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K) 79. fäsom oct I. 2F, 10.
huru Gudh vpwäckte thm hög-
wljsa Konungcn och Hcrreu
"""""' att hau Gudl tlll ähra/
boning och säte / och Gudz Helga

Församblms lill l-ytto och Megaan/lät vpbyg-
gia thethärllgaochvndelstlsna Herusalems tem-
pel/ som han siclff bekenner ock säger/i. 3,'

Zagh haffuer bygdt itt hwD tigh ttll bomng/
ltt saee att tu stalt boo ther tlll ewzgttjdh. Och
l?är Tcmplet färdigdt war /glckKolMngeu tljl vp
och hecla)'ratls nieenjgheet/ som figh nll honom
församblar haye/sampt prcsterna och L<wlterna.
Ocd altsa wWde the Herrans hws/ KonunZen
och ali Ismcls barn 1 B, 6^.

IG huru sworligin sl ögdade sighGudzFör,
fanblmg östucr thetta hwset och boningen/ och
vsswkl thcn saliggwranve udMnstcn/ och sade
mcdh Konung Daww Huru lustzge
äre tina boningar HERRE Zedaoth.
llällanglaz ochuällgtar lffttlHerraus Gatdar:
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Win kropp och s?H! frsgdck stqh vchi leOtanVes
Gudi.Ty Fogclcllhaffllcr ftwnlt ttthws ochswa-
lan stt boo/ ther the sma ungar leggza: )i.intt-
ga / titt aleare Herre Zcbaoth / mm Kmmngh
bch min G«dh SalM ähro the som »lwo
se boo/ the lsffwa tlgh tlll ewlgh tljdh / Scla.
Och mcd wft/ ftögb och glädie lM samma hivlet
och HerranS teznpcl vpkommo och sadhe: , 3.
Kmnmer ocb läter ost gä vppä Herrans bcrghf
tlll Jacobs GlwZ hws / att han lärcr ost sws
wägar och wZI wandrom pä halfs sitjgar. Öch
mcd chm KonuttgzliKe Pzopheten Davld

,5. lagH wllte gel na ga mcd hopcnom och
Mcd chem wandra tlll MwK hws wed Moie.

Nltfä haffuer och Ml GuVY rpwHkt H. )?.

och Fxce//. tliel' hsZwälborue Herrsn Fcltmar<
stalken Heir HER >N A Ti- WRA)i G EL
05. Htt ynn Gudl IIU ahra f bonmg och M thcn

35 l, j-

4l,

Ohrlsicljga Foifambllngen tlll rpbyggelste/ nytto
Och siälegagll/haffmr lchiltvp yggiav
0 d soste!lgen bepryda thctta HErrans Hwstsch
Tellipel/jsm l manga ähr lämmittigen
de legat.Ow hlnlket >). N och 6xse//.

nsl jaya kan: I KcZ 5, haffueri. KeZ- 8.
bygdt itt hws llg HErre M bonmg/ llt Me aez
tu stalt beo ther tlll ewlZtOH. Mucr hullkez



HZrrans Vempel/ boning och ftte/ thena OhriD
llga Estnlfta förfambllngen sig bllllgdt srögda mä
och fäya med chen konunZzllge Propheten Davld.
Huru lustlga äw nna bonlngar >)ERRE Zcba-
oty. M'!'stHl längtaroch trängtar efftcr >)er-

rans Gärdar: Min kropp och siäl ftögda sig
thlless!l,nVesGM.TyfogletjhazfuerfumttthwS
och swalan ftt boo/ ther the ftna vngar leggia/
Nimllga/ tirt Hleare HErre Abaoth/ min Ko-
nung och min Gud. Sallge äro the som s tlno
hwse boo/ the loffna tlgtlll ewig tljoh/ Sela.

Tlll hwlketGudz hwsoch Tempel/
här checr gerna gä stole och säya: 2, 5 Kom-
mcr och Uther ost gä vppä HErraus berg/ tlll
I uobs Gudz hws. Och med Konung Davlv

W.'j welom Zernn gämed
mcd tyem wanvra tlll Glwz hws medgläble.
Och esster säsom wlj med huar androm tilldetta
herranV hws och tempel vegangne och fs» sesie
ä.om/att wzj thct mcd Gudz krafftiga Old och
högwardlge och med wära hnr,
tans llmetllZe och andechtlge böner/ sampt mcd
GudeligePalmer/ Loffsonger och Wältltngan-
he tlll itt rcltt Gudzhws bomngoch stle Helga och wija

dcrsslk Mlom M ncderfttlaoch
A 3 tztttttms
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SV^
?5 MtanSknHH böya <n for then aldrahögsttGuv

«. somtHimmelenboor/ödmmkellgenbldlanres/ate
''

han wära böner wllle höra / thetta OhrlsttW
wärket bljwllna och wällstgna G^-

I>XtU5 I<uc. IS>.

ä gick han in l Tcmplct och
bcgynte vthdllffua the thcr
lnne sälde och köpte/ säyan-
des tlll chem: thetar sirO

wZt/ mltt hws är ttt Bönchws/ mm
l haffumthet gtort ttllccnröffuarekulo.
Och han lärde hwar dag i Tcmplct.

Lstelige ocb Vthwalde i Hsrra^
non, AMo / thcn helghe oh
högdt vpZyste Ipostelen Paulus
han sörmanar ost och allaKhrisi-

mennisswr/ alt wij för all tmg
stc»lom ost thär ozn tvmläggta

oct)beWa/att r.jklllgm och öffuclfiödcllgcn
tunde lMmoch behälla Mwz ost/ ja-

aandts O//. 5, 16. Mhcr Gudz ordrilktlzga boo
vthicdcr. Ty GudZ ord ähr wtjsyettmcs btmm,

i, Een lychm för waw Mn- sck ttt
l.ws



Ms pä wära lväqar np, la thelär
tel, Guoz K afft allonl them till fallqhelt som lroo/
fäger S Paul. /^s^.». l<s. Thclfore hassua the
Htlgc pamarcher och Prophelcr/ Ohrlstus och
Hans Hpoftlar / alla tljder / alt möaellg sllft an-
wendt / act Gu?z ord mätte blzffwa vppehäl-
lct och Vt!pnjdt/ lärt och sörkunnat öffucr heela
lvcrldm/ lom Khrlstus slelff bcfatler/ siyandes:

ls. Gäär uthl hela werldena och Pre,
dcker EuanzlllumaUolnKreaturom. Öffwer hwll-
tens önstellga othspsMclje och fortgäng/ thcn ko,
nutlgzligeprophetcn Davld stghögcligenfrssdar
VchzsäAcr: IZ, tetmääl ellcr taal är/ ther?
Man thcraS röst lcke horer / theras snsre gär rcht
all land/ och theras raal in till lverwcnescndar
och S.Paul. säger iv. the lcke
hordt thcts theras liwd är )w vtgangee iall land
pch theras or3/ tlll wcllrmes endar.

