








NläMiNg
öswer

Uhristt Rinos
Bistorta,

Uti
EnjWga PredikninDr

Förfatmd: .
'^.

Dm l. DW
Tryctt i Mo

l??-

Af loh. Klämpe/ Kongl.
Mtr.



khe predikninqar/ <omAW älciconuz Hrewyrdiq Herr la-

FMares lEsu Christi lidande ochdöd/dels öfwer Catechcsen utarbetadt/ma-
ge/efter Tbesi astundan/gcnom «yc-
ket til allman nytto befordrade b!lf-chertil gjfwer M sa mpcket hal-
dlt Mit saMtycke / som VenerZnöN
t'«culrHtiB IKec>!oAicX förut
meddelte bm thctta arbetets
öfwerensstämmande med Guds H.s)rd/ öch war rena Ehristeliga läro
.nogsamt imygar. äcockKolm den z.
fevr. l/z?.

Uppä Kongl. Maj.-ts och Nikstns
(!olIeZil wägnar/



Dm Missi lidanre.
Den Forsia MdikM.

Ag Vslt mig icke Ges-
förc/ at iag «agot wiste
ibland cder/ utan IC-
jum Christum och ho-

' nom kerssästan. Sä
mlater sig Ap< Paulus

i-Cor 2:2 Apostelen han hade en
god kunssap om mangahanda, men
yans förnamst« wetenstap bestod
uti sadant / som den kloka werlden
minst finner smak uti: den korsWe
lEsus hade Hans hierta sa inmgit /
at han alt annat sa godt som l förga-
tenhet lämnade / och t honom allens
sotte och fann sin hugnad gladie ochMe: lEjus war aUena sm l Hans

hi««!



» Den sorsia predikan

hiettä/ och Hans korsi i dprt och högt
wurde Sasom en girig af inter ay-
nat wet cllcr weta wil an penmnOar
och wmst / en högsinnad af intet an-
nat an ära och bcröm / en wällustig
af imet annat an lust/ löije och go-

dagar, sa wille Apoftelen twart
om intet weta of nagot annat an
lEsum och Hans korsi. Daraf kom
dtt / at när han pteditade nti staden
Corwtho/ sa war dcn korsiMe lE-
jus Hans ena enda / som han wiste
at tala om - jag Holt mig icke ther-
förc/ jager han / at jag nagoi wiste :c.
Och lärer osi därmcd/ at lEsus och
Hans korsi bör wara war förnämstawijshtt och klothet/ den wi böre lära
och förkofra osi utt. Godt är det/at
hafwa nödig kunstap jämwäl i andra
nyttiga ting / nar man sin wetenstap
t ödmiukhet anwander til Guds och
fin nastas tienst; men när nöd nar
död och anfachtning kommer / ja för-swinna alla andra ting / och warda
fsrglömde saU den jom wäl lärdt den
ena lördomen om lElu ech Hans korsi.

Wins
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Wlnlagqom oH därom allejammans;
och tll den andan/ lät ofi med an-
dachtigt sinne och hiettä lEju lidan-
de / som osi uti de§a predikningar fö-restallas ffal/ betrachm. Ach k- Fral-sare ! gis at wl mattc mcd en lef-
wande kraft förnnnma och smaka i
wart hterta dm tärlck/ ochderafup-
wackas at älsta dig i alla wara lifs,
dagar: Amen.

?rop. Utaf TeMn hafwe wi
förnämmeligen twaggchanda at han-dla om: i. Hwad war Fralsare harlldit / 2, Om den sidsta maltiden hauhar hallit mcd sinä Larjungar innan
han gick til sit lidande.

wi wele bctrachta Christi lb
AH dande / sa bör dct för all ting
," sättas förut/ at Christus lE-jus som lidit hafwcr/ han ar fuller enftnn menniikia / hwarföre han ocksielf kallar ssg mennlsslones son/ men

mttt m blstt mennistia allena/ utanock deriamte Guds Son och altsa enlanner Gud. Nagon kunde täncka :

A » huru
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huru kan Gud lida och döö? Dartil
swaras/ at Gud ar mennissia wor-
den : intet gcnom nago.n förwandling;
umn at Guds Son menniskllg natur
och lekamen antagit/ sa at hau ar
bade Gud och mcnnMa / i cn person-
Sa älstade Gud weriden at han ut-
gaf gn enda Son; Gud är uppen-

worden i klöttct; Guds Son haf-
ft>cr mig och gifwit sig i döden
för mig; Gud hafwcr förwarfwat sig
en församlmg Mcd sit egit blod/ be-
tygar härom den heliga Skrift. En
jadan hög person ar det / hwars li-
dande wi bttrachte.

Nar dct nu ftäqas/hwad Guds
Son HTrren lEjus har lidit? sa
ar til at märcka/ at sedän han war
född til werlden/ och under losephs
upfostran jäsom en annan menmstia
hade upwäxt/ har han wid zo. ars
alder begynt at offenteligen predika
och giöra underwätct / detta har wa-
rit Hans memot halfficrde ahr/
hwarwid han ock myckcn möda sat-
tigdom stracht och förföljelse utsiadt.

Sedän
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Scdan gick Hans stvaraste lidande för
sig; hwiikcthar warit twaggehanda-
mwnrtcs/ hwaröftvcr han tlazar i
örtegardcn: min sial ar bedröfwad
M ttl dödcn; och pä kochet - min Gud
hwi hafwer tu öfwcrgiftvit mig,- ut-
wartes / at han wardt jämmcrligm
stagen belpsttad begabbad och omsi«
der korsifD. T,l dctta Hans utwar-
tcs lidande hörcr det som i war text
omtalas, neMgcn at han lidit (1.)
s)nda radstag emotM. af sinä fiender.
Hans fiendcr- woro ludarnas öfwer-
ste Prustcr Skriftlarde och de Me i
folctct: mcd dctza orden ulmarckes
bade de andelige och wcrldstlZe Do-
mare iblandludarna. Desie emedan
de utt ssn ondska mtet kiandc eij Hellerwltle kianna Thristum / hatade, ho-nom och hemslara/ försmadade Hans
underwarck / och höllo dm wulsigna-
de Fralsaren fsr en bedragare / MMforbannade alla dem som bonom ef-terfölgde. Deras rad gick dcrpä ut
at de wiUe förgiöm lEsnm. Til den
ändan öfwerlave dc / huru de stulle

fa



s Den sörsta predifan
fa honom i sinä hander Men somen stor myckenhct folck da til Pasta-högtiden i Jerusalem hade kömmit til-
sammans/ af. hwilka en stor del til-
förene hade hördt lE»u predikmngar
och sedt bans underwarck; altsa fruch-
tade Christi fiender/ om de wld hög-
tiden hade welat gripa honom / at
folctet til äfwcntyrs hade gwrdt up-
ror emot dem: ty de wiste wäl / at
deras landsman dcrtil mycket benäg-
ne woro.

Sedän bcrattar textcn atFralsarenlidit s 2.) Otrohet af sin egen lärjun-
ge lutzas. Medan lEjus wandrade
pa jorden/ hade han utwaldt sig na-
M wissa/ hwllka houom altstadigt
ftlgde och af honom lärdes och under-
mstes frcnn för andra- defie kallas
Hans Lärjungar- ibland dem war
ock ludas/ hwilken här förfogar
sig til Christi fiender / och lof-
tvar befordra deras radsilig til lnckltg
framgang/ hwarlgenom han ock na-
got wMc fortiena-. Hwad wiljen IZifwa mig tt. z)ch da honom lof-



Om Christi lidande. 5
wades ;o Silfpenningar d. ä. 15.
Riksdal. war hm dcrmtd nögd. Til-
fället hwaraf ludas tog sig anled-
ning til dctta företagande war / at
lEsusuti Vcthanien(et stääeutmed
stadcn lemsaleln) af en qwinna/ som
förmcnes hafwa warit Maria Mar-
tha och den Lazari syster hwilken lE-sus hade upwäkl iftau the döda/ uti
den spetalssa Simons hus ( dm
han tilförene ifrän spetälstan renat ha-
de ) wardt jmord med en dyr och ko-
stelig smörjelst. N) ludarna hade den
plagseden at de esomostast smorde en-
kannerllgen sit hufwud med waUuch-
tande smorjclser Luc Ominnansom jmorde lEsum/ wiNe altsa bär-«
med betyga sin tienstlchsighct emot
honom. Men här öfwer bief ludas
MlMnt/ fchom öfwer en onödig för-sptlning/ emedan han heldre hade scdt/
at smörjelsen bllfwit sald: ty han ha-
de i förwar hwad Fralsarens wanner
lii Hans förnödenbet förährde/ härafhar han warit wahn at taga nagot
A sig/ och mente la / om han hade

fadt
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fadt de penningar i sitt walb som for
fmörjelsen kunde erhallas/ at han ock
derafhade kunnat nagot bekbmma
för sig/ hwilken fin girighet han der-
med wlste bemantla/ at han föregaf/
dee en sadan summa hade kunnat
gifwas dem fattigom/ som Ewange-
listen Johannes alt detta berattar
Cap. 12: 5. 6. När nu Frälsaren tog
qwlnnan som honom jmordt hade k
förfwar/ och straffade ech de
andre Larjungars otldighet hwilckahan äfwen ttlknorrande hade förledt;
wardt ludas uptand af arghee / ochbade nl at hamnas/ och at arsätta i
nagor matto den fördel han hade mist/
firfuller han i en sadan ouohct som
förmalt ar.

Wi marcke här at Gudsforsynoch
stvrelje har warit nzid alt detta: Chri-
stus ar afGuds betamkta rad och för-sm usgifwcn / G«r. 2: «;. Hans
§ender förfamlade sig tlt at giöra hwad
Gnds hand och rad tilförene bestutit
hade/at stie stuUe/ Smr. 4: -z.Doch
bör detta intet jä förstäs/ jom hade

Gud
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Gud wattt fienders
ock Jude ondfia/ eller at han dem
dertil drifwit cUer mjcdt; uran dicft
wu?en har warit deras rädaifware
härutmnan ameban han intet förstod/
at aterlösningen kunde gcnsm lldande
och död fZrröttas, man tanckte pa
detta satttt giöra anda med lEsu och
wmna seger ofwer bonom. Men Gud
som sag förm at och öfwerste
PM rne stulle wara sa at
de lEsilM skuUe förrada och korsifa-
sia/ bar bessuntat nlstädia deras ond-
stc,. och lata sin Sou pa detia jattet
lida / jamtstyrt dicfwulcns och Ehri-
sti fimders onda upfät salunda til go-
do/ at alt hwad Chrsstus led/det led
han til war aterlösning och sallghet.
Sa ar Guds undcrbara styrelse ännu/
at han later den ogudachtiga plaga
den ftomma/ men skickar och wander
det til helt annat än de ogudachtlge
tänckt och jyftadt uppa han giör at
det landcr dem ogudachtigom sielfwom
til stam och faU/ och dem frommom
til prof och öfning / jämwat osta ttl

de-»



bcfrclmlcmdc af deras egen och andras
walfard / som Joseph i Egypten sade:
I tänckttn ondt öfwer Mig/ men Gud
hafwer wandt thet til godo/ i.Mos.
s°: 20. HErrans rad ar underligit/
och han gar thet härliga igenom/ Es.
2lz: 29.

Uti luda se wi i synnerhet / huru
girigheten kan fsrleda en mennistia /
eu allena til oratta och wranga om<
dommen / utan ock til esterjättande af
all kiarlek och wanstap. Wära usta
ttder dc wila ptaliga pros därmaf.
Huru wardcr icke mangen gäng iam-
wat styldstap och förwantstap i anse-
ende til en liten winst förgmten/ och
den fattigas walfard försar sör et rin-
ga wardei Ach! förbarma dig lEju
Christe Guds Son / at dm arma
hiord oct icke blcfwe för ringa stianc-
kcr och gafwor sörlald uti tlufwar och
röfwares hander. Sä gar det k. W-
när girigheten kommcr pa walde:
en girig fördärfwar landet/ jä-
ger Salomo Ordspr. 8.29: 4. Dch
Proph. Esaias: thens girigas regeran-
de är M utan ssada/ tp han finner

Dig-

10 Den sorsta predikan



Om Chrlsti lidande. ?,

Wighet til at fördarfwa the elanda
med falskom ordom / ta han then fat<
tigas rätt tala stal. Men we thensom girig ar til sins huus warsta / sa-
ger Guds Anda Hab< 2 9. Den gin-
ge menar at han stal befordra sin
nytta och fördel- men har betygas at
han ar girig til sins huus warsta. The
agodelar som han upfwulget hafwer /
maste han atcr uejpy / och Gud stal
drifwa them Mu Hans buk/ star thet
Job iQ.isSaglck thetmedludaszc.

