Tabernakletz Byggmasta-
re /född. Hwilken / sasom yan
ör Gudzthen d. 55,1.2.7.
«sti och heeleWerldennes
gemastares Son/ taqhersigt)
til och Fosterfstder
c. en konstrqk Byggenlästare/ c. H!2rc.6.

sörfaren ochwäl-
öswat Timbernlan losepkaff
Nazareth/ och gifwersighvw
der hanscliscipiin, thertllmed
hononl sa högt ährar/athansm karelstelige welsignade Mo-
dher henne besterer tilechta/
ther igenom han alla Handt-wärk och konstnärers
te hafwer welat Helga/ochsee
läter sigh edert Näringzmedell
icke aUmast wal behaga/ vthan
oct) <i. medd wtzsidom och för- ä.rx«ä.;l.,
stand wllia welsigna e. fremia

E iq edert



f ,2s. eddert handers warck/ och/
rrof. lZ- 4. dher försöria.

Gllldiens j Äkermän/
«8>f7,6 "Uär/^.HkerbruksStlchta-
b'</«n.2-s! ren ö. Wtjngärdz Plantera-
«M.is-l. ren/ c. Huussadhrens thens

öfiverste Hkermansens Son
och Andeligha Wqnträdh/
född. Hwilkm säsom hanlor^
den och thes Fnlcht Menni^
sttorna til vppchalle förord-

ö. s«n. 3.23 nat och medt> Hans
«l 4z. effterkommande henne at bru-

ta befallat hafwer/ wil och e<
ddert arbete «cke lata wara för-

«.neul.,zlz gäswes/vthan e. medhPmp-

e-10 11. sökia Landtt / watna tyes foh-
mr/ fuchta thet vpplögdt ar
och qöra thet myM Mkt/ la
at Halarna stola sta tiocka

«v. i:-« medb Sädh ederBrödh
M. til syllesthasiva ährliga.



Huusbönderoch Matmödrar
Tienare och Tienarinnor/ nu
är/ <». Gudz och Mennistiors -

Tlmare/föd. Hwilken ö. eder
stepelsevppäsightagit haftver
och c. är kömen lckeattiänas/
vthan til at tiäna och giswa sttt
Ltjssttl äterlöstnmgh förmän>
ga;öfwer Hwiikcn tienstEm
glarna sigh och icke ringa sir>
vndra/ tyer the see Hhroncs
HERre vnder sigh vthi Tima-
res hampn/then the öfwer sicch
säfotn sm Glldh och HENre
dyrckat och äkaUathaswa/ ho?
nonl ar edhert tunga arbete/
beswärliga ticstochmödosam>ma träldom noqsampt kun>
mgh/ och wil </. edher lroheet 24rMligen belönaevphöyaeder e ;y-,
/. och jättiä eder öftvermycklt.

Glädlens f Frcimbllngar
och Reesande Pttjoner/ nn
är/ <». then rätta Kaptiaci och ,7-ob 55
b. Förbundz Engelen nedher> b 3'



kommen aff sin Hlmnleljke
Thron/ hwilken niechtlgh ar

°'"'l.''.".edher pä edherc. ratta reeja
?«"- 's. .5. ondt Selstap/

Wildlur och aU olycka/laför
then Helfwetes Möroarentde
Christrognas affsagde fiende
kraffteligm bestpdda/ förswa-ra och bewars. Han wil och

ch?s.l.,4s, edher </. försörlavthl sremmä-
de Land igen beledsaga eder

5. »5. til edert Fadyernes Rqke ochf. ? Ku. z.,0. heenlwist och sidst/. tllthen ra t-
ta/Rollga/wiffa och ewlghwa-
rande Boninqen,

GUdiens lLandzftychljge/
->.r5,.4,.,6 nu ar then a mechtigelsraels

tröst/för hwilkensnepsande^.
il. watnen/ Ia badhe c. Himmel

och lord fty/ född. Hwilken
andoch han sadan mechtlgh
HERrear/glfwersi.qh lqkwlst
medh sin Mobher och Foster-
fadher </. för then Blodhun-
den«cro6e,päfiychtena/ ther

niedh



medh han
styioigh Landzftychtigheeet wil
trösta och hugswala;
och edher e. för mooständare
narsnwrdlike näde- f. j,5.,^,;
ligen besiernla/vthur änqest '

hielpa och eder igen idraför- Z. 2.8«m.,,
riga srijheter/ Land ochrrivi- '4-

lgenglswa/ aldeles edher
hielp i nödh bewtzsandes/<ä-
sont thet gemena Veri-verdi-
UM lydher: Lxulis auxilium,
qui mit exul, erir, thetär/
then ther Landzftychtigh warir
hafwer är theLandzftychtiqas
hielp/ ja nast thet han edher
5 besternicr ochßätt förstaft
far/ förhielper och beledsagar
han til thet i. rätta Fadher-neslandct ther aff i igenom
Synden fördrisne woren.

är <,. edcr Ransonare/ LyH ->>"«!. 65.?
testnan och Förlossqre/ född.
Then ther 5. hafwer fördt fan- >,, „.

gelse



' ?'" gelje fänget och e. Förlassat
Fangarna vthur Kulone ther
mtetwatnvthlär/afwen then

ex°ä. „-;7 samme som sitt sängnaFolck
Ijraels Barn genom sin vth-
streckte mechtiga Arni ftrdevchurEgYpten.
dhra boyor/hechtelseochsang-
zel wal kunniqe/emedhan han
ock e, vthi örtegarden arfan-
gat och sörder ifra then ene o-
rätserdige Domaren til thenandra.' Och hasiver igenonl

, , sine Band sä wiidha bracht/
i; 14 Sönoerstitteredhra

band niedh hwllkalbundneä-
re och hielper edher vthur atl

s ängest/ L. Ia gör edher och
alla Menistior löös lfräDles-
wulens boyor och Helsivetes
ewigha Band.

GlädtenSlKorstragare/
? Siuke och Krancke/ Nuar/<».

° edher rätta Läkiare SwaK
kebrunn och Krafft/ södd.

Hwil«



e. Läkedom vppä lor-
denne wexa läter/ </. ther lge-
nom han edhraKranckheeter
meäerer och läker / e. hielper
edher draghakorset/ wedher-
qwecker edher vthl edher Swe-
dha fönvandlar ederSiuck-
dom vthi Helsa/ och gifwere-
dher för een ltiten tqdz weder-
wardigheet och mödho/ een e
wig ochaltcidh warändesrögd
säsom och FörsamblingeSlw
ga plagar:
H»r effier fä en ewigh wo /

Och stoie medhEhrifio l

Thel ffolen j Chlisine lanckia/
Pä lorden finnes ingen Man/
Soln näghon tGH kan/
Then ftögd o§ Gudh wil stancfia.
GlädjensMtzke/Nuar

Ä-nlla godha gäfwors gisware
och lngens sörwhtare/ södd.
Hoos hwilken ö. är rqkedonl
och ähra/warachtigt Godz och

Rötd

5 e. Byr ZZ: 4»

e. pl»l.sz.lO
' k.^l.^l.H

cecnnNiiuil»



«. ?s°v. l2.Mttfärdigheet/c. igeomhwG
3. kens welsignelseirtjkewordne

clveut. 28.3ären </. thenochtil edhrarät-
radigeanftagh ochChristeliga
förehafwande lycka och walsig-

gifwer e. then hwarken
Roost eUer Mahl sorderfiva/
eUe Tiufwar bortstiala kunne/
och pä sidstonne fkancker e-
dher thet ewigha Lljswet.

GlcidjenSjFatllghe/M
'- är.,. edher hielpare och reedh?

wiWH besterm/född. Hwil-
«». i.°c.2.5. ken aff een lunqsrw i ar-

modh vthi itt äsna StaUsigh
Födha läter/ legges icke vthinägon prydellgh och wal vth-
stofferat Konugzligh Wagga/
vthan i een Krubba pä Höö
och Straa. Han födes icke
aUenast vthi fattigdoni / vthan,

c. «,:o och c. lefwer sattigh och döör
~ s°. fattlgd/wectförthenstuldgaw

sta wäl hwadj lqdhen och wil
effter sit lyffte see til edher be>

dröf-



dröfwelfe ochnödh<i.gifwaoch
welsigna edher -.förs-
ria edher vthi hardomtqdh//
matta evhra tärstighaochfyl-
la evhra hungrigha Sialar
medh godh tingh och edher v-
thur ediM vselheer och thenne
werldennes oreene FaastaUln
vthi then stöne ewigeLijffzens
Hinimelsta palatz föra och c-
winnerllga F. hoös sigh rizka
göra.
Giadjens j Gudhfruchttge/

Nuär<,. edhergodheWänoch
Saligheet/ södd. Hwilken
medh sine ncltälstandeseer til edher rättserdlghcet at
hon lcke sörgäten warder c. och«
bekröner edher niedh Vlädh och
B.armhertigheet <i. i thet han
haller wärdom edher och edert
godha e. ftelser edher Siä! v-
thaffftästelfe/ och/. förmereredhra daghar isrögo och wäl-

at jedhra Barnabarn
lee

6.p5.',1-15.

rl->i. 55- 23.
33-«,.

e ».<:<". «>

'<i°>'''s'4.
//'"'

. ?5.i. ,°z-4

5
27.

7^7'/



see ftola/ lab. hanblifwerw
?s«l°.l2i> endes nar edher,'. gör hwadh

"< «K. j begären/ och bewarar eoer
ingäng och vthgang lfrä nu
och i ewiqhcet.

GlädlensjMttferdlge/

, kiarstlnande Sool vprunnen /

bwilken «. genom fin Rättfer-
zz. :6 digheet then för Gudhi aUena

geller/ idher <om pä honom
troo/Rattferdigar; Han wll

c. ps-,1.55.:;. c. edher itke i Oroo dllswa läm
«.r5,1,)4.,6 edher wentan ärfrögd/e. see

tll edher rättferdigheetoch ho-
edhert ropande// hlelpae-

. , aminnelse bllswa vthi welsigs
.sXcm.nelse. summa,/i.hanwillM

wa omsorgl) för edher
för eohra moostälware bewa-
ra och gifwa edher itt herligit
Riike och ecn ston Crona/öm
hwilket WGHeettn widlyffte!l>
ga talar. Gla>



GMensi Barmhettlge/
Nu är/nes rooch ochrattavhrsprug/ "'

vpkommen/ hwllken edhert-
Cvristmilde hierta och barm-
lMtighetz gerningar sigh icke
aUenast niycklt wäl behagha
läter/ vthan och bä>
dhevthllekamligl) mätto/Sä-som ö. medh fodho och klader
sörsörier c. vthi Smkdomm °

hielper och för Fiender
mer/ och iAndelig!) medh 6.
itt rooligit Samweet/Sallgt
ajssieedd och e- ovthseyeligh<-.
gläoie i thet ewigha lqswct aff
nädhe belöner.
Gladtens/Spakfärdlge och
Fridhsamme/ Nu är/ <». thel, „

.

SachtmodiqheZlonsKollung''
thet tystlätlga Lambet/ om b.^«.<-, -

hwllken Llaiaz Propheterat
daswer/ food. Hwllken eder
sridsamhect igenon, jm för-iversda Fridl) yternlew sterc-



.cps,!.,;;- l. fer at lc. tlledh cdher nasta v-
tdl sanlja och broderilgy kar-
ligheet leswa kunne/ <i. giswer
eöheritt godt Sanlwettvchl
aU bedröfwelseochanfechtnin-
gar och effter thetta Lekamme-
itga vnlgengee. Fridzensbo>
nmg öch jadansrögd som war-
der bllfwandes i aUa ewigya
ewigheet.

,

' Olcidjens/Förachtadhe/
~ Lt«,

gaste affwerldenc/södd. Hwil-5. endoch yan ar en Alz-
mechtlgl) högtregerande
re öfwer HlNlmel och Joro/
vnderglswer sigy lhkwist tyen-
ne arqe werldennes darheek
och hadeligha föracht/ fasom
Hans Pijnes «Moria klarliga
vtvwysar/ Edher til niyekin
hugnat/ gladhie och tröst/ at
ta) förachtadhe och försolgde
warden/lnaghell igenonl Hans
försmadelse medh thestebetrre

tilc



ttlförsicht tradha tilGuohoch
halla honöm c. för edherKilp- c.,,8im.i,.,
va/ Borgh och reedhwllligh
Frelsare/ ötwiftachtiga sörmo-
dandes at sasom han n:edh
thenne werldenncs dädelles
börda ar beswärat/ stal och
sther jför Hans Ord och
ninqenes bekennelse stul ltjdha
nlästen aff werldennes barn/
«vpott/ Spee hädeliga ord/
plagor och foracht) edher nä-
deligit bljstand giöra edhert
föracht vth, srogV förwandla
och e. lam
stoor wara vtyi Hnnnlelen.

In Bumm2,Gladlensal/
le Mennistior/ ty then nysöd-
de lEsus Christus är alle Mc-
niskiors Frelsare/ Ty/ Säel-.
stade Gudh werldmna/
han vtygaff sm eende Son/pa thet/ at hwar och een som
troor pa honom/ ffallckesör-gasvthan sä ewlnnerllglt Ll»ff.^F '

Tder-



Thersöre säropar thengäm-
dle Kyrkie sadren LernKgrciuz.-
Z.«spirgte perclin, venit

Bc lalväre Huo6 perierar,
warer tröst och oförsaraoe«
arme förwiUade ochsörlorade
Faar/ Then kiare lesus ar
tonimen i werldenne/
km och Saligh göra/ thet som
borttappat war. cionvaielci-
te morbi6i» venit <2nriltuz
conrritos cor6e lanat olso mi.
lericorckN. Haswer tttgott
hlerta iKranke/ Christus ar
kommen/ then cherheelarOe
sönderstagne Hiertän/ Medh
sin Barmhertigdeetz Olia.
Lxullgte Zran.

concupilcentes, ctelcsn6it
gcl va« kiliuz ur rsZm su«
voz cokXle6« kgciat, AvöFder
idher auejsom trachta effter
högye tingh/Ty i dagd ar
komtnen aff Htmmelell/ hwil-
ken idder til sitt Rijkes arfwm
gar giöra wil. Tv/



Tv / Säsom för een SM >5-
stuU/ ar sördömelfe kommen
öswer aUa MenmDor: Sä
konnner och igenom ensRätft
fervigheet/ Lijffzens Rättftrd-ninch öfwer alla '.c«.y.l«
ochäter; Säsom alle doö
äam: Sä skole och aUalEhri-
sto wärdci leftvandegiorve.

Och fssom Adam mrdh sill fall /

Hafwct ötz vnder dödhentommil/
Sä haswer lesus ChrWs HM
Medh sin dödh ther vlhnommit.
Lumina: i)mll>2noblzamni.

buz )csliz ett. sNgtM'HuZutti.
tius. ZlcurgriäeiiciergzMecjlcuz dmM li»«»
elt. astu kranck/ han ar en Lä'
tiare som tigh heela och hel-
bregda giöra Bi febribug cknkuii
3?ttu2B, tonzelt. NärLa.qzms
sörbannelse och Gudzbnw
nande wredetighhärdtansät-
ter/ Sä ar han en Swalke-
brun/ ther tu isädan anftchb
nmgh kant finna tröst ockwe'



23-, s. dher<MMse.
quirace, puttina ett,<Vkeer tlgh
oratt/ han arHERtm somar
wärrättftrdigyeel. Liauxillc»
incliZez vircu» ett. Behöfwcl.'

. tu hielp han ar then
then allchielp gör sompa Ior-

ri«l. 74-12. denna steer. 8l rnortem times.
Vlt2 ett. Fruchtar tu tlgh för
dödhen/ van är Ltjsswct/ 8i

»4- 6. ile cicttäergz, Vl2 ett. wl! tu lm
ttt gä wllse/ han arWäghen.
Lid!il?um gppet>B,2limencum ett,

F°l>. 6- ,7. Hungrar tlsshj han ar thenrätta osörgangeliga Spnsen/
then ther bllftverlltewinncr^

6ium ittuä perunet, yma <^nn-
lruz omrl>l?u8 vemt. nocoportet

trilticiH locum, rch>i elt ng,

tgligZucjiorum. ThenileFrög-
-s?°n «N I°. den anqär alla Mennilkior/

Tv Cdristusar kommm Ä''
8.. eiori./ lom/ ocy nltiste ther mgm be-

drös-



Vröfwelse qifwas run: ther al
gladics Födelse dagh är.

SaFrogderlcher:
MeMnnlfflor/TyGudt) 1.44

är worden Mennnisila.
Ält Folck/ Tn nu ärthm "' '^

född/IhwilkoaltFolckpälor-
denne stal wälsignatwarda.

Wle Yednlngar/Tynum-^'''"'
tonltn Hevnlngarnas Tryst.

All/Syndare/ Ty/ nll ~ »z.
ärkonnnenthensomlckekaUar

''

re tll bättrmg. Han ar full . „medh nädy / han ft-elsar idycr
lfrä alla idra Svnyer.

Ali Werlden/ Ty/Gudh ./°''. ?. is.

hafwer clskgt wäridm/och
sändt sin Son tll at frelsa
werldenna.

Alle bedröfwade/Ty nu «-". ?>»?-

är thm Hmlmelste
södd/ .then, otz trösta wil iall

F itj wär



wär mödo ocharbeie
denne/ then Herren förban-
nat hafwer.

Ansechtade / Tv / M' ' är then född/hwllken somsielff
är frestat affD«efwulen/ och
ther assak han wartPtjnt och
frestat/ kan han hielpa them
fym frestas.«s,. <1.,, Fqngne / Thet Mfödde
Barnet Ml lätaPredika lhemfZngnonlZöriosmng och them
hudnomOpning.

«5,.,- 7. Wze affKrW PrässM
och sörderswade Lhnstne/

_. Nu är fridz Försten född/ och°lpt>. '4.'7<haftver G en ewigh Frldj>
Wnfördt.

U" 51. 5. Alle Smk/Nu ärenLa^
klgre född/ tden otz heelar ge^
yom sma Säar.

3llle Stelande/TY/ Nu
är then född/ then ther D^

«.7-im.1.1<.. dhynj borMgit hafwer/ och



Lijfwet och itt oförgängelWtt
wäsende framburil i Liwset.

SanerllM Then som niedh
fädan troo och srögd i sin döoh
fina ögon igen läter/ han war-
der them igen vplätandc i een
ewigh gladie.

KnitZluäll/Ithenhelgha
Stadh/ Zher the Englar stun,
ga/ NGV3 och che klo?
ckor kllNga/ ui. curia,
Eya wore wtz ther.
Ther wij kunde see itt vthl

then ewigha-Herltghe.eten/ sä
worde wq stende och hörande
ovthseyeligh tingh/ nembiig:,
tMrU then l^riumpKeilnäe
Försäblinqen Nledh allaGudz
Englar och öswer Englar
bitter ochfrögder sigh idagh/
sä och ahrer och tildldler thet
Helige Vetbum cigso ctt.
OetNyfödda Barnet ZEsunl
Christum.

ifromme/ trogne
och



och bootfärdige EhristneMen-
nisklor/ Fruchter och sörstrap
ker edhcr intct/ förRM.Z..V? Gudz Wrede/ Ty wij haf-we fridt) medh Gudh genoni
wärHERre lEsuniChristuni/
therföre sä kunne wij taM

«. il,°L. ~iQ wär recuiz, feZrels. och tlfiycht
ä veo,'rgto isrä then förtör-Hmbws. Gudhcn gcj Oeum re-
concilgtum lil then förfonade
Gudhen. Och sälunda sör-
borge och förwahre wij oti wäl
för Gudz wrcohe lub uwdrosg
2ll?Ole lEsu Christo/ vndcr
thet stoora Cedretras Qwl'
star/ Tv wij haswe sättnädh1.16. st,. 1,. e. En Nädlgh
. Gudh för Chrisn stull.

Therföre sagherclemc^^.
c«sil,ul. rj« liZereturliomoprllpcerquem U-

?ff° pe°. tur! Ther pä ar Gudz karleet
tll otz vppenhar worden/ at

Gudh



Gudh hafwer söndt smeenda
Son j werldenne/ at M sto- l. I°^.?.
lom leswa genom honom.

Dieswulen/ Ty Qwinno- o«n.;. ,5.

nesSadhhafiversöndertram- «-

pat Ormsens Hufwudh/
derftagit Dieftpulens gernin-
gar/ bndir tvm mechtigya och
giftvltoVenahritgl) Seger ösi
werhoom. Wqkunanu niedh
srögd och sristt modhSiunga:
WälGndh arosi en wäldigßorg/ .«

Han ar war stiöld och waria: '^°'

Scer thet heeter lom Chw
stus sadhe tll sma LälimMr:
lagh hafwer gisivit jdermacht
attrampapaOrmaroc!)scQl, l», 1,,
piuner, och öswer au fienhens
kraft/ och ldher stal mtttwar-
da skadandes.