För thct» orsukenstulthaffwa
liga Förfäder/ mcdstoor omkostnat och M/kys,
kloroch tempcl/ pä wlsta orttr/rum och sllllevp,
bygde/ och thcm mcd nödtorfftlge och
wkoznfter sörsorgdt ock ssrscdr/ och dcr tlll U iste
tijoer beramat/ pä hwllkc the äro kompne nll am-
mans/ thenSallgglöranrcGutZtjlnsttnrpwach,
tzN/och,mdchen H. Hel-

ga bo,
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rs,!. 84< gu bsnitig och TtMpel ftogdat och sagdt?/«/.
Huru lust g? äro tlna boningar HErre Icbuoch.
Mjn släl längear och trängtar cfftcr Herrans
Gärdar: myn krepp ocksiäl ftögda sig vthi lcss,
lvandes Gudl:Ty Foglen haffuer sunnit jtthws/
och swalan sttt boo / tyer the sma vngar leggm:
Ncmbllgen/ titt Altare HErre Zebaoth/ mm to-
nung och min Gud. Salige äro the scm i tmo
hwse boo/ theloffwatignll ewlg tljd/Ocla.

Sn äfwen för thenna ol saken ffull haffwer
ock H )t. och sxce//. dcn Höqwalbot ne Hirren/
HerrHERMAN WR2I)?GCL/Herre
tlll Skoklostcr/ Lerftholm och
Rwdare. H. K. Maj: och Sweriges Kroncs
Rljkz Räooch FHlmmlstalck bädcvtdlSwcrige

w och öffwerpolen/ nogra skö, e Kylkwr
ocd hcrllgcnock med stoor omkcstnat ls
tit pvbyggia och re^F^er«.

Säsom vthi Swerige haffwer H. och
Fxee//. s,n Hostzkyrka Skoklostcr latlt
ock förliättra wed taak/ Henstcr / Ileaar och
fem klockor: jäjom och sainma ky. k a lam
och btpryda med itt nyt cttl H.
gen bcgrastnmg (then aldral stt Gud
gen vppehälleH )i< ock Fx<e//. mcd jln Högäl-

g< och



l,ue. ~,

Zeochwällliffiva/Gudj Mähraoch hansZhck
stellga Kyrkto och försambling tlll vpbygglsc och
ftl sordrms:) Säsom ock lhen Kyl klan Boglösa/
mcd Fcnster / Altaaroch Orgor lamhärllgen ochwäll oct bepryda

Vthl LWaud cckÖwerpohZen haffwer och H.3?. och Fxc,L. eenSlotzkyrkm Heel ny/ med een
Mocka och Altare och Den
Kylkian till piWfer/ mcd Taak/ Fcnstcr/Dö-
rar och alt: jajom och den HyMan nll S lo-
hallnis/ vthl öffwervrhlen lätit vpdyggia och heel
ny giordt. Then Kyrtlan ljll Odemper / vthlDorptz Gcbet belegen (dock med Sochnemän-
nernas tillMp) nu först vthl werket stälc:

Sssom och der tlil Mtd haffwer H. 7?. ock
HHr pathenna ollen/ vthl Alentacka/

Med stoor omkoftnadochfi ft/ thenne S- PelerS
Kyrklci/som affäldcr/tlllthen saliggtörandeGudz-
tlensten haffwer warlt ppbygdt och nu vthimän-ga ähr (vthan tMffwelsör thet siämmaaffguda,
ll)/ wcdclstyggellge wl)osslpclie och mchbruuk /som här sig l »,edler tljd haffwer mrootatochgat
j swang) genon, Gudz llllMitlse/ /cmmerllgen
haffwer ödelegat och warll lljka Wm een
/«,.c« röffwme kulo/ ml äter tgen
httllgen och wjill lätlt rpdyagla/ ocb

P förnp-



fsrnya/ geuonl sin tienare och FörwMrr DM,
achtad ock Manhafftlg Hans Kroll hwlikenlhcl-
ta Khristtllga ivcskct meo fi ft pädllssmthassucr/
ock yaffwer H. N och öffucrbcmaltt Kyr<
tla med ltt kostcllgtt Nltare/ plcdlkcslool/ me
Klockor ochandra
och / plljsllgm och Wäll latlt
och bcpryda: säsom och jamma Ky: k/an med ltt
Nötorfftlgt och kyrkioland <?, och

Sä att man för ten fkull H. 'A.
och tlll ccn ewlg lhogkolnmelje och ämin,
nelse/ nu här efftcrwall och mcd god stMlmH
talla hennc/ Hcrmans Kyrkla.
Qcd alt sädant husswer H N ock
Gudl tlli äz a / och tlll lhm mda/ att Gndz ord
ttliga här pH thcnna oitcu mä boo/vtjpnldt och
Prcduat blGwa: salom att Hln.n Gndh
ock har mä haffwa sit hws/ bolnngocksäte/ cm

>). )?. scya kan med i.
8, lag haffwcrbyM ttt hzrs ttglil! doiuug/
ltt säle/ ate tu skalt boo ther tl!i ewzg tijv.

Hwl ket/ l sanning/ ar ltt Shllsnlzgit cch
s' Gudi wli! behageliglt wclck l K<s s , som

lendcr HansGudomeligc l:a'lpnetlll prljs ocda-
Hans Helga Cllglar tlll ftögd/ ocbchen Ahri-

följamblillZtn tlll rpbyggclse och jilispagll:
SOz»



Ssfom eck H. N och samptH. N.hsg,
loffllge och siskcllge LUz>?rswmgar o ch
/>l>/?e»-i/e,tlll ltt odödellglt nampn ochbclomelse/
och följcr dcr vppä ecn tnncllg och ewig walsi-
gnclft.

Wft welomför dcn stull nu här efftcr gern<
lvandra mcd hopmoni tlll tctta Hcrralw hws
med glgyje / ock j<ya mcd KommgDavid s'/ ?/-,,.

Jag wllle gcrna gamcdhoprnom/ ochmcdthcm
lranom tlll Guoz hws mcd Zlaoie: och mcd ,
2. 5. Kommcr och läter ost B vppä HErrans
berg/ till Jacobs Gudz hws / att han lärcr otz
sinä Mgar och wl> wandrom pä hansstzMr.