Hareils hafwc wi handlat om det
förra stycket af wär text/ hwad war
Fralsare har lldit-

Det andra handlar om dm sidsiaMaltidm dm lEjus hallit med sinä
Larjungar kort föran han gick til Ä
lidande.

Därwid förekommer osi först Pä-stalambets ätande. Pastahögtiden
hade Gud msat genom Mosen / da
han förde Ijraeliterna utur den Egy-
ptista naldomm/ och befalt/ at lu-darna ffulle ssackta et lamb/ stekat
wid eld/ och mg det med oMat bröd/sajom
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jasom de ock ftdan darefter i siu da-
gar stulle intee annat bröd äta an o-
jyrat/ hwamf denna högtiden ock
tullas osyrade och sötebröds högtiden.
Andamälet af denna instichtelftn war
sörst/ atludarna stulle paminna s,g
utgangen utur EgypteN/ huru Gud
deras flider darifran hade förloM:
ftdan war Pastalambet en förebild
til Chlistum / hwilket wi se af ~

Cor. 5: 7- 8 Wi hafwe ock et pa-
ssalamb som 6r Christus offrader
för otz: thcrföre lätcr o§ halla Pa-
sta / icke mi then gamla jurdcgen/
d. ä. uti syndcn / ty da när wi lefwe
immerfort i wara jyndcr och dem m--
tet öswergifwa wele / kunne wi imet
tvmda dclachtige af Christo. Tiden
när pastalambet stulle ätas/ war af-
toncn som gick förut för siclfwa Pa-
stadagen Det ärct lEsus utstod sit
lidandc/inföll Päffedagen/ efterGuds
förordning och instichtclst / rat pH
langfredagen/ da Fralsaren led; mm
ludqrna / som firade sin Sabbath pä
lordagen/ plägade när sa ssiedde at

Pa»
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Pasta och Sabbatbs dagen woro
hwarannansanar/ fiytta Pastdagen
pa lördagen/ sajom mange halla fore/
at firas tilllka med Sabbathen/en sa-
dan Sabbach kalladcs afdem dm sto-

re Sabbathen/ loh. 19: zi.MenlE-sus lom han miderkastade sig Guds
Lag/ hwad sielfwa Pastalambets ä-
tande angick/ sa Holt han sig ock wid
Guds förordning/ i anseende tll tlden/
at han hölt Pastamaltlden aftonen
för langfredagen / da han ock af lu-
darna hade bordt hallas. Nummet
eller huset/ där lEsus har atit Pa-
stalambet/ war en annan tilhörigt/
ty egit hus hade han intet har pa jor-
den / Matth. 3:22. Och ar harwld
at marcka/ huw HErren i sin aUwe-
tenhct gcnom ett wist teckn utwijste
detta huset/ för twa stna Larjungar /
hwilka han sände förut.- sä ock/ huruagaren af huset war willig / at emot-
tagalEjum/ emedan han förmodeli-gen waritafdem/ jom hade trodt pa
honom/ och altsa inter achtade Pha-
rlleernas förbäd/ som intet Wille/ at

nagon
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nagon stulle befatta sig med lEsu. Af
det samtalet HErrenlEsus hölt med
sinä tarjungar / mcdan han satt lil
bords / marcke wi / huru Hans kiarlv
ga hiettä / som sstundade ju sörr )U
heldre fulborda aterlösningrn/ har för-
anlant honom tll denna utlatelscn-Jag hafwer lued myckcn astundan be-
giäwt at ata chcttaPastalambetlc.
Scdan nar han jager: Hareftcr stal
jag icke ata thcraf; ftmmaledes, när
han tog kalckcn/ mtet annu at instichea
den Hel. Natwardcn/ utan den kalckcn
jom wid Pastalambcts atande bruka-
des / och sade: Jag sagcr eder / at
jag icke stal dricka thct afwintra köm-
mit ar / in tll then dagcn jag watder
thet drickandcs nytt mcd cderiGuds
rike; sa gifwer han dermcd tilkänna/
at han nu hölt den sidsta malnden mcd
sinä Larjungar / och at han hadanef-
tcr mtet mer stulle omgas med dem
pa det sattet jont härtils sticdt war/
utan de stulle i hmimelen möta hwar-
annan / där de pa et nytt himmelstt,
fit stulle omgas med honom: hwil-

ken
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ken himmeistä fägnad han förliknar
med den lekamliga malttden de da höl«
10/ och med den ftögdefulla ömmnel-
jen dc derwid firade af förlofiningen
utur Egypten / hwarmcd ock den an-
deliga förlo§ningen ifran synden/samt
den fullkomliga förlogningen i him-melen afblldndes.

Uttermera förekommer otz wid lE-su sidsia mältid den Hel. Natwar-
dsens instlchtande/ hwilken l stället förPastalammets ämnde / jom hördc til
gamla testamemsens stuggewärct(Col.
-: 17.) hadanefter afde Chrlstna stul-le hallas och begas/ til aminnelle afHErrans lEsu pina och död - thetta
glörer/ säger han/ til mm aminnelje.
DDI sianne harwid med textensutlaggnmg/ och wele i anled-

ning däraftilwar lärdom ochfornianing i gemen om Chrlsti lidan-
de föra ofi til sinnes efterföliande treomständigheter: orsaken hwarföre lE-jus lidit/ hwad fruckt och nptta wihafwe af Hans! lidande / samc hwaderempel och efterdöme han o§ lämnathasiver nti sit lidande- ~



i. Orsakm hwarföre lEsus li-
dit. Han har inttt lidit för sinä syn»
der stul/ to han war helig och ostraf-
ftllg/ Ebr. ?: 26 loh. 8: utan
Skriften larer at han lidit för o§ men-
nistior och för wara syndcr stul. E-
saias Proph. talar härom salunda-
Sannerliga/ han bar wara kranckhet
och lade uppa fig war sweda - men
wi Hollo honom för chen somplagad/
och af Gudi siagcn och pinter war/
cmenniffiorna mente at Gud strassade
honom sa för Hans egna synter stul.)
Men han ar jargad för wara ml'H-
giarnmgar stul / och siagen för wara
syndcr stAl: ncipsten llgger uppa ho-
nom/d.ä. wara miMmrningars näpst/
och det straffct som wi mcd wara syn-
der haftreförtient; )pa dct wl stulle
frid och genom Hans sar are
wi helade Wlginge allel wilsarch
st säsom sar/ ( harmed bcstrifwes men-
mstwrnas elande.)hwar och en sag up»
pa sin wag/ (d- a. stkte at upfvlla
sinä syndioa bcgiärelser / den ene pa
dct/ en annan pa et annat M) men

HEr-

16 Then Fsrsia predikan
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HErrc» kastade allas wara synder
uppa honom/ (han lat alla wara
synder/ och allaplagor / som synden
förtienar/ Mlom öfwerfalla war Fräl-sare / ) LK. 53:4.5.6. HErren lE-sus är för wara synder stul utgifwen/sagcr Ap. Paul. Kc»m, r«.
l. l^p.;: »8. Christus led cna reso för
synderna stul/ rätMig för orätfar-
diga- För wara synder har ChristuS
lldit/mtet sa tll försiacndes/ at wi
ssole fä lefwa i synd / och ingen sta-
da darutaf hafwa: bort det. Hanossrade wara synder l sin lekamen pH
träd (intet at j'ynden egenteligen of-
ftades/ utan Chnstus ossrade sigsielf
och sin lekalnen i thet at han friwtlligt
gaf sig i döden / men tillika med och i
sin lekamen orachte han ock wara syn-
der pa korfiet/ emcdan de woro de
jamma som honom tryctte och plaga-
de : detta stiedde til den andan) pa
det wi stulle wara döde syndeue/d. ä-
mtet mer hafwa at bestalla med lyn-
den/ utan lefwa ratfärdlghetene/ i.r«e.»: 24. Christus har nemligen li-

P dit
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tit för wara synder / nt synden ffa»
ivarda otz förlänn/ och at wilfransyndsens hmrawälde stole beftms.
Delta fee wi ptterligare/ nsr wi be-
jinne

2. Owad ftuGt och nytta w<
hafwe af Christi lidande / nemligm
i.) Nad tit san bot och bättring:
Ester wi as wär egen förmaga intet
kunne giöra bot och bättring/ sä har
lEsus gmom sit lidande det otz för-
ssaffat/ at wi hafwe fadt medel och
kmft tll san omwandelse / och at war
bättring är Gudi behagelig. Af then
försoniug ssm grnom Christum stied
ar/ härröter det, at Gud hafwer
l ei?ickat ibland H ftrsomngenes ord/
» C«r. 5:19. ock at otz iChtisti namn
prtdisas battrirg/ Luc. 24: 47. Gud
hafwer uphögt lEjum til en höfdmg
och Fräijare / Mat gifwa Ijrael bät-
tring / Giär 5: ? l ») S yndernas
förlatelft. Wi äre genom wära syn-
der och Guds buds öfwertradelje koms
m i ffuld hos Gud och emedan wi
inttt Mm betala wär jyndaffuld/sa

äre
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äre wl komne under Guds rätfärdi-
ga dom och straff: men shrisms har
gen»m sin pina och död ftalst osi ba-
de ifran syndassulden, och isrän syn-

ja at wara synder och feel
imes warda mför Guds dom aused-
de/ när wi nemligen giöre bst och
bättring och nf hicrtat tro pa lE-sum / samt at wi iftan Guds wre-
de och straff warde b«ftlade/och sa-
lunda med Gud försonte. Hans blod
är utguten för til syndernas för-laielsc Then ther asingen synd wiste
( Christuw nemligen ) hafwer Gud
för otz giordt til synd/( d. ä. nl et of<
ftr för jpnden: )pa det wistulle war-
da Guds ratfardighet/ (d. ä- i an-
siende til wara syuders förlätelse ful-tomttaen rätftrdige mför Gud/ ) ge-
nom honom/ 5:21. Där är
ingen fördömelse uti dem som aro i
ChristolEsu / Kom. z:,. Wi war-
de behaldne ge«om hsnom for wretx-
ne/ och wi are förllttemed Gudl ge-
Uom Hans sons död/ Kom ,: 9. 10.
d ä. af Chrisli lldande och död haf-
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we wi den nyttan / at Gnd iniet
' straffar o§ / jom wi tned wara jhn-
der sörtient hafive. Dem trognom
laggs wäl/an ock ftbau de silM jyn-
dcrs förlätelse urhälltt/ mangen we-
derwärdighct; niencn sadan wederwar-
Vghet är inter egentellgen nagot firaff/
utan et läkedoms medel/ och et
halsojamt kortz/ hwilkct genom de»
tröst och huglwalelse/ jom Gud där-
widAlfwer/ nwcket lättadt och lin-
dradtwardcr. Den lekamliga döden/som är et afdeförnämsta lyndastraff/
är genom Christt död och Kdande i
en mgang M det rqtta liftvet förwan-
dlat. ivum. 5.- ,7. ;) Kmft at dsda
synden Ml o§/ och at wandra i et
nytt och hcligt lefwerne Chnsii pi-
M och död sta! dattil ej allena betveka
och upmunua oH/ utan wi sa ock af
Hans lidande saMt af Hans upständel-
st krast och nad dattil. Afo§ sielfwa
hafwe wi eij allena ingen förmaga
til tt hcligt och Gudi beyageligit lef-
werne j utan wi hajwe twart om en
Kaftig bMse i wart förstand i war
wM och wara begiärelstr til alt det

jom
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Dm ondt ar. At denna böi-
jelsen ch fär rsda öfwer ost/ at wt
kunne dampa henne / samt befiita otz
om Gudi behageliga dygder/ det
kommer af Christi dod och pina. Wi
are begrafne med Christo genom do-
pet i döden:c War aamla Menmssia
(därmed förstäs jyndmoch denmedföd-
da ondaarten)är torUM med honsm/
( har igenom Cbrisii ltdande och död
sin kraft förlorat/at hon ingen macht
mer öfwer ost öfwa stal/'' sa wjda,
wl are i Christo lEju.inpllUttads.)
N.OM 6:4 6. 4.)Deu cwiga,saliahe-
ten i- himmelen- Mcnnistiones <von-
maste wiwda uphögd s pa kochtt)M
thet at hwar och en som tror pchho-
Vom ssat lcke förgäs. / utan fa ewln-
mrltglt lff/ ;: 14. 15. Wi mar-
ke widare

3. Awad elempeloeh efterdöme
lEjus osi lämnat hafwer uti sit li-
dande. Dan hafwer lärdt oH i) at
wl stole uda: jäsom Christus maste
lida och sedän i sinä barlighet/
I<uc. 24.- 26. st maste wi ock lida med

ho-



honom / om wi wtle komma med Ho-
llon» til harligbeten/ «.nm. ».- 17.
2 ) Huru wi stole fsrMa osi under
tvärt lidande/ neml- wara sachtmo-znodige taltge och underkasta osi Guds
wilja/ med bönen klaga war nöd för
Gud/ och wara beständige i wärför-trsstan pä honom. 5.) Huru wi ock
fför öftigt stole förhaua osi i wart lef-
tverne / neml. altib wara Gudi lydi-
ge/ alffa Gud och war nasta/ wara
bdmiuke/ Da war nastas bästa/och
Mrna tienä alla memMior. Til alt
sadant har Fraljarcn Christus,ned sir
«xempel welnt anföra osi. Han bar
lacit osi cn efterdömclje/ at wi stoletfterfölja Hans fotspor/ i. p«.H:
s)ch thm thcr sagcr sig blifwa i ho-
nom/ han stal ock wandra/ fajom
han wandradc/ i. wli. 2: 6.