Lagzens Förbannelse/B) °^".' 1'Chnftus hafwer GodhwiUl- c;->i, 3. ,Z.
gm för wära stuU glswit sigh
vnoer Laghen/ och hcnlle al>

dcleF



deeles och til aUe hmnes pu».
Her, Jaa/ tilthetrlngastejoä
och nnnsto prick fulkonlligen
vpfplt. Therföre/
Til taghen mänu wara wart laal/
Trädz al lu mlgh fördöma ftall/
Christus «Ah fulgjon hafwer

~ Tim, l. ,l. Synden /Tn Christus är
tonmleniwerldmne tii at frel-sa Svndare. Han hafwerta-

5;. 45' glt vppä slgh wär stuld och
l. 23. osi sm ostyldigheet lusce.

pit nolilam peccalncem 6l 6ong.
vilnodiz innolccntem öe vi6tri>

rr, 44.22. <.gm personam. Han Vthstry-
"' ker wära mWernmgar jajon»

itt Molli och wära Synder
M.!,. 7. i? säsonl cena dimbo. Han ka-

star wära Synder baak om
slgh/ han sancker themnidfter
l Haffzens diupHanvthstry-
ker thcm i sm Blodh. 25, «z.

z«c. z, 2. Therföre / Hafwer tu syn-
hat (jäsonl wq och aliai mang

stycke



stycke dägeliga feeie) <ä bettra
tlgh/ bedh Gudh och troo ho-
NOM 0M pyc.
calii, lvllllezconvertere» millies,
conclonlbuntur. hafwer tU tll-
ftny gängär syndat sa giör m-
send gangorbettringh/ ochtig
fiole mftnd gangortusedesiagz
SWder fyrlätnewarda.

ckrlldNomuzsäger: T«-ftnde wärlder wore/ och en
Mennistia hade bednswit aUa
Synder / the iTusendwerldcr
dedrifwas
n möyellgit ataUesädanehensnes synder blefwe lägoe ieen
stoorWlchtstääl/och honsiejff
tthen andre/ Och hon tder
moot medh en rän troo
tade ieen luen GuUwlchteen
Wtcn IGI Christlpa / Sä stulle hon wydt pr»
pc»nclere>-2 och öswerwaaathen
aldrawäraste Syndewägh.

Och :Omen Men-
nistia

ci sf>ec><?« IK,-
t» «li czui»
lior lelu^



canc. 4. nlffla hundrade ähr
gammal/ och hade alla dagar
begänqit hundrade dödeliga
Svndcr ocyonmende sighaff
aUo hierta til Gudh och bru-
tade niedh itt bootftrdigt hier?
ta HERrans lEsu Christi hög-
wardige Natward. Säwore
thet honom een rmga tinghj
thenna edlagäswan/vthi itt
ögneblek/ förlata henne alla
Synder. Thcrföre:

Ey nägon Syndar ehuruleedh/
Skall aff mlPwsian qwljdha/
3y Gudz nad
SlZar öppen alla tljdha.
Sä stoor Syndar annu ep fans/Nar han i blodhen reena/
HcrransChristl wärFrelsermans/
Sigh lwär medh Troon allena.
Al hanluhoosGudhsinner?iäd/
Han wlll Hans synd tilgifwa/
Effterfölgh lu och sammaRadh/
Sä far lu ewlgt iefwcz.
Döden/ Ty Christus hast'3.24!



wer borttagit Dödzens för-
glfft ochförwandlathonom i
een sööth Sömpn/ Jaa aldelcs
i een kostellgh Medom/ soin
Netliocjiuz l)0N0M trösttlM
rallar. Tdcrföre/ Sallge aro
tde dödhc/ som f HERranontdöö här effter/ Jaa/ Anden
sä.qher: Att the siola Hwtzlasigh isrän sitt arbete/ Ty the-
rasi germnqar sölia them
tcr. The gä gelwni dödhen til
Lliswcr. The gaa Lx conspe.

peccgruruln in
nium M'ä tyMNe
ondcwerldenne/ til thct liufti-qa Salstapet l Himnielcn/som äre mänge otaligc tuscn-
de helisse Englar och Saliqe
Mennistior/som en from Lä-
rar pä sin Sote Scilg talat
haswer.

Yelfwetet/ Ty Cbristus

föriossare ftan för
Wär

WK, 24.
oio»

7um «N iiniz



war ffull komnlen iwerldenne/
N«5 lj. hch haftver kraffteliga Sior-!l l"'"lnat HelfwettsßM. Hanär wörden Helfwetet een Pla-
2»K. y n. ga. 'htlswer förlössat

l> 26. wärä Smlnr vthu Htlftvetes
wald/ vthur thet diupcj Helsiwetet/ vthu then Kulone tyer
itttetwatn vtyi thet
ewigaFange Tornet/ther ifrä
mgen Förlolzning ak

Therföre sä stal then Helft
wetes Eldzvgnen äfwen sarin-
ga kunna stada ost söM troo
pälEstllil Christum/jomthett

ö«n. Z.34. brmnandeßabylonlstevgnm

becjneZo, Nembligen/ icke ltt
haär/ickeentradh. Ochther-
söre sa tunne wq medh hier--
tans glädie iulanslg war
Miangh/ och niedh tguiosei-
ja: Tu Dödd hwar ar tin
Vdd/ Tu Helfwcte/ hwar
ör tin Segher? Dödzensvddär



Zr Synden/SyndeneskraM
är lagen. Men Gudhi ware
tack/ som osi Segeren giswlt
haswer/ genvmwar
lEsum Christum/ Amen.

är tä GudzSon lEjus
aUomMMNM

oni bädhelGemeen och Svn-
nerheet til stoor mähn/ gagn
och nytta i Anveligh och Le-
kamllgh matto/ födder: A
Ändellgh nytta i thet han mcd
och igenom sittMenNlstiobllf-
wande nast annat haswerositilsördtBarnffapet/Ty tder-'' s« -<

söre är Gudz Son Mennlstl-os Sonblifwen atMennisti-
an igen Gudz Barn dliswa
matte: Han haswer sördt ofiMttftrdjgheet/ Ty han är-^>;
worden försonmgen för osi at
wtz qenom Hans Blodh hafwa
stole Syndernas sörlätelstiHan hafwer sördt otzGlädhte

ocl?



ochgiordtFridOfwer otz mevh
GUdd/I otz nttdwart
wct/Vnder otz emoot Helfivs-
tet och Sathan/ at wh nu vthi

Kom. 5.2. Trona til Nädhestolen
trada kunnom ochivoppet be>
römma otz. Hän haswersördt
o§ therewigtza Lyfzens
decl, tythttaritt fast Ordochi
äUa nmttowälwärdt atnmn

~ nm.,.,;. chetanammaratChrlstusär
kommenlwerldenne til atsrel-sa Svndare.

M Lekamligh Nytta /

Tv genont hansnadheare och
blljivcwq medhhälsa och
heet vpehaldne; genom Hans
Nadye äre ochblifwewqvw
der Ofwerheetenes wingars
stuggabesky Geom häs
Nädye äre och bliswe M Fl>
enderna befredade; Genom
Hans Nädheareochbllswewlj
tncdhFödo ochKlnder försörg-
dc; Gmom Hans Mdhe äre

och



Pch blifwe wära handers werck , v
befrämjade; Genom Hans '

nädhe äre aUes wäraSmnen
förwaradhe.

Therföre wtj hononl mcdh e^
wigtLoff/Prqs/HU-avchTack
äre forplichmdhe och ewiw
nerliga wara stolom. Hwar<
före är 09 aUon; högetlgen nö- , A
dlgt/ lnnerliga/ hierteiiga och
ödmmke!iga ästunoa/ önffa
och begara / m samma Gudz...
och Vienniffzos Son/ sasom
han pä sin Glwoms wWar
aff ewigyeet och pä sin 7.
döms wegner pä
thoh l werldenne födderwiUe sigh genom Ordet och
then Helge Ande vthl allas
wär hierta dageligha födhaläta/ lämndes then lmfiigyä
Engla-Predckan: Idagy
ldher ftdder Frelsaren/ som«««^^°^l



widz Stadh/och thm hug-
neligya Basuune
kiangen/ Shristushafwer glf-
wtt sigh sielfför otz/allestckdes
l alla tl/dher klinga och lydha
i wära pä thet wij
vthl bedröfwelfeseya kunna:

a,i2.20> Christus hafwer glfwit sigh
""' "'" sielff för migh/ han öswergisi

wer migh icke i nödyenne/
Vthi walmachlenne: Cdn-
stus hafwer giswit sigh sielff
för migh/ han bljfaller /för-
sörjer och vppehaller migh.
Vthl dödzstundenne: Chei-
stus haftver gifwit sigh sielff
för migh/ han sörwandlar dö-
dhen i een Sömpn och giswer
mlgh ettewigtLtiff. Medhan""'''°"förthenstuld tu befaUat haf-
wer at bidiaochläswatgifwa/
weest och hwad otztilKroppm
gagneliglt och til Sielen bast

i»ii' 14.14. beiorderligit M'/ Sä giffdoch
Her



MME Christe ositin Anda/
at wtlratt bidiom/ och tighge-
noM bömne winnom»

G'ff o§ tigh/ at M gifwa
tigh <». warHierta til boninq/ i. ,7°
ö. wär Tunga tilLoff/ c- wär c. 1.5,w.z»
Oron M Lydno/ - "5.4
ghon tilvpwachtare/ e. wara zj>)ender tl!Offer//.waraFöt- "«1.,.,.
ter tij behageligh gäng/5 al'
ia wara Lcmmar Ntedh vth>
wertes och inwertes
tll ähra /berömNleile ock prizs.

Giffat tnnähraiaUeLand/
Stand ochHanterningarmä
sökt och besrämiat warda,
Giffat M glfwa Predikoem-
bete ähra. Qfwerhectett hor-
samheet/ wär torfftiga Na-
sta hielp. Hppehält Predi-
koembetet ocy them therVre-
dckostolerne bekladha och För-
samblingene infarmei-H och
Lara stöle:

Breedh tMNaderijke Hand
G Y Zfwer



öfwer öfwerheeten/ Snnner-
liga öfwer war aUernädigeste
och mildaste
nungl)/ H. Maq: anckieDrot-
nmgen/ sawpt H. Maqt:
Drotnmgh
och Sw. R. Negeringh och
jamptlige Rädh/ öfwer thet
heeleKonglige Huuset/KrW-
machten och aUa walbestelte
Standz Gudhfruchtjge Leni^
Maroch Glffthem
och otz alla tin walsignelse och
Fridh/nödhtorfftlgltVppehal-
le/helsa ochlSundheet Vpfyll
wära förkolnade hierta niedh
tin krafftlga vplysningh/ be-
wara otz vthi sanningennes
kunstap och styrckyttermchra
lotztinNadhe. Gifftinomri,i. 91. n. Englom befalning omotz/^i-
cwel strhde for otz/ Uricl vn-
derwiiseotz / <3al?riei styrcke otz/
KapKaei deledhjaghe ost/Then
heele Himmelste Häärstaren



beffydde otz. Ach tu liufiige
och Söte HERre Issu/ war
alles war lEsus/ war oss
Svndarom lEsus, war al-
ttjdh war lEsus/war o§lE-sus hoos tm Fadher och vthi
tms Fadhersstrenga Doom/
war lEsus i o§/ hoos o§/
medh 08/ för otz: war war
lEsus emootSynden/ emoot
Werlden/ emoot Sathan/ e-
moot wärt egit onda begarli-
gakötzkitzläde/ enloot aUawä>
raFienderochenlootaltOndt.Ach tu srowme Christe/ war
och war Christus/ Smörle osi
itigh ti! tina Propheter/ at
wis aff tigh nyttigt och oni
tigh helsosanipt läre: Smörj
G i tigh til tina Praster/ at
wft öfwa otz tigh alt thet wij
hafwe aff tigh: Smör i
tigh tl!KonunMV at wqDieft
wulen/ werlden och wärtegitt
Kött styra och öfwerwma mä>

Giq ghe



Zhe. Then tigh haswer/ han
haswer alt gott/ emedhan tu
aU tingh haswer. Giff ost
förty tigh/ at M alt godt
Nledh tigh och i tigh haswa nlä-
ghe: Tu haswer giswit/ giff
atwq patlgh hoppes/ T«
haswer giswit tigh/ giffatwij
tighelska: Tu haswer giswit
tigh sielff/ giffatwif tighahra:
Tu hafwergifwit tigh sielffför
os/ giff at wi> otz tigh aldeles
alttjdd ombetroom. AUa ti-
na warck stolawara war les-

i!,' wernes ochLardom/"""' Larotzsörtylefwatuchteliga/
rättferdeliga och Gudeliga/
at M mä leswai tigh och tu i
otz/ genom tighkomina til tigh/
ewinnerliga srögdas aff tigh/
och öfwer wara fiender
umpliera för tigh.

Til itt ändtellgitbestuut/ sö-
resteller Iagl) migh Engelens
htbodeists krocclz. säjom hän



fin Predijkan och thetNyfbd-^"'' «<

daßamer Issu Cdrlsto meoheen Mesterligh Sängochwäl-
gladellgha be-

siöt och sighhonöutthenHim-
melste Haarstaren
lie, siungandes: Ohra Wa-
tt Gudh i och
Frldhpalordenne/ Mtml-
stornen een godtz wllm;

Sä wil iagl) och thenne
Chlsii lesu Mandoms an-
nämmelses betrachteise medhLosssiungande besiuta och
medh EnglarnaSiunga aia>
ria in Lxcelliz Vev, iftltclM
aff alla Christelstande Mew
nistlor begaranoes/ the wille
famasrögdeiänghniedhmlgh ""/ 344.
inconer. concincra och VM n.°bsora/ Ossrandes wara Lap-",,. gz. -,

pars Orar Fadhrenom som
hafwer elstat/ Eonenom /som hafiver äterlöst/ then

Helge



He?geAnde/,som hafwer Gpä nyo födt: Lätt otz nledh
tack tommä för HERrans An-
sichte och frögdas för honom

PsaK.ier: Lätotzsiun-
ga HERranynt een Nv
och glade wara öfwer wärKo-

,. 47.nung: Lät otz stoorliga prtjsa
'" '' HERranom och hierteligasrög-

dns i Gudhi wärom Frelsare:Lät otz Lofwa Israels Gudhsom otz Horn vp-
rättat haswer: Lät osi medh
een Mun och gladelig Sttnl-

"'"' ma roopa och seja: -Hosinana D«-
wid; Son/ welsignac wari han som
kommer l-Herrgns Nampn/ -Hosiannaj,

pä chet wrj mcdh
b,'m>ffe/ Aoffsiungande Hnnmels For»

Us,. 6. Z. st"' -Hellgh/ Zr -HER-
ren 3ebac>ch / och mcdh Gudz rattrsgi

4.l°. na Nädl)cbarn:H<Lßretuast wcrdigh,
tagha Prijg och «hra och Rrasfl vthi
lhez etyzgda Gdodelighe etene» Frögde-

Hz><,c. 5. 12. land ftunganiagom! s>ojfoch prchgoch,
ahra ochAraffl wari Fqdhrenom och,

Sonenom och lhen -H. Andaifrä
Owighcet til Hwighect.



Engllskeitzsoch lubel PrManlen
Förkunnar heerdomen Een
stoor Gladie/ hwilken icke
lenast them vthan och alle
Mennistior wederfahras fflch
le/ stijandes: Sy/mgh bodat
jder stoor glädie/ Hwilken
allo Fölkema wedsrfthraS
ffal. idagh cir lder fod-
Yer Frelsaren Sonl "''

stus YERren j Dawwz
Stadh. Stoor ärdenneFrös-.. »

den/affanseende t.!: "^

Wn stoore HERren, i v«,m,eM
Gudh/lonlaffsi;nstooranw
dhe thenna gladjen haswerä'stadh komnlit och söttunna lä>

Wär HERre or stoor



Och stoor är Hans macht/ ochthet är obegripellgit huru han
14- 5. regerar. F>ER.ren är en stoor

" Gudh/ ochm stoor Konungh
öfwer allaGuoar. O stoorFrögdh!

~ sub,>H. T. Men stoore ffrelftrensom ost thenna glädien sör-
werswat hasiversom ärLhri-
stUs. Han är

veru«, unicus,
c«« Thmräft
te/ egentelige och sanferdige/
Then Eenige och allena bllf-
wande/ Then aUgemene och
fuikomblige Ewlge Frelsaren/
Hlelpark och GalighgMrk.

~ Sasonl35. himmelsie Fadher athMigereesor vtyropat och prpciame-
-2t är / Tv / I inqom androm
är Saligheet/ är och icke Hel-
ler nogot annat nampnvnder

HH-.. 4. u. hinlmelen Mennisiiomen M
wlt/



wit/ j hwilko wi) stole Salige
warda. Dersöre seger han:
Tu staltmu ingen anan Gudh
kenna vthan migh/ och ingen
frelsare vthan nligh alleena. »^- '?.«,

Han ar:
AltFolkz Frelftre/ Ehwad m- °° 5.,«.

the boooch are jturopa, "'

America, Wal thbras somföre otz alt ifränwerl-
dennes begynnelse lefwat hasi
wa/ Sonl theras som mm j,
thenne tijdhen Lefwa/ Sonl
och här effrer
enda Tv
Hans Födelse strgcker sigh til>
baka in tll , och frän: för
sigh til then seeneste MenniM
an jwerldene kommandewar-
der. Thet heeter:

lesusFhrlstuSjgaar och 13.s
jdagh/ och han Hesttlkes j
Ewigheet. Ther om och
then H. kHuiuz talar: Han

tzafwer



~7!w» 2,?, hafwer gifwit sigh Sielf för
alla ril äterlösningl).

bädhe Måns > och Quins Per-
soners/ hwilket be-

««l. 3- 2s.frMar: Thee äre alle itt j
shrlsiolesu..

, Gamblas och
Vngas Frels. ?Ki. 148. ».

viBn!»tu«, Otandz F. Ehwadh
thee are Höghe eller Laghe/

t°".'.?-?/ Rqke eller Fattige/ AndGe
lm° ciuo eä- eller Werlssige. Jaa/han ar

een Frelsare/ aff anseende till:
Alleßuum. TyZhrlstus,

° "''ar otz M pa alle RmlM/
ösiver och vnder jorden/wore
w/j. medh j Fängälset.

v«n. s. il, Medh Daniel j Leqone Kulan.
tree män jthen brm-

nande vgnen. Medh lona z
omQ'B locuz dreclenti (^«lufti

Chrjstus är pä alleruuck
tllsta-



Mades/ pä intz-ruum insttt-
ten/ pä mtz ruum vthsiuten.
Och then sigh harnledh)troo>
ne stadigt tröster/ han oafwer
hmmielen och satigheeten at
sörwanca.

Alle Tlider/ Ty
glädienwarar alttjdh/ ja jnart
wq tildenne werldenne fodde
warda/ sa langewlfhärlefwa/
och nar wij doö.

Gatt och wij are
helbregdaeUersmcke/thetgaar "«'s
osi wä! eller Ma/ wn arehellge
eller snnvare/ wtl leswe eller
döö. Sa ärdoch lEsus Chri- s- .a

stus wär Immanuel, ochftall "" "' "

lny stlUia osslsrän Hans tarlcck.
Nytla och krafftlge war-

kande. Tythenne Chrlstsröq>
den gör aff the bcdröfivadeLustige Mennistior/ at the aff
des krafft syna bedröfwade sia<
lar niedh oavici MM kunne:

OMH



hwadh bedröfwar tu tighMift
Dl och är sä oroliqh j migh?
happas pä Gudh / ty iagh jkal
ennu tacka honom at han hiel-
per Mlghmedhfitansichte/och

W. 42.«. at han min Gudh är.
«<.- Thet mä nu heeta och wara

K«r s«lv««7 En stoor glädft so weoersars
Allofolkena/ paallaßuum/
j alla lOher/ pä alla Me/

e°m«nic->vic tmdh största NyltaochWar-
kande.

Hwadhnu aUofolkena wedee-
fayrit ar/ ther ifrän är ingen
vtdsiuuten/ vthan aUena then
som sigh sielswan genom sijn
egden otroo uthsiuutar.

Theltti är otz een Swor
Trösi/ jonl widt öfivergäar
alle siattar och Rijkedonlar j

?. Mrldenne. Ty han sörer osien stoorgladie/ hwilken allo fol>
kenawedersahrassial. Stoor
klarlet/ at wy honom ickesor-



gäthe. Stoor Croo/at wtz
altijdd sörläte otz pä honom.
Stoort "Caiamodh/ atwhalt
gerna lizdha. Stoor Flldh/
ai wij otz icke fruchte. Stoor
Bestendlgheel/ at wij honon;
aldrlgh öswerglsive. Stoor
Rtzkeyom/ atwiialtingf)haf-
we j honom. Stoor Hhra/
at wij vthl hononl höge och
harligewarda. Stoor Hielp/
ty wy honom akalle, Stoor
Segher/ son: otz srögdar tll
krop och Slal/ timeiiga och
ewinnerliqa.

ftägade entijdh en
Piit/ huru then kare lesuS
heette? han swarade: Radh/ Lt,> 9. s,
Vnderligh Gudh/ Hlelee/
Ewlgh Fadhcr/ Fndhförste.
Alt rätt sadde n;en
ther fattas annu ett nanlpn/

ban



Van stal och kaUäs StdVt
GUdle. Ostoorfrögd!