Qck cfftersäsom migowärdig/

gen ock vppälagde är aff H. hogw: fO-
Therföre hasswcr ing ccl GudltillähracchH.)?.

N Högloffllge tlll l,
ocd besömclpe/ hcnnegodwllllgenoch

gcma weiac rppä »ng eaga.
Wlj wclolu jörttnskull vthj Gndz thms H.

T«efa!rlg.,cetzNa«l!pn/ siynda osttlllslelstwcTtx/
tm / oH honum vthl ltt styckc kortellgm och een-
saldllzgtn cffwcslcpa/ ocb deKc hwadMrcr Hcr-

«3 2 PclbMn-



eD att wlf och dct smnma glora ilulsm.
Thetta eetta stycket mrd smamcdMandelär,

dsmar ocb Formanlitg sluchtsalniigen t:U att vt-
föra/ hielpc ost then
ftgnad i ewlglM.

rxk(;rsis.

then fsrsia / Mtvee
tllltcnna/hurudenHlMlNllste Ar-

Oieblstoptn ocb »l>,/'e»-,»/e«tzie»,t'»,
stus sttl H Temptl l InusaK ttl
och bksbker ftyandcs: (ZH g;cf M t tcM-
plct. Wr Hm-reuS. rlstus pä PalmSöndaZ
inkommer t Staden sla qäär han icbe
rp till lions hega berg, cller mcpKoz.unZH He<»
rode tlllhans kolwnZzllgeSlottockFäste: eyhel>
ler mcd tlll Hans Fuzftliga hws sch PaK
latz: vtan tzan opgär sirl<k 111 l Henane H. yws
och Tenipel och fager mcd Konung Oavld: HEn e
jag haffwer tms hws bonmg kHr / sch det »um
lhcr tm ähra bovr.Glffwaz-dcs der mcd tl!kcnnck
alt han lcke war en Werldzllg/vthai, en Ande-
lig Kotmng / «n wnunZ öffwcr nila Konungar.

?Kl. »s.

z^FeF,



,7. i. 7",'»,. 6, ,5. Een Kotiung hwilken
HcrrenGudhaffwer insatt pä sm Helga berg li-'
on. ?/6/. 2, <5. hwilkms riite lckc war aff denna
wcrlpcn, j-m han ftelffwer swarade Lauoz^sff.^
dmgm ?.«,/o 7§.

S«l dcnne Indclige Konungen / han ingsr
< sltt l elqa Tempcl i Icrusalcm/ hwilket heliga och
bndcrstioiia tunpcl kouung honsm l«ll
Hhra och boni„g haoe vpbyggia lätit/ som han
bekenner och sager 1. F, lag haffuer.
byzdt itt hws tig tlll bonlng/ ttt säteatt tustalt
hOO ther kill ewig tw.

i. 'lim s»
psal. t.

)ul». «z.

l. Keg. 3?

Tlll chetta ftt konungzliga sckte och andeliga bo-
ilwg/ hasteliga ppgär denneH,mmelstaochAn-
dellge ährones konungen HErrcnlebaoth/ stalt
ect mcchltg i Md K. Ock samma fitthwsock tempel säsom emHmunlljlk Archleblskop
pch besöker.Hcir sulbordasnu
hwad ssm mä,,gc hunorade ähr tttl-
förcnne om honom Prophtterat hade och fagdt.

F, / DH MtS haftstallkomma tlll fttem-
pcl Herrcn den l ssken / och fsrvundzens Engel
then lbc^ckrm.

Wlj lFom I»c. 2. HMll denne HimmelskeArchltblskrpcn och 6e»e,-<</ Khrlstus2<us sttax ptt stn vngdem/ när hm, war wid
B lii tolffähl/

PS«I. «5/

51»1. z»
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eslff ähr/ med sma Kiere MrMrar rpgar M
I rusalem och ther hollcr een nl/?,<,,i0« z sltt H.

Mlandcs sig mitt lblaud telärare/hö-
randcsscd ftägandes thcm/sä att alladehoumn
hördc/ förundrade slg/ och förskrecktcs öftwcr
Hans förstand och fwar. Mcn »m vtl stt Pre-
dlkocmbetcs ttjd lvld past pH halff ficrde ähr tlll-
gwrandes han trce recsor JerusalcmS
Tcmpel / som wy läsa kunnom ?s/>. i. 2/,

i det att han vtorclffthetherlnnesäldcochköpte/som Euang:otl den anora Onisicndlgheeten for-
mäler och fägcr: Och Hall bcgyNte Vth-
dnffua the ther nme saldc och töptc.

Mr thcn HilNmclske EschlcblfkcpfN KhrlstuS
lesus kommcr tlll sittH. Tcmpll,
och alt ther secr / befinncr och sörmmmcr/ hurull--
laittama och dcc osswarsteplcsmna ther hade
hws holllt. Ock huru the vtass Gudz hws ochj
H. Tcmpel hadeglordt lttt öpmans hws/ klött,
bod och kmnmare wänmg/ som wlj wljdarcläsa
kunnom. fob. Huru thcl>)Erransttm-!
pcl rrcsswe sm / handcl och wandllli
och sälde lhcr OM och Koor/ Kalffuar ock
Vwfpproch allahanda ljwr/ Zrm umn tll! cssc^

behoft«

Jok, i.

Klac. il.

I.uc. 15.

t.



tehossa: hwilkc ÖM och Koor/ Kalfwar och
Faar. G'- the H-vcrste piestcrna sör cn bjllzg
Pcnmng hadc lätit op- och lukiopa/ och themse-
dän thcr l lernsalemg Tempe! haoe tlll faals/ vth-
mänglade och pä thct dyrastc förMc st demfrem<
mandom/fom longwagakompne looro/ tillatoff-
ra och sinGudzttmst i Icrufalems Tempel/för-
rattinßctracktandes intct
att man pa cn sä helig ortt/säoantsig ingaluw
da förctaga bordc/ vtan sast hcller stya med Pa-
triarchcu Jacob (3e«. -§, 77. ehetta mosiewara
ttt hcllgt rum/ ty här boor wiffcrllgaGud/ och
här är Hlmnlelens port.