Detta är nu det som wi om Chri-
sii lldnnde i gemen haftve til at achta:
Mett lät osi ock ratttligen betiena osi
af war Frnlsares ltdande/ intet til <a-
kerhct/ utan at wi lare dcraf/ atär-
liänna Hans kiärlek/ at angra och ha<

ta
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Om Christj lidandK ?z
ta synden/ at ero/ at Mna lida/och at tefwa gudeligen. '

Til Merhet mHbrukas Christi li<
dande af dcm som i obotfärdightt trö-
sia sig darutaf/ och trygga sig dar-
wid/samt i anledmng därutaf taga fig
siöire dnsiigbet och frihet at fortfam
i sinä wanliga Mder/ högfard/ egct-
tycke/ egenklärlek/ trätozamhet/salst-
het / menande/ at det har ingen nöd/
at de allehanda styMlser bedriftva/
efter Christus har lidit ssr alla deras
syndcr/ och dem ewig saliMförla-telse och nad förssaffat.Ach M. K. W. wachter eder D et
sädant Satans bedragech / hwarige-
nom han förleder monga Christna i et
sött hopp om hlmmelcni heifwetis af-
grund. Christi Kdande är wal allom
tilgodo utsedt: hanärförssmngenför
hela wcrldencs synder / .i. jok. 2. 2.
och ltsiens rätfärdmng är genom Hans
rckfärdighet kommen öfwer alla men<
nlstior/ Kom. ig. han har gifwit
sig sielf för alla tll aterlölning/l.^im.
2- 6. han är död for alla/ 2. cor 5.-

»5



Den Forsia vredifan«4
»5- Men de som med fin obotfärdig-
het lEjum förffiuta och fömchta/de
fom korfifäsia sig Guds son a nyo /
Lbr 6: De som förtrampa Guds sonoch testamcntsens blod för orcnt ach<
ta/ Ld,. 10. De kunna aldrig/ säwida de mi et jadam tilstand framhär-da/wardadelachtige af det goda/ som
dem genom Christi lidande nrnadt ochstrstassadt är. Men at du säkra men»
nmial förtrampar och förstiuter Guds
Von/ det bcwlses nogsamt daraf/ at
du för dln Frälftres ffulintetwil för-qwäfia den rlngasic begiäreljen uti dit
hierta. Om lEjus/ med sin törne-
krona/ med ssna blodiaa utstrackta ar-
mar/ stodeför dig och ropadeat dig:
Olvndare z fe hwad pina och smatta
jag iider för dina wndcr stul; sastul-le du det doch wtet achta / utan di»
lhndiga lusi och bcgMelse fulstlja- Är
detta icke at sörachta och förtrampa
Guds Son? Dln jordissa nytta/ ära/wallust/ achtar du lanqt mer än ho-
nom hnru wil du da trösta dig afhansdöd och blod?Huru wil du trösta dig af
stzndernas förlatclje/ af beftielftn i-

frän



Om Chnsti lidande.-, 25

ftan syndasirasset / och af den ewiga
saligheten/ da du färstiuter bättrin-
genes och helgellens näd / jom Uwen
af Chnsti lidande härfinter? Om du
wil hafwa det ena / <a maste du ock
ta emot det andra. Det Gud hae
sammanfognt/ kan mennissian intet
atstilja- syndernas förlätelse och hel-
gelsen ifran ftnden har Gud bundit
tilsnnlmans/de kunna ock intet stiljas
iftän hwarannan EUer mon ero detgae
an/ at läka et qammalt stinckande M
pa kroppen dnrmed /at man stryker
et pläsier daröfwer utan uppa/ da
ret innan efter intet warder renat?
Sa ock intet/ at man lik-
soin stryker Thristi lidande och d3d u-
tan efter uppa sst ogudachtiga wasen-
de / och med betta plasiret sinä syn-
derbetacker/ dg siälen inwartes intet
warder rettad och belgad.

Säzom mennistiorna altja under
fin ogudachtighet fafängt trösta sig af
Chnsti lidandcs fruckt och nytta; sa
bedraga de sig ock därmed / at de i
anledninq af en sadan falst fomöttanps Chriftum lamna sin gamla adam



mer tygelen och med stsrre tryWet
forewandra uti sit lssa ogudachtiga
»chende. Hwad kai wara den Heli-
ge Frälsaren mera emot/ än äfwendctta är / at glöra honom til en syn-
datienare/ 2: 17. m draga
Hans nad til läsachtighet/ luä. Lp.
v. 4. at af Hans korsi och döb taga
sig tilfalle at ännu mer synda/ da han
likwäl har lidit / at beftia osi ifran
synden / och det clande som synden
med sig förer? Ach hwad för en 0-
»acksanlhet! Thristus har lidit str o§/
pa det han stulle offra o§ Gudi / ~

ker. g- ,z. och wi upoffre o§ satan
«ch werlden M fulkomckg tienst.Chri-
fius har lidit / pa det han stulle re-
na osi sig sielfwom et folck til egen-
dom / thet sig om goda giarningar
befiitar/ lic. 2:24. L)ch wi jöle ofl
dcsiolncr i trckk och orenlighet/ och
bestlte oH om idel onda giarningar/
och om wi giöre nagon god giärning/
fördarfwe wi den genom stelfbchag ocy
egen äras efter trachtan.

Sassolewimttt mWruka eller
str?
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Om Chrisii lidgnde. »7
fsrachta Chrtsti lidande / utan wi sto-
le Hans lidante anse sa/ at wi deraf
lme (1) m arktänna nans siora kiar-
lek emot osi. Stor och osaijelig är
fadrens kmrlek/ som ineet har ffonat
sin egcn son/ ntan giswit honom ut
för oy alla / «.om.»: ;2. Therföre
beprisar Gud sin kiarlek til osi / at
Christus ar° död för osi/ när wi än-
nu wore syndare / Kom 5:». Ther«
pa ar Guds kiarlek til osi uppenbar
worden / at Gud hafwer sändt sin en-
da Son i werlden / at wi stolom leftwa genom honom/,. IoK. 4: 9. Stor
och obcstrifwclig ar ock HErrans lE,su kiarlek / som et sädant lidande sig
ckagit. Christus hafwer alstat osi/och utgiftvit sig sielf för osi til aäfwo
och offer/ Gudi til en söt lucht/LpK.
5-2. Han hafwer Matosi/ och
twaget osi afwara synder mcd sit blsd/
Upp. B.«- 5. Ingen hafwer sisrrekiarlek an at en later sit lif för sinä
wanner/ w!i. ,«;.-1.3 Och det har
lEftis giordt. Detta stole wi ärMn-
na och befinna/ sa at denna kmrleken

är



Den Forsia Predikan.»«

är stor jämwäl i wärt hierta/atwärd
hierta därigenom warder draget och
bögc til lEsum. Om en annan men-
niikia uti war nöd kommer oH til
hielp / och wardar sig om otz/det räk-
ne wi för en stor kiarlek och walglär-
ning - men Guds Son HErren lE-sus har kömmit o§ til hielp uti war
Ms Mnde/ och utgifwit för oHintee
silfwer eller gull / utan sit egit dyra
blod/ och lidit kortzens forsmadeliaadöd fsr war stul. Darföre börc M
denna Hans kiarlek arkianna ochlware
hierta högt skaua;

Samt i betrachmnde däraf (» )
angra och hata synden/för hwblkensfful
lEsus sä mycket lidit hafwer. Syn-
den som sä hckrdt tryckt wär Frälfare/
fkal intet wara war fagnad lust och
wi stole styggas wid henne sasom wid
ficlfwa diefwulen och helfwcret. Säjnart wi til nagon synd warde reeade
och anfachtade / sa ssole >wi besinna
HErrans lEsu mstandna marter och
chwal /som det star i war Pjallnbok:

Fal-



Faller nsgot argt mig in/tänckr
jag pä pinan tin lc. I jynnerhet ste-
le wi hata all egennytttghet / hwil-
ken last/som wi hördt/ch allenalu-
dam förblindade / utan ock annu i
dag trycker ögonen til pa mangen se-
ende: högfärd / at man har stom
tanckar om sig sielf/ och tycker myc-
wom sig / och sir egit; sielfilokhet /

nt man yaller sig för myckee klsk och
andra för darar; andros förtalande
och dömande/ nar man andras mal
vch glärmngar dem til stam och last
utförcr och wrangwifligen uttyder.
Säzom wi stole hata desin Laster i
anseende til dcras ftygghet och stam-
lighet; altia bör eukannerligen lEju
lidcmde / som han för desin syuder stul
har utstadt/ warcka ho< otz en stor
le>a til dem.

At ängra och hata synden ar etz nog/
wi maste ock darjämte lära sz) at
tro. Om lEsus af kiarlek tll osi har
lldtt för alla wara synder / om han
har lidlt osi til nytta och salighet/och
sm Hans lidande för ch sr fulftmli-

29Om Christi lidande



3» Den fsrsta predikan
git/ sasom det witzerligen ar: med et
offer hafwer han ewinmrllga fulkom-
nat them soin hclige warda / Kbr. 9:
«4. sa hafwe wi iutct at fruckta el-
ler tmfta/ at wi icke fa wara syn<
ders föllatclse / Guds näd och wan-ssap / nar wi med bstfardigt hierta
tage war tiisiycht til Christi kortz.Darföre nar wi til wara syndcrs up-
richtiga tiänsia komne äre/ sä lät otz
intee försnmma at fiy til lEsmn.
Tänck eij du botfärdiga sial! Intetkan jag annu trsjta mig afChnstili-
dande / innan jaq ar ;a och sa langt
kommen i helige sinne och leswerne.
Wäl är det/ at du om ct hellgt sinne
och lefwerne äst bekymrad: när det
är dit alfware / och när du i sanning
dit synda elände ärtMner och besin<
nar/ <a Du i stand at trösia dig af
Christi lidande, hwilket ar nog tilräc-
keligit m afplana alla dina synder/
och eij allena arlätter hwad uti din
jwaga lydna fattas/ utan ock hwad
din salighee och rätfärdighet inför Gud
angar/ endast anses/ ty du tan med

dit



Om Chrisii lidande 3»

dit leswerne/ ehuru heligt det ock
re/ dartil ey det ringesta bidraga/ u-
tan du maste med hiertans ödmius
botsMghet genom trona din Fräisa-
rc och Hans förtitnst omfat-
ta; da kommer alt hwad lEsus bä>-
de giordt och lidit haftver för din ssul/
dig til godo. Där du ännu intet wa-
gat tig / at taga dig del darmaf/ u-
tan lefwat härtilsl en ttäldoms fruchs
tan och raddhäga/ sa bed nu at HEr-ren Wille ingiuta sin kiarlek l dit hier-m genom den heliga anda/ »>om.
5. och bruka den dristighet/ den din
Gud dig förunt/ m du med glädie
ftr watn vtu halsobrunnen / ,H:

i; Som Noachs duftva inte: fann/
hwar hon kunde hwila sin foot uppa/
innan hon kom igen ttl honom i arc-
ken / 1 Mos z- 9. sa finner du sc3
ingen hugnad/ innan du fiyr til lE-
sum/ saloin du maf din Psalmbotz
sinnger: Som ftglar sma / Ntir dun-
dra ma il-i

Chnsti lidande ssal ock! beweka oD
dgM/ MM i4) MMtt lide med

henom
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bonom- Tienaren an
Hans heire/ j 15: 2a. Ester Guds
Son war Frälsare har sa mycket li-
dit / ja mä wl ock lida med honom.När fördenstul nagot lidande ofi til-
ssickas / sa siole wi wörda Guds för-
jyn och styrelse därwid/och intet knor-
ra daröfwer; utan glädiens heldre /
at I liden med Christo/ i.res.4:
1;. Sa mycket heldre ma wl lida
med war Fraljare / jom at wart li-
dande gcnom baus korsi ur helgadt /sa at wi hafwe sior nptta darutaf.
Därigenom warde wi förwarade för
synd: ty then thcr Kder i kiöttet/ han
wänder ater afsyndene/ 1. ?er. 4:1.
Under korsiet läre wi alt mer och mer/
at kiänna t jynnerhet det inwartes för-
darfwet- wart harda sinne warder
mökt/wart högfärdiga hierm ödmiukat
werlden warder bitter och led/ lE-sus och himmeten alt kiärare/ nar wi
med talamod lide. Igenom lidande fä
wi tilfalle at ju mer och mer öfwa ost
< försakellc / i förtrösian pa Sud/ för-
Nögdt och siitta mod / samt fiera dyg-

der.