F. 5- ?hen stoore harhaldensom thmnestooregläojen sör-
kunnat hafwer. Hwllken ar
een ass thee stoore helige Gudz
Englar/ jom are Tlänste an-

u«b-1- ,4 dar vthsände tllTlänstsörthe-ras stull soni Sallgheetene erf-
-V,««ti« 36 ministerin

pro uostra falutc sernpcr mit-
tuntur Englarna warda al-
ttjdh för wärt besta och Sa>
llghect MU vthsende.,

. Sa stäUer ochEngelen sigh
här som en Basune blasare/
och genom sitt Basune stallpä theN Ettg-
de proclamarer och VthVoopar
thet gladefulla Inbci ähret/
Ther esster thee H. Patriar-
ker/ PropdeterochKonungar
medh hierteligh Längtan och
trangtan förbqdat haswe. Ochiäter sä ste a t emellan Englar

Woch



na och Mennistiorna är
ny wänstap vprättadt/ ther
the tllförende wore och stodhe
osi emoot. O stoor srögdh.

3a/ heela thenhimnleiste ««4«
siunga sitt stöne och

frögdesuUe The
grlcuiera ost at wtj are komne
tll nädhe hoos Gudh. The
haswasitt synnerllga
um och lubelstrl) ther vthöf- «j- >«.

wer at Mennlffiorna affstä
medh jyndenne och göra sann
bctttingh.

Dcrföre sä stall wär Mun
fuU medh Löye wara och wär
Tunga sull medd fröqdh. 34.3!
ra Kroppar och Smlar stola '^-»'

srögda sighvthi leftvandesGU'
di. wär Sial stalLofwaF;Cß>
ren och aitthetvthlojzarvans
Helga9»ampn. Klapparmedh
Henderna aU Folk/ och srög
dens Gud) mcdh giadsamma 47
röst/LossillngerLossiungerGu?



W/ Loffsiunger LoMunger
344. waroni Konungh. Prhser

niedy migh HERren/ och lä-
ter otz niedh hwar annan vp-
höna yans Nampn.

Frögder idyer j Himblar/
glädh tigh tu Iprdh/Loffjeyen
j Bergy medh srögdh: Ty

«f,. 4,.,,. HERren hafwer hugftvalat sit
folk/ och förbarmatsighöfwer
sinä elenda.

Ach hwadh gladie och stoor tröst,
Ippas nuu jthe Chrlsttns bröji!
Derföre wäl ar thet folk som

frögdas kan. Qauclece 3: cxul-
s "2

rtt' gladye. Den omniz
t3!-r2, Frögdens Gudl)) all
Land!). Fröqde och Glädje sigy
1 tigd thee som esster tlgyfräga/
ochthee som tma saligyeet eb

?<».<. sta/seye alti)dh: Gudh ware
Högeliga Loffwat.

Ty thet yeeter nu lntetBai^
vacor tuus vcnicc^TllN§re!sa«

re



tt st6l komma/ vchan venu
han arnukommen/ venicvo-
minuz, HERren är konllnem " l».

Otellen ärkonimen. Hed.
artomnien.

HERrcn är kotnnlen then)M »«te- 2. s.
tm och strbundzens Engel
thenj begarade. Venie ««i. 3. i,

stuz non rc pcrclere seci salvÄre,
Cdristus ar kommen lcketllat
sörderftva tiqh/ vthnn göra
tlgh Sallgl) seger 6crnli2rclns.

Jaa/ Khrlstus then rätte 63.«.
Me»'mren til athielpahaswer
til hörsamheet emoot siinhlm-nielste Fadher/och thct arnm
Mennijkllga ftächter M hlelp/
alstinges srywllllgttiibudir sigh
ar äterlösa otz/ sciiande: Sn/
iagh tolnmer z bokene ar strif- s«
wit om mzqh/ tijn wllia nun
Gudh giör mgy gerna. Fa- „,,
dher «agy wi! sörlassa themv-'
thu helswete/ och hlelpa thcm

Htj lfran



ifran döden. lagh HENrenrs«, e°.l«.ar tm Frelsare/ och mghthen
mechthige i Jacob ar tin För-läsiare. Häar the/hwilken alle
Gamble I>ll2mentctB
re och Förlossare./ sä sö 510 lcz,

, .^rkniel, Zuucl, BamZ2r,
LaracK, <3iciec>n, Bim-

sapkac, ochandrabetecf-
nadt och haswa/
then ther icke som the allenast
hlelper vthi ett ruum/ vthan j
alle ruum/ icke ett wist Folk/ v-

"'"'. /'"' than alt Folk; icke ien nödh/
'^'" IckeaUe-

nast tilkroppe/vthä och til siäle.
Han ar wär iu

omni «su, jalleTllselligheettt'.
>H. li: 26. ln ,ty aff ho-
Lal. z. 26. nom warde wil Cdristne och

Gudz Barn kallade.
l- r«. i. y. In Qeuitivo, ty ha» äl' förs", l. lö- wär stttU född worden/ och

hafwer giort otz til thet vth-
walda



walda Nechtet. Jaa/ han has-wer och födt otz genom San-
ningennesordh.

In Qativo, Tn lian glfwer
otz hielp och saligheet genom
sm södeist/ pyna och dödh.

In äccukrivo, Tl)/ han ärwar och hielpare e-
moot alle wära anklagare/ och
öefenäercr ost eMOOt LagdM/
Synden och Dieftvlllen/

in VocZtivo, Tv han kallar n««.... ,7.aUe the som ardetha och are
bemngade til fin nädhe. Ochwil pa chen yttersta dagen sel-
ja til aUe bootfardlge venir?,
konmter j nnns Fadhers wäl-
signade. Ia / w,j tunna i ho-
nonl trösteiiga ropa och seha:

kare Fadher. s- ls

.

l)an wäw „,. ~

der aff och lfran oj; alt ondt/
Gudzwreoe/Lagsenssörban- r5.,.., «

nelse och then ewiga sördön,elje.
O ly Han



Han ar wär Yielpare in
omni Numero j alt Tahi.

l'N>?.».4. in riuraii, Tv dan Matalle
Mennisklorstole frelstewarda.

in sinFul2li, Hwaroch en j
». 5im.4.,« systerhect/serdelestdesomtroo.

Han är wäp HlelpareinO-
MNl (^enere:

In A kaeminilic».
Tn han hielper bädhe Man

»«<' 3.23. s)winnor.
In ciommuni, I gemeen/

bädhe ludars och Hedningar-
nas hlelpare.

in »mni, Heelawerldelmes
Hielpare.

In vthan nägors
Parsons anstende.

Ohwilkenstoornädhochsodheet!
Äch mycken karleek och Mildheel!
2lt hwalkeu Engell eller Man/
Honom tilfyNesi eacka kan.
Berömme nu Theo

sM Lelum, Thee pcrnancr sm
Tht sijN



cl-m. The sin ttc-
Kal-cm. Thel(cim2re sin Bci-
picinem. The
ler sitt ltannibal. The liisiä-

sin VirlHwm. The Tvd-
sta War
HERre lEsus är större och
nlechtigare än aUe. To »22.
han sörmar rijkeliga qöra of-wer alt thet wq bidionl eUer
tanckion:. Och klmne förden-
stull trösteliga siungaochstqa:
Wär Gndh ar waldlg borg/
Han ar wär ffiöldh och warla/
Han hielper oss affnödh och sorgh/
Som cH wil har besnäna.
Jaa / Een Cyristen Menni^

stta är i Christo lEju sinom
Gudhj och Frelsare starkare
an Uercuics. Mechtigare an
re an tden Turkifie Suldan j

re



rean ett Mon. Wij. kunnesördenstul otz bade) Lifwetochdödhen pä hononlsörläta.
Ty chen som stadigt päGudh lroor/

Han blifwer vthan fahra/
Ty han pa eena klippo bosr/
Fast monde Hans grund at wara/

tOa mokgänZ kanhanoch lwang/'
Doch stall han aldrigh faLa/

Han hafwer fin eröst/ lil )efu«n
Som ch kan hielpa alla. (Christ/

m». „l- >,. IHerransnampnkanhan
förgöra alla sijna ftender/ och
nar han sa riddeligen stridt
hafwer/ sä kan han ochj sieW
wa dödhen wara srnmodigh

?>><". '4-32. och seqa: iagh haffwerkempat
s-^'m.47.engodhkamp.

Närtl)e^2i.ec!nlnersKoNslg
en tMlyemgenomdödenaff-
gick/ lefde han wal effter sigh
en Arswmge tilKonunga M-
ket. Men han war ett ln,ket
barn soinannu lägh lwaggan.

ThenlMungaKolnulgen för«
achta-



<lchtadefälketvthMi7"c3,ös-
lversölle the
trigzmacht/ och siogo them.
The jMemtetM

nade Ph a nyä. Ochpä thet
the matte hafwa deste bcttre «5.
modh och hopp/ toge therhen 4-

UngaKonungan z waqgan lig-
giande medhfigh iftlt/ stelte
honom sremst j siachordmn-
gen/ wärde stgh manliga och
öswerwunno fienden.

Issus är wär Konungh/ Z.«.
Läät O Mennlstia tltthlcrtawara Hans Wagga. När eu
nu stalt strida medh tinaan-
der Synden Döden - Dlesi
wulen- ochHe!swettt/ Sä ställ
honom vthi tm hienas Waq-
ga srärnst l spchen/ sä haswer
thet ingen nödy. Ty är lE< z, ,n.sus niedy ost/ Hoo tan tä
ra emooe o§.

The



Be maste läto ost medh ft-idh/
E hwadh the fiunga eller sprmga/

Ty Guoz son arkommen har nlsih^
'Oh stylerchvndersinäwingar.

striswer/när M
drcqh ettmyntetherv^päKei-sarens belete hafwer stat/ haar
aUenast Hällit uti hanhen/ tä
haar ingen fördrhstat sigh stä
honom. Tderföre är och en
bliswit straffat til ltzftvet/ hw,!-
ken en Tienare stagit hafwer/
then thcr hadhe en penningh'/
rher pä Ketzsar i'>l?crijßelele
siagitwar.

Wij Mennlstior som öre
siMenes Tiänare/ hafwe then
Hinmielste Kensarens Gudh
war kare htmmeste Faddcrs
nwnte/ thet är: lEsus Chri-
stus j wara niunnar och hier-
tan/ dersöre sa thoras wara
andcliga ftender/ joniär: Syn-
tien / Dödhen Diefwulen och
HeMece intet förffräckia/myc-

' tit



kit nnndre fiä ellergöra osina-
gon stada. Tv han

er osi och stM': Binito '«' t>
Koz 2bire läier thesse gaä.

MsähafwatheheligeGudz
man och Propheter/ län.qo
förr vty/ genonl then Heliqe
Anoa talat och Propheeerat/'- '>

ont ochHerransChwsti tiliommelse.

wer pä sin Soothesänghmeh-
ra Zn i/QO. ähr tllsörende der
om HERre lagh wan- ocn. 4? W-.
ter effter tm helso/ e. eOw
then tu migh och thet hecla
MennlMga
dc/ Frelsaren och Saliqyqö-
raren lEfuni.

ttwd thm helige G«dz
«lännen hwllken wäl mu wa>
ra, och warda kallat en
lamodz Spcgei/ han hadhe
lngen. annan bcttretröst/ ther
mcdh han sigd vphölla tun>



de/ vthan lEsum sinFrelsare
ochFörlassare ta han en sa her-
ligh bekennelse giorde cm h0«wb.,,.25.

«wb.,,.25. nom: zyeet at mm För-
lassare Leswer/ ochhan stal pä
sidstone vpwackiamlghaffior-
dene: och iagh stal sedänrnedhthesso mine huudh oncklädd
warda/och stalli mitkiötsäsee
Gudl). F>onom stal iagh migh
see/ och min ögon stola stooa
honom/ och ingen annan.

rm. ?s> ?. Konung DZvicl talar 1000.
ähr sörhEßrens Cdulstisödel-se: HERren later förkunna si-
nä saligheet. K. e. wärlEsum
och Hielpare.

Then anderijke Ewangeli-
ste Propheten seger me-
ra an 720. ähr tllförende vthi

Ul«. 43 3. HENrans lEsu Person: iagh
HERren tin Gudh then helige
i Israel/ K. e. tinlEsus/ Frel-sare och Hielpare.

Propheten talar af-
wen



wen sa bar om/ vch thet 645.
ähr för lEsu födelse/ ta han
beder för Guoz Folk/ och kal- '4-«-
lar lEsum/ Iraels tröst och
nödhielpare.

hwiken och haf z..6.wer Lcsivat och Propheterat
Vthl P. leremiX tttd!)/ kallar
lEsum en starck Frelsare.

hwilken HERrens
Chnsti vppenbarelse j klötet/
sampt Hans andeligegäfwars
krafftiga warkäde/ sa klarliga
förkunar/at enmätteftqa: 22-
ck2N25 hade medhfine lekälige
ögon sedt Herre Christum wä-
dra pa lordenne/ och asto-
dat Hans inridande til /cru
lem, seger ;/o. ahr för Hans
vppenbarelse: TuDotterÄ«n
frögda tigh storliga/ och tu dot-
terieluklem gladh tigh; sij tm
Konungh komnier til tigh/ m ?.

ratfardigh ochen hielpare/ en
ITsusochsalighgömre.

Sä



Sä war thttdw honomPrö-pheterat/at han stutle södas:
4),«°. Nff stächte vnder frem-

wande harstap och öswerheet.
"' de eller Roniersta.
t5,......,. 4 Vthi enalgemeen sridztqdh,
'> «-""> 7<"- Vthaff Dawidz Hws.
«s,. 7.14. Ass een lungftw-
"'"''''' I LetKleKem, vthi thet

ludiM Landet.
2«c1,.5.,. I Fadlgdom.
"«!. 35.4. Thet hafwer Gudh alt soni
s?- - en sanserdigh HERre lätit stee^

BUMM2: Alle Propherernai-
frän Bamuei och sedän sa män-

z 3.24. gesomtalat haswa / haswa 00-
daht thenna daqarna.

We Prophetler och affnläi
nigar j thet Gamble 'lcfta-
menccr oni honom äre alstlw
gen fulbordade.. Allsa at lcke
en bookstafftherpä seelar/jom

1.«.-i. 72. then H.AndagenomProphe-
terncs



kernes mun om hönon,förkuw
natyafwa. Sökervthi^Eß-' '' 2t<
rans bookoch Lasen /lcke etaffthesse stycken stal feela. "'

Wq haswe sunnit weMam 50K. i- 4,.

hafwer alrcdo för 166;. a hr
jkrubdan vtyi sigh
instält. Och genom heela sit
leswernebewnst sigh wara dcn/
om hwilken Pröphtterna bä- >°.

ra witncsbördt).
Man finner Christuni fastvppä alla bladh 1 Mffrene j

bookcn är stnswit oln miqh.
Me Levitiste affer och <2crc. rlei. 40- z.
monicr in V. 1. peeka pä ho^
nonl. Alle och 4H. 4-

affingm annan.
Sä snart loniinnc3 3apnu3

vptradde j sitEmbete/wtzste hä
medh fingarna pa lE,um och

Gudz Lamb jom borttaqer
werldennes synder. Icke an-

nor-



norledes giorde thenvthwalde
~ c<,r.,:,. reedstapen laq

hölt nugh icke therföre at iagl)
nagot wiste iblandedher/vtan
ZEsum Christunl och honom

Gsi. s. »4. körsfestan. iccm: Bort thet
at iagh aff nägon tingh stulle
berömnia nugh, vthan aff
wars HERres lEju Christi
Kors. Han aren midlare e>
mellanGudhoch Mennistior/

2.5. nembtiga/ then MenmMn
Christus lEsus.

retru-lfullassthenH. anoa
sadhe vthi sm ochswar til Presterna och Före-
ständarena l Templet: Jim
gomandrom ar saligheet. Tv
thet är icke Heller nagot annat
nampnvnder Himmelen Men«

«a. 4-z.». nistiomen gifwit/) hwllko wtj
stole salige warda.

Then Larjllngen sonl lEsus
elstaoetalarsamalunda: Onl
nagor, syndar/ ta haswe wij

. en



in förswarare näp Fadrenom
lEsum Christum/thenratfar- i.
digh är/ och hanarförsoniw
gen icke aUenast för wära syn>
der/vtan för heela werldennes.

Jaa/ besiuuto
cnhaUellgen: Genom HER- ,5.«.
rans lEsu Chisti nadh troo
M at wn stuUe salige wardasasom och Dmnes lsnHi lBn«>u,.
qui fuerunt, per lolum
(Iliriltum sglurem colecuti llint.
Me heligkisom nagon ttjdh wa>
rit haftva/ haswa fät saltghee-
ten genom Christum allena.

Emedan nu alt thetsaledes
vpfylt ar/ sä ärwartroorich-
tigh nembl: at Chrlstus ar
then sanna werldennes
»«. Derföre hwar och een 5«1.,. 32.so»n äkaUarHEßrans nampn/
han stal srelst och saligh war-
da. Salige are the som trö- »°m. 1°.,;.
sta pä honom. Oct) sasom 2.».

tyetta ar fulkonlligen sulbor-
I dat/



?l-'' s,. 34. dat/ sa stal och then trogne
.«

Gudhennuwlsscrligagöraocy
u«b. 2. Z. fulboroa thet yan otz 1 sit hcli>

ga ordh läfwar och tllsegcr.
?romlllt til?i vsuz ex Z«lig

ciubicgs iplum proinillg lalvatu.
lum? 2l piZnoriz loco Kliuln
luum uniZcnimm titii 6c6it.
(Hugnto nic wajör dcxlo öc ter-
«! li M2jus 6c6it,
non lervarct promillum suum

ll yu!s tibi
promislllet 6e
piZuoriz loco mille
poneret, an non co iplo te tus-
iicientlllime cls promilli lui ve<
ritgte conlirmaret?

kromillt tibi veuz libergtw-
nem ex omnibaz calamitatibuz
öc Num clubitgz ip<
lum promillg lervgturum?
per libi 6atum liberavit
«e ex pcztestgte lztKgnX, mortiz



6c mkeeoruni. nott
beratlo msjor tcrrenä li.
beratianck

Sasom nu alt thetta sale-
des steedt ar/ sä sara thee för-
stackape myckit wllse/
thee ther annugaapaochwen-
ta effter en annan
Derföre stal thet heeta medh
tyem som Osvicl seger: Tderl-.!. 4.sonl effter en annan löpa/ sto-
la stoor bedröswelse hafwa.
Och p2uiu«: Hwilken HERren

Christum icke haswer
tär/ han ware
t,2läm sörbannat tll,.c<nis.li«
döden.

Lhristus lat sigh foda.
Under KeWr

tandes ther medh see/ at hanar then ratte och lyckjalisse
Zultuz, sitc rizkes förnierare/
hwilken sitt rqke dagh ifrän
dagh vtwidgar/ och der til smwelsignelse gifwer.



i°l>. ,y. ,5. under Fremmande Osiver-
heet/ til at mga otz lsrän n:örck-

c". l. iz. sens wellighet ochförlättiaotz
vthi sitRM.

Uthl en Algemen beffris-
3.35..35. Thersöre strlfiver<3re.

Zuriuz Nltsä: lub cj«.

lcriplione scu conlceiptione or>
biz, gcl innu-näum, quo 6 jgm
gpp2riturus erllt in yrbe, qui e-
leäog luaz lcrioelet in librum
vitV. n. 0. Christus haswer
welat födas vthl K.
bestriftllngz tqdh/ ther nledh
gifwande tilkenna / at han Wil-
le vppenbaras j Kötet/ si>m
sinä vthwalde instrisiver vthi
Lijslens book.

XnsuKinu, IllNgsrW/ ut carerct
c>ui veneral uc tolle<

ret peccarum, at hiM Wove
vthan synd/ sonl kommen
war/at han synden borttaga

?m. 51.7. stole. Tv hwadh elliest pa
z. s. naturllgit wqs aff Man och

Qwm^



Qwinna afiat warder/ thet
warder, syndh aftat och södt.
I LstKiebei,. lätandessee/ '^' 's'

at han ar then rätte Lenia-
w,n och Hmimelsta Tröft-
mannen/ tyen otz trösteri all
wär mödya och arbethe pä ««n, 5. z,

lordenne. il«-m at han ar
?2niB vilHLMnsßrodh/som e. 32.
gifwer Werldenne Lqff.

Uthi Fattigdom/ gifwstw ln s«n<, H

des ther medh nlkenna/at hgns s"Z'.°u'..IWe ar icke aff thenna werl- /°»,. »z. z<z.
denne/ och at wtj genomHans '- «> ?»

Fattigdom ffole warda rM/
och Hans H. Englar M. «inc

mea ctt KlrlelHltaz, ChristlFat-
tigdonl ar min Rtjkedoln.