Mr Zhlistus for dm skull till fitt H.Tempcl
bckommcr ochcenftdan
GudzTcmpclswanära ock ohclgaudesecrochför.
«immet: Slj / tä vptendcs och brmner han aff
Gudom-lig nm ock Ffwcr/ öffwcr slttH. Tem-
pels ohslgande och wanährs: grypcr för thm skull
111 l cna glstci som 2. ,5. förmäler/ och mcd
Glwomclzg zjwer/ Dr/ söftr och vtdrlffwcr alla
the thcr inne säidc och köpte. ThennaZhrlsti if-wcr är icke nogen g meen Predlkantz werck/ att
han sma molwllllge och ohörsamme ähörare med
Olffcl/hugg och sag mä öswcl falla/ vtjöösa ocb
straffa:vtan lhttärcn Gudcmckg ifwer.Vthaff

en ss,



en ssdan ifwer tptändes Moses rHr han gick uf
tiU sinä bröter lhe Hcbreer ock fängna Israelt-
ter och säg theras tunga/ och wardt warse att
cn Egyptist man slog Hans broder en aft the
breesta: Sli tä förisrade sig 55?oscs lh rvtöffuer
och lhiMog den Hebreeste Mannen/ 2,
12. Hff en sädan lftpcr vptHndes Prcsttn /'me.
i<sl Mr han säg huru dcn osörstamda Hoorkar-
lm och hoorkonan vthlhecla Israels meemgheetz
ilsyn ingmgo tlll att bedrlsswa cheras hoserlj /
öfftver hwtlket
greto dittesllgen tn fördörmeaffwltnesbördzens
Tadcrnat l- Tog för dm jkull en knyff l sinä
hand och glck till ock fiack dem bäde genom the-
ras bwt ock draap thcln.

Med en sadan lswer vptändcs Drcphelen
nclr han the affgudlsteßaajs pllsm orap

ochslachtade. / KtH Slj/laoantsx>
ock Hcroijke dazher arc ossörcsialte, icke

tlll att och cfitcrlolja/ rlhan tlll att sce/
huru Gud vndertljden/ sinä vndclKMn
vpwackl / sin Gudomcllge ahra tlll att förswara/
och dem ogudachllgom t,ll alt siyra ochden pa.

Vihi thcn Trwlc söi ma-
ler Emmgtl: Hluu Khllflus dcnna sinlsncroch

lhe? H,

Kx»«l. ?.

xHUM. lj.



ch« H.stM hM>,5? TAt sr fkljftne:
Mttt hws Hr ttt BöneM. Thcsse ord
tager Khnstus aff propheten ther Gudh sHst-
ger: The sama lkaljag haffwa tlll m»ttKelgu berg/
och staU glavla lhe<n vchl nmtbönehws/Q<d the-
ras offer oct brenoffer skole wara mtg tacknem-
blige pH mitt Hlcaruly mitt yws tallas ttt bönc-
fws ailon» folckemMtzedhwtlte ord Herre»-Khrl-
MS osiwitl pämlnnn/tlll huadenda/GuziMU
och TempclHre vpbygde: nenlllgen tIU l)s«-«"4

och Bömhws/ att n»an eher llilsammans tonl-

lyckq Nlb welftgnelsc l WHre ock
MresiHndet Oc. ocb tlll at ta<ta »H» ranS
vlHMpne/ när ha»l ostbönhsrdt och hulptt haftwer,som then KonunWge Plophettn David ftger
/»/o/.,-?. Hr bygoratt thel stall wara m
Stad ther man nllfam llans tomma jtall M att
tackaHcrranv «anpl,e.Och oansevtHErrtn
han pH alla oitcr/ ruu, ock Mlle/t
wHll vptagcr och hörer: l.an Höldcd3?o<

röda yaffwet: HanMl, l fengrlse.
twlan F Qch Hans

ftaMöder/ tzabmch/ dLMb ock LiMmsoi
de« Babylonilta brUulglide ugnen.

K Och?--







är dock l<jtwäU
pll i fynnerheet tIU ttt ochl
ppbygde och föroronade/ alt wlj der alle stolonn
Mjammans ts«wa tIU ae vtgiltta wära tcncr
in för den Aldrahögste som hm' esi för-

' nimma lHter, Oe«,. ,2. il. Oet när wl sä-
ätallaoch tlllbidia Gud/ st äre wärl

teste trafitlgare och Mlckllgare/ cch
skyn/sH att HElrensoniiHlliulcll

boor/ han otz bönhörer och hielper. «./keH 8.
z. Wijvare sägher Frll crnlannen Si)rlsluS^

Mcn l haffwcn glortt thct ttll cm tdss
ware kulo. Mcchta tlagcltce ord äro defi
se/ htvilte Hre tagne affPrrphcten fere»,. 7,«»

7 der c>wdh ja'ger: Hällen ltH thctta hws/ so»
mttt Nawpn mlnbdtär/ för ena mördalt

Mdet ogudacbriga ludasolcktt och ämm l dtnu rag
öMrMwdemjomHcrsane H htt s ocbTen ptl
wanähra ocd ohelga / ock sädana hellge run» re«
orter/ ther Gudz lhens HlvrahSOlS hriga ws-

»s. MH och bontng Hr. ?/,/.2<l. ii.och thtl Hans
aldra,



Mchtligaste nampn borde i<llb<ttasockäj«as/
Mrh o_tlUbörllah wert/ HMM/wandel «k ft!-

/ oMa / wa»Hea ock för-
dllffiva/ hwlltee icke alltnast lteer / nsr «n s-

her östwe» B"
Helga hws och Tempel meo Elo ock braudjäm-
merllgcn »Ainelrr och fsrftörer ock glör thet t»ll
4N mördare kulo fere»,. /. Vthan ock n«Hr
lignd«ne eqna al, tlllssnnnaliSeonnua till aee bedrljsfma therag affguderlj / lill
«dla dcfrawleona Helgon/ offra ock
»nnor ftyggel/e och mk hruut vt< Her-une H. Tempel öffua ock förjanden hasswa och <

U mHtto thee ohelga/ wanHhra ock fprdefftua:
the jom thet glöra/ dem wlUHtllenKhrt,

»us/ vtht sm grymhcethcwsökla/ «slsn s,g vth->itaoch fördrjiftva/ straffa ock förvelstwa/ som
Hnda ssgcr l. HwlltenGurz,.

tcliipll zördclfftvar/ honum stall Herren för-
Klffwa.