Om Chrisii lidande ?z

der När den utwartcs mennistian
förgas / sa warder den nwärtes för<
nyad dag fran dag / 2. 4: 16.
Ia under lidande lare wi ock at se
Guds godhets wagar/ och salunda
närmare klänna honom. Alt detta fkal
giöra o§ williga at lida. I jynner-
het hafwe wi at pammna otz af det
siycket >om afChristi lidande förklarat
blcf / at wi med talamod lida ffole/
när wara yatare haswa onda och fal-ssa radssag emot otz / ja ock när wa-
ra wanner warda wara fiender. Desom salundaosipläga/ de synda wäl/
och stola sta fit answar för Gud;
men det lidande som derigenom otz
wcderfars är oH halsosamt och nyt-
tiat/ af Guds sdrsyn och betanckta
rad härrörande/ som ock stal wända
alt til det bästa / Kom. 8:28.

Sidst marcke wi huru wi afChri-sti lidande stole lara 5 )at befiita
oZ sm et Gudellgit lefwerne. Detta
fordrar sielfwa andamalee af den för-
lofining som genom Christum st«edd ar
pa koryet/ jom ar/ at wi skolc war-

C da



34 Tben Brsia predlkan
da stalte i jädant tilstand/ hwarun /
jämte det Gud förlater osi wara jyu-

wi warde förftdde med kraft och
förckaga / at döda wara lustar/ e-
aen ara/ häznd/ okyff branad/ Mc;-
het zc. och at lefwa i sanskyllig ftom-
het''öch mttfurdlghet Det samma
fordmr dck ja wu! ChrPi efteldömol-
ft/ den wi eftcrWa stole/ som war
tacksamhtt cmot lEsum» Sa mani-
aa flag / och sa manga jar war Fräl-sare har fadt widsit ttdande/sä man-
gu förttndeljer ha wi ock til Gudllglt
lefwerne och til tacksamhet. Sasom
HErren lEsus har nent ofi/ sa ffo-
le wi ock tienä honom ps alt satt.
Har uppa hörde wi twänne exem-
pel af historien.- först qwinnäns som
smorde lEzum. Säjom henncs tro
och kiarlek intet bestod i orden allena/
uran i malning och jannlng / sa skal
och war tro och kiärlek til lEjum i
sielfwa giarningen bewisas. Wisa
mig nna tro med tina giärmngar/
lac. 2: ,8. Mangcn tyckerlwäl/ at
han har ratt m starck tro och stor

Mr-



Om Christl lidande. zx
kiärlek til lEsum; men emedan han
intet tienar honom med upttchtigt
hierta / sa ar Hans tro fafung och
Hans kiärlek falfi. Sajom dcn smör-
jclsen hwarmed lEjus smordes war
kostellg och oförfalskad/jamasteockwar
tro och kiarlek <amt war tienst den wi
bewile war Fralsare wara osörfalstad.
Och om werlden ser snett pa otz/ sä
stole wi intet pasta darpa: ty tetta
har altid warit werldsens plagjed/ at
hon illa uptager hwad de froma giö-
ra. Giör en Christelig sial sin Fral-
Me nagon ära cker tienst/sawarta
werldsligen sinnade mennistior daröf-
wer illa tilfteds. Men salige aren
I/ nar menniffiorna försmada och
förfölja eder/ för ratwisans ssul/ (det
neml- Gud gillar och haller för rätt-
wist ) gladiens och frögden eder; ty
edor iön är stor i himmeten /
5. At wi garna stöle tienä wär Fräl<-sare / det lare wi ock af husbondenseziempel / som upps lEju anmodan
genom sinä Lärjungar giarna och twif<
nelsutan. med stor (uprichtig) fagnad

C» M
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gaf sit hus HErren lEsu och Hans
medfölje til härberges. Sa stole wi
ock willigt uplata all war förmaga
war HErre och Fralsare til tienjt/
och intet genom allehanda uriachter
och mwändningarWa at undandraga
otz. Nägon enfallig sial torde fraga.-
hwarmed stai jag da tienä lEsum?
Sw. Tienä Konom medkiarleks giar«-
ningar emot dm nclsta. Du wcst til-
äfwentyrs och tianner nagon siuk eläw
dig och olycklig mennistia/ tienä din
Fräljare Cbnstum uti dm samma:
nar du bewisar en sadan menmstia
godt med enfalligt hiettä Mi Christi
kiärlek/ sa uptagcr din Fralsare lE-jus det som det wore honom fielf be-
wist / och det ar lika godt / som om
du med Maria hade smordt honom/
och med husdonden / som i Morien
omtales/ honom harbargerat. Hartit
förmanar ost ock Guds Ande genom
Esaiam Cap. 58:7. Bryt themhuw
groga titt bröd / och the som elande
tlro/ haf uti hus: om tu jer ennakot/
st M honom/och drag tig icke undan

för



Den Andra vredikan om fotatwaan. ;?

för titt tiött. Och i war
Tu kläd then nakna och lana hus ther
til:c.

Om FotatwaMingen.
Den Andra Predikan.

W)Ärer af mig/ty jag ar mild och
ödmiuk afhiertat, Salunda
talar warFrälsare Matth n:

29 För twaggchanda orsak fful kom
Christus Guds Son i werlden: först
och förnälnmellgen / at han stulle ä-
tcrlssa osi; sedän ock däriämte/ at
han med lärk och lefwerne stulle fore-
ga off. I anleende tll detta senare sä-
ger han nu? larer af mig :t Sasom
han wat mild och ödmnlt / ej allena
i sinä utwärtes athäfwor / utau af
hiertat/ och altla uprichtigt; sn wll
han / at wi beHa dygder af honom
lara stole/ och honom i mildhct/ l
kiärlck / och ödmlukhct cfterföha. Har-tit wll lEsus anföm o§ iamwal med
den fotatwagnmg / hwarom nti den-
na predikan / glfwe Gud med nagon
vpbyggelse! handlas stal.

e^s.



Den Andra prcdikang»
?"?. Wär text kan fördelas förnam-

ligast i desiä twa omständigheter: i-

Huru lEjus twar sinä Lärjungars
fötter; 2. pm de förmamngar och
pammnelser / hwilka han lämnat sin
förrädare ludas.

första stycket af terten han-
dlar därom/ huru lEsus har
twagit sinä Lärjungars fötter-Vesinnom hcirwid / at perlonen somdenna fotatwagningen förrättar/ är

lEsus Guds Son/ hwilken/ andochFadren hade gifwit honom alt i hän-
der / sig likwäl sä diupt förnedrar. De
hwllkas fötter lElus twadde / woro
bans Lärjungar/ syndige menmstlor;
ibland dem ock ludas/ hwilkom dief-
wulen redan hade ingifwit i hiertat /
at han ftulle förrada honom- Sielf-wa twagningen stiedde pä det sättet/
at han stod up / och lade af sinä öf-
werkladcr / sedän lät han watn i et
backen :c At twa fötterna war hos
ludarna mycket brukeligittty de gm-
go osta bara om fötterna där i lan-
det/ emedan deras land war langt



warmare an ware. Men at lEsus
här twat fina Larjungars fstter/hwil-

eljest för den nnWstt och
gemenastc systan / det stledde uti syw-
nerlig ajsicht. Derföre nar Ap. Pe-»
trus l förstone wMe lElu twagnmg
för ssn del förmena / sa swarar Frnl-
jare» - Thet jag giör west tu icke.nu/
härefter stal tu thet fa weta. Sa ät
det med osi menmstior/ at wi ncnM
gen mtet första ofi uppa war Guds
fyftemal och Hans waqar. pch eme-
dan Petrus ännu ylte-mera
de sig/ sa jäger lEsus: om )ag tcke
twar tlg / hafwer tu ingen del med
mig. Harmed förstar Frälsaren den
andeltga reningen: ty sa war Hans
ptägstd / at han af leknmlige tmg M
pa det andeliga. Ga°!om det nu war
nödigt för Ap- Pet. at andeligen blif-
wa twagen aflEsu/ aW borde han
ock wara sin Fräljarc lydiq/ och efter
han i fynnerllgit affcende wMe twa ho<
nom> pä lckamllgt satt / ttlstädia ho-
nom det- Petrus som war af den
swaghet/ at han plagadega förwida/

39Om Fowtwagninqen.



nu pH den ena / nu ater pa andra
sidan/ nar han hörde/ at han mtet
kunde hafwa del i lEsu/ dar han K.
ke blefwe twagen af honom / begia-
rar straxt / at ei allena Hans fötter
utan ock hander och hufwud matte

warda. lEsus laeer honom
första/ at den jom twagen war ifran
sinä syndcr pa andeliglt satt / behöf-
de ingen lekamlig twagning til den
ändan eller för den orsaten stul/ u-
tan det wore alt nog / när Petruslätsin Fraljare efter Hans astundan
twa sinä fötter allenast.

Sedän nu lEsus hade bestäldt den
clrnade twagningcn / ja följer Hans
förklaring däröfwer salydanbc; haf-wer nu jag / som ar eder HErre och
mästare/ twagit edrafötter/astelen
I ock inbördcs twa hwars annars
fötter. Detta Wille lEW altsä lnra
otz darmed at han twadde sinä Lär-
jungars fötter / at ock wl stole inbör-
des twi hwar andras fötter/ hwil-
ket stier/ när wi af kiarlek tiene hwar-
annan / och mtet halle otz för goda

där-
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dömelse/ at sasom jag giorde eder/sa stolen i ock giöra/ sagerhan. s)m
wi wele wara Chrisme / ja stole wi
Hans epcmpel efterfölia. Tienaren ar
lcke förmer an Hans herre: har war
HErre lEsus sig ja förnedrat/ at
han twngtt sma Larjungars fötter /

sä stole wl/ som Hans ticnare wara
wiljom / mtet rakna osi for goda / at
tienä hwarannan mbördes. Fajt en
ock är Förnam och i anseende för
werlden / ja bör han doch wara lE-su tienare / och altja intct räkna det
för gement eller oanständigt / , at be-
wisa kiarlek / och wara tienstachtiq e-
mot alla mennistior/ emedan ock
Hans HErre lEsus/ Guds Son/har
sig sa diupt förnedrat- Ingens hög-
het eller anjeende mmlkas
nom / at man efter Guds wiha och
befalning sig ödmmkar/ man daruti
bestar dcn ratm höqheten för Gud /
när man det ratt glöra kan Detta
stole wi K. W. ej aUena wera/ utan
detta stole wi ock glöra / och harefter