Om Natte tqdh/ pa thet ~han som ratsardmheetenes!.«.»,
Soo!/ vpgängen aff högdem
ne/ otz somsäthejMörkretoch
Dödzens stuqga pplysa stole.
la/ jom ViNllenciuz ln sps»

l z culo



cula Mstarigruw strlfwer ONI
en Söndagz Natt at öfwer?K. 5«- theni sonl boo ) mörkö Lan-
de ett stoort Lius stMa nmt-
te. Tr pä jamma Dagh
hadhe Gudd saat: ?iat i.ux.

i. ?. warde Liws. Pa hwiket fölg-
de: kl kg<l«eli l^ux.

Uthi kali Winter/ ar hanwäre kalde och srusne hiertan
vpftlsta och vpwanna/ ochotz
then gladheoch ewighwaraw
deHimnlelsteParadtjSSom-
maren/j hwilten wäre sörste
Föräldrar genoni synden for-zckat hadhe/ förwersiva och
lgMbringa mättc.

Uthi en Fridz tqdh/tämän
effttr P. Prophetia/
giorde chna swcn'dy tilplogbil-
dar och sm spiuuttil Nar/ ochM. 2.5« imZ folk vplysste swärdh emoot
thct andra. Tver om för-drcffcllgh lardh

fullbtttlzstriswer: la-



sit, A lic pace per totum tei>

minuz f>Äols
Keyjaren hadhe tridje gängm
tllstutit Fridz Tenipletj Aom/
och när Frqden alt sä war
bekrafftat öfwer heela Werl-
delV blefFridzförsten
född. Tder medh betyganhes
sin Andeiigefrldh/ hwiiken han
HERren som wär
Fridsörste otz tilbl-inga och ?' s.
stenkiawstle.

Sä ffrlfwa ocharoNu^och
?2uKi« DiaconuÄ, at äffwcn j
then natten m Cvri
stus blcfFödd/ är) Room ösi
wcr en OUO brun vp«
sprungen/ svmDaghochNat
jdel stiyn och Lutter oiiZ lfran
sigl) gifwit hasiver. Skal och sä
rundeliga och starckt hgswa
ftuutit m nian der vthaff j alle
Ronlerste?ro vincicr haftrer tjt



föraringh ochvndergaffwao
Ua vthsklckat

Samma tijdh stal och K.
hafwa srij - och Lösglsi

wir 60000. LMegne tralar.
F>wilket ar otz tll en stön Pä-
mlnnelse/ at Chnstus ar kom-
men och södd jWerldenne/ pä
thet han ost som wore vnder
Diefwulens Wäld och Tyrän-
ntj/ sä ochHelswetesFängar/

2«ck.,. ...M- ledige ochlösegörastole/
U°l. l). 14. ftNl 2act,arl2B och ther

omPropheterathadhe. Hwll-ket then högtuplyste rauwg sa
myckit härligen vthtrycker.».
Oor. if. ss. 56 57.

Han hqyhe mtz ruum jHer-
berget/ ur locum in
<2«rciibuz nolins, pä thtt haN

,4.2> nlätte haftvaruum jwarhier-
tan/ och fiaffa otz Mum j
Himmelen.

Han leet Swepa sigl) i riw
ga klädher/ at han iH igen

thcn



then förlorade rätfärdigheetz ,«.

tladnan sörwerswa nmtte.
.Han leet läqgia sigh j

härdh Krubba/at hanmätte ""

swffa o§ en stöth och ewigh
RoozHimmelen.

Han leet M föda iblandh
ostali.qe Creatuur/ at wij sio.
le fä wara lblano the F>. En<
glar och vtdwalde.

Han gräter i stallet/ som
alla glader j Himmeten.

Han blef lqten/at wij allestole warda stoore,
Han blef ett Barn/ at Mstole wara fulkomolige.
Han leet linda sigy/päthet -.?!«.,.,«

han nlätte vpiösa Dieftvulens
bandh/ ther medh wtz worosangne effter Hanswilia. Bum-
ma: Hans Barnstlgheet gör
otz wqse. Hans Swagheet
gör otz starka. Hans Tarar
aff>twä wara synders oreen-
llgyeet. l)uiz auclivir talia!

OTröst.'



O O Nadhe/
3°m. 9.5. Han war en Högtlafwadt

Gudh öfwer alla j Ewlgheet

crcaturam. K. e. HWiIkMSFa-
««K. 5.1. dernes Landh ar vthom aU

Creatuur affbegynnelsenoch
k1,i.2.z. aff Migheet. HansFadher

hade glfwit honomhedningar-
na til arfz och Werldennesen-
dartilegendom. Dochärhan
j sm födelse sa arnl worden/
at han then lilla stadhenLctK.
l«kem til sm Födelje Stadh
vthwalt hafwer hwilken then

Hli«k. z.i. tWhen war vthl ett ringa
anseende/ och minst iblandh
the tuusende j luda.

1^... ,z. war Gudz ende Son/
x°m. g. ,2. So„Z Gudzkare
Hi,».z..7. Son/ Guoz harltgheey steen

och Hans wasendes ratta oele-
?!?h.». ?. Dnl) ar han sa arnl

worden/ at han then
rmga Tianarinnan som hon



sMsielf kallartil sin
vthwalt hafwer/ hwilken war
Troläswat solepK m Timber- '«

man / och thersöre en Timber-" "'

mans Son kallat warder.
Hwjlken war en Konungh H?°c. ~.16.

öfwer alla Konungar/ och m
HEsre öfwer aUa Herrar/hwilken ochannu j thenna dagy
bär all tingh medh sitkrafftiga
ordh. Doch är han sä arm »H. i. Z.
worden/ at dononi icke war
ruum j herberget/ vthan mä-
ste läta
och härdh Krudba/ som wtz
siunge:

Han lades här pä Höo och fira/
Som Ewigh ar och alt fstma.

Then filkes Dnna han lagh vvpa/
?hei wargrofft höoch halmefirä/

Han som doch aren Konungh ttjk/
jorden och Hiwmelr^k.

Han war vt). l),n. 7. l«3,

MINU3, en sadan HENre/hwll?ftn Englarna tiäna och lydha
maste/



w«t. 4-«. nmste/ sasom the och här vthi
stoor myckenheet gifiva sigl)
nedh j lufften och siunga: (-101-ig
l-ig in excelliz vec>, Hhra WUe
ri Gudv j högdenne. Dochär han aff Mennistiorna sä
förachtadt/ at mgen hafwer
sigh om hönom warda lätlt.
Ty/ nlan läMinttt at Maria
haftver hafft nagon Pijga/
nagon Amma/nagonlorde-
gumnla/ vthan hon sielf haf-wer tagtt Barnet/ swept thet
j lindftklader och lagt thet nidh
jKrubbone/ sason» thens H.
Andes täre > trogne och Mi-sse och l^otÄriuz

thet befkrisiver. Sä ar
och mgen sedän konlnien til
henne/ vthan the arme Heer-
darna/ hwiika aff Englarna
aretittwqstewordne.

Act) min allerkäreste HERre
lEsu/ tm armod är mmrtiw
pom. TtttHööochsträ/äcmm



Min glentzandeHimmelsCrö-
tm. Tm Waqga ar mityier-
ta. TmKrubbaarnlindödz-
sangh. Titt mörta StaU ar
mitt tlarstlnande Paradys.
Tm Linda är mit Swepekla de.
Tit örnegäät/ arminSiäls
Ewiga roo/ therpäiaghligger ?-

och Säswer alstinqes > fredh.
Tilthestusörermig vthimins «"'

Moders huus/ söm ar thet
F>iMMelstalerus2lem, hwilket
ar alles wär Moder/ at mgh
tigh ther aitljdt) fampntaga
och kyssä / mcdy a!le°Helige En-
glar tin liuftiga stonheet och
siöna liutzigfteet/ städa och ath-
niuta lna i ali Ewigheet.

Ach lu min hiertans lesu kar/ p^^-
Tigh linfiig sang jwit hieltä gör /

Sä hwilar lagh o Herre godh / m«m«
I tig/medh frögd och ittgot mod.

iiliuz Oel, non^u-
rem karer 2M B.



7«,K.,. 3. l. ?er ?elsonZm
i. »s. domolnicic»er2conclitUs. Con,

vcnienler igitur se per eanclem
ieäimvogtor,

7°!,. 1-4. 2. lniploergtvitg. Optime
«4-6. jZicur ä morte noz lidersre vi»

relUluere poterat.
7 K ~

/. (Zui2 ergt tilius Oei. d^oB
«tiam iilioz vei iacere potuir.

c«l.>-.,.,,5 4» Ltgl imgZo Osi. Icieu
»MÄZinem Oei Äcuiliam inttgu,
r2re voluit.

R°m. f. ,5. 5- lrgt loluz m Z12t,2. Nic
Foll. K- ~.D »Zitur Zt2tl2ln Oei Uöois recu.

pelgre voluit.
6. Lrat «,«6,2 kcrlonZ in?>i)

». rim. l- z> inter Deum sc nomi»
nem.

Vcn. 3. l5« Christus kauas Qwinnones
Sadh icke Mansens.
före sadve Engelen Qadriel
Nleod stoort betänckiande til



tL valellut, 3. o. ex w« m,<sa«
Thet heliga' som ass tW födt
warder/ thec ar/ clsstittkiöt
och blodh. Icke aff Mcpt,. ~- 35«
eUer och nägon annor nians
kött och blodh. .

Affsamma orsaak/ genom
then H. Andes vplysmnqh och

- 42.

Hwem vndrar sigh lckeat
U2N2 arworden hafwandeoch
haswer födt en Son/ och ar
icke desteminder blifwen enreen
kyst och obesmittat lungfrw.
VirZo concipit, VirZa Zraviäg»
VirZa in p2l tu, VirZo palt.pgr-
tum. krNclara igitur illa vilZi.
NltgsölZlorwlg Vir<
80 eoncipiel. Ett lUNgftw är 7- ,4.

hasivande.
I grundh spräket warder

hon kallat b, e. VirZo



M/ reen och kyst lungfrw,
F)är om siunger Församblm-gen:

? «perit

s«6

Vir»
z« fuir pzr>
lum polt» In
sc »me suum,
Ul vilsum n5
liclitur so!e

6<? !l!«s, cl«>

xanum sl

Glasel tagher intet meen/
AffSsoWnelklaara/.

Alisa och en lungfrw reen/
Mon Mana wara/

Bodhe förr och effter wifi/
Sedhan född war lesus Chrisi/

«il thenna Merlden.
Äff mans hielp ar thel ep sä ffeedl/

Gndh sielffhaffwersin nadbeteel/
Gulz ordh ar nu har wordelkiölh/
AfflungftwtUwetar <hct födl,

Han föddes affen Inngftwreen/
Förvlhan man och spndameen/

Han warckade theemedh sin krassi
Somhennes thffoch hadeffaffl/

Ther aff thet Barnet föddes tä/
Affhwilket wtj Gndz wanstap fa/
It vnderliglt warck ar säspoorth/
At genom <hen liistengda porlh/

Som aldrigh förvplalin war/
Vchgick har enkonnngh säklaar/

Han



Han ssn, ar san Gudh ofwer all/
Vlhgickafthen lungfrwSaal/

Hr stapare/ Frclsare och Trssi/
Och hafwer alla ätetlöst.

Vlhan nalurligit stick/
Mana Gndz Son vndfick/

BlefähnläenlunsflwjM
BUMM2: F>anär asiat vtan

syndh och född vthan Jung-
frwdonlens förkränkclse.

The K. Fädher tala har om
merkellgm:

Oeuz recit nomines in mun-
plimn, line Viro öc

liere lie Viro ut Lvam,
äe Viro 8: uccommuni,
ter2liosNomines. DebuiterZo
OnriNuz novo mo6o oro perle-
itione univerll uglci 6e
bri ssxu s,ne viro. GUdh sta-
päde och giorde Mennistlorna
l Werldenne. Först vthan
Man och Qwlnna/ sasont
6»m. Seoan / vthan Qwin-

K N's



na affmannenom/ som k!v3w«
För tdct trydie/ affMan och
Qwlmm/ jäsom gemeenligy
sieer medh aUe Menniskiör.
Therföre haswer Christus/pä tvet alt stoia vpfnlt och sul-
komliqy giortlwarda/ pä ett
nyt jatt/ assQwlnllqlt stachte
vtyan Man/welat södas-

le«uU«nus <)ui Ngtuz eli llns m
doelo, Collie naleitur lino?»t le
io teerig. soM är född V-
tanModher zHlMnielm/arnu
född vthan Fadherpä lorden-
M. nalci clebuit navee
U2tivit2tlB liecjicator, Han wll>
leläta sigd pä nyt wtlsfödas/
sonl genom sijnnyaFödelstau
tingy förnyar/

AU Werlden ma thesvndrsstgh/
En sadana bördh höfdes tigh.
v,rZin2lis uterus ele6tuB ett

26 partum vomiuicum ut sgn.
Hit2cs 6iKerret c2ro äc2rneno>
ttrg. lungsrw Qweden är

tll



til thenna HERrans Födelse
vthwalr/ pa thet Hans södelse
genoM heligheet niatte wardä
jklwh lsrän war oreene och
synvige södelse.
wer sin vprinneljc lerra vir.
Zine. gff lorden som an tä
war en tn pä hen-ne war an ta mtet Regnat/
ingen plogh tomnttn / ey Hel-
ler war hon vpqraswen. Alt-sa haswer och thenass rn reen och he?
ligh blddh genöm thensaldrck
högstes krafft/welat läta siqh
födas/ hwilken tnedh all stiäl
och ratt tunde setja: vlrum
ncin n<>vi, lagh weetassmgett I.u°. '

Man.
Thet strlfwes acvchlKeyja' ru'B. üb.«

rcs (.'cinttgulini iv. och Hans
Modcrs ttjdh ar j (^on

vthl en gammal
Grass en Kropp funnm/ pä



hwilkens bryst ettGMttneel-
ler förgylt Black leqat haswer/
thcr vihi de§e Orohworevth>
stuckne: ln dkrillum Oeäo,
czlli ex Ilaria Virzineualcetui. ()

8c»l «mpergntibus
L: llcne»ilerum me vjc!eblB. K. e.
lagh troor pa Chl-lstumsom
afflungfrwMariafödas stal.
O Werldh nar conltÄNtinus
och Hans Modher Irene rege-
rande warda/fkal tu igen fä see
nugh. Wore sannerliga et
stoort vnder.

6reB°fm« I förthdm vppenbarade
sighGudhMoysivthienbrin-
nande Busta/ och ändoch
Bustan bran aff Eld / wardt

r^ä,;.,. sörtärt/ vtan
behölt sttt stonaochgrönaan-
seende. Altsä hafwer en
lungfrw/ GudzSon/säsonl
Weridennes Liws aftat ifit
Lqss/ och hafwer Iqkwlst sin
lungsrwdom ther ösiver iw
tet förlorat. Lcrn.



Rernl,2r6uB: Hgrnnz Tärre ,7.3.

Stass grönstades och Blom-
strades pa thet liuftigaste j m
Natt och baar kosteligh Man-
del/ther han och ingen wetsta el<
Icr hielp hadhe aff lordenne.
Sä är thetfast tllgängitmedl)
Chnftl aftelse/ then samnieär
steedt aff en lungsrw line suc:,
cu Viriti. vthan nagon mans '

tilhielp.
Säsom Sonenblefthet han

wachiembllgen.En ian Gudh
ochar worden thet han intet nunc
war/nembllgen. EnjAn Men>
nistia sä blefMarla thet hon
war/ nenchllgen. En reen
Illngsrw/ ochär worden
hon ilttet war nembllgen. En
heliqh Moder.

Thet är nu^6mir3bllecc>m.

enhemllghfördoldhGudzwqsi l«c<". ''7.
dom/ hwllken är vppenbarar 5 >

och kllngiort igenom Prophe-
K iq terna s



ternas striffter/ som pgulm
talar. »

Tdet är tdet nya j landet
fotn Gudh giort haswer sä-

3»' "- fom Propheten chet
kallar.

sui> lole m2X'mc> nuvum Mant>
alt nyt vnder Solenne/ tdct
aldranyaste och vnderligaste^

thet aldrauw
derligast chland andra ylwer.

HuZultinuz bekenner och icke
vthan störste förundrandeoch
sägep! conceptum
tuucn VitZo i^grig, öc oxpgvel»
co, lntueor pgrtum tuum>ö?
cantrcmilco» gcioro iiliuW tu»
um Sc revivilco, thet äl'/ TN
hellge lungfrw Maria/ iagb
betrachtar tin aftelse och för-
ffrackernltgd therutöftver/ iag
städar tin födelse och bäswar
Migh therutöswer/ jaghbeder

tin



tfn Son ahn/ och blistver
lefwande theroswer. czui« gu.

liivit tglis,
ger tyen ganibleKyrkian.

Ia thenne algemene v«-
dennes Freisaren mäste och "°^

eg. en heligh och oendellgh 6eber«

son/ thetar/ j enenigt) oath-
Meligh Verson/ tMka fanGudb ochVanMennistla. EM
ter sonl är odödeligt)/ >!" «4
sielswa Lqfwet/ aAmaickedöö
kunde. Och MenniMn aUe-
na/ som är swagh och waw
niechtigh/ icke sörmatte döden/
Dttswulm och andra thet
Mennistllga Slachtetz wwt öf-
wer legne fiender öfiverwinna.
Gudh mattehan wara/ ty
en sadan Frelsare behöfoe wy ?. 25

soni ar högre an himnlelen och
hade all machtj Himmeien och
pä lorden. Then cher kum

o«n.,. 24.sona



fona nnsqermngen och
hafwa then Ewigä rätfärdiq-
heeten. Hwilket mttet affnä-Me. 23.16 gonEngel eller blott Menni-
stia/ vthan ass Gndj allena
war at wenta.

«ei,. 2. ,7 Mennlstia mätte han wa-
-4» «f. ra / at han j alt sinä Bröder

Iqke war/ ochkundewarkunna
sigd öfwerwärswagheet. Kuw

~?«. 4.1. Kötet/ döö för
wära synder/ ochgiswa sitltjff
til äterlösnmgh för n:änga/
thet är/ för then stooraMew
niskio tiönetz myckenheet.

««b,,.- 2:. Tv vthan Blodz vtglutelse
steer ingen sörlatelse.

Medh all ratt ochsannmgh
kunne wii setja: KlsriX Son
arGudzSon/ochGudzSon

Son. Aklföre haf-
wa the ganldle rät sagt: sic
Namo, Bic Deus ul nc>n liBunuB
öc alcer. altsä ästll stlN GUdh
och altsä astu en san Mmm-

siia



Ma/ at man ickemä sökia hoos
tlgh twenne Prsoner/ vthan
twenne naturer somi en Per-son bestää och göra en Chri-
stum.

Thetta landerotz tilenstoor
hiertans wederqweckiäde srög-
de tröst/ty/ wq hafwe en sa-
dan Qoeij somärwärßroder
och blodzforwant wordcn / och
tunna mebh Lcrnhgfiiu seqa:

we cieleret, elt
caro cis esrne wea, HUMsklllle
then förläta och öfwergifwa
smgh/ som är Kött aff nline
köte. Och medh niob.- jagt)
weet at min förlässaee lefwer. 25

Han ,. „

Son/ pa thet han stole göra
ost til Gudz Barn.

Han antogh Mennlskligh r«. 1.4,

natuur/ pä thct wtj mättebiift
wa delachtigh aff Gudz na-
tuur.

Han ärbllfwcn Mennifkios ,7.,,.
Säädy



Säädh/ pa thet han matte
göra otz til Gudz Slächte.
Nomo tieret VeuB. Oominuz
kaKuz «K Ber?Us» ul Bervu« Ke»
«l vominu,, Gudh är wori»
den Mennistia/at Mennistiannlätte warda Gudd. HEEren
ar worden en Ttänare/ at T'ä-
naren nmtte warda en Herre

Sa säger ock Lernbaräz:
Dcuz luu» fsNuz elt frgter tuuz,

Tin Gudhärtinßroder wor-
den. Item:<)uamo6apolleewÄ.
Ziz erza no§ lu»m 6«c12121s mise-

nolilZgllumen-
NuZo. Ocbg.

ritgz czuam sorte cll vinculum
luum» Deum6e c«Io lj«
trgxiNi, O kärleekhuru starckt
ör titt handh/ som hafiver dra-
git Gudl)nederaffF>immelm.

ör rät sagt:EnFadhermäste
. mtet



intet wara en ungh dranA
Aende eller owän /hwilko han
gifwer sm ende Dotter/ och
gör til arswmge öfwer alla si-
nä ägodelar. ' Altsä maste och
Gudh Fadher icke wara otz
huldh/ vthan sast mehra aff
hiertat gunstiqh ochbewagen/.
eniedan han stencker otz fin en-
de Son/ och gifwer otz medh
honom alt thet han ar/ thet
han öger/ thet han förmär
Himmelen och pälordensont
kaulus sager: Hwilken och lcke.
HDver stonat nn egen Son,
vthan glfwlt honom vth för
otz Hnru stole han och
icke giswa ost all tingh medh
honom.

Lätom ost
fanlheet chrkenna och
nia. I förttiden haswer n»an
aUa Söndager sungitBxmbQ<
lum nicVnum. eUerthentroos
bekmnelsen som f vthi



connlio giort är. Och när
nian är komnien ttl thenna

och wardt san MennMa/ tä
hafwa aUa faUitipa kna thtt
war en fflön och berömligh
wana/ sager QutKeruz, och
stole billlgt annu sa stee/ at
man GudhsörsmSonsMen-
nistlo bliftvande/ aff hiermt
tackä stole.