Vlhl then Ficlde Omstendigheeem läeer
htrren Khlistus lhcm cck ost/ ent,l,gen sie ock
Srnlmma tlll iuad cgentcllg ent>ha ock bruvt

hws ocb t »npcl rpbyzde Hhte/ N,m-
lgm/ lcte allmaft IIU och bönehtvs/ usu» 6e»

«o.







tcka Md Guvj gmoin wäl<» böller; vthcn, ocd

NVM tWnnwanstolMna llltatl PredltaochLck,
r«Vudtz SalizMande orv/ech Herran s ua,ns
pn< t«cksfowslonuns Davw sHger
ItlufaKm Hr dy«dl/ mr th<t stall »ara e» st^l>
th<r m«n t»W«m<nan komma jlall: nft Sl«ch-
terna vpqH ftota/ «embllga Herrans Slrchter
ttll attPredisa Hraels Foltc, M at tacta/ Hcr«
r«ns vklwpne/ d« HErrm »e eckt, sp?sK Son

vchzprtvlkar ocb lHrergtt
, nomsma ttosna NlMnes «nn 10. «. 2«z

I.«r. lv 2s de HEtl sn och
Frellaren Khltstus HHr sielft,er Perienllg vth<sm H<lzHTe«Ml

«tt.».

»»«. lv
»o.

jttgcr:
Och hm» läldc hwar dM tTemM

Iw nämsrt s<b dsdzftnn<
«M'l»eS, ftv filDgare ock osöltsumare haffwt
Hkrnn Khnstus sig böl» o<b predlkiin rth
Helra,« Tnnpel alltljd Kerna fiuna läntM!
»anys« ysi der N„N Ott th,, <ls ti«N bätta

GuOz oih Mge höraure/ effwellväg«n



tsns hws och T«npell gr,na ftma «Hra ochfttzck
»ed K Davw /'/«Z 27, 4. bedeel
iag aff Herranom/ eh<e had« iag görna / att jag
i Hzrrans hws Wffwa m< < alla wws yM-
pagar: nll att fkovaehen skönaH«transGudD-
tunst««b btsotla hans Tempeb Och?/A. ,
Huru luftlg, Hre twa bomngar Hckre
a»i« SläUHnM,ochtrHngtareffttrHerranF gars
bar Oe. Och ?/<-/. «2. lag glHh,g < ch,z'
»ig sagdt Hr att »tt skulom gH w vth< He«
tanS h»5. Ock med KsnnnA Oavld aff dm
f/<»/. 5. )ag «M gerna g 4 med hopen«««
ech mepehem wandr« ttllOudzhws «ed glMs.

52!. 4Oi

!»«.«»

?s,l. ,»>tz

?sck 4W

dOMMUncS.

s^KhrOus?<s»e han HsfinMtstchgaKyr,
kw» ochlsrlatnbwlss rä«a ochHlinelflä 2r«bs

och itiärar/ech alla affgudlfte KöpwHn

K«1 latzbt s?

««b.^







iOiftntff? S<äl<metz,r/affguder<iochfMalsrK
V«PO«r/tMp och fsljagar: ölllfji vthdreeff/
fööftt ych förjagade han HHr vlgff ftt H. Tenp

ajKMft pch ogudachttge Zudar/ochal-
le eh« th«r jnne sslde och löple. Altst vldrtlst
fösfte och ftrjaggde han foevom/ genomthen H.
Vt»dz mannm O. Momerlft lu,
d«/ MuoOePaplsteroch lättsärdlgeO.mtur
vchur ty« lTystland/
h»,lts fordom medh Päwensoch che
Peesternas On/e»,pch bewlcheie Ullgenogh<p
tz< vthiGudz Kyrtla ocv Förjambllng pprattat
cheras wezlebHnckar / och orGvtt stn andellga
töpeystap/ säldt AbKhbxttffoch Slälamchsor,
syndernas fölättlse/ Gudz nHoe/ och vet ewlga.
Lljffwet ftr Vennlngar/ hwllkcc lör pmnlngar <.

intet ftlllas fan. 6/«. 55- ~ Ty ale hwao emc.
Syndare aff dem beMa wlll/ thct jalja the fö>en pawllr
benembd der o« ltrOHer och sHger:

« . < » . ««^M

?«»«. c«i«» «>»«</,

Humml, Joro/ Gudh «h ole huap W »eM
M»



. Olefll dthftnde Arlhiebijtzepml!
Nleny med PHwcns6s"/e^,,« oförjkämbo «ckMl«ck<
Zohan Teytl benembv / hwllten M och <hnvp<
M si,a waxs!<bmckar/ tnng om det Romelstg
tXlitft vH fäloe foltena syndeenas förlätelse för
penliiugar schanves: OH snart Ablatzpenn»,

b-'/sä snart stulle Mrna springla vthm jttertz
tloen: then H. Gudz mannm D.
,öer»« han omtuNftötte Hans wsftlebHncklarscksaoe till yonum jäsom M then ttull-
tarlm z. 20. thet ttt
fördölpd worde Mcd tina Penningar ejfter w
lnenar / aee Gudz gHfwa kan fäs för penningar.

Allft haffwer ock then gode Gud/vthiwärO vpwectt then dhre Gudz Mannm oct
Ksijgzhleleen,

lHmmnelse / hwllten en Khrlstcllg re/or«<e„o»
haffVer hclltt vthithet HSgdt bcplHgadeTyiklanv
«dmcv>MZf S'.o/wHhr och wapnvthpisskat/föst
«chförjagat deaffgurlstc tlöpmänock tremmare
PH monaa orter i TyMld/ sH att theras wa-
lur ,u (thes Gudhi stce Leff) inthet mela
hoos ost v,hl the suangenite Församl>lmghar
ze«l«. Hwlllet Eudz Ande langdt ttll-

fören.







firami haft»«r Prepheterae e 4 sagdt
then hözdt<lysand<Euaugtl,st,öm«
»«» Köpmennerna pH Jo
denne Ma «r«ea sch lörja ww sig sielua/ a
<ngm töper td<ras «Mirur »ttr.

I l»»ta mHeeo haffweroch nu H. K. Ma
»Hr AllernHdigste Droening och tben högloft
ge Xommszlige Negernwgm/ m Khrlsttttg p

Högnövls "/sr«<etto»,Lyltettgenochwäll anfa
glt HOpHbegYnt/ vthHngerwanland/genom th<
Hsg»«ockHöslHrd« Herrm
/«Ä.VHUfsrordnat öffwerlnge
Vwnland ochAUentack: Then ÄldrahögfteGu

stK,»il,li<«/» «v<rtet «Nellaa,
>

.'.'"' ftmma Khrnltliga wertet teaffteligm w«Uft
och det

> > en snsteUg enda /stno Helge iMMitW prljs
stnKhrlftelige förjamblmgtlU

. . < ock thet arwa willfarande folckt tiU pplysnlnj
e»<g welfHlv och saligheee.