stole



stole wi stalla otz i alt wart lefwerne/sajom war Fralsare sager - om i del-
ta weten/ salige ären I/omlchetgiören. OH ma wi sä mycket hal-
dre tienä war nasta och bewisc honomgodt/ som Fräljaren ytterligare bety-
gar och jager: hwilken som undM
ihen jag sander/ han undfar mig:c-
han wil saja: den som gisr godt at
«agon mm Apostel och Larjunge/ eUer
nagon annan ftom sial/ eller eljest i
gemen ät sin nasta i mit namn/ när
fag henom tilfalle daml gifwer; Hansgodhet wil jag sa wäl uptaga/ likasom den wore emot mig sielf bewist /
och det goda <om mig bewisas / det
bewises ock mmom Fader. derförestal
han ba en stor lön. Där je wi /at
närwi afuprichtigt hierta och afkiar-
lek äre war nasta / i synnerhet Chri-
sieliga mennistior/ tit tienst/ at sadant
intct Zr förlsradt/ utan wardcr Ehristo
sielf bewisadt/ och af honom wäl be-
lönt - det i hafwen giordt enom af des-sa minsta minä bröder / dee hafwen
i ock giordt mig/ äro lEfu ord afMatth. »5:40. Dee
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Det andra stycket handlar om
Förradarcn ludas / och de förmanin-
gar Frulsaren honom gifwlt. Wi
marcke /m lEsus dcha förmanin-
gar giordt med bedröfwelse och med
kmrlck. Han wardt bedöswad i an-
danom. Bcdröfwad war Fraljaren
öfwer Jude ondsta / intet med för<
tret och otälighet som wi mennistior/
utan han bedröfwades med en helig
bedröfwelse At lElus mcd kiärlek
pamint ludas/ aringen twifwel up-
pa: ty han wit icke at nagon stal för-
gas/ utas at hwar och en omwän-
der sig til bättring/ 2. Pet 9.
Hans kiärlek je we jamwal darutaf/
at han wid hela sin förestälning ineet
namde ludam wid namn / utan sök-
te at röra Hans samwete sa at de
andre intet kunde märcka/ om hwemhan talade; ja ock/ at han med med-
ölukan beklagade Jude olycka.- We
then mennistio/ qenom hwilken men-
nistiones Son förradder warder. Pa°-
mmnelserna och förmaningarna som
honom gafwos bestodo darutt:at f3r-
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män wr twädde Hans <ä wät
som de andra Lärjungars fötter / och
lat honom märcka / at fast han pä
lekamligt satt war twagen/ at han
ända war oren,- sa förcstälte ockFräl--saren honom pä det tydeligaste, hu-
ru Hans synd och ogudachtighet war
ganffa stor. Ibland annat betienar
han sig af desiä Skrfftenes ord:then
lher ater bröd med mig/ han tram-
pade mig medssnfot; och wll ja myc-
ket jäja : ludas min Apostel som har-
tils wanligen lned mig omgadts/ och
af mig mycket godt atnutit/ han
warder mig en sadan otrohet och o-
tacksamhet bewisandes / at han mig
forrader i minä fienders hander- Sa
garder annu / ej allena ibland ofi
mennistior/ at man osta föder ormen
i barmen/ utan war Gud han kiöper
sig ock mangen fiende med sinä egna
penningar: mangen nar Gud har
gtordt honom godt/ upjätter sig sedän
emot Gud / och trampar honom och
Hans bud med fin fot.

Chrisli Lärjungar / nar de hsrdeFräl-
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Frälsaren sä mycket tala om sin för-
radare / blefwo dareswer bestörte och
Ma tilfteds. ehuruwal lEsus /

i jynnerhet uppa lohannis tilfra-
gan/ som lag wid Hans bröstttylw
darna/ när de höllo maltid / lago uti
befynncrliga jangar wid bordet/ pa
det jättet/ at dm enas huswud war
jamt wid den andras bröst / lutan-
de sig wänstra armen) tammeligen
när utmarkte hwem jom förradaren
war; sä förftodo Larjungarna det doch
intct/ emedan det intet kunde salla
dem i sinnet/ at nagon af deras an-
tal stulle wara ja oredlig. Men huru
uptog ludas förradaren sielf Chri-
sti förestÄning? Sels med strnmb
achnghet ,ry nar hwar och en
fragade om sig/ om han wore
den jom en ja stiandelig giarning be-
driftva ssuUe / ja fragar ock ludas
med: Dels med et förhardat mod /

i thy at han alla HErrans lEju för-
maningar förachtade/ och efterdief-
wulens upaggiande styndade sig m
fulborda sin onda giärmng. Men ae

HEr-



46 Den Andra predikan

HErren sade til honom: thet tu giör/
giör snart; mga bcfalningsord/
utau han wil Ma : estcr ingen war-
ning hiclper/ ia gack/ du stal i sinom
tid wal Ana huru llia du har giordt.
Imedlernd fägnar siZ Fräisaren afhen
srsgdfulla utgang / som pa Hans li-
dande föha stulle / da han säger: nu
är mennisttoncs son förklarad
lag warder/ wil han scha/ af min A-
postcl förräd/ af mina ficnder försma-
dad och korsifast / sa ssa! doch en stor
härlighce följa pa alt mit lidande: Gud
stulle ock gcnom Hans lidande ärad och
pnsad warda / ty däruti framlyser
pa et bejynnerligit sätt Guds barm-
hertlgbet / ratfcrdlghet/lannmg/wis-
het och alsmachtighet (

Men at han mlar om sit för-
klarandc / sajom det rcdan hade gadt
för det giorde Hans fägnad och
förtrosian/ emedan han wiste/ at det
jnare stie stulle.

Utaf det som nu ö//?<"-/e»
förklarat är/ssole wi behMa twanne
lardomar.-

«.At
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i. 3it wi ikole deftita osi om
kimlek oO ödmiukhet. Därpa fyf-
tar hcla fotatwagningen dm lEjus

pa ssna Hpostlar/ m wl nem-
liqen stolelara af honom kiärlek och
ödmiukhet-

Klarleken stal i Mnerhet bewlsas
emot de fatttga och nödlldande / jem
Job lilger Cap. 3'-' '6. f. Hafwer
zag them torftlgom Mnekat hwad the be-
giärade,och lätit enckiones ögon försmäch"
ta.'' hafwer jag Htit min beta allena, at
then faderW icke ocksa hafwer ätit ther
af? Ty ifrän minom ungdom hafwer jag
hallit mig sasom en fader/ ock alt ifrä
mitt nioders lif hafwer iag giarna hua-
swalat. Hafwer lag nagon sedt fsrgas_,
therföre at han icke hade kläder, och lä-
tit then fatt ga gä ostyldan? Haswa icke
Hans sidor wilsignat.mig, ta han af min
lamssin wärmad sastolewi
bewisa kiarleki gemen emot alla men<
Mior genom tienstachttghet och wal-
giörande; za alla wara sysior/ somware ämbete otz palagger/ stole wi
gwra salom kiärleks wM/ jemApo-

sielen
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stelen säger: genom kiarleken ticnar
then ene then andrn/ 621. 5: ,z Wa-
rer tienstachttge inbbrdes hwar och
en med then gafwo <om han haftver
fadt 1 4: i c). Medan wi tid
hafwe/ lat o§ giöra godt emot hwar
man/ (-2! 6: iv.

Denna war tienstachtighct stal här-
röra af Guds och Christi kiärlek / at
man wil tienä och ärn sin Gud dar<
med/ och cj af egennyttighet / at
man da allenast wil wara sin nasta
nl tienst / nar man scr sin cqcn goda
nytta darwid / eljest «ldrig ty e hu-
ruwal at det ar bllligt / at war na-
sta för war giorda tienst wijsr sig
lackjam / enkannerligen/ at wi af
wart arbetc hafwe ware lekamliga
uppehalle,- sa stole wi doch intet se
pa war nytta <a/ at wi aldrig desi ut-
om wele giöra godt / i synnerhet e-
mot den/ som war tienst behöfwer/
och intet kan belöna ( ,4:14-)

Ia en jadan tienstachtighet stole wi
bewlsa jämwäl emot wara owänner:
Wm lEsus han twadde sin förrada-pes
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res lude fötteri altsa ssal du öck/om
du wil wara Christi eftcrföljare och
Hans wan/ giöra din siende ge»dt-
Alffer edm owanner/ gisrer wul e<
mot them jom eder ham/ har Chn>
stus bcfalt Matth.s:44. När du det
giör / sa samlar du glödande kahl pck
owannens huswud / och kan til af-
wentyrs pa detta sättet honom til för-
sonlighet och wanstap beweka. Mm
om han wore obeweketig som lutas/
sä lid det täleligen med Christo/ och
gior anda godtnar du kan: din Gud
stal dtg destomer walsigna. ( Ordjp.
25: För Gud ar det en ära/
at giöra godt och lida onde: sa har
ock lElus giordt allom godt/ och li<
dlt orat och otachamhet.

lamte kiarleken lar af lEsu öd-
miukhet. Odmmkhet ar/ at wi all
werldflig ära försake: wi ssole sörsa-
ka ej aUena en sadan ara / som o O
inter tllkommer/ utan ock den efter
menniffiors sätt otz tilhör / och inter
lam warb ständ ellcr werldsiiga anse-
ende hindra osi at giöra det wa°r na-

D sias
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stas kiärlek af otz fordrar. ödmiukhetsr, at wi hafwe rmga mnckar »m o§
sielfwa/ och all war egen hdgachnnng
borttasto / men däremot andra men-
Nlstior högtachte.

Hwad ar K. W. all werldenes a-
ra? n wäder/ en rök/ et damb-Och
hwad äre wl mennistlor? mull och
affa/ Syr. i«: 9 ja, imet/ ?/. ?9t
6.62: lc>. Därföre oin nagor later
sig tyckia nagoe wara / andoch han
inttt är/ hanbedrager sig fielf/Gal.
6: 3. Gud star emot de högfärdiga/
«. Pet. 5- De hafwa icke nagon tid
hehagat honom/ ludiths9'- »6 Och
fast de en tid bulra i wellden/ under-
stundom jamwälkommahögt op/an-
dra menniskior til straff och landet til
en plaga/ st warda de doch snart til
intet/ och fa en nnda med förstrae-
telse Ps. 73.19. Job. «4: »4- Hög-
ftrd lät fördenfful icke rada i dtt hiw
ta eUer» tinom ordom: förry hon är
<n begynnelse til alt fördärf/ Tsb. 4:
«4. Mfiitom ossfast helvre efterlE--
zu'Wmpll om ödmiulhet.' Mr eder

hgrdt



hardt wid ödmmkhctena/ the ödmius
ka giftrer Gud näd/ i.
Hwar ock en ware sä ttl sinneS som
eck Cbnttus lEsus war/ hwilkenför-
nedrade sig siclf: at intct stier med
lif elkr fafäng aro / utan med öd<
Mlukhct räkne hwar then andra yp<
päre än sig/ Phil ».- En Cbrisien
skal wara öfwer alla mennissior/ i
ja matto/ at hau bade dcras högacht-
nmg och loford/ sa ock deras försmä-
dande och sörachtande förachtar/ och
bekymmrar sig ei om deras omdö-
men/ behag eM misihag / utnnwin-
lägger sig allena at bchaga sin Gud/
och at ha godt omdöme hos honom:
han bör ock wara undcr alla menni-
stior/ fa at han i ödmiukhet är allom
til tieust/ för Guds bcfawing sch för
kiärlcken stul / och intet mbillar ssg el«
ler altundar/ at wara battie och för-meran andra

Sa är K. S. wär Christeliga lärm
men huru är det med wart lefwerne
beffaffat? Ach hwem är somlatersig
warda om den sattiaa/ Ps. 4l,Hwem

D» är
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ar An wll tienä dm andra utan stt
intrUe? Huru mangen gang finner
icke en nödstalt oöfwa / dumba/ halta
lama och blinda för.fig/ dar icke egen-
nyttan giördem horandc/talande/ga-«
ende och seende? Och burn mangen
tyckcr icke om sig och strachmr alla
andra? Den ene af mcnnMorna tyc-
ker/ at han ar lardare och förstandi-
gare/ mera waltalande/ af bättre
utseende/stionare/ dygdigare och ssic-
kellgare an den andra; en annan tyc-
ker om sig för sin rikedom/ för sinä
hus och gardar / för sit husgerad /

för sinä wida käpor(Bar. 6. zo) och
mamlm ( Es. ?- 24.) en annan sör
sin landsort där han 6r födder/ an-
dra bröstasafsitstand/ af sin siächtoch harkomst (Es 19: n.) af sinä
inbillade heoersgrader/ af sinä gyn-
nare / och af det onscende de mena fig
hafwa wunnit hos höga och laga. O
I usielmennistior! hwi hafwen I lä-
tit den kiarlekslösa och invilsta anden
«f helfwetlt mtaga och bedära eder?
Besinner/ hum Guds Svn edcr HEr-re
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re lEsus utstiamt eder stychet och
stälthet därmed/ at han twagit sma
Lärjungars föttcr. ia bcsinner/ huru
han jämwäl/ det jom annu mer ac/ har
lidlt kor§ens försmädeliga död förcder
wälfärd och salighet siul. Sä ftame
i intct laten denna Hans kiarlek och
ödmiukhet hcweka eder M samma dyg-
der; sa ffolen iweta/ athanaldrig
wil kiannas wid eder. Bcsinner ock/
at Mrlekenoch sdmmkhetcn har-stlWhet ro och godt famwtte med sig>men
at hata twaras och wara Mt och
wred P 5 io. det. förcr oro harmoch förerer med sig. Nu/ om r wil--
jen höra Christo til / och om i aflun-
den hafwa et rollgt och ratt förnöj-
Kgt lcfwerne; sa battrcr eder/ och win-
lagger er om kiarlek och ödmmkhet.