Gudh hafwer siqh sä nar
medh o§ befryndat/ at han
hafwer antagit war Köt och

neb. ?. l«< Blodh. Thet kan imet seijas
om nagot annat Creatuur/
ja/ icke yellcr om Englarne.

Hwadh Fälk är sa harligit/
dwllke Gudarna sa nalkassa-som F>ENren war Gudft/ säv«uc. 4, 7. son:

WtjChrlstnekun-
na myckit better ther vthöswer

~ 14. berömmaotz. Ty/ordetwart
Költ och boddeibland ost.

Sool



Sool och Mana komma ost
mtet sa nar/ sonl Gudh otz
kommen är/ j thet han sigh v-
thi war Köth och Blodh sör>klädt hafwer. Derlgenonl ar
war syndige astelle reenat/ at
thet «ntet Mn ffada otz til sa-
ligheetm/ ther wy stiönt j Syn-
dm aftade och födde warda.
Tv/ thet ar mtetsördömellM
j them som arej lEstl Christo.

Wära sörsta Föräl-
drar haswer Gudh giort en
stoor Tmgt)/ at han haswer
ffapat them effrer sit eget Be-
läte. Mm pä wär aterlösi
ningh haswer han nlyckit me-
ra kostat/, thet han ärsielfeff
ter wärt belete en Mennlstia
worden/ och siqh vthi cnTiä>
näre stcpelse forkladt.

ftaswa thegamble/
ratt och walsagt: rluz ett re.
P2l2re pcrclitum,qu2M
eregre non liumexiltenlcm 1,.5.

Thct



Tbet är et sast större Warcka-
ierlösa woroen/ an ass nys
stapa henne.

Thetta hafwer aUenast kä-
«3«n.,. z. stat GM et ordh /tynärhan

sadde: si2twarde/ sij/ sä wart
thet. Mm thet andra nembli-

W. 4.4. gen Mennistliga siächtes ater-
lösningh hafwer kastat honont
Hans Son.

». i°k. 3.,. Seer j Leftvandes Glidz
o «:«sem. Barn/ hwadh karleek Gudh
seräi mir-m. otz bewijst hafwer wtj wore ic-
«i-»

«-., pr°pm«. nare/ och siiMq are wordne
,i°m. b°n„ Guvz Barnt O then stoore

«" Glldz Godheet/ navhe och
kmmu«k«c. Barmhertigheet/ thersore wtj
«riii, o°! aldriqh honom nogsampt tac-

ta och LäfwaMnna.
OHwilken ara och stoorgla-

die är thet för werldett/ nar
Barnen kunna berönrma sHHass höqh siacht/ stoor Har-

Hwen^



Hwem Wille ta ickeaffalthier-
m glädias/ och lnedh sulmun
berömma och prysa/ at han
icke är en Keysares eUer Ko-
nungz/ vtan Gudz thens al-
drahögstcs Barn/ Son och
Datter. D) thet är myctit
berönliigare och hartigare.

Der pa seer och cher i. x.
han säger: Gudh hafwer ta.
git otz M sichwan til Barn
genoln lesunl Christum. ie-
lu« elt tiiius Oei per Hterusm
Zenergtionem, creclentez per
Zratiolam «lioplionem.

Lzo Ko6i te. Hnts
ciferum Zenui ts no. z. "^'

Men huru thetärmedh the»'
ne födelsen tilgänqit/ kunna
wq medt) wär sörnuft intct
förstn.

lcirs czuoä N2lus» non
licet clilputare czuamocio N2tu«,

thet weete wq at Gudz Son
pp södd/ yzen huru han ar

' född/



fodd/ thet tiänar o§ intetä'.

vit qui kater, THM hlMi
nielsta Fadhren weet then som
hafwer födtSonen. luovit

weet thet sonl affFadrenom
i.nm.H.>s södd är sager

Och ar jä gudhachtigheetenes
hemljgheet stoor/ hwilken ar
vppenbar worden j Kötet.

När Keysar til
thenne werlden blef född/ ta
srögdades Hans Fadher oa».
viuz och esster han koni mtet j
rat ttjdh vpj Radhet/ enstyl-
te han sigh der medh at Hans
F>ustrw hade södt honom en
ungh Son/ therigenom han
worenagatvppehalle. Straxt
war färdlgh/
och stalte then nyföddeSonen
aff Stiernokonstene Hans Na
tiviteet. ther aff thetta sgcit

: vominum terraruw toti
Olki



SIK: ngtum «lie. at HElxrm
heele Werldennes regerare nu
war född/ som 3vetoniu« he-
tygar.

Sä ehuru wal
Nus ar worden en stoorHerre/sä hafwer han dogh mtetrege-
rat heela werldenne/vthan thet
ar aUena HERren forbe-
hälllt wordet/ hwilken vnder
Ketisar stulle född
warda. Ty honom hadhe rs«l. i. 5
Hans Fa der glfwltHedningar-
na til arfz ochwerldennesEw
dartilegendom. Och han stnlle
warda radande isran thetena
Hafwet til thet andra/ och i> s.
fra Clfwcrne m til Werlden-
nes ender. la/mitlb!andh «10. i.
sinä Fiender. Sasom han
och therföre warder tallat Kex

tmm» En Konungh öfweralla
Kommgar/ och en HERre ösi
wer alla HERrar. Sasom

L the



V'N. ?. 24. the Helige Pwpheter haftva
witnat om honom. F>war
om then Chnsteliga Kyrckian
altsäsiunger:

Han är nu Menniffia wordett/
I Werldsens fidfia tydh/

Aff rena lunglrw boren,
Til ost W kommen nidh/

Dödzfängsiel hafwer han bwlie
Och lUzens Döör vpsiulii
Ötz Himmelen spen giorl.
S»j thetarwar Gudh/thm

M sörbldhe/ och han fial hiel-
25.). otz/ thet är HENren/ wtj

förbide honom atM stole frög-
da otz och glade warai Hans
saligheet.

Thenne kare liUe HERren /

han är icke aUenast mechtigh
«,cl>. 7. is. och Alzmechtigh / vthan hanar

och nadlgh och frqkastigh. Thet
strifwes 0M
och Keifar atthehaftwa warit mechta kostsrtie och
weUige til at vthdela stellcker och

gäfivor.



gafwär. Men huru mhckikme-
ra mättt thet Mas onl HER-
ren lEsu Chnsto. Tv van '«/"l>>»«^
förma och tan vthdeela sada-
ne gaswor/som hwarcken the
ellcr nägm annan sörmär at'

Ach geNom tinheligaFödel-
se/ hlelp osi milde HERre Oudh.
Men hwadh artyet sörluule
stttaar/ sonl thenne Kare
Frelsaren otz stencker. Thetär ibland alt annat:

i« Oudz Nädhe «.°m. 5.,.
2,. Sm förwerswade rat-

fardigheet Kom. 3. 24.25. es.
--. Itt got samwetz frögd

rtul. 4.4. 4. Gudz Barn-
stap Kom. 8. 14. ,5. 5. Then
H. Ande 8.»5 »6. 6. En
ny wandel 6. ?. 7. Be-
stydd j wära Encheten och be-
sterm j aU lijfzfahra för Sä-
tkän K«m. 6. 20. 8. Fr«dh

2 /Zc^>



Ewlga llftvet ic»l,. 10. 28.
Och näst sädane andelige

och sa la-
ter han osi rhet timeliga tilfal-

e. 33. la/ och giswer otz alt thet som?s,i. 34. vppehaUe och nöd-
' tärffttilhörer. Lumma:

För ingomGudh sin gsdheel spaar/
Iy mer han gifwer jumerhan haar

?s«l. 73.26. Derföre nar wij haswe lE-sum sä fattas otz intet.
Ther medh then Helge Kyr-

ckiesadren sigh trö-
stade och sade: Ltwmli niKil
babeo» tswen omnia Kabeo»
quig Kabeo, otN MghNN
stiönt intet hafwerwerlstigea-
godelar/ sa haariaghdoghalt
hwadh Nllt hlerta contenteeer
emedan iagh hafwer lEsum
min basta statochhögstago-
da. Och : <)ui3ci
puteli teelle, c>mni2 liatien'
tem ligbet? hwadhkanhonom

Ma



ftela / hw ilken hafwer then sdm
all tmgh hasiver. Thesiikes:
quocjlnconl>ninven<2,»?hwczd!)
söker och begärer tu / Thet m
icke finncr j honom.
I then Helige

firifft/ hafwerman mtetnwra
an tre at stoore
Herrars födelse dagh äre hög>
tydeligen begängne wordne.

Mcn sädant hafwer andra
Menlfiior landt nlfögafrögd/
vtdan hafwer fast nzerawarit
enzorjaak/ at the äreräkadez
största sorgh och dedröfweise.

Ty tä KNoUNgh ?tiarg"

gick sin Födelse dagh/ tä kästa-
de thet Hans Hofbaawres lhff/
hwilken han leet vphängia.

Sä haftver och
Pä sin födelse Dagh myckit
ondtanstifftat/och twungitlw ?

darna at the thet affgudlsta
3 offer



osser hafiva mäst bijwäna.
Hwad KotNMgh «erocjss för
en rrgZecjig pä smfödclsedagy
spelat haswer/Wethasweriu.
hwilkens hufwudhhan haswer
ossdanza lätit.

Men idagl) bega wij alleKo-
nungars Konunqz och HER-rars Herres födelses dagh/
hwillen är wäl aUe Dieftar j.
helfwetlt sörssröckellgy och sta-
dellgh. Men otz Mennistiom
tnycklt trösteligh ocv nyttlgh.

>> ?e. Ay Menniffiones Son äricke
konlNlen til at förderftva Men-
nisiiones Siälar/ vtan tll at
Freisa them« Dcrsöre simp
ge wtj ml.
Wore lckc thei bamel jwerldc före
Tci stole hwar mäElrinerliga dodl/
Nu arc lrtjKrelste alle. täfwal

wan-m lEsu Ehnst.
Nu wäU an/ Nädhen är

stoor then otz pä thennedagm
är



örvppenbarat cch wedcrfa-
ren. Dersöre latom och wär
glädie ther öswer stoor wara.

Then gode Guden haswer
fuUer ost niangehanda ja ota-
liga höga wälgarnmgar be-
wG och an dageligen otz In-
ter wederfams/ mm «bland
alt thetta är then walgarnm-
gen then aldrastörste at Glldh
ar Mennistla worden / hwiikenass otz högt stattas bör strstt
affdch Högnödlgheee

Ty ta thet nu stodh medh
Mennistian j sä onda 'lelmi.
ni» at hon lägh j sm blodd/
och hon för sinä simder sini
Döö och sörderswas ffulle.
M/ ta tomGudzßarmher-
tlgheet och sadhe: Tu siaU
Leswa.

Ther ingen kranckheet eUer
faär är/ ther behöfwcr nmn
mgen läkedonl. Thet heela
Mennistliga siachtet stole för

Mdm



ftnden siul ewinnerligen blisi
wa fördömt och förlMt. Der-
söre ör thenHimmelste Lakia-

ks«. 63. i. ren och Mestaren tilathielpa/
kommen o§ til vndsätningh/
pä thet han otz ifrän synden
och thet ewlgaförderfwetfrifa/
och otz en Ewigh Saligheet
sörwerswa stuUe. Derföresager luulla gliacgu,
lä tibi vemench» nili peccalo-
,« lalvoz fgccle; TU HERve
ICsu hadeingen annan örsaak

~s°b.3's. at komma hijt til werlden/ v-
tan at göraSyndareValigh.

Och esster en Mennistia som
baar heela thtt Mennisieligh
Siächtet vthi sinä länder syn-
dat haohe/ sä är en kommen
vthan syndh/ pä thet han alle
Svndare Salige görastulle.

Sedän affdch werdlgheet/
genotn synden är wär namur
sä ffendcligh sördcrswat/ at

r?K. 2.3. wq äre Wredmes Barn/ svnd^scns



stns Tianare/DieswulensM
eqne. Men genom Gudz
Sons Mennistio bliswandear
wär natuurigenahrat ochvp-
högt. Englarna äre til sinna-
tuur myckit högre än Mennl>
stiorna/ icke des mindre hafwer
Gudh sä til seyande gat them «°b. 2, ,s
förbt) / och tagit pä sigh icke
Englarnas vthan
Sadh. StoorwarMennM
ones ähra j första stapelsen/
ty Gudh giorde och formetgcie «en. I. 25
henne icke Veiba imperij medh
sin befalningz ordh/ safonl
andre Ereatuur/vthan medh
sin egna hender. Men mnckit
större är thet/ at Gudz Son
Mennistligh Krop och Lem-
Nlar pä sigh tagit hafiver.

Stoor war Mennlffligh «««. l. 2s
ähra/ at Gudh stapade henne
effter sitt egil belate. Men
myckit större ähra är thet/ at
Gudz Son hafwer tagit vppä ?bu.,. s.

sigh



sigh en Tienarcs stapelse. Seoovwar M. ahra /at aU tingl) äre
e,»» .. ,s: stapadeförMennifflonesstul/

?.'. men myckitstörre ahraärthet
at genon: hwilken ali tingh sta-
päde äre/ hafiver för Menni-
stionesMl welat södas.

Stoor war M. ährä/ at
Gudh hwilade sidh stdan han
hade ffapat Mennistian/ der
medl) giswandes tilkenna/ at
han wil haswa tzn roo och boo
1 Mennlftian/ sasom l sitTenp
pel. Men myckit större ähra

I°b. 1.14. <»r thet, at ordet wart Kiöth
och bodde ioland ost.

Bumm2 - Cdristl Mennlsslo
Wvande ar then högste
gerning/ han otz Mennistiom
giort och bewijsthaswer.Ty/
ther iqenom är:

Ti«l».,. !6. ~ Wärt kiöth och hlodh vp-
sat til then högsta ähra

,Z. 16. wij pa thet nernieste
sirbundne medh Gudh

3. Hre



;. Hre wij försäkrade pä«-
Gudzkärleek

4. Hr
Saligdect päbegynt ochsedan
fuUendat.

Hadhe icke then stoore K.
Hbzsverus vptagit then fattige
Faderlöse LstKcr til sin Dror-
nmgh / sa hadhe Namgms

dige anstagh intet gat tilbaka/
vthan bllfwlt vp^
hengd/ och aUa ludar somworo j the n?. Landzendar /

der öftver hadhe at '' 3«
befaUa/ pä en dagh bllfivltne-
dergiorde och vthrotNdhe.

Altsä ther then stoore Ko-
nungm öswer aUa Konungar

Christus hade lcke an-
tagit then Fattiqe Fadherlösa
LltKer, K. e. Wärt Kött ock
Blodh/ och sigh thernledhpä
ett högt obegripcliglt wns för-läswat och förcenat/ fä hade
then Helswetes then Le-

de



Lede Diefivulen/ thet heela
Menniskliga ftachtet/ säsont
Watn vpftukit och alstinges
förderswat. Mm si)/nu kun-
ne wij trösteligasiunga: Sna-

ll«i. »4.7. arsönder/menwtjarefrtt.
Nar K.^liasveruzVptoghL.

Mcr
mahl och thet bles witterliglt
at war hennes ba-
ste wän/ frende ochFörmynda-
re/ och ahrade ho-
nonl alle Konungens Hofftia-nare. Hwady är thet tam-
der/ at the Himmelsta Hoff-

i.«.,. 12. tienare Gudz helige Englar/
pa thet wanligeste halla sigh
til otz Mennistior/ och otz
tzrgtuisrg och ahra / effter wq

i«,i, ,4 „
are wordne thens Hinlmelstei>-.'14.' Ehrkomlngenskäreztewanner

l/ och Bröder.
Til thet trtdie affthes nyc-

llgheet/ (iu2Nta cum uliliigts
fllij veiincglnatiolltconjurxlg»



HuantÄ noblB attulerit comma»
c>2» Hutzelus una verbo connle-
6titur, quancic» clicit: elt
vodiz nociie 3glv2tor. 8i n. no-
biz N2tuB eli, Lrgoquicquicl le»
cucn in ngtivitglcluägtlert.no-
Nrum clt. tit 821V2.
tor, iciea in ngtivitacelecumgs.
tertnoltlgm sgjutem. Ullil2lus.
ioi
rum, iultltig coram vco vglcnz,
cion2ti« 3. 82n«Ii 6c vita Nter-
n,. Ipse ell omnia, krZo in <,;>»?.

noc Oei (kiliä 6c cum noc Oei)
rilio omnig nook sunt ciZtg. "'

Ipse ell verus Veu« 6c vitÄNtcr» ~7n1,.^2<,
ng, LrZo in iolo 6c cum iolo
6at2 eli nobig vitg Xterng. dum
ipss incompargbilicer major lit
c«lo öe terra, 6c
Zitari potelt. Ninc Lerun2r6us:
Oe6it tiui veug CKriltum pro>
pcer lHnilgtem, ex veo 6c
Koruine cglgplglma cc»nfe6tuln
ell, ut lgnglct omnes insrm>.
t3t«lug§. Hr



U. altsäthmK. ICsuswar
a!drastörsteochhögstastatt/ty

. muncl» hwadh ar dogh storre j Him-
zz.2s. hwjlken nlyckit störrear an Englarna/ och högre

5n aUa Himblar!
r. 3 .7.1 honom hafwerGudtzglswlt

o§ sit hierta/ ty han ar Fa-
drens hlerta och Hans elstelp
ge Son.

l2. Zo. I honomhaftver Gudh giff
wit otz sigh sielftvan/ ty haN
ärettmedh^adhren.

«K. 45. l?. hononshaswer Gudh gis-
wit otz then störste gladie/ ty
han gläderbade Himmel och
3ordy.

Emoot thenna statten ar
mtet at achta eller statta/Ko-
nungh anseenllge agor/
crNs, dreffeligertjkedom/ ?eio.
piz dyrastatt; c2li>c«n'z koste
Etj Heller the berömmeliga su.



liga Wersilgh wqsheet. The
öfwade l^poclmiZ
och QLien, högha förständh.The sinrcjke
riitoteliz och Kgmi starpa för-
nufft. The bejwatzadeUr2t«.
rum cilcerQniZ och DemaNKcniz
liuftlga wältallgheet. Thelär-
de ?oet3!-um ttlomcri och Vir<
zi!ij lustlgss dichter/la/medh
thenna stattett/ somärlEstls
ElMstus wär Nädde Broder

wq otz trösta j wär:
Afficlst/ ty hanrcenaroch

helgar wär syndige afftelse ge-
nom then heligeanda/ asshwib l-^.'. ;v
ken han asftat ar. Der-
före göra och gudhfruchnge
Qwinnor oä) Barnaföderstör
ratt/ at nar ther förntmma
sigh aff Gudjwara Welsigna.
de/ at the doch straxst genont
Bönen besaUa sin Mszsrucht
Herranoin Gudhj/ hierteliga

hzhp



bidiandes/ han Wille aff nä-
dhe vppehalla/ welsigna och
bewara them j Moderliftvet/
lata them vthan wank och lyy-
te södas/ och them til Doop
och Christendom förhielpa.
Ti! then enda gaä och Christe-
liga Mödrer för än the föda/til HERrans Natward. Affhwilket betanckiande en Gud-
ftuchtigh haftvanderät och wäl hafwer sagt: lagh
wll gä til Gudz Bordh och
bara minom HERra Christo
en lytengtest meohmigh/nem-
bligen minLUzsrucht/ pa thet/
ther han )U icke näär thet Hel-
ga Dopet/ han doch vnder
mit hierta /medy Christißlod
mä twagen/ och iftän synden
reenat warda.

Födelse/Han helgarwär
syndiga södelse och söderotz pä
nyt/ genom watn och then H.Ande)eliest Me thet: S^/

jagh



' jagl)arässsyndeligh sädh södd/ '

och mm Moder haswer miqh 51. 7.

j synd aftat. Hem: Thet som z. e.
ör född aff Kött thet är Kött.

Bedröfwelse/ hanärmcd
oli j nödenne och hielper ost ther
isrätl.

Frestelse/ Tv Hans tröst "c,!. 94> >,.

glader wära Siälar/ och lä- "

ter sigh wärda onl otz gansta
hierteligha.

Boon /D) han gör hwadh? 5->l. 145. y
the gudhfruchtlge
rer theras roop och hielpcr
them.

Hblalurion och
mal. Han stger: "««.,.,.

war widl) ett gott modh min
Son/ Dotter/tqna Smdersörlätas tigl).

rans Natwardz wardlga ".»s
bruuk. Ty/

M Han



Han är fielf «hen rätls kost, ->

Som Sialene gifwcr styrckie
och lufi.

rl,, es.lz. Döden/ Tv ta wll han
HuZftvala o§ lom en Modher/

"' wta sm Krafft wara mechtigh
«. vthi otz/ han wilwaranaros;

' l< alt ln til endan/ och elfia o§
mj döden.