<» Ti l thet Andra stolom wij HHr achta/ «m
kia och Ura, och Te«

.. s» pel Gädz hws och wänmgar taUae: sHsom h
.. huruUmda

t,ll Gudz hws och Tempel -«»»»zi,» och
jtalU

~ Kallas lhe Vudz tlrs och »slck



effttr sasont HTrren Gud ftclff sädanehrligenM
ock Meh.tffwcr vthwaloe / att Hans Nampn tyer
boo M O?«,. /2, ii. och ost hcsallai chc,u"-".«.
vpdyggta ock wtd machc halia > som (.<" Ko,
NMgen l pirien »Mer: ,. 2.
< Hmnneicn haffwer Mwlt nlig i
dLN ock haffwcr befalt mig dyg>zla sigh ,tt t)ws l
I rusalem. Altsä vpbyM Mojcs / effter Gnoz
bcfalnmg thet huligya och sköna Tabcrnakicc/
Fxo« 56. O
thtt vndelstona ocb vthl hcia Werldcn ipzjdt bc-
kante Irru alm)S Tew))'f. / K 8 ».

2 Tye k ilias Gudz hws och nä nngar /

efftcr säfom Herrcn Gud der jammestedcs jms
Nampus ännnuclje stlcktat haffwcr. "

lh r vthl voor/ 26, 8.
3 vthl ihln sm Elo och Vgn haffwer 6): 5/, 9. z,.'
<'ch the aro h.ins/ han rcgerar tl)er i uu mcphsm H. Ord och Saclamemcl,.

3. Kuli.,3 tyc och Guoz hws efftcr stsom
the ahro hotwlN wijgoc och helga<
de wordnc, Hwllket wligalwe ffclr lckc mcdh
lmm kling kylkiat, har olngöär
wed en siaff och Mr pH dörm/ bcipiänaer alia
jensttr och hol Mcd M, wam / och hwao thr Pa- .

D pistcr



plsiisse Wijdskcpcllge Mtra lvcltä kttts-
de: vthan wara KlMor the ttarda wygde ech
helgade. t. Med thct hclsosamma c» <em,Gurz
saligzisrandcordoch bönen/solnS- Paulus sä^

l.Nm 4 gcr: 1. 7i"?, 5. thct warder hclgat gmom
Gudz orb och böncn/ ty Gttdz ord »het haftncr
trafft och wcskaude med s,g t ll fal gheetw/ solN

Aom.l. S. Paulus sägcr:)achctärLMnsord feb.s.
e. och thcn rctta lvaUuchtande Bayam/ soulncdels

styeer affthmShrlMsa Kylkicms husswlwoch
rs«l, Prest >">/ lom wederqwecker slä-

IZ lm och frögvar hicrtat. /'/H/. 1?,
The warva helgade och wijgde. i. Medh

thcn Helga och hclfss.unwa döpllsmS krasstlghcl
lvljtwalN / om är )?yja födclsens baad och thcn
H. Hndcs förnyche / huilkcn hau öffwcr esi rl/te-
llga vthgmlt hoffwcr. F, 5. mcd hwllket

'' thells H Andes trnftttga wljcwatn/hnn sm Zhrt,
stellga Kylkw genom ordct rcenar/ att hon ho-
nom en hellg och ostlaffclig Brwv / then mgen

kf1,.,. ftcl cller skrynklo ftall. <e>.
The warda helgade och w.jgdc< 5. mcd thee

hllga och' hsgwardiga Aztareus Sacramelite/
och Alu Khtisil sanna Lckamen och Vlod/ som
ther mnevtdcelt wasdettThersörcskuloiUwtjoch
,m lrärakyltlcr cch Tm pc!/ tt klt
?<< ecl hcUa/ ansäjlNllclttMlhet^^c?,^^-»-



Ss?»Mi och aldrahelgaste rumtt l Imijalent. .

Huru högdt och hcllM Hollo the Mcr Gudz
wilji och bLfalnlng lhct aldmhelgczste rumct
ruftUems TlMpc!: effttr säsam )iadcstolenhwll-
km Kyrlstum bctecknade / thcr lnne war
Mn huru Nlycklt högre och hcllgare mägoni wij
wara Tempel halla/ thcr som then racta )zäde<
stoleil HYlOus Icsus vthl är. lM haffuom
Wlj »cte nogon ssuage cllcr detydclse / vthan slclff-
Ws kroppcttZhristum lestlm. /o .5.

Toe waroa lul;aoc och wljgde. 4. Med
thct Hlwchga och Gudt wälluchtande Wcyrolh
oct röckwcrket/ wära httrtans lnncrlige och an-
dicktige boncr/ hullka äro Gudl ltt wMchagcli-
g't 3iöökwerk och offcr/ som rpsiligcr och tlän-
gcr sjg gcnom styyn/ ock wender tcke lgen/ sör än
tycn aWrahöVlstc sccr thcr nll Om thctta In-
Pcllga 3jöökw!rket och offrct talar tonung Da-
rjd och agcr 2. M»n hön gslle
ftr tig fisom ltt Rööfoffcr. Ty en mncrlig och
andlcktlg hzcltans oön/ hon hclgar en orl/ rum
pH ftäilc/ jom wlj läsoin
Ap0!il;Nlla bedjt hadl/ ta rorecs rumct lher the
v Hz jörjamhlade woro/ ock lhc worde aljl sulle
stsf ocn » 'Anda och laladc Gudz oro mcd tröst.

EliptilM och tlll thce 5. wmda och wära



KyMr och Tenpel yelgabe ocl) trifgde Med
dlltge sksne piulmer/ Loffsonger och Wijfor sampt
Med N'HUk tngandc
Mcd hwlkm wsr Md llqa och iraWlngande

wlj Guo dtweeka och tck otz lockctz
mcd slna H. Englar/ att han fltt H Tempcl
Md sin klcwcfätl rpiyllcr / som Esaias Prcphe-

, len fkrUuer jcyandcs F/ 6, / O/e??: othl dce
ähret/ tciKonnng bllff del: sagH,l-
rcn slttia päcn lögock htlllgsiool/ocdhansM-
defatl rpfylte Tcmplet. swdo cffuer
honum/ t war thera hade scjt wmgar / mcd tivä
bitcckte de sm Anlcle/ mcd twä belackce de sn ck
fötttl'/ och m<d «M Mgo the/och dm enc ropade tch
thcn Mldra ocd Mc: / Hlllg ä 3

lcbaoch Hcla 7orom är snllmcd haliS
äbro/ sämt öffrc dörficckcnbäfwadeaffthcralf
lorps röft M bwsct wcn fuit mcd rock. la/
mcd sannna war HnVclM och wälkllngmwe
//t<i ftögdt n t) osi ficlftwa och de onde Indar l,

frcln ost bortdlljffiva ocb förjaga/ jom irijpthaff
Kolumg Sauls twgjantpt fceoch affm-