2. Ar M stole wara bekym-
rade darom/ at wi andeligen af
lEsu mäqe renttvaqne warda.
At den audellga reningen ar o§ höge-
ligen af nöden/ det lare wi af Cl)ri-
sti ord: om jag icke twar tig/ haswer

tu
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w ingen del med Mig; ja ock af Upp.
H,: ««, där det betygas/ at i det ny«
Jerusalem / d. ä. i dcn himmelsta ja-
ligheten/ stal intct inkomma det som
bejlmtteligit är / eller thet stygq.lse
giör och lögn. Fragar nsgon/ hwar-
uti den andeliga remngen bestar? Sä
är atwcta/ at til den andeliga re-
ningen hörer i. Syndernas sörmtelse/
at Christi blod renar wart samwete i-
han the döda glärningar / Ebr 9 d.
a- at wi genom Chrmi död och blod
ärhalle wara synders förlatelse / och
tvarde fä i wara jamwetcn besrcdade.
2 Helqcljen iftan synden / at jynd-
ftns wälde bry< es / de onda lustar och
beMreiser angnpas/ och alt mer och
mer undsrwfwade warda. lag wil
giuta rent watn uppa edcr :c. och iag
stal gifwa et nytt hierta lc ochgiöra et sadanr folck af eder lom i
min bud wandra/ och mma rckter
halla/ och thereftee giöra/ jägkr
HErrm Ezcch. ;5: 25. 26. 2?.Här
ftagas om dcnna rcnmgen är fullkom<
men? Sw Fssntttnde til syndernas ssr-

Utel-



latelse är hon fulkomlig; mm ianseen^
de til helgclsen ifrän synden är hon <

detta Kfwet ofultommen. Svndlens
wälde och regemente warder wäl bru«
tit/ at synden imet är wällig öswer
osi/ Nom 6: 14. Men syndsens root
blir qwar / anfächtar och near
ost til det onda/ förleder otz ock ofta
oförjedt och emotwar wilja och upjat.
Häraf kom det at Ap. Paulus kla-
gade / at det onda ladade wid hpnom/
Rom. 7: «l. s)ch Syrach sagenEap.
27: 5. Hwad mennistian tagrr stg
före / läder ju nagot orent therwid.
I anstende härttl fager ock Salomo

2o: 9. Ho kansäja- lagär
renimitt hiettä/och klar iftän minä
fynder? neml. fulkomligen reen tftan
syndafördärfwet. Doch warder jam-
wal sielfwa syndaroteu och fördärfwet
i himat angripit och underkuswat /
och ju mer och mer förjwagadt- Syn-
dakroppen / därmed förstas det in-
wärees fördärfwet/ stalwardaom
intet/ ja wida/ atwi icte tienä sto-
le syndene/ Rom. 6: 6. och at wi

dö-
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töde kiötsens giarningar ( mcd kiöt-
tet firstas ater synda.fördärfwet)med
andanom / d. a. genom de andeliqa
traftrr Gud osi forlant/ Rom. 8:
i? hatande den bejmumde kiöttsens

kiortel/ Ep. lud. v 23. aftlädande
ofi dm gamla mennistian med Hansgiälningar/ <om aro wrede grymhct
ondsto forzmädelse stamlig ord; ochMdande den nya mmnistian / thenther förnvas / til Hans kunstap och
beläte/ ftm honom stapat hafwer/Col n 8. 9. 10.

Widare stole wi bttancka/ hwad
lom fordras af oH/' om wi wele bliftwa delachtige asiden andeliga renin-
gen. Först fordras/ at wi arkianne
war orenhec. Menniffiorna plaga ge-
menligen tancka och saja- lagärin-
eet oren / iag haller mig icke imil
Vaalim / ler. 2: -z. De ursächta
och bemamla sinä synder pa alt M.Det ar ct ssachte <om sig tycker rent
wara/och aro doch icke ifta sinom track
rene'twagne/ sDrds. 30: n. Mm
ttNa desin mennistians mbilningarma-

te
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sie warda nedersiagna/ ja at honup-
«ichtigtarklänner och bcsinnar/ hum
as hinnes hicrta utga onda tanckar/
hor / bolery / mandrap/ stöld/ ging-
het/ jwck / Mghet/ omchtlghet/
ondt öga/ hadclse/ högfard (stort
tycke om sig allena och alla andras
föracht) galenstap/ Marc, 7:21. 22.
Wi maste tilsta at wi wandrat i 0-
renom lustoin/ 2. Pet. 2: io. tient
wara begmrclser/ och mangahanda
lustom/ och wandrat i ondstaochaf-
wund/ hatste/ och h«tat hwarannan
mbördes/ Ttt. ;. z. och huru bade
wart sinne och jamwete warit orent /
Ttt.«: 15. Wi maste läm ste/ hu-
ru wi warit swinen like/ som i oren-
lighet och track söka sit nöije: du ma-
ste beklayna/ at du under dina prach-
tiga kläder hyst et fuult och orent hier-
ta / som warit en dieftabomng/och de
omiß andars naste och tillM( Es 1;?
21. 22. ) och huru jamwal alt det go«
da / som du fonnmt dig hafwa giordt/
bar warit sasom et orent och befiac-
kat Mde/ Es. 64: 6. Häröfwer ma-

ste
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ste menm'stian hapnlp och forsträckas/
och lara at bedia af hiertat med
vid: Gud war mig nadelig efter tina
godhet lc. Skapa i mig <3ud et rent
hierta lc.

Mm om det därtil komma ssal/at
wi neml. war syndaorenhet ärkicinne /
fä stole wi hälsojamma förmcmingar
och warningar aldrig sorkasta. Wi
hörde huru ludas alla Fräljarens pa-
minneljer afstog,- men huru olpcklig
han därigenom wardt/wete wi. Nar
wi goda paminnelser och warningar
förkaste / sa sar den onda andan alt
mer och mer macht öfwer osi/ och
zvart hierta warder alt mer och mer
förhardat/ afwen som det stiedde med
ludas. Därföre scer til at til af-
zventyrs uti nagon as eder M ar et
arat sch otroget hierta / soni trader i-

lefwande Gud. Utan förmaner
<der stelfwa alladagar/ sa Ungethet

i dag/ at ingen ibland eder
blifwer förhärd genom syndencs be-
dragelse/ Eb. z. n. i;. Mr wi af
Guds ord höre nagon synd bestraffas/
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fä stole wi mcd Larjungarna ftäga -

ar thct jaq ; När tu höm talas
om oratfärdightt/ sa tänck efter/ om
ock ickc orätfardighct fins hos dig:
hörer du talas om högfard/ duru men-
niffian behagar sig sielf/ och sig fielf
htzgt achmr< ler- 4»: '4- Ez. 27: j.)
och trachtar efter loford och beröm?
<a om ickesadana stogZel»scr lämwnl finnas hos dig. Nar du
om dcsta ellcr andra dina fcel blifwer
panMt/ sabetänck/ m lE,us dH
ftm sir dörena och klappar / Upp. ?:

20. Gud utracker da sinä hanher til
lig/ Es- 65: 2. och wil loc-
ka dig til battrinq. Tacka honom f3r
Hans godhet / at han fa bemödar sig
med dig / och wardar sig om din siäl
och salighet.

Icwte det wi wära jpnder arkianne/
s, fordras tll det andra non til war
rening. Genom trona rengiorde Gud
Hedningarnas hierta / Ap Giär. 15:
9 Genom tron warde wi renade/sa Kwad ratfardiggiörelscn eller syn"
dernas förlntttse/ som hwad helgelstn

lM
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ifran synden angar - ty tron omfat-
tar lEjum / af hwilken bade syndcr-
nas förlatelse och helgelsens nad har-
fiyter. I aren aftwagne/ iärenhel-gade/ i aren ratfardtgade / genom
HErrans lEfu Christi namn / ochgenom war Guds Anda/ i.Cor. 6.-
»l. lEsus hafwer Mac osi, ochtwa-
git otz af wara syndor med sit blod /
Upp. 1:5. Om de jalige i himmelensägs fördenstul/ at de hafiva twaglt
sin kläder/ och glordt them hwlt t
Lambjens blod/ Upp. 7: '4 d a. de
hafiM genoin en uprichtig tro sökt
och fssnnit i lElu förlatelse och nad.
Detta anser ock David/ tä han be-
der: Skiara mig med Isop/ at ,ag
ma rccn warda/Ps 51: 9. Med det
erdet Isop anser han offrens blod/som med en Isops qwast stancttcs
omkring / men offrens blod afmalade
och förestalte HErrans lEsu blod.
Han ar osi af Gudi giord til wisdom/at wi genom honom uplyste warde;
til rätfardighet / at wi genom honom
fa wara jynders förlatelje / och warde

befri-



befriade iftan Satans och samwetets
antlagan ;nl Helgelsc /at wi genom
honoln sä nad cch traft / at wachm
o§ för synd/ och lefwa i et Gudftuch-
tigt lcfwerne , nl förloWing / at wi
anttligen warde sulkomligen fölloMe
ifran alt ondt/ i en salig död/ och
ftögdefull upstandelje/ i. Cor, 1:30.
Til det Tredie: at wi äre Mge
under kor§et: ty pa det wi <a myc-
ket battre mage achta pa Guds ord/
kiänna war synd/ öfwas i tro/ och
handföras at döda wara lustar/ sa
maste Gud bruka korret Föran wi
spakte warde sare wi wilse/ men gie-
nom korsiet läre wi at halla Guds
ord/ Ps. 119: 67. Sär( d. 6. när
man warder siagen och tuchtad)för-
drifwa thet onda/ sch hcla hiertans
stada / Ords. -o- ;o. Gud mast«
giöra osi mkarada uti bedröfwelsens
ugn/ Es 48- »o. lEsus maste sit-
tia och jmälta och säja filfttt.- han
maste faja och ränsa Lewi söner lika
som silfwer och guU/ om de stola of-
ftg spisoffer utl ratfärdighet HErra-

nom/
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nom / Mal' 3. ;. Nar nu Gud til-
skickar osi nagon wedcrwärdighet an-
delig eller lckamllg/ sa stole wl under-
kasta osi Hans twagning och renlng /
och intet förwägra honvm thet /at
han twar och renar osi.

Tll det fierde fordras af osi etl
alfwarlig fiit och ahaga om et nytt
och heligt lcfwerne War rening lom-
mer wal af Guds nad allena/ mm
intet mä menmstian därföre warasom en stock/ utan bon mafte genom
Guds nad wara Mg och battra sig/
Upp ;.- »9. Darförc warder ock mm-
mstian uti ssriften förmanad at rena
sig: twar edcr/ giörer eder rena/läg»
ger bort edart snda wäjende ifran min
vgon lc. Es.i- 16. Sa twä nu Jeru-
salem dit hima ifran ondstone/ ler.
4: 4. Rener edra händer i syndarc /
och ränler edor hierrä i osiaoige/lal.
4:8. Giörom osi rena af all kiötsens
och antans besmittelse/ 2-Cor 7:,.
L)ch nar wi en gang äre rentwagne/sa stsle wi se osi före / at wi intet a«
t«r a «yo M osi i tracken/ ». Pet.



2: 20. Utan fulborde helgelsm i Guds
raddhaga/ 2. Cor 7: i.