HRRrans Ehristi
Födelje mäste wq otz högeligen:

»7- Forundra/ Thet war eth
stoort Gudz vnder/atGudh
stapade Mennlstian afflor-s. n. dennes Stofft. At hanfor.
mergäe Mgc Vthl LarZe gftNP

'3.'4. bla Lijff. At han leet älwlon
födas aff en osruchtsam Mo^

l. i«. der/ och /oKannemvthaffthenälderstigne Men
. thet at Gudz Son är södd v-

thaff en lungsrw vthan lin-
gon Man /sörvthan sm Jung'
frwdoms sörkrankelse/thetär
ettvnderösweraUavnder. öt)

wer



Mr hwiiket vnder the H. Fa-
dher sigh icke nog samvtyaswa
förvndra kunnat.

loriatur manibuz fllemlncis,
kortator «rbiz. ubera

l>6erg. Bal nalcirur cic
Nella, ?gter lle tiliä,
creaturg! siupcnt eum
vicientez intra le, lemper
26al2nt lupra le. Tl)tt M'/
Här bärs thenmedhQwinno
Hender/ som bar heelaWerl-
t>enne/ han dnrßryst somre-
gerar hcela Werlden.
södes aff en stierna/ Fadren
affsin Dotter/ Skaparen aff
sitCreamur. Englarnawar-
da hapne och förundm sigh/
tä the see hononi vnder sigh/
then the alttwh tilbldia öswer
sigh sagcrLernl,2rciu«.

Nie tilius fecll » quocl

Sonen hafwer stapt och sor.
M«l3t sm Moder/ hwllket al?

M tj drigh



drigh nägon tilförenne giordt
hafwer/ sager epzpnaniuz.

In Utero Klgtris cl2t» Lc in
HaN

war vthi sins Moders Lqff/
ocy satl medh thet samma pä
sin härllgheetz Throon och
stool säger cbrvloltc?muB.

<Dvpr>2NUs: Oeum in
uterc» VlrZinig, omnipotentem
in cun2dullB, veroa
polucrit 2cjk3rere llaro. Iagl)
vndrar nugt) at Gudh ar
lungfrwnsQwedh/ thenAlz-
mechtige jWaggan/ och huru
Ordet ar wordet Kött.

Har ste wi, thet Werlden
aldrigh seet hafwer nembligen

5°k.!11. is. Et liitetKäreßarnj sins Mo-
dhers stiöthe/ <om aff Ewig-
heet hafwer warit j sinsFaders
Sklöthe. Har jeewtj then
gia i en trang Wagga/ hwil-

aUe Himblars Himblaretj
begripa tltnna. Här ste wtj

en



en Dotter/ hwilken hafwer
södt k»2trem Vtsrnitgciz then s'^'
Ewlga Fadren.

Then all werldeneh begripa k<,n/
Klgria j sit Gkiöthe fan/

Han atitt s<3 ltjlen och kleen/
Som Himmcl och lord vppe-

häller alleen.
'OVnder öfwer alla vnder/ '

Mängetusende Mennistior
troo thetta/ hwilket doch ar e-
moot Menniskll.qd sörnusstoch förstandh. Hwadd Hed-ningonien ar en galenstap
och ludomen en sörachelse/ '6-

chet är o§ Christnom en trafft
ti! .

Room tuprachtigeßoom/
hafwer tu och seee destlke jeru-
lalem tuwldtberömdeStadh/
hafwer tuthchMehört? Ney/
ney / sadan t ar lcke steedtchge Folket pa lordenne leswat
hafwer/ steer och ey Heller)
wigheet.

M iij När



Nar Prophcten rsl>igzsäqh
HERren sittia pc, en högh och
darliqh Stool/ och Lel-Iplnm
öswcr Hans Huswudh/ the
tder Ropade til hwar andra:
Heligh Heligh/ Heliqh är HER-
ren Zebaoih. Heela lordenär full medh Hans ahro. Tä
förstracttes han och ropayr

M. 6.;. 5. medh basivaluWeemigy/jaqh
sörgas. Hwadh stulle han tä
haftva sagt/ ther han hadhe
seet härligheetenes HERre/ icke

och harligh Stool sittiande/v-
-tä j LetieKemzStalletj enhard
Krubba liggiande. Ther han
icke hadhescet sergpKim, vtan
en Oxe och Hsna nar hononl.
Ther han icke hadhe hört En-
glarna siunqa / vthan oskälige
lTreatnurräniaochropa. la/
ther han hadhe seet Modran
deqgia sm stapare/ och tärka
Tärarna vthaff Hans ögon.

Hfwer



Sfwer thetta vnderwärcket hck
dhe han fast mehra stolatsigh
sörvndra! Förundra d0ch..?«...».
Englarna sigh sielswa cheröf/wer.

Hwenl förvndrar sigh icke B?«cuium'
högeliga öswer the siw Werl> "«"fdennesvnder? Hurumyckit
mera mäge wy otz öftver thet-
ta vndrtt niedh vnder sör>
vndra.

Thet strifwes at pä then
Bp2Zniol2 vtht «lspgnien "^

stal finnas et ftagz Matkar/ !°2
hwilka »nwänerne ther samma-städes kalla cucujo. sastja sio-
re/ sonl en leedh pä fingret
niedh fyra wmgar. Sanima
Matk stal om Natten Lysa
myckitKlaar/ emedan afflhesAgon och heela Kropp etklare
steen sigh förorsakar och see in-
ter. Aff thettäDiwretz hiclp/
kan ett heeltHwswidhmörka-ste natten wardä sä llwst/ at

man



man ther widh Lasa/strifwa/'
mäla och annat arbete för-
rätta kan.

När en baar thetta diwret
pa Handenne/ kan man ther
med§ andra/ säsonl medh,en
Fakel förelyja och wagcl; wtjja.
Wore sannerligh stoörtvnder!

Men huru myckit niehrär.
Alt thet pa honom ar/ alt
tdct om hononl sagt warder/
beweker oj; tll vnder. Ty han
ar then samm< som Prophe-
ten Kkjaz pnderligh kaliar/
c. p. 6.

Förlusta.
Hadh ar ther öf-

wer nian siqh mchra förlusta
kan an ett tactt Barn/
ket ligger j sm Wagga/ Leer
och LaUar/ ar wenligltmoot
hwar Man / och later handw
ra siah soln man wii?

Sä liustlgh och fastliuftigw
re ar thenne kare nyfödde iille

HER>



j Vetdlebem lEstlS
alt thet pä hononl

ör sörlustar och wederqwecker
otz öswer motton.

See wq pä Hans Ansichte/ "-.i. 45.;-

sä nläste wn bekenna/ at han
är then detzeligaste lblandh
Menniskiors Barn.

See wq pä hansögon/ sä
glentza och brinna the/sä til-
seqande/ aff hierteliqh karleek
emoot o§. Tv the see pä the "'>. 34»»«.
rätsardige.

See wq pä Hans Oron/sä rs>l. 34. >s.
äre the öpne til wärt roop.

See wtj pä Hans wenligero-
senfergade Mun/sä niästc wij "->i. 45. 3.

bekenna/ at Hans Leppar a-
retäckelige. HwilkohansHilwmelske Faoher hafiver giswit en
larod Tungo.

See wq pä Hans Karlina
Hierta/ sä brinnerthetaffkar 5«. ?l. 22.

leek emoot otz/ och brister at
han mäst förbarma sigh ös-wer otz. Se



rl,. 4,. is. See wtj pä Hans Helige Hen-
„,,

der/sahafwerhanthervppä
rl", b/. ?. O6/ och wil welsig-

na otz.
See wtz pä Hans Fötter / sä

beredd til at gä,e?
otz.

Bumma: M thtt pä thttta
Kare Barmt ar/är idel Kär-
llgdeet/ Troheet/ Wanligheet
och Liuftigdet. Hwilken wil>
Ie icke ta förlusta sigh öfwer
thetta LiuftM Barnetl

Frögd<n
Frogdar sigh l?olcket och

Landzsens Undersatare/ nar
cn vngh HENre/en stoorKo-
ni:ngz cllcr Förstes Son född
är?
giftve Lycka och Walfignelse.
Hllrll nlyckit mäghe

i. 32. Hz. hlcrteliga srögda/ Ty nu
ärfödd/ thcns högstcs Son

Ha. 3. >?. Förste/och HENren aff
Himmclen. Therföre latom



o§ siunga och stija: Gloria 2. «z.

Son.
Wc,r wälkonlwen tukare Brool>
Tu förachear ep Syndaren stoor/

vlhan kommer ödmiuk «l migh/
Hnw kan jaghlhel förstylla «lgh/
Frögdade sigh ta

honom Hans Sonl>sc>gct,södd
blef och sadhe: Thenne dar c?«n, 5. n
warder ost tröstandes j wara
nlöda ocharbethepälordene/
then HERren förbannat hastwer. Huru myckit mera mä>
ge wq ost öjiver thenna
mannen frögda/ genonlhwil-
tens födelse öswertradelstn är
förtagen/misgerningen förso- ?- 24.
nat och then ewiga ratsäroi.q-
heetensranlhasdd.

Frögdade sigh 3grg, ta hew ,i- s.
ncs So): född war sei-
jandes: l(isum witii kecit Oc,.
minuz. Gudh hafwer giort

Huru nzyckit me-
ra



ra nläge wtj otz nu hierteliga
frögda sehandes: HERren
Gudh haswer vpfylt heeiewerl-
den medd Me/ medh stoar
och outsttjeligh glädje.
Frögdade sighludarnaesster
thet fangelset/pä
sin högttjdh/ ta ock
L512 til tdem sadhe: Thennc
Dagen ar heijgh HERwnom
joroin Gudh/ therföre sörier
intet och gräter intet. Ty

«°l,. §.,.,» ftögd j HERwnom ar jdher
starckdeer. Huru mnckit niera
wij pa thenne Iwlesast/ eme-
dan wij are frelste ifrän wa-

i. 71. ra owenner och vmrallesthe-ras Hand sonl haata otz/ ja/
emedan Dieswulen haswer nu

e,m°<!<,lUs. bortnnst sin rät then han till
otz hadhe och Werloen Salig-
heet bekonllNit.

t.»«. »..). Frögda sigh Werldennes
Barn öfwer tfteras ftoore rij«

"' kedonl /penninge ochagodelar/
öffwer



öfwer aUehanda wällust och
tydh sördrtif/ öfwer werstigh "->>. 4,.».

ahra liiZnileet och härligheet/ '"'"'

hwilken glädje doch tagcr en
enda/ ar wrganqeligh och for- »/

ga§ medh ali thes luster. Hu>
ru myMt Nlchra mäghe wij
otz frögda och sörlusm j wä- z7.4.
rom HERra lEsu Christo/
hwilken o§ förer en ret bestem
digh och ewlgdqlädie/ then ost
aldrigh stall war> "'

Ty han ar komnien pä "' "'

thet wq siole ltjs hafwa och öf-wer nogh haswa. ttoc verum 11eu6e7,<1,,«
ell nua6 non cle creg' "<", in v,nii

tura» secl ciecregtose concipitur. "^^'"
thet ar en ratfkaffens och fan rs«. 6...«.
glädje/ hwilken man vndsäär ". 3.
icke affCreaturen, vthan aff ' "'

Skaparen fager Lernngrcluz.
Frögda sighBarnen öfwer

sin Christ besiarmg och Iw-
le förahrinah. Eq huru niyc-
kit mehra ftoic wq otz sampt

och



ych synerliga frögda öswer tett-
na riste och höghelwlegäfwan/
at Gudh war kare Hlmmelffe
Fadyer haftver bestärt otzsm
ElsteligeendeSon. Then otz
vthur sms Fadhers Skiöthe /

haftver fort icke lekanUige och
förganlige/ vthan aUehandaHimmelste och Ewlge stattar.

»l,tt. e.,,. Ahem mgen Tlwffborstiälaj
mgen rost eller maal förtära,
ingen Eeld förbrenna/ intet
Watn fördranckia/ och mgen
FlenderiswaeUerbortagakan.

Derföre sager rguluz: Gudh
hafwer icke stonat sin egen

e. zc tzon/ vthan giftvit honom
vthförotzaua/ hurustuUehan
och icke giftva otz aU tingh medh
honom.

Ach/ ach/ hwilken wiUe ta
icke hierteliga frögda sigh/ tn/
har ärnu til otztommen war
trogne Frelsare ochSalighgö-
rarelEsus Christus/ om hwil-

ken



kenthen högt ftygande LvanZei,
liste örnen Mgunezmedhdcs-
se merkelige ord talar: hwar
och en sonl troor at lEsus affär Christus GudZ
Son/ stal qenom troona yaft 20.;»

wa Lijfihansnampni za/här
örkommen:

SaligheetenesHertlgh til ofi
fördönide. Nädcnnes Brun
til som affNatuurm > onä-
dhe are. Lyswet til Dödhen.Läkiaren til tven Siucw.Tym
rätferdige til the orathrdige.
Waqhen tll the förwällade.
Förlässaren til the fängnaoch
then Ewiga Fadren tili o§ ar-
me elende och förlätne Barn.
Bumma: HENrm hafwcrgiort ,26. z<
stoortinghmcdh otz/ thesistul-
le wij wara gladhe.

Mcn har mäste wy mcdh
then H. LernKZ«j«, vthaffcn
Hans Iwlpredlkan bcklaga otz
öswcr wör kaldhcet/ tröghect

och



och försumelse/ jeijandes: O
llurilis cor6is mei/ O Mltt hIM
tas stoora härdheet! Son;
han wwe seija jagh fiemmes
jmit hierta/ at iagh ettsädant
talt/trögt/styfft och Hart hiw
M haswer j mit Lijff!

Och pa ett annat ruum:
Nar jagh täncker tilbakaoch
betrachtar/ huru som the H.Patriarcker/Propheter/
nillr. öiartyrcr och andreheliqe
Mennlskior/ sigh öswer lEsu
Christl Mennistio blifwande
och söoelse frögdat och strlwstat haswa/ nar
täncker therassiooreahndechtoch hierteligagladje/sa blifwer
iagh straxtfullmeoanger/och
weet för hiertellgh bedröswelse
skull icke hwariaghwllbllswa.

Haswer nu thenna helige
Gudz mannen sigh sa högeli-
ga beklagat öfwer sm troheet.
Huru niyckit Ntthra och högre

staar



stäär thet ost til at göra/ wij
jom otz medh Hans andechtoch
gudellgheet lckeenslqkna mage!

Om Gudh hadhe stanckt
hwar och en Mennistia en
Tunna guU. Ewige Gudh
hwllken glad/e ludilerancle och
jprinqande/ stulle ta wara i al'
le Hws/ wincklar och wraar!
Fälket ffulle för stoor gladje
stull sa sirtja och siunga /
at nlängen lntet stulle höra
sinä egna ordh. Altsa stole
M bMigt idagh och altqdh
siunga och springa förandeiig
frögdh j hiertat. Men effrer
Gudh ostsin Sonstiänckthasi
wer/ sä wele wära Hiermn
intet ther öfwer wara gladhe/
wäre Tungor wele intet sä-
dant berömma/ intet lafwa
ochprqsa.

Men then sigd har öfwer in-
tet frögdar harj Werldenne/
han warder jthen lilkonlnmm

N de



. de sigh intet frögdandes. ZHensom intet här siunger Qr2t«
nunc omnes. Han warder
ther twqswels vthan strtjande:

2Z. 30. O MQINLB iupcr N08! s)

"r" högarstyler os;.
u,gF. 2.7- Äch tuAlzmechtige och aller-

täreste Gudh / tu som sagt hasi
vutMÄM wer!^oveboC«lumöelcrr2m,
v°mm° «- stal röra /nmmel och
en.c°öc«r ie rät Christrogms F)«ertan

och Tungor/ och vpfyU them
medhthmratta Iwlefrögden/
at wij otz lnedh Englarna/

och^osepti.
icke atwaastj dagh/ vthan och j
aU Ewigheet mcdhlEsuChri-
sti frögdefuUa födelst/ srögda
hugnä och tröfta mage.

Sa Frögder edher j:
Prester och Predlkanler.

Is-.. SQ. 4- ZEsus ar FjEßren medh then
.Han HO

wer



Mr gifwit ider PresterZiDwördigheet. Han
edyer niedh krafft aff dögden>
ne/ gifwer edher Mun ochMis- '?«

heec/ läter edder winna nwlp
ga Sielar til ett ewlgt Lnff/''
M gör eder hierta sulia medh ,l. ,4«
glädze.

Hhörare/ Han öpnar edra >"'' "<

sinlien och edraHienan/ och ,^,

la ter sit ordy drypa ther vthi
'

'

säsom elt balsani/ at thet gör z.
srucht/ och edra '' "'

Rcgenler / lesus aredert ?. s.

Radh / han gifwer edher sins
Räoz anda/ hgnswltnefbörd r^1.»?.24'
är eder rädhqisware/ och gc-
nom hononl stadgaßädher- "

rarna rärheet.
ochHwsmödror/

han läter ed er Söner och
Döttrarvpu äxa j tyeras vng-
donl säsom plcmwr/ och edra
Dötlrar säsom beprydoe
lar/ säsom Palan. Sam/



I.u°. 2.52. Balm/ han stal lata edher
wexa til i wijsdom/ alder och
nadhe för Gudl) och Menni-
silor. Han ar för eder stull
worden:
Itt Bam sä lglen och tleen,
Som Himmel och lordhvppe,

häller alleen.
rkil. 2.7. Drangiar och /

han hafwer tagit pä sigh en
Tianares stepelse.

Hanladesjkmbbonidelvppäfirä/
Han Wille otz mma eh försmää.

'. c°r. 8. y. Faltlge /D) j wete HER-rans lEsu Christ, godhwiUig-
heet/ at endoch han war risk/
wart ha lijkwal fattigh för idra
stul och haftver vthwalt the fat-

-5«. 2,5. tiga / the ther are rqke pa ero-
na/ och arfwingar til rMt.

Har j Werlden war han ett.
55.. ?. 6> Föreldrar /Nu t hen «r e-

wigaFaorensödd.
c:°«. 41. Måns personer/ Ty har

ar HERrans man, Kwins



Qwins Perstner/ 45.

när tiidhen war fulbordat.lc.
lungfrwr/ har ar Jung-

ftwnes Son/ och koruna Vir.
ginum, alle dygdlge lunfrw--ers ähre Erona.' «

hwiiken thennePilren hoossig
hafwer kan meoh seqa:
Lefwe wtj/ sä '4- s,
nom/dööwq/ sä döö w5 Her-

''

stus är mitt Ltjff/ dödhen är
mm Wmnmg.

Heerdar Nu är cdher'
Siäla heerde food.

Borllappade Faar aff ,5. -4

IsraelS HwS/
den food/ hwllken är komnim "'

til at vpsökia och Saligtgöra/
thet som förtappat war.

Vednlngar/ Nu är i-
stoort Liws vpgängit/ j dagh



sr född alla F)edningars
Tröst.

Svndare/ ChrWs är
sul, kommen j werldwne at göra

Didarcsallgh.
''.""' FanM/ j dagharkom-

men edherFörlasning 6,.,.
fs'i. ,«;. 3- Glwte/ nu är kommen

edher Siäle och SääreMla-
re/ hwiiken heeiar alle kranck-
hcetcr/ )a/ dan hcelar them som
ett förlrässat hi?rta dafwa/

sts«. ss.,. förbindcr tyeras swceda.
7°K. is. s. Bedröfwade /nu ffall e>

der Sorgh wändas z glädje.
M. ,4> 6. Ezalallde/ hör är Lyswet,

Bumma: eli locuz tri-
liniN, ift nglgli KeZiz Zloli^.
Ther kan ingen bedröffwelse
finna rum/ cher
tar t')ennaKonullgensFödeite.
Hwllkm förtager au sruchtan
och Prediter then ewiga gla'<
pjen. O chen outhsetjellgegla-
Pien.' I alt



I alt kors och lijdande hass
wa ett gott modh/ ärtheticke
en stoorgladie? F>aswanas förlätelse/ cir thet icke en
stoor qladje. Behallamitj
den happet om ther ewiga lnf-
wet. Hr thet icke gladje/thet ar « ck>Mu«.

the troqnashopp/ thet ar the-
ms berönnnelse.

Gladje haswa thej dönene/
at the stulle hörde warda.

Glädfefkorset/attyestole
tröstade warda.

Gladje > döden at the stolevpwäckte warda.
Och ta wtj liggcpa wär So-

thejangdV wäre hiertan bäft ?s ».

wa / Wäre kraffter otzförlä ta/
och wara öqons liws icfe ar
nar otz. Ta wil han weder-
qwcckia o§ och hielpa otz isran
alla wara kranckheeter. Och 414.
enteliga Predjka vthi wäre
hiertan thennetrösten: Sam s.
nerliga Sannerligasägeriagh

edtzer:



eder: Hwilken som gömernlitt
taal/ han stal icke jee dödhen
tiU Ewiqh ttldh.

Sanncrligh sagcr iagh vlan lifi/
Hoo min ord lroor och haller wist/

Han stall jDomen aldligh stäa/
Mengenomdöden 11l Uwelgää,

Fafi han an blifwer timeliga dödh/
Skal han eh brinna jhelfweles

glödh.
r1,,.«. ?. Thersöre gläder sigh mitt

Hierta ochminähraargladh/
ochmit Klött stal sakert liggia.