Slj/ nnne elstcllge/ itl sckdant maneer ocl)
aart KlMol nll att ock wlja tagom

VrgamhK Trcune Kyttiowjjgmn,
gar s



M i ttzet gambla Tefiamentct. SäftM aff
WjtnesbsroZcns TabernakelS wijgmng. sxs<s exoschD

Hff Tempcls wljgning l Ko,
nungsao no tijv:obaffthetanora Zerusa-
lcms Tempcw wygmng/ hwllket cffterthetßa-
byZonlsta fä lgelset vpby chcs / som wu lHsa kun-
iiom oer ja M: 6. Ock

ochandrasengelsensbarn/
Hollo Gudz hws w igning mev glädie. Ock off<
tade l Gudz hws wijglnng hunrradeKalffwar/ tw
hundraoe Lamb/ syra hundrade Bockar/ochllll
Sy-doffer fsr hela Israel/tolffgctaboetarcffter
se bternas taal i^lrael

Dll thet Tridie och Ktersta haffwoin trij ,«

här vtyass en fönnanmg / att om lyckeligen och
lräil och, en Stad/ Land och R jke tlllgä statl
och allayanda syndasiraft och LandzpUgor stola
affwcnde warda/ VH moste man för a3tmg/
ter Khrisu sxnllpcl / Gl.dZ hws/Kyl kwr och teln-
pl orhi granna acbt och wyrdnmg haffwa och
holla/ dem Khrisieligen »-e/o, mers, och
tenja lftän falst Ma/ Affguderlf/WOsttptise
och mlstdrwk jäsoin och allahanda fynder och
germngar med si tt attwaar strassa och affstaffa:
Mcn sa le,?gc thet icke ste»r/ vthan fal t läm/ aff-
Kudelij/ wOstepelse och llHbrtmksampcallahar,



ftos 4

pa Mder sig i Stsder och ä Land inrijta och
znroota / gä l swang och taga östwcchandcna:
haffwer man intct gott tlll alt söi mora. OH
pet warder jw lenger/ <wsom wij see wara steedt tzoos Zudarna och vt<
den Helga Kylklan i Hstcrlanoetla/othl hwllke«i/
tä och andla tattare ftg Mlijlade och
mrootade/tä kommcr Turkm/ercst«-ar/ twrt-
tager och förstörer then ena Staden effier lh n
andra: Ep<mpcl hassua the ock Gud bättrc har
pä denna Landzortcn tillsölcnllc mcd tarar och
lemmerklagan nogsampt förnummu huru Gl d
(för thet stemma affguvmj wljoskcpclstoch mlp-
bruut/ sampt sir anora stoora lpnpcr och laster/
Gudz ordz och
moo och yppighecter som har tlllMnne hasswa
gätt i swang) haffwer hccla Landet siraftat meh
tlljg/ öllig och blodZ rtgmttl/e: Ia dll,
Tyranncn Mwan Wasillwltz med en stool knjgz,
HHHr infalla lanvct som sör homm, ftoo !l;k.,som
en wstgärd/ är efftcrholtum uolln lijta jom en
fvlloöckn fse/. 2, 5. Och Mt jcmwnllga och
allom LandZ-ns Illbygglalelicllz är tlla gangct
//«/. F. Wck mau sör ocn ski.li sägcr >ag/at
rthl cm S tap/Land och 3ihte iyctcllgcn cch wlll
skall Mlstä och t!mwzcns wtt! n si/

sallpt



/Mpt Mhanda chndastraffoch plägor stola aft,
tvcnoe Muda: Tä mäste man för aU tmg chka
Guo och Hans Helga ord / hslla Gudz hws och
Tcmp.l vthi wyrdnlpg och granna acht och wlv
m.,ckc: Them K hnfttligen och med lttGudell-
s t „.jc/ cffcer Khristl Exempel

och falsk Lckraoch Ajfguderii/Ab,
l.uz krä!N / , Pclegrims reesor och

äiamchor/ sampt afiguda offer/ wljdstcpelse
och misibruuk/ sä wäll stfom ock alla andra syn-
der och lastcr mcd siilt allwar vthroom/ straffa
och assskaffa/ sä wlll Gud wara otz nädig/wära
murar och yws vpdyggia/ fin wänmg ockboning
par ost haffwa/ och ostmed myckct gott welsigna/
HHr TlMellsen/ ock ther Etvimierlige,,: Att sH
stce kunde/ der till fslhielpe ostGudh Faber/

Guo Son och Guv lhen Hllge Ande/
Högprijsat och ährat aff otz i-

frän nu ock i Ewigheet.



NF^T-e-l^ai)^,
/ve,

aä

jj läsom / mine Clstclmhe /
och 9. Hm u sä-

som thcn trogne Fur-
stm och Gl dz tlänar en Ml fts/
tffter Gurz bcsalnmg läl rptyg-
gia thct herlM och Wna wZlttts-

byrdzens Tabernaka mcd thes gyllmzze Reckal-
wuM GM tillitt

np lochbolung/ och lat Mia rthjfalu<
tabll nakl. t clles zöl bulldzlns Hlck/
vthi hutlk n wpro llllagde ock jm n arade / dcsie
trcnne MMbUg )

ellcr Taffior/pä hwllke Gurz Lag
och tyjo Borotd / skrcssne wcpo. Hmons
Staaffsom gtönMdcl ccl t lclz sttattL ccd baar

- lugAlkeEm-MuN !?.



bar bthl huilto Himmew brödet eller Manna
läg/ em hwttken talas fsö. affhwllten
Hlmmels dTianna Moses/ess«r Gudz bcfalnuig
läter taga och förwara för sinä efftcrkotnmandt/
pH thet che mätte s« thet bvödrt/ Mldh hwllket
Gudh theras FHder bespljsake l ctnmne
16. 32. Ocb endellgm när Tabernattet

ocd wljabt war / framhade han esster
Gudz befalnlng prcsiell Aaron fsr dörelm aff
Wttncsbyrdzens Tabertlakel och honom mcd warn
twäddt och pH honum tlädde the Helga tlHdcl'/

och wljgde honum till Prest l HErranS
T<bunat<l.