Sl«teligen hafwa alla uprichtiga
siälar at hugna sig daraf til sin trösi
och upmuntring: at sasom lEsus
twadde sinä Lärjungar som annu wo-
n» bekaiade med mycken swaghet/ sH
wil han ock rena o§ / allenast at wi
intet genom ftamhärdelig obotfardig-
her förmene honom det och dra os
undan / som HErren klagar hos Ez«.
24.- iz Tin orcnhet ar fa förhard/
at om jag an giärna Wille ränsa tig/sa wilt m doch intet lata ransa tig
ffran tin orenhet. Ach at denna klngan
Mtet mätte drabba lämwal uppa ofi
tll större delen! WiUig är lEsus pa
sin sida m rena osi iftan wara lyn»
deri och när han renar osi/ sa gier ha»
oH med det samma kraft och nad ar
wi kunne efterfölja honom ikiarlek vch
ödmwkhet. Och i himmeten stal han
ftaUa bg fulkommeligen ostmsseliga och
obesmittade i sin Faders asyn/ at wi
wi mgen fiäck eller ffryntto haswaffoleEph.s:

Om
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s)m wi majie lida wederwärdighet

och anfachtning/ sa hafwiwi at hug-
na o§ daraf/ at wi i och genom lidan-
de stole warda förklaradc / och uppä
wart lidande stal följa en qod och har.
lig utgang/ jom stal förlagga och til
intet glöra alla wara giorda bedröf-
weliga förestälninlar; ja uppa war
bedrofwelst stal soija en ewig och öftwer alla matto wlchtig härlighet/ 2.

Cor. 4: !7- emot hwiken denna tldsens
lidandc ar för en ringa ting at achta/
Rom 8'- 18-

s)m wi ock masie lida af wara eg-
na / sajo «n det ofta hander l werldcn/
at mennlstlones egit husfolck warda
hennes fiender/ '«.- z 6 och en
broder undertrycker den andra/ och en
wan förrader den andra/ ler. 9:4.
Sa lat otz komma ihag at detta af-
wen handt Fralsaren Christo: han
stal hielpa otz / at wi alt wät igenom-
ga. Wi jucke af war Psalmbok: Ve-
wara otz för syndamen/ när korOcttrycker:c.



Om lEsu gängtll Gethiemane. 6,
Qm lEsu gänq til Gechsemane.

Den Tredie Predikan.ock otz ga/at wl mä dö med
honom. Nro Apostelens Tho-me ord/loh.n: i6, lEsusWille ater ga in i ludeen/ at upwäc-

ka den döda Lazarum; men Hans
kayungar afradde honom det/ i an-
ftende den fiendstap ludarnabaro til Fralsarcn/ och nyligen hadewijst därmcd /at de hade wclat stena
honom. Men nar lEsus ändä intet
andradc sit uplät/ ja säger Thomastil sinä medlariungar: lck ockosi ga/
at wi ma dö med hottom. Han sä<
gcr delta med misinötze/latandes för-
sia/ at emedan lEsus nu ater Wil-
le gä til Jerusalem/ sa kunde honomoch Hans Larjungar mtet annat än
döden förcsia. Huru lEsu sidsta gang
til Jerusalem warit Lärjungomen mi§-
hagelig/ det see wi ock af Marc. io:
32. dar Ewangcllsien sagcr: L)ch theworo pawagen/ gangandeup tille-rujalem / och lEsus gick för them /
och the woro förstracktt/ och gingo ef-E ter
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ter hönom/ fruchtande sig

EKurunu ChrlstlLarjungar woro il-
la tilfrcds mcd Hans resu tillcrusalcm/
döch när Fral<arcn dlt kommcn war/sa fa wi af den tcxt / som af
!M. förklaras ssal/ förnimma/ hu-
ru i synnerhet Apostelen Petrus/ och
efter Hans erempel jamwal dc andre
Läriungarna/försakrade at waraChn-
sio twgna / oin det au
deraslif.
M dctta kom afderas obetänck-

samhet Wi stole af dem lara/ at
m hwarcken af fruchtan och räddhä-
ga stole undandraga otz/ at dö med
lEsu/ och at lida med honom/man
upmuntra osi mcd beredwilligt htcrta
m giöra honom föhe: ej Heller stole
Wi 'med förwaqentet lofwa förmycket
och drista pa osi sselfwa/ utan arkiän-
na war jwaghet/ och anhälla war
Gud om Hans nad och bistand.
kIop.ONF war narwarande text

JM hafwe wi at bctrachN:
i. Christi utgang til ol-

loberget och örtegarden Gethjemane;
2. Hans



Om lEsu gäng til Gethsemane. e?
2: Hans medfölje / som beffrifs afdesi felachtighct/ föreftaende faxa/samttröst och hugnad.

Först hnfwe wi at tala om lE-su utgang til oljobergct och örtcgarden
Gethsemane. Sedän lEsushadcä'
tit Pastalambet/instichtat den Hel.Nattwarden / samt med manga ord
lärdt cch sörmanat sinä Larjungar /sa stedoe denna urgangen Och när
the hade sagt lofsangen zc. Dtt war
hos Indarna brukeligit/ när the ha-
de atit Pastalambct/ at de sungo
nagra tacksajelse Psalmer af David s
Psaltare.Detta har afwm wärFwl-sare Hierot tillika med fina Lariungar/
och lardt oH darmed/ at wi ockgiär-
na ffole lofwa och tacka war Gud /
wid alla tilfällen: enkannerligen stole
Wi lofwaGud for atcrlösningcn/hwar-
lgmom wi lfran syndscns och satans'
eraldom äre förlosiade: tackcr Fadre-nom / som osi hafwer beqwama giort
til at delachtige wam i the heligas
arfwedcl i liuset, uttagit
hafwer isra. mörchens och

E 2 haf-
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bafwer försatt G uti sins alstclige
Sons rike/ Col i- ,2. ,;. Talan-
dcs emcllan edcr/ i Psalmer/ och
t ofjangcr/ och nndeliga wi»or/ siun-
gandes och lpelandes HErranom/uti
edor hiettä/ Eph. 5: H9.

iOrtenZdbt lEsus M/ war oljo«
berget/ so,n war et stycke utan för
staden Jerusalem bclägit/ och kaVa-
des oljobergct för de oljotran somworo. War samma barget/ dar

tilförcne hade hal-
lit sit mtag til Jerusalem / da folcket
honom med gladie emottog? det war
ock famma barget/ Ladan han efter
sit lwande stulle upfara til himmelen.
Där war Frulsaren osta wahn atwi-
stas/ loh. 8: i. Luc. 2,.- ;?- Mt
gick han ock nu/ intct at giöma s,g
för sinä fiender/ utan at begynna sit
lidande i örtcgärden Gethsemane/som
lag bredewid olioberget/ och dar un-
dcrga dm blodiga swetten och döds-
Kimpen. Wagcn den han gick/war
öfwer then backen Kidrou. Kidron
war en llten back som fiöt genom en

mörct



Om lEsn g.ing til Getlisemane. 6,

mörck dahl emeUan ohobärqet sch le<
rujalems stad: öfwer denna bäcren
hade David tilförenc gadt gratandcs/
da han af Abjalom wardt strföld/
«. Sam. 15: »3. ?o. denna samma
wägen gict nu Davids son/ HErrcnlEjus/ til sif lidande/ twiftveis u-
tan med en ängsiig M/ emedan han
wisie/ hwad for bedröfwelsens ström-mar honom wid Hans förestamde li-
dande. öfwerga stulle.

Tll det anvra wcle wi bessada-
mcdfölje-/< jom bestod af Hans

Lnrjungar / förutan ludas/ ty han
war Mm IClm ömgards' sällstap
bortgmlgm. Tre omstandiMttr haf-we wl-. ak märcka angamde. Larjun-
garna:

I. Deras swllghet och felachtigtet.
En swaghet och silachtighet wardct/
at de twistadc med hwarannan om
förnamsta waldct uti Christiwcrlds-
liga rike. Orsaken hcktil war den
förutfattade meningen/ den de umfden Pharismsta laran hade insupit ochännu intts kunnat ifran sig studda /



Den Tredle prcdika-n7»
at nemligen Messias stulle upratta
<t stort werldsiigit konungarike pa° jor-
dcn. Ester de ,nu hörde lEsum sa
mycket tala om sm död/ sa Wille de
komma öfwerens/ hwilken as hem u-
ti hans förmcnta werldstiga rike stul-
le wara förnmilst och masiradande.
En swaghct och felachtighet war det
zamwal / at de gaswo ja stora för-
säkrmgar om sin stadlghct: da Fral--
farcn sade dcm förut/ at de wid
hans.lidande stulle honom öfwergif-
wa / och sasoin far utan herde för-
Mngras/sa betygade Apost. Pettus/
vch mcd honom afwen de andre Lar-
jungar/ at de Wille ga med honom

bade l hachtclie och i döden- K-ste
S- I stolen mtct förundra eder öf-
wer dnma Lärjungarnas felachtighet:
ftr in l cdcrr cM'hiettä/ sa stolen i
finna dcha samma ftcl hos eder siclf-
wa i Tngt högre Af hwad
vrsak LarMgarna twistade om för-
nämsta wuldct/.det börden i, men af
hwad orjat härrsrer °cder tratosamhet
och Mm oln förnamsta anseendet?

af



af inbilmngen/
at I eder sielfwa allena hogtachten /
men aUa andra förachtcn. Det hos
Larjungarna war en enfalligher och
sivaghet/ det ar hos manga af eder
en forhardad ondsta. Därföre stolen
I aldrig mcd denna Lärjungarnas
twist ederonstefulla förbittring urstch-
ta. I hörden ock at
giorde jä manga goda försakrmgar
om sin stadighet/ dem de likwalefter-
at intet HOUO. Gar til eder siclfwa -

huru ofta hafwen I icke förjakrat eder
nasta om stadig wanstap och trohet?
men nar den andra menuistian kom-
mer i uagon nöd eller olycka/ sa
förswinna alla edra löftcn och försa-
krmgar. Och huru ofta hafwen I ic-
ke tiljagt eder Gud battring och lef-
wernes andring / och hafwen det doch
intet baUit? I mbillen eder jamwäl/
at I ären nog starcke i andelig mat-
to/ och at I'af den och den synden
Mtet tunnen sa latteligen öfwerwund-
ne warda: I menen / at girigheten/
at egm aran/ och lättfardighetenin-

tet
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tet stal sa edcr öfwcr-
wäldiga/ da I lilwal dagellgen säda-na synder bcdrifwen. Christi Larjun'-
gars swaghets ftel föreftällas edcr
til den andan / at I magen lara klan-
na edra stora upjateliga ftel sch la-
sier / och dem m för ju heldre eder af-kläda.

Det andra som wi om Wungar-
na haftve til at marckia / är den sa-ran som dem förestod wid Christi li-
dande/ och nu af Fralsaren dem för-
ut förtunnades. Fara förestod dem
afkiottet, afdiefwulen/ och afwerl-den. Af klöttet/at de eogo sig for-argelse af Chnstl lidande / begvnte at
ha underliga tanckar om Fralsaren /
och nastan at twissa om yan i sanmng
war den ratte Messias. Af diefwu-len / at den onde anden Wille Ma
dem sasom hwtte/ d. a. sökte at fäl-la dem genoln sinä ftesteller/ och at
ffllja dem ifran lE<u nad. Afwerl-
den/ at de fkulle bllfwa förfölgde: en
sadan fiendssap och förföljelse säger
FMaren dem nlstunda/ atomde pa

lekam.



Om lEsu pang til Gethsenwne. 7,

l "amligt stull^wWförfachtasig
d.'rcmot/ sa hade de af nöden at iähasinä nödigaste kladcr och kiöpa wapn:
hwilkct Fralsarens taal Lärjungarna
efter ordcn förstodo; och som de uti
jWn där dc hade ant Pastalambet(där de annu woro da detta taltes )
funno t« siycken sward/ och dem
framtogo/ i upsat at taga dem med
sig/ da de gingo m/ sa swarar lE-sus: det ar noq; Hans mening war
ei/ at de med defia sward stulle för-swara sig / utan han wll jcha: jag
har eder den mstundande faran förutsagt/ andoch jag seer at I mtet för-sian min memnq/ I stolen rätt nu
sörmmma/at i med lekamliga wapn/
ehuru manga i ock hadden, mtet sto-len utratta- Wi pamme osi härwid/at hwar och en Christen ar samma
farllgheter undcrkastad jom Chnsti A-
postlar. I fara äre wi för wart kiött
och blod/ som mgifwer oH manga sta-deliga och twiflachtiga tanckar; för
diefwulen/ som gar omkrmg som



et rytande leijon/ och jöker hwem han
upsiuka ma/ «.Pet 5 «-för wcrl-
dm/ da hon o§ hamr och förföljer
(loh. 15: 19 ) och mcdmanga nät
och snaror stker m insnaya ochfördarf-
wa ch. Dttta stole wi besinna til
den andan/ at wi intet lite pa oH
siclfwa / utan altid wandre i fruchmn
och r.iddhaga/ same halle osi nam
och tltt wtil war Gud.