Pä thenne frögden soni wif
har vthaffhafwa pä lordew
ne/ stal söllia en Ewlgh Frögdh

35.,«., F>lmsnelen/ som Lsgjgz och"" '" '" o/vici tala.
Har cffler sää wtj en ewighwo/
Och stolemedChrifioj Himme,

len boo ett.
Nll thenne leslls warei
Oswer ware Kyrcktoroch

c°>l z. 6. Scholcr/ at Hans ordhma rij»
kellga



teliga boo ibland otz/ och säwällärarmessomäi)örarenes
och Lärjungarnas arbetheickemä ifäsengt wara j HERra>nom.

öfwer Regementzhwsen/
Haffrätlerne/ Radz - och

"'>. 35.».
och fridh thervthikyssas/och
wq vnderhögheöswerheetenes
bestydd/ ett rollgll och stillc,
leswerne föra mäqhe/ i all >. Dm.2.2.
gudhachtigheet och ahrligyeet.

Ofwer «väre egne Hws/
at Föreldrarna haUa engodl)
HWS clilciplin. och VPttlchta 6. 4,

sinaBarn jtucht ochHCßransförmaninqh.
Men Barnen ther emoot

wckra tll medh °sEsu / j wijsi
dom/alderochl7äddesörGud
och Mennistior.

öfwer Mra Stadher/^^..^
alt



at ther vthi mä Hans ahrö
n-». 9.'. hoo/ och wara Hans Stgder/

Glwz Städhcr.
.03. Mdh lhenna Försam-

i.»c. .5. y. blingz Inwanare /athärmä
stää wäl til/ och en och an-nans Hws wedersaras Sa-
ligheet och Fridh.

Medh alt Echta Falk/5K- 4.3. at the wtjnlegia sigh at halla
andans emgheet genom frid-

4Ä> 4- 32. h<,ndd / och are ett Hier-
ta och en Siäl.

Medh aileofruchtftmme/
?!->!. „;.'?. at the mage warda glademo-

68' 7. och haswa Hwsen fulle
medh Barn.

Medh alle Faltige och
6?- 5- Nödhlqdande/ at the mage
'4!- 16. hgfwa en rqk tröst/ och war-

da vpfylte medh qott behagh.
Medh bedröswade En-

so'«ttor ech Fadherlöft/ at the
mage



msge hörde warda j nödenne/
förlässade isrän aU nödh / och _

22.
huqswalade , aU sin bedrös- '^

welse.
Medh alle Booefärdjge «.'?.

Syndare och Synderstor/
at theras synder nmge warda ?, n.
borttastade/ och lHaffens diwp
nedfänckte/atochGudzOrdh^-'?-
j them nmtte warda krofftigr
til frögdd och tröst/ och til en
ewigh saligheet.

Medh the Gamdle och al-
derstlgne/ at han thenl vp- «'

lyffter/ bar och dielper.
MedhtheSmkeochSiä- sz- >,

lande/ at han hieiper them/ -

förlflner them en saligh och «'5.

sridsam hädän - och heemftrd ~

> thet ewiga LMtt/ ther M-
die är tilsvUest och ett lustigt rf«i. 15 «5wäsende pä Gudz högraHand
ewinl;eriiga.

Ichs



3-'?. lEsus ware j alleswareH
tan/ at Hans karleek nm cher
vthi stadeligen rootasochgrw
das. lEftlsföroMom. Bji.
lEsusj medh ost KI3N. i. iz.
lEsus nar otz 20.

lEsUZ j ost loK. 6. f6. lEsUs
omkrmghiotz rlal. i;y. ;.

O HEM-e lesu tu hielprij-
kaste Frelsare/ Mechtigeste
HelswetesStormare/ ochstar-
kejle Segher HERre/war tu
wärGlädje jwarßedröfwelse/
war Riikedom jwar Armodh/
wär Tröst j Nödenne/ wart
Besterm j Fahra/ war LG
jDödenom. Bewara wara
Slälar för Hnqest/ wärHhra
för Stan»/ wartLeftverneförFörargelse / wara Kroppar för
Siukdom/ war Naringh för
Skadha/ wara Hws för eldz-
wada och altFientllgltöswer-

rs«i. «s- z. wald/ wara ögon ijran Ta-
rar/ wara Fötter ifrän Fall/

och



och wära Barnsamptaltthet
haswe och aghesör olycka.

Vpfyll wära Hiertan medh
bestendlgh Gudzfruchtan/ wä-
ra Kroppar niedh Helsa och
Sundheet och heela wärtLeff-werne medd aUehanda Chri-steliga dygder.

Wele wq ass lEsu hugneli-
ga Födelse fti och hafwa en sä
stoor gladze/ som förberört
och här onltalat är.

Sa Utom ost:
'. FlvSyndenochaUogud-

achtigheet/ pä thet wtj HER>rens lEsu Christi heligeMew
mstio bllfwande ingen wan>
ähra eUer otz sielsiva nägon
stamftäckgöre eller tilsoga ma-

Tv/ lEsus fordrar ett "«i. 73- l.

reent Hierta. "'"'

Säsöm lEsus är Födderass en reen lungsrw/ och haftwer legat vnoer oes kyste hier-
ta. wil han och annu

hafiva



hafwa sm lust och boningh/
icke yoos ogudhachtlge/ vtyan
lioos reene och kyste Hiertan.
Ty tyer pä är/ Gud; nädh hel-sosam allom Mennizklow vp-
penbarat/ och lärer osi at wij
stole förjaka au oguoachtig-
heet/ ochwerstlgh illsta/ och lesi

?it. „ «.,„ waTuchtellga/rätsärdellgaoch
gudeliga l tyenna werloen.

VirZinez öc tuuliercz c!>Ze.
runl potiuz milliez mori, ezugm
ä ticlu m klium vilginiz vei 2cl
momentum lieticere. K. e. ahl'-
hge och Gudfruchtige Jung-
srwr och Hustrwr/ hafwa tu-
sende rezor heUcr welat döö/
an at tdeaUenast ettögnableck
icke hade troot pä lungft-M
nes Son lEsum Christunl.

Hwij sto-
le tä wq icke myckit Heller wela
döö/ an emoot thenne kare

HK. „:>. F>ERranswlUlaLeswa j syndh/
- ftam och Last? Hftftva wt,

doch



dochthetNampuetassChrlsto/i"- >5- '«<

at wrj kauas Chr>stne/ sä mä> °'"'''''-

ste wij wäl see tu atwljärelcke
allenast Ordh- och Mun Chw !!
stne/ vthan och wörck Chri-
ne/ och bewljsauampnetmedd
sielfwa garningcn. dzan n. summ, «n.

bsglum, ttttet heeta/ vtyaNquem «!i3
wara/ gör en Christsager igngtiuz. Sä talar ochhäroiN t!)M H. LcnKgröus
mecdta cnriltigni ä

perX plccium erZ» elt, ur licur
luut nZereäeg riominiz, iiäsinli-
mitgturcz lauititguz, n. e. Thk
Christna hafwa bekommit sit
nampll aff Christo/ therföreär thet nödigt/ at säsom the
affhonom haswa arfft
net/ at the och äre Hans Hell-
ge nampns efftcrfölllare.

Therförewandrom c°i-1,«.
ga HEranonl t»ll alt behagh/

pH



och waron, fruchtsanimejalla
godhagerningar. Lätonnvart
liws lysa för Menttlstiomen/

!«,«. 5. ,6. gt the mäge see wära godha
garnmgar och prijsa wär Fw
dher soniärj Himmelen. Tm-

i-uc. l. 75. nomyonomj heligheet ochräl-
ferdtgyeet/ i aUa wäraLijfzda^

rpk. 2.,°. gar. Tv wij äre doch
de 1 Christo lEsu tll goda ger-
nmgar/ at wyvthlchemwan-
dra ftola/ ja/ gänge isran

1.-rim.,!!... oratfardigheetenne/ hwaroch
en som äkallar Christi nampn.

2. Elsta lesum.
Ki f«!us .mor Elsfom honom/ty han hasi
'' "' werförstelffatotz. Enßrwd

elstar jw hierteliga sm kare
Brwdgumma Nu ar Chri-
stus wär och aUe trogne hiw
tanskare andeligeßrwdguM

««.5, 2: 5. me. Therföre seijewy vllligt:
Min wan ärmin/ och iagh är

c,m 62 hans/then sighlblandhrooser
söriustar. När



När äbrgbgm sandesin
Näre tll , at
han ther stulle tagha Hans
Son en Brudh; och«.e.
beccg hade honom invthisins
Fadhcrs hws/ roopaoe man

tl! honom: Kom har in 24.
tu HERralls wälsignade/ hwtj
staur tu här
M affstoor hiertans karieek
fast mehra seya til thcnna wär
Slälßrudssunttne: Konlhar
in tu HENrans wälsignade ,
HMre IGI CdristevthlMltt
Hicrta.OH hwtjla f hierlat hoos migh/

At iagh aldrigh sorgäler ligh.
la/ wq siole allestädes ba- jK

ra ICsu Nanlpn medh
Och mcd!)
na srögda oy at Ml are
dige nagot liwha för
Nanipns stu!.

Huru högt och hierteiiM
ITsus och Hans Nanzpu



är elfiat at the helige Gudz
MenniVor/ Propheter/
poNlar och stäärlo
kenogdsampt atbeskriftva och
sörtaUia.

?guiu« hafwer insördt IV
ju Nampn vthi sinä epiMer
femhundrade reejor/ och gör
et enteligit siuut at stadigtdlch
wa therwidh/seijandes: iagh
är wH ther vppä at hwarten
Dödh eUer Lijff/ eUer Englar

.
eller Förstendöme/ aUe wal>
ligheeter/ eUer the tingh som
nu äre/ eller the tingh ftnml-
komma stola/eller höqheet/ el-
ler diwpheet/ eUer nägot an-
nat Creatuur/ kan stilia migh

s. ifran then kärleek/ Som är z
Christo lEsuwaronlHENra.

then LärnlNgensom lEsus elstade/ vpreppar
thetta nampn tuhunorade
tmgu gangor-

Nieron/muL hafwer giort
«ff



affthetta nampnet sit Libiw°
lek. Om lgngtio sager nmn/
at han stal yafwa hafft lEsu
Nampn medd gyldenne book-
staswer mstriftvit vti sir hierta^

Nan.pn är) Munnen en sööth
Honungh/) Oronen en llufllg lls «bilus«
Klanqh) z Ht?rtatthenaldm-
högste och största glädie.
su (iulciz Mcmotw, clät vetH

?hcn högsta g'aVie f wetlden ai/
Tenckia pa lEsum smHERre kar.

62!at>nuz.sä ossta iagi) nem>
pner thet natnpnet lEsus/ sä
warder min Mun och T«n- °«m«um m>.
ga fäsonl öfwer fockrck och
sööth glordh. p:«ur«

jätte jalt thet han
streff/ thet Nampnet lEsnsftempst.

Huru kunde en sroni Pre-dikantpränga M n«,^
bola.» «mmg för



Wn weie inthetglfwathem
effter/vtan med lesunampn/
smyckia och prydha wära hicr-
tan. När nu thenne Lllla
kare HERren lEsus/ vtyur
Waggan roopar til ost/ sasom
vthur sijn sörsta Predtjkestol:

c.m. 5... lätt nligh vp min kara min
Svsmv ulin fromma. Sä
swarolll hoNVlll:

?r->!. 53. s. cor meum, Nlitt hierta cirre-
do/ Gudh mitt hierta ar re^
do l Och waron? inqalunda
nägra groswa och Otärllge

2> 7. VslKiehcmiter/ the ther intet
unte honom Ruuni i herber-
get.

5. Tackaoch prysa honom.
Pä en Stoor wahermng/

hörer en »Vtoor tackzajelseoch
n-""' Oec>3r3t!2B.

mil>- nlnghkundheHEßrenGudofi
li« e« timen- högre dewlsa/ ähn der wy al-

i.u. stolat Dooochfordomdewar-
da.



da. Ta hafwer han lätit osi l,«.

til aterlösningh/ sin egen ee,P
da och kare Son anamma
mandom/ och i antagna
doni/ lijda pina och oödhoch a,"«ni,l o,
saledes stanckt otz sm Son. -om«

O hwtlten outhMllgh
liadheoch walgernlngh/ mu5^.4..

O nnn K. Frelsare sager °""""^

hwM' Mkdh stal
iagh tlgh min Tacksamhect
bewqsa? >agh haar plat M'-
thet thet som nfitt är/ vthait
allenast Synden/ hon artlgh
inthet kär/ och medh henne
töhr lagyz inthet twda för
tit ansichte.

Ther «agh an stiöntffenkcr
tigh alt thet iagh hafwer/ ja
är thet inthet emoot ttjn höge-
llgeförticnst.lagh ärthet ar-
me EnkiansSon/ haarintet
mehraahn twä sterfwer/min
Kropp och Sial. Them wil
iagh gifwn tigh til egna. Tatta

wil



wil iagh tigh medh Nlitt hier-
ta/ tver vthi stal lu genom
karleken mrotat wara. 6ph.

Esther hadhe förwärkat sit
M/ ther medh at hon okal-
lat war ingängen til Konuw

M- 5.4- gen. Mm hon sann nadh
för Hans ögon/ at han vth<
stracktethen gyUene StMen
han ism Hand hadhe emoot
Esther.

Altsa hadhe wij alle för-wärkat wärt Lhff/ och giort
o§ styldige tl! rhen ewiga dö-
dhen/ ther medh at wq hasi
we öfwertradt then sworeKo<
nungens/ ja/alleKonnnqars
Konungz befalningh. Mm

M fi. ?. Hans hierta hadhe ltt annat
sinne/ Hans barmhertigheet
wär sä brmnande/ at han ic-
ke wllle eUer kunhe göra efftersm grynima wredhe. Vtan
hafwer ythstreckt til o§ sitt

yrdh



srdz gyUene spijra/ dewijsto§
sizna nädhe och ffänckt otz sin

Ohwilken dmpheetaff Gudz
Kärleek/

Therföre sä tackom Gudh
medd hierta Munn och ger-
ningar/ effter Hans eqen nä-
dige wcke och befalningh: äft
mGudi tackaffer/ och betala
thentj högsta titt lyffte. Tv
then ther tack afrar han prtj-
sar migh: och theo är wagen/
at iagh wijsar honom Gudz
Saligheet.

Han haftver giftvit sighosi
heel och hallen i sijn Son/ o
sä gifwom osi honom lgen a!>
stinges/ och latoni Hans lass 34.2.
allestades wara i waroin
Munn.

Han hafwer glfwit ost sijn
Son til Saligheet/ dersöresä
gifwom otz honom igen tl! b«c. i. 74.
lydno och tacksanlheei.

Han



Han hafwcr gifwit ostthet
o§ aidranläjt war assnödew
ne/ thersöre jägiftvonihonom
lgen tyet bajta wy haswe
nembl. ware hiertan tildo'

My, 6. iZ, nlngh/wära ntunnar tilprqs/
alla wära lemmar rätserdig
heetenne tii tianst.

Han haswer stänckt otz lijsi
wce. Hwadh stole sitt icke
Mennlffian giswa för ttff^NärKeysaräuZultuz stanö
te en Soldant lijfwet/ jom
war öswcr luupen tll fienden/
wlste han icke nogsampt sigl)
tderemoot tacksam theeochbe-
wM Ibland annat/ brast
han vt!) i thessa ordh: czuicl
tibi prat2Nty
beneticio. esseciNi ur viverem

Huru skal iaqh o Ketjsar
tdenna welgeminq!) nägon
tndd wederqella/ m haswerstanckt Nligi) lqswet/ oct) lagh

stule



ffulleotacksam Döö? ttzetwil
iagh aldrigh om niigh saza la»
tha. Sä nlätte och wy saja:

ru stal iagh wedergäua Her-panom thenna stoora wal-
ach iagh kan lnga-

lunda wedergäua then/ war-
der thed och aldrigh i Ewig-
heet kunnandeZ. Thenna
stenckell ar sä stoor/ at ingen
MenmMgh tunga thersöre
nogsanwt tacka kan/ sasom
ych Syrach talar: laftver och
prijser HERwn sä högeliga i
förmä/"han ar ähn ta hö-
gre/ prhjer honom aff alle
kraffter/ och wandericke igen/
liMval ninne i lcke ther m til. ., ~

Doch sä stola wq thenna hö> '"' '

ga walgernmgh icke sörtiiga
eller medh stilla thgande sör>
btzgäa/ vrhan then medh iaff
och berömelsealttjdh
nm. Kunne wq icke sa nwkit

göra



göra til jaaken/lom wtf gerna
wlUe och billigt stulle/ ja ffu-
le wq likwä! göra ja niyckit
wft kunna/ icke twiftandde/
Gudh warder sädant tack-samme gemöthe sigh lätande
behaga/ och tager saledes en
godh willia för sulbordan.

Tobias sadhe til sijn reese
Stalbroder «.gpKasi/ then han
meente wara en Menniffia:

T-ob 9 2 Azaria mm Brooher/ onliag
-' 'an gofwe migh til

en traal/ ja wore thet dogh
intet emoot tina wälgernin-
gar. Sä matte wij fast bib
llgare saja. HERRE lEsu
min kare Brooher/ om iagh
ahn qoswe migh sielf tigh til
en träal/sa wore thet dochiw
thet emoot tyna walgernim
gar. .

Konungarna/Försterna och
folcket i Syric/Mesopotanna/
tzybien och Cllicien/ tilbodo

Hylos



Holoftrnisijntienst ochsadhe:
tom til otz och bliffwargun-
stige HERre/ och bruuka wa-
m timst som tigh täckes.

Altsä giswom och wy fast
meyraHEßranom lEsu Cbri-
sto/ alt thet i och pä osi är/wäre hiertan/ hmder/ Sial/
Lhff och aUe lemmar/ och sä-
jom: wssp tu kare lEsu Chri-
ste wär gunstige HERre/ wij
wilie wara och biifwa tina
txogna undersatare i Ewig-
heet.

Summa: hwar wil man
taga ordh/ ther medh wij
thmna walgemmgh och thessa
stoore luulestatternogsampt
berömma prysa och läswa
kunna.

Sejom medh Paulo:wäl'
signaf ware Gudh och wars
HERres lEsu Cdrlsti Fader/
thcn otzwalsignat hafwermed
G andeligh walsignelse/l tde

hlMtych



himmeistä tingh genom Chrl-
sw?n. Medh Dawld: Läff-wer Gudy i Hans helgedom/
Lasiver honom i Hans machts
saste. Läfwer honom i Hans
dräpeliga gerningar/ Läfwer
honom i Hans stoora Herlin

kl,i. 15a.i1. heet. Alt thet anda hafwer
Läfwe HERran/ Haleluia.Och
affEsaia: Tacker Herranom/Prediker Hans nampn/ görer
Hans ansiagh kunnogh ibland
falken/ förkunner att Hansrs,. 12.4. nampn högt är.

PrHs wareligh Ewmnerlig/ som
lhcn nädh bewWe

31l wlz are Gudzßam medlig/
o kare Broder Chrlfie/

Sa manuhwmman wara glad/
och prUaGudhiallan stad/

Han ar wär kare Fadher.
4. LWunga honom.

Thedl) wil och wara at wlj
althdh synnerliga pa thenna
Chrlstenhectenes alnimefrög>

der



der och glädefulle luule hög-
tijgh / frögde och sörluste otz
medt) Psalnler/ Lafjonqeroch
andelige wijsor/ effter Pauli e«l, 3. ,s.
lara: lärer och förnmner e-
dher mbördes medd Pjalmer
och lassanger och andeiM wij-
jor i naohene / och siunger
HERMnom l ldrat hierta.
Therutinnan then Himmel-
sta härstaren föregäar ost/
medy sitt lluff- och hörllgya
Lxempel/.hwllte then stlöne
luule - och Engle Prcdiia;!/
medh siin Songh bestuuco/
ElUNgattde: in Lxcel-
liz l)eo, ahra ware Gudh l
högden. Sä hafwaochwa-ra Gudhfruchtige Försäder/
alredo för nagra hunprade
ähr/ under thct mörka Paftwa dömet sigh medd stlöna
Psalmer förlustat. Och fter

betygat/
at the hafwa hafft sitt hopp

cch



öch tilförsicht tlt Gudz Sons
lncgsNÄiion och Mennlstio-
bliswande/ och säledes ther i-
genom söökt tröst och salighet.

i,tr»Z3nitiuB skrsswer/at then
Lil'e luule Psalmen m äulci
iubill,; stal för mehra ahn tu-
hundrade ähr wara compo.
nergt aff l»etrc, von dresden en
Meisner/ ywilken hafwerwa-
tlt then Martyrens lohan-
nis Hussi Stalbrodher,

Lutherus förmöhler och i
sijn Postilla/ at man
i Panvedömet hafwer sunglt
stiöne Psalmer fasom/ om:
Juu!/ en lungfm Födde ett
Barn idagd/ thet wi) ssuleic.Pajka/ vpstanden ärwär
F>E3lre Christ.

Pmgz höghtljdrn; Nu
bidie wlj then H. andh. >c.