!l°b, s.

Ixalll IA.

Vmfftyetta Helga ock herliga Tabernnklct och

tymber och ähoga Herren Gnd alla tljder haftt
haffwer/ och ckl i thenna dag och sä lenge w«l-
-«dell stäär/ haffwer och draaer om sltt H. Tabcr-
natcl och Tempcl smKhrlsttligaKyrkia ochFör-
salNblmg. Ocb för ehen stutl alllljd vpwäckll
sjna crogna d)iolsts cck Tlenare Khrlstcllga o-
/e«,H/e»-, Kommgar/ FMstar oct Herrar/hwll»
ta effeer Gurz wilja och bcfalning/ och lhen högt
HP yfie Konung Salcmons excmpel helligaoch
stona Tabernakel / Kprkwr och Tcmpcl Gudhi
M ähra och Hans Misttllgha förjanlblmg tlll



GalMötts Exempel herliga och Dna TaberM
3«.1/ Kyl-kwr o.h Tempe! Gudnillähra ottchar.sKhslstttigu ftrsar. i» mg tlllEläiegagurpbyMa,

och hliilgen blp.jM lHta. Vthihwlckel Tabcrnakcl ock Tempel/ then rcktta Ns-
desiolen och jtr 'unozens Htkm Ohriftus Ie ue>
sig msiälicr och fi ttm lattr m. o sin nsde och barm-
herttghret / och vihi them sttt ftte och Helga bo-
tling yaffwer.

Gcnmn the trenne !)?emblishs
MoslS Tafflor / Anons Swff och Hunmelsbrödct/ wm vthl sörbundzens Arkln ftrwaradewolo/ bttccknes the Trenne be-
llge fmn HErren Gud vthlsmKnste-llge Kyiw vppehäikr. )?eznbZtgni Läre- WH-
te- ock MreMiwct/ hwllke try Stckw Hsrrm
Gud vppehaller/ och sma nädz och
hcctz wlngar öffuer thcm vchfträcker / och chtnkmed hchrllgheetknes
Helga E«slar bejArmar och bewarar: och fntMisttllga Kyrkw och H Forsmnbling med gode
trogne och pxedM ltcr fsrfter och
ftljer.

Altsä haffwer then Osundt gode och M
wechtlge Gud och nu vpk eckt fin trogne Mosen,
den Psgmckb: Hmen/ Feltmarstalten Herr



?51. z«

HERMAN WRANBEL/hlVllkenthet-
ta Unge förftlna Ten,plet s som twlffwcls v-
than för thtt weoelstyggclzga affgudclll wijskcpcl-se ochMDruuk/ jomhartlllförcune haffwer gät
l jwangy nu l mänga Hhr / haffwer »emnmli-
gcil legat sde och ftr Fääfoot / och warit ljjka
s<nn een och röffware kulo )

lm ätcr »gen hel llg,n haffwer ochvp-
«no tttkoftellgitAltareochandratlll-

hörige och htprydt och för-
battsatt/ och thet pä thenna dagen nll ttt rätt
Gudz hws/ wämng och boning lätit
och lvlla.

Vihi hwllko chen rätta Mdastc'en/ock fsr<
bundzens ArckiN Kyristus lesus ldag med sttt
sa'igglörande ord / och the hsgwärdige

szz haffwer ftnna lällt/ och sln aldrahel-
gaste wäning och bonn»g / ale här lgcn vpjlagjt.
Dfwer hwitct wuostwällmägom stoorllgrn f, ög-
dH oi) si mga «ncd thcn Konungzllge prophetett
Dawld och fäya Huru lustiqe Hro
mm dol Nigar siällängtar
efftcr HErrans Gäldar: Mn Kroxp och Släl
flögoa sig > i?cffwandcF Gudi/ Ty Foglmhaff,
lvec (l dagh) funnet sit huus och jwalan sttt

E lj Och ss-



O h KIM Moses effecr Glwz besilningh
Vrc,'ie'l Vthl tyeH.lga kltden /«^esserH^

hm vcr een trozen HTrranS Gudz tlcnare
ti? skutle: Altfä wU ock nu pä Guozwsgnar/
och H. )? F ltmal st.llck.ns goda bcyag/lftt<r
H. Högw: >)cl rcns pens l Moel b ftinmA
lärde Mannen O«.
fsrordnar prcd k.utt vlh- eden W-
nilta fstsumbltngen wld MlffHln: och till el,

Predlkaut ock trog<n Shrijtt tlenart
vthj thenna Estnlsta lldlmger/
wid thenna hslr Kyrkian/att han begs
gie Fvl salnbllng«lna Liupz rcena och kiara
ord och the HöKwHrdige rätt/ tlo,
ligen och ft?tel«sen/ sä ssrsörm och fö estä staU/som han wlll o b ecnckcr pä chen ytterfta dagen

M i »tcEl chjelnskop-n§yristolesu/sörthes,
ftjma ombttwodi, FHir/engodrcctMikapgöra.

H wli svrchen skckl ock tlll ltt bejlltltt l»tg,«
förlamblngarnas atzörare/ pH Gudz ochwär
MeniH),gfte Regcrande Össwerheetz wegnartro-
llgcn sörmante/ a« the sHsom ftoinme/
hör mmm och lydige ftär honwn för sm

sck rma <ViäK»3eeVe erttnua/ emoottagha



eck anttamma/ öcb honum pH Oudz och embet.
ftns wegnar/ all hörfan hcet ocd Iyd»m btw.jfa/

Mm cck sig h«l>essamm< cm« honum anfickla
ecd hemlm Hans rätltgheet i rsttan
tuo bek unma läm: pa ttzec att han sltt tmbete

,^

»lte lnä gsra med ftlckan / Mhnn »nd ftögd / och
Gud ma effler fUt nädlga »öffte 7"«/. F vplHs '"

ta s'lmmelcns ftnster ocv s,n wcllsisnelze
ncver tlll cver vthglUla / hwlltct jag

everallem afthlcnac övstar.
AM EN.

H^>,«>B, ZVAsAie leihin»',

t; Vivce



Vivct 5c in toro selix xvo,
vicctur cioncc in orkc clccuz.

/l<< </^.

/c«, j <»c

/c /oc<« /«^//e^e»^^/,

öi ). U. l). 2c i» licA-ä V l.
2N3 l lotcisol.



V- m»nnu«.



H,c «««?>«//«»« 7^3^/«««/>« H«s«n»s

V«« m»»/«i V««m» »»/esA»« ?«»<,»«,

Fs/^, /»i<,»»/l 7V«^F