Sä haswa och mänge H.Kyrckesädher componLratoch
fllltglt harlige n^mnos,



tlplior>gBz och PsAmer.
TheMes Lutherus män-

ge Bistopar och lärde niän
badhe för och iwär tijdh ochännu Gudhi ährat fast ahr?
liga. Tder medh the Gud-
fruchtiga dageliga sigh icke rln-
ga hugna och sörlusta.För nägon ti)dh haar sigh
i NidherLandh tlldraglt/ att
en ährligh Man för Ewange-
lij stul/ jfule förbröndh war-
da. Tä han nu satt vthi
diupa tVnckar fragade en ass
Hans förföliare/ then och ho-
nonl dömt hadhei om hannu först degynteangra sigh?
Han ffule för bettre hadhebetänckt sigh/ nu wore thet
förseent.

Men then ostpldige fördöm-
de Ewangellste Christ/ för-swarade sigh straxt och sade:
Hwadh mcenar tu? lagl>

tänc-



tancker nu inthet pa/ säsonj
mgy migy sruchta
stule/ vthan ther vppä prXpz.
rergr och bereoer iaqh ntlgh
fast mehra< hwadh iägh i Eb
den för tröst haswa sial.
söre logh Hans fiende säjaw
des. Hwadh Tröst Wn cm
kättare haswa? Han hvara<
de. lagd är ingen kättare.
Engla Songen om luule-
natten stal wara mm Tröst.
Och nar iaqh warder sat pa
bahlen/ sä wil iagh
ma och säja: a hra wcn-e Gud
i högdenne/ soni migh sm Son
stanckt hafwer/ genonl
ken iagh ar witz pa min Sa-
ligheet. i sta<
da/ men mmSläl ingalunda.

Fridhware vppa
tans zordt)/ iaqh som nnn
Na under Oudz wilia qifwlt
hafwer/ hwilken thenne
dighcet Nligh tiUätit/och alloni



Mennifkiom ett göt behaghtil
Gudz mlgh til them
na Dödhen. Hwilten jagh
mm herra lEju Christo/ wil-
llgh och beredd är at ltzdha
och vthstaa.

Medh thenna Engle - och
alldre Iwle Sanger/ kunne
och wtj otz jLiiswet och dödhen
förlusta och hierteliga / hugna/
frögda och trösta.

Fördenstul hafweriaghoch
Mdhsampt sunnit/ tilthettaringa arbethes enteliga stuuth/
jempte Aägra vthwalde Bö-
ner/ nagre fäa andechtige och
gudellge Iwle Sänger/ hwll^ta jHandh - och Psalmböker-ne mtet finnas/ har inföhra/
icke twiftandes at fromeCl)rist-
elstande hiertan och ther ige-
nom warda rörde/ och tt<

glädie j Christo lEsu
vpwactte.



jelser och luule Böner.

Himmelste Fader/
tackar tigh at tu tit

nädherqke loffte onl Qwinno-
nes Sadh vpfylt/ titt ltuftiga
hierta medh Nligh gansta mil<
dellga deelt/ och then störstastatr l Hmlnlelen och pa lor-
den/ tin kare Son/ mighsör-
ährat hafwer.

Och beder tigh/ tu willege-
nom tinanda/ mit haroa hier-
ta beweeka / at thet tigh til tack-
samheer sigh alstinges begis-
wer/ pa thetiaghthennattma
stoora liuftighetoch ovtseileligh
walgarningh medh hierteligh
förundringh och takseqelse ehr-
kenna mä.

O trogne Gudh/ tu hafwer
idaghbeweett Englarna iHim-
meten/ at theenstiönLoffsäng



stlnglt/ och otz then stoorägla-
dien sörkunnat hafwa/ lärt
nligh och ther aff kenna och
smaka en ltztden gnGa/ atlagh
thenna höghtftdh vtan bedröft
welse/sruchtan/ängest och sorg/
ttzdeltgen celLbier» och halla
mä.

Och esster the Helige i G- Te-
stamentet/ öfwer thenna Fö-
delsm för an then stedde/ sigh
sä hierteliga srögdat haswa.
Sä frögder iagh mlgl) ther öf-wer sä nlycklt mehra/ emedan
lln K. Son är konmien i tiö-
tet/ och äterlösningenes warck
sulbordat hafwer.
I dagh affsyndrariaghmlg

Gudiläff/ lsran ludar/ Tur>
kar/ hednmqar och alleOgud-
achtlge/ the tm södelsein-
tetachta/ och honom tl! ftelsa
remtet haswa wlllia.

lagh tackar tlgh Gud!) H.
Ande/ at ttl migh gmom tltt



ord thenna stooragladienhaf-
wer vppenbarat. Heerdarnäaro i dagh genom Englars röst
tröstade/ och rqkellga weder-
qwectte wordne. och o
Gudh thenna HimnlelfiaFri'
dhen och Helga walbehagelig-
heet wara ochbllfwa imithler-
ta/ pä thet iagh för nlina syn>
der stul/ nNgh ickemyckitfor-
strecker/ vtan mighmedhthen>
na Helga Födelsen i aU angest
tröster.

Giff och at iagh tine Kyrke-
Englar mmc kare Larare och
Medikanter/ hwilke thenna tm
Sons födelse/ otz aff tit ordh
förkunna/ gerna och willlgt
hörer/ och nledh snnnerligl)
andecht ochGudeligdeetSali-
gen betrachtar. Alisa/at iagl)
medh alle trogne och vthwal-
da en gängh then Himn:elstaluulehögttiden begäa/ och et
ewlqt (zlori, in cxcelliz, i stör-



sta Saligheet siunga nlä. Ge>
nom tm Son minendeFrelsa-
re Anun.

Osch tu fromme HERrelEju
iagh wlUetighger-

na affhiertat läfwa och prqsa
för titt Mennistio blifwande/
men hwar stal iagh thet taga?
medh hwadh hierta och ordh
förnläar iagh tigh för sadan
stoor welgarninghtacka? Om
iagh an hadhe tuusend ochfte-
re Tungor/ kunde iagh än ta
tigh icke noglampt läfwa / eme-
dan tu ast tommen jwärtKöt
och Blodh/ och wär Broder
worden/ hwilketwidt öfwergär
wär tackseijelse/ som wn tigh
bewijfa kunna- Tv hwadh ha-
dhe tu mehra och större otz til
ahrä och Saligheet görakun-
yat/anat tu ickeEngelist-vthan
Menniskligh natuur pa tlgh
tagit hafwer/ och alla tina häf-

Plg wor



wor o§ som tina Brödheroch
Blodz förwanter meddeelt!

Thet ar nu min högsta stat
och tröst/therutöfwerfröqder
iagd migh aff hiertat/ pactar
och trotzar ther pa/atmitKöt
och Blodt) nu mehraniedh tigh
i stylffap kömmit ar/ och iagh
en Lem itin Lekamen worden.
Ther nu tu HERre ast ochrege-
rer/ ther stal iagh warasasom
etstycke aff tm Lekamen/ ochsom en then Ewiga harligheetz
och Saligheetz medharfwinge.
Thet warder tu nnZH nädeli>
gen latandes wederfahras/ tu
trogne Lwllnuel. Gudh tnedh
otz/ för tit Menmstloblifwaw
destul. Amen.

HEme Cdriste/ tu trogne
kare nysödde lE>

su/ huru stole wij tigh nog'
fampt tacka/ och tit nanlpn
prqsa at tu aff stoor innerlig

kck-



karleek emoot otz/ tigh sa öd-
nliukat/ afftin himmels troon
ttl otz pä jorden nedsänckte/
och san Mmnlffia/ )a/ war
K. Broder worden ast/ at tu
ost ftidh medh Gudh/ ratfer-
digheet och er Ewlgt
warswa mätte.

Ach HERre tin karleek är l>
vthseqeligh/ tin darmhertighet
outgrundeligh/ ther medh tu
off tina fiender och sä stoora
syndare elstat/ och otz medh
tigh förrenat hafwer.

Tu hafwer genom tin Helga
födelse otz til thet ewiga Rqket
pä nyofödt. Och sasom M
nom wara första föreldrars
mitzgarningar äre vthur Pa>radqset föriagade. Sa haf-
wer tu otz genom tin tilkom-
n,else ikiötet/ himnlelensPort
igen öpnat/ at wtj j wartelen-
deicke Ewiga dlifwa niätte.

Wij tacke tigh o HERre^e-



stl Cdriste/ för sadan tm stoo«
ra nädhe/ sä nnickit wt< swage
menniskiorkunna ochförniage.

Wtj frögde otz och äre glade
j tigh/ effter tu wärt elende
anjeet/ och ware Sialar i sä
stoor nödh kent ochfrelst hasi
wer. Och bidie tigh/ vplyys
ware hiertan/ at wy otzöswer
tin Saliga födelse/ frögda/ e-
mootSpnden/ Dödhen/Helsi
wetit ochDlefwulen ther n?edh
tratza/ at the icke nagon niacht
öswer ötz hafwa mäge/ effter
wtj j tigh äre och blifwe.

Giffotzoch genomtinH.An-
da/ at wij synnerliga j war y-
tersta nödh/ medhtinH. Fö-
delsekraffteliga trösta / och ther
vppaSaligen insompnamage.

Sädantförlanaotz/
ne hlertans allerkareste lEsu/
för tit högt walsignade Mew
nistiobliswanoe och södelje stul/
beneclieat ochprqsitt j Ewlghet.

Limen. Ach



4.
Uch kare HERre lEsu Chri-

fast mgh an hadhe tu-
jende EnglaTungor/ jakun-
ne iagh tigh icke tilfyUest tacka/
för thenna tin stooraochouth-
jeijeligawalgärningh/then tu
migh fattigh syndare aff diat-
ta näde beteedt hafwer/ lthet
tu tigh sa hierteligen öswer nlig
förbarmat/ och sä högellga
förödmiuckat hafwer/ ta tu ne-
dersteegh affttn högaHimmles
Troontil mighharpa lordm-
ne/ antogh mitKöttochßlod/
dochvthanSvnd/ och ast wor-
den min Broder/ och igenom
thenne tin Helge födelse hafwer
tu pa thenna dagh öpnat migh
Dören lil Himmelrqket/ hwil-
ken för wara synderstul hadhe
til Ewigh tijdh mast bliswatil-
stuten/ sa at iagh nu niehra
hafwer en frö tilgängh til min
HunmmelstaFadher/ ochtrö-

steli-



stcliga roova kan; Abba ab
drakaresteFadher. För thew
na tin floora och högawalgar-
ningy/ tackar iagfttlgh aff alt
hierta / sä wldt iagl) genonl tm
nädh kan och sörmähr/ ochbe-
dher tigd för tm H. Mandoms
annammelseochfodelsestul/ tu
werdigas förlähna nnqh tma
Helga nädi)/ at iagh nngh affsamma tl«F). Födelse mä dage'
ligen och särdeies i min sidsta
anoedraht/ aff hiertar trösta/
och therpä Saligen msompna/
ther medh iagtsemoot Snno/
Dödh/ diesivulen och helsivete
trätza och päckakan/ atthenu
och «aU Ewigheet ingen niacht
öftver nngh bekomma mäge.

förläna nngh/o aldrakä'
reste HERre lEsu/ min eende
nnd!are/ fördagtingare ochsa-
lighgörare/ för tin heliga södekse stull. Amen.

5. G



5.

<A immZnue! Frelsare Sööth/
Sonen blijde/

Tu kompstt til migh vhr
drcns siiööth/

Vthl bestemdan tiidhe/Hr worden matk och ickentan/
Allena migh til godhe/

Mm stoora swagheettagitan/
Tu aldrakareste Broder.

Tu ästmln been affbeeom min/
En san Mennistia worden/

Insiuut nngh in i rins hier-
tans Mn/

Sägh migh qwit ifrä Svnde,
Pä det iagh) aU Ewigdeet/

Vthi tlns Faders Mke/
Ma vthi frögdd och jalighcet/

Gledias medh tiqh tillqke/
Achkom doch snartwgh nngh

til tigh/
hoos tigh at bliswa/

aUom Ewinnerligh/
Himnlelff Gladie lefwa.

Alnen,



luulo Sanger.
«.

"'l4s. FZOfwer Gudh i Christne aUe/
Gudh ihimmels troon/

Siunger medh Liuftigh ffalle/ ij
LoswerGudhmed liufiighthoon/

Tv otz är född wist lEsus Christ/
Gudz och Mari<e Som/

Loffsmnger/ Loffssunger/Loffsiw
ger/Losssiunger/

Wärom Konungh lEsu Christ.
!.

Loswer HENren j Himblar/
Loswer hononl z högden/

Loswer honom Helge Englar/ tt
Ochall Hans med frögden/

TY otz ar född wist lEsus Christ.
Lofwe och Sool och Mäne/

Och stijnande Stiernor/
Lofwe honom aUe Himblar/ ij

Watn äfwan F)inlmelen /

Tv otz är född wist lEsus Christ.
4. Tn



4-
Tv Gudhstickar tumalle/
at the sä gää nläste/

ThewetawalsitkaUe/ij
Vthl F>immelens faste/

Ty otz är född wist lEsusChrist.
5.«Lofwer HEmren pa lorden/

/>walfistar och aU diuur/
Eldh/Hagel/ Snöö och Dlmba/y
Haswet och Stormwederstoor/

Ty otz ar södd etc.
6.

Lofwer i Berqh och Daalar/
Cedrer och alle Tröä/

AU Diwr medhFäa ochFoglar/ tz
Ochaltpälordenar/
Tyostm-föddM.

7.
IKonungar pä lorden /

Pnglingar/ och sä lunfrur/
The Gmnble lnedh the Vnge/
Skola LosivaHEßransNamVN/Tn



Tv otz ar född / wist Chist
Gudz och Mri^Son/

Loffsiunger/ Loffsiunger/Loffsiu-
ger/ Loffsiunaer/

Warom Konungh JMChrtst.
2.

i.
ssilldh hafwer ost vthläswat/ ij

Sm Son l Paradijs/ ij
Thet hafwer han sitlbordat/ ij
GudisteeLofföchprijs/ ,j
Tv Siungonl thennaSonqen/
MedhtheGudz Englarmäng/
Ihra stee Gudh j högdenne/
Frldh wari ochjpä zordenne/
Menniffiomen en godh wilie ij

2.
Gudh är Mennistta worden/ ij
Född aff en lungsrwreen/ iz

aU tinghblifwen/jj
Doch vthan lynd och meen ij
Til Saliqheet otz gifwen/
Fran Fadren kommennidh/
Han hafwer otz frelft isrän helf

Gc



Genom sin phno ochbittra dödh/
Honom stee Lässoch prys. ij

5.

srögder edder alle/
I tymna lule tijdh/

Siunger medh liuftigh staUe/
Tv Gudh ar ost nu blldd/

Han stancker otz sm enda Son/
O§ til stoor tröst och myckin mon/

Gudlsteeläffochprijs.
5.

Engelen thet förtällier/
Som kom srän Himrnels högd/

Til sin Barn Gudh ogwalller/
Thet är wär största frögdl)/

Frögdonw a tGudh wärFader är
Frögdonls/lesus wärßroder kär

Gudl stee lossoch prhs.

En kan storre widunder/
I Werlden wara steer/

Nar man ther rät begrunder/
At Gudh är wordm Kött/

haar



Haarsighjlungfrwlljfwetianckt/
Och lungsrun födde oförkranckf/

Gudj steelaffochprljs.
4.

Gudh hafwer här fulkomnat/
sine sanfärdigheet/

Himnielen hafwer rempnat/
Regnat ratfärdiqheet/

Här ar Isai qronstande Ms/
G«dz högstes Son fränParadhS

GUdj stee loffoch prizs.
5.

Ware Farfaders lengtan/
Haar wunnit got vthsiagh /

Och Konung Dawidz trangtan/
Hr fulbordat j dagh/

.

Qwinnones wäsignade Sadh/
Hr tomnien här pajorden nedh/

Gudi stee.läffochprijS.
6.

Hwadh kanlta dödhen siassa/
"Tv här ar lEjus Chnst/

Lagen kan otz ep straffa/
Ey gellerSathanslist/

Tv



TytackomGudhförhasnnldheet/
Hr komm?n här pä jordenmdh/

Gudj ftee loff och prys.
7.

Prtts wari tigh Glldh Fadher/
För tm Son aldramast/

Prqs stee lEsu wär Broder/
Tu <om kommen öst/

Tigh Fzeilge Andes helighM/
Dgo Heliga Trefaldlgheet/

SKe^offlEwigheet.

.4.

V>Hr lEsus ChristusMdM/
Gudz Englar ther ach gladdes/

Bedodandes heerdomen/
Eha siungom wtj/ waronl OMH

Wtläresr^fördmewlgaHöden.
,2.

Nya tidanber hördes/
Vthaff Hunmels högdh/

The trognas hierla rördes/
Affglädieochfrögdh. Maetc.



Gudh är Mennlstla bllftren/
Född aff en lungsrwreen/

Ttlsallgheetotzgiswen/
Han är war tröst alleen. Ma.

4.
SN jKrubban han ligger/

SwepterjKladerfijn/
Ty war mm Sial niz trygger/

Städa Frelsaren tijn. Eija.
5.

EYkanTunganvthcka/
Thenna harligheet/

Itt Barn wil otz hugswala/
Och gifwa Saltgheet. Etja.

6.
Thenne walgarningz storleek.

Lät otz blifiva qwbar/
Siungom i trones kärleek/

Med thm Himmelffa staar. E.
7.

Ähra stee Gudh j högden/
Och fridtj pä jordenne/

Mennistior haftve srögden/
I heela Werldenne. E»la.pr«s



8.
Prijs ware tigh GudhFadher/

Gudz Son och then Helge And
Lät oh fä tina Nädhe/

Sä gär otz wäl i hand.
El<a siungom wy/ warom Mdh

Wi< äresrtj/förchen ewigadöden.
5.

Werlden frögda sigh/
''Frellaren är offgiswen/
Aff enlungftw wisserliO/

En san Mennistia blifwen/ (rösi/
Tvftögdoms Gudh n,ed gladsä

Glädiomsoch meo hiertans tröst/
Aff Gudz näoh alleena/

Som han haswer otz bewqst/
Genom sm Son lEsum Christ/Wär Frelsare then reena.
Tv nu är then frögdestundh/
AffGudlotztilstickat/

Som läfwat war margelund/
Och är nu fkeet til pricka/

Tv stee prijs j ewigtzett/
O. y Gudh



Gudh Fadher for sin goddeet/
Som sin »Von otz sende/

Och lEsu Cdrist war Broder/
Sonl alles Frelsare är/

Skee Lvff förvthan Enda^
6.

/ftLadelighsiungewij/
Frögdoms lthennattjdh/
Gudh är otz aUom bltjd/
Itt Barn ar otz gifwit/
Gudh Mmnlfiia blifwen/

' Är nu fodd/ij,ij K
UthafflugfrwremaLH fivet.

2^
Z Werlden Föddes han/

lVonl är Gudh sä och Man/
Mom han hielpakan/
Honom wij akalle/
Högst är öfwer alle/
Olleena/ ij, ij tz.
Ha os altttdhrät hugsivalar.

WO Man komo Tree/
Sken-



Skencker ta förde the/
Barnet jKrubbone/
Stiernan för them lysie/
Wägen hon them wijste/
Tigh til prijs/ ij tz if.
AUeena HERre lEsil Christe.

4.
Prtzser Gudh j all Landh/

FrögdensQwinna ochMan/
För thenna Freljaren.
GudMtilotzsände/
Sin nädh tit otz wände/
Tv steo Loff/ y y y.
Mydh hononl vthan ende.

A M E N.
ware medh allom son:

''wär HERM ICstlM Chnstum
ratsinnckga kiär hafwa.

k l N l 8.

r. 8.Qist
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MaP" j synnerhcet.
z. 5,« tm Gudh late tigh wa-
-24.25. M behageligh.

HERren höre tigh j nödhene/
~;. 5-Han sende tigh hielpaffhelgedo-

menom och ttyrcke tigh affZion.Han giswe tigh hwadhtittHierta6egärer och sulborde tin ansiagh.
5«5„.,. HE«ren ware medh tigh vthi
ss.''l«. alt thet tu företagher/ och bewij-

-5». se tigh stoor Salighett.
32.7- HERren ware titt besterm/ Be»

v«u«.,l sm ögnasteen och
'"' vppehäue tigh vndersinawingars

siugga.
HERren giswe tigh längt Lijf/

att tina ahr wm-a siechte isra siech^
te. Han bewijse tighgodheetoch
troheet och the bewara tlgh.

HEMrebeware tigh för alt ondt/
Han beware tina Sial.



HMren beware tm Vthgangh »«>»

bch Ingangh nu och j ewigheet.
Säsoln HERren haswer

medh tin Kongl. Her sä »'. 37.
ware han och medh tigh.

Vivst vivat
stee Konungenom/ at han
winleggla sigh nadeligen ochsacht-
modeligen regera/ och sridhen
then hwar n,an gläder sigh äch
widl) macht halla. Pa thet hwar
och en i roligheet lefwa och snt han-"... 2.'
del driswa nm.

l 1 ?»