?. Märcke wi den trösten som Lar--
junqarna hade at hugna sig utaf.

det FMaren mcd kiarlek och
ftchtmodcghet rättar deras felachtig-
het angaende öfwcrwaldet/ förcstät-
landes' dcm / at Hans rike war e) na<
göe werldsiigit regemente/ och at där
uti det ratnades för största höghet/
at man af hiermt förncdrar sig och
Nenar alla/ sasom han ock sielf hade
med sit exempel lärdt dem/ at de bor-
de wara ödmiuke / och twa hwars an-
nars fötter' sa lafwar hau dem icke
desmmdre en harlig nadebelöuing/för
den trohet / de hartils hade bewiK
honom pch sasom Frälsarm/ nar

han
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Om lEsil aang til Getsemane. 75

han härom talte/ annujattwid '

det mnan han gick ut/ sa taar
siq af det lcknmllga atandet och dric-
kandet anlednmg/ at dängenom lik<
nclsewijs förestaUa den alu-
dicn/ och sagcr/ m LarjunZarna stul?le äta och dricka öfwer Hans bord/ u-
ti Hans r,ke. Nar han ock ividare ta-
lar om dömande af detolf Israels
siächtcr / ja förstas darmed afwen dcn
siora harlighet Apostlarna i himmelm
hafwa ffulle. Sknften lager om de
hcliga i gcmen/at de stola döma wcrl-
dena/ i. Cor. 6: 2. Men Apostlarna
fkola sasom Cbristi jynnerliaa efterföl'
jare hafwa en sardelcs för-
man Sednn tröstar lEsus sinä
Larjungar med sin nadefulla uppenba-
rclje / at han eftcr sin upstandclse a-
ter stullc wisa sig lefwandc för dem.
Widare tröstar han dem emot satans
anfächtnmgar/ med sin förbön. Ochsom Petrus nlraswsrast falla Nille/
da han lEsum förnekade/ ja saqcr
Frälsaren at han i synnerhet för ho-
nom bedit hade; hwilken strbön Petroock
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ock kom til godo / at ban siu tro/ den
han förlorade/strart atcr bekom/hans
utsiäckta tros lms wart atcr straxt
uptandt och upblast/ sa at Hans
tro mtet uphörde intil andnn Hwar-
lved Fralsarcn ock paminncr honom
hans stylllghet/ stdan war om-
wand/ at han neml. ffulle styrcka si-
nä brödcr d. a. sinä mcdapostlar. E»
mot wcrldscns sirfoljelse och fiendstnp
bchugnar han sinä Larjungar/ mcd
sin Gndomeliga försorg och omward-
nad / den de tllförene lämwäl hade ät-
nutit/ enkanncrligen da de första
gcn i Indeen utsnnde at prc-
d»ka Ewangelium / Lue. 9: Mntth.
lc>. Sasom dem da intet hade fat-
tats/ bwnd dem nf nöden war/ sa
Wille Frälsiren forsäkm / at Gud ock
framdcks ffulle hafwa bckymmer om
dem. Alt detta hafwa afwen andra
Chrisieliga sialar at hugna sig utaf:
at de neml stola ärhalla en harlig
nadebelöninZ i himmelem ty Gud är
icke orättwrjs / at han sörgiater edra
giarning och arbete i klärlekensm/jom

Ibe-



Om lEsu Zana til Gechstmane- 77
I bewisat hafwcn pa
Ebr. 6: io. At när det sycks alde-
les wara me mcd dem här pa jorden/
nar de nastan duka under i an-
fachtningen/ ja uppcnbarar sig lE-<us för dem / och later, dem kianna sin
Kfwande kraft: then mig alffar/hanstal warda clstad af mmom Fader /

och jag stal älsta honoln/ och honom
stal jag uppenbara mig/ loh. 14:21.At lEjus iamwal bcder fer dcm:han
fitter pa Guds högra hand och ma-nar godt för osi/ Rom 8: 34. s)ch
at lian förswarar dem emot diefwu-
len och werlden/ och bar omwardnad
för dem/ at de hafwa mgen bnftpa nagot godt/ Ps 34: l«

Salunda hafwe wi betrachtat lE-lu Utgang til Gethsemane/ jamt Hans
medfölje. Wi st altja war Fralsa-re lEsum sta l beredstap / at antra-
da sir lwara lidande. Lät ock ost
ga med honom / och besinna Hans
willlghet.at lida: han behöfde intet
twingas utan han M af sig

sielfi
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si.'lf.;.han gar til det rum/ darhans
forrädare och Hans ficnder -latteligen

na honom: han wlste wnl förut/
buru jämmerligcn han stuUe siagen och

d warda; och doch undandrar
sig intet- Dct giorde kmrleken.-
hau tctc Guds Son? war han

rens harltghels ffien? och han
wllle doch ja myctet lida för. ,o§ jorde-

"ar KM. Lät denna Guds sons
kmrlek röra och upwnnna ditt hierta/
och kom/ och Mr dm Fraljare lE-su et wllllgt följe/ til Getblemaue/
d 6, at lida mcd honom. Förargas
ei af detta ordet / at du maste lida
och dö mcd Ehristo. Undcrllgit före-
kemnlcr det wart förnuft/ at Gud
har mordt en jadan förordning/ at
wlgcnom bcdröfwelse och lldMdc ffole
inga i Hans rike. Men wi maste hnr-wid wörda Guds rad. lEjus jagcr
loh, 12:24. Utan hwetetornet som
faller i jordena wcirdcr dödt / ia blif-
wer thct allcna-luen warder thet dödt/
sä bär thet mycken ftucht. Dcttajannas bade pa FrGmn sielf sa ock



Om lEsu ganq til Gethsemane. 7?

ya alla Hans efterföljare - ty igcnpm
sin död har lEjus bunt mycten ftua t
o§ tilhanda; och de som to mcd ho-
nom/ d ä genom lldande dö lftan
werltsens kimlek och sinä begäreljers
regementt/ de bara oct myttcn ftuchr.
Fastnu torfiwagen ar för klöttct mi§-
hagelig / sa är han doch för lialcn
nyttig ochsallg- dar gles ingen an-
nan wag til himmelen än denna-lE-sus ar med otz.- darföre behöfwe wi
mtet ftuchta. jag an wandrade
i enom mörctom dahl/ fruchtade jag

onp.t - ty m ast mcd mlg > tm
tläpp och staf ( d. ä. dm omwärd-
nad och omsorg om mig) trösta mig/
kunne wi Ma med David af Pjal.
2;: 4. HEnen ar mit lius och min
halsa: för hwem stulle jag ftuchm
mig? HErren ar mius Kfs kraft,-
sir hwcln stutle jag gruftva mig.-' nf
Ps. 27:, 1. Fruchla tig mtet/ ty
I<»g ar wed tig; wik icte af/ ty jag
är tm Gud/ sager han Es. 41: 10.

Fruchta tig inttt för nagot jom tu
lidn stalt: wnr trofgst in til döden/



«« Den fierde pred. om lEsu siälaängest

sä stal jag gifwa tig lifscns krono /
Upp B. 2.- ia Mr wi rroligeu haf-
we fölgr war Fralsare lEsum efter
(ehmu det ock/ i förstone i
het/ stier med swag och lanMmgang )sa stole wl llfwen som han
ifran ohobnrget/ dar Hans pina be<
gyntes/ upfor til himmclen/ Dnwäl
med honom en gang halla en frögde-
full hnnmelsfäld Sa stal warsorg
wandas i cMie/ wara tarar asior-kas / och wart lidande sianna i en e-
wlg härllghct- Thet «r )u et fa/t ord:
dö wi med/ sa ffole wi lefwa med,-
lide wi/ sa stole wi mcd regnera/«.
Tim 2: n. ,1. Ty wil jag nu öf-wergifwa werlden med desi fiärd ochljst :c. Ty dit korsi ar all min ara «.

Hiclp mig lElu thetta lara :c.
Om lEsn Siala angest och de-

dröfwelse i Gethlemanc.
Den fierde Prcdlkan.UNWi Mver w? SalundaiIW gade sseparen Propheten Jo-

nam/



o<b bedröfvelst i Getbstmane. «?

nam/ mirhan/undcr dct hafwetscr-
made/ ja at man mente at stipp.t
siu«e söndcrga/ l.'g ocb saf/ i:
6, Sa ma man eck ftäga ogutczch-
tiga och sukra syndare/ hwilcka/oach-
tadt Gud hotar med wndc och siraff/
oacktadt han uti sin rättfardlghet bort<
rycker dcn cna cfter den andra utur,na-
denes tid/ oachtadt ock at Hans dom--
mar csomoftast dcm siclfwa öfwerfal-
la/ likwcl liqga och safwa trygt och
sött uti sin sakcrhce. Hwi safwcr tu?
5) mennlssia ! Wore du len lckam-
llg f.ira stadd / jom Jonas wid det
omtalm tll?alltt/ <a ssulle dujan--
nerllgen mtct wara ja obekymrad om
din wallurd / som han; men hwarfött
tancter du >ä litee pä lin eUndiga Ml/
pa dm andellga och ewiga walfard?
Ach! waka l<p/ du som safwer/ och
sialt up ifran tbo döda/ fti warder
Christus dlg uplhsandes Eph. 5: »4.
M l synnerhlt HErrans Iksu siäla-
angest och kamp/ Hans blodswettmng/
den han för dma synder stul har m-
stadt/ upwacka dig iftiin dm synda-

F sömn.



hl Den sierds pred om lEsu siälaanoest
jbmn. Det timar sig Mtet/ atWcrt
safwa l synden/ när lEsus din Fräl-sare wakar bedröfwas och aygstas för
dina synder stul. ' Hans Luyungurs
sömnachttghct wld Hans angcst-kamp
kom af derasswaghet/mendin jömn-
achtighci är en ondsta/ och ett för-
acht af Mu lldandtt-l Forachta ho-
nom nu mtet mer/ lät synda-lusten
intet mcra mlofwa dig/ dularer eljest
wakna altförscnc uti den ewiga pinan.
3tu medanGud tilbiudcr dig lm nad/
nu när han wil upnMa dlg. lfran dm
Mrhet/ sa saf utan statt up
och akalla dm Gud om uplyjning/ at
du mtet i den ewiga döden bortjom-
nar/ PM i?: 4. Statt up och a-
kalla din Gud om nad och anoa til
san bot och battring/ och om dina
manaa och stora jynders nadiga för-
lätelse. Ia O milde lEsu! gif ssi
din heliga Anda / at M sa mage be-
ttachta dm bedröfwelie och angest i
Gethlemnne/ at wt däraf mage lara
ktaNna wma Wder och dm kmrlek/och
at wi mage smna tröst och hugnad hos

diz-



sch bedrZfwelse t Getbftmanö. t;

W. Genom tm pino/
blodswett/ httip o§ milde HErre Gud!
?rop. MDTaf wär text hafwe wi

KM at handia i. Am den
bedröfwelftn förwär fful 2 Huru hun har för-

halllt sig uti sm bcdröswche.
Det första

handla om / är dru bsdroflvelsen lE-sus for wär stul lidtt. Tiden uar war
Fralsare denna bedröfwclstn kiande /
war den sidsta natten h«n war pa )or-
den l lekamlig mätw. Numinet eller
orten/d-er denna bedröfwelsen oaMtge<
sien honom ösiverföll/ war enMrte-gard/ ut mcd stnden Jerusalem/,om
talledes Gcthsemane. begyn-
tcs i en örttgard/ i Paradiftt/ afwara första föraldrar: i en örteqard
degyntes ock Christl Kdandc för wara
Wnder fful. Stclfwa bcdröfwelsembe-Wfwes sälunda/ at hcm begynee for-strqckas/ bedröfwas och ängssas/ schlade.- min siäl är bedröfwad mtil dö-
den. Dtt war intet blott den lekam-s 2> liga



«4 Den fierde pred. omlEsu Ma^ngest
liga döden/ den lEfus har hade at
kuunpa med.- utan sasom Fralsaxensdöd kommer ae anse.es/ jchom en afalla menmstior gcnom dcras synder
förtient död,- altja kiande han i sin siäl/tj allcna den lekamliga / ulan oct den
andeliga och cwiga dödsens bittcrhct.Gud hate honcm all hugswalelst ochsägnad / sin nades jötma och liufiig-het undandragit/ och lat honom i detMct af en osailig angsian tryctt ochplagad warda. David bestriswer en
bedröfwad och anfächtad mennistias
qwal och klagan/ Pj. 8 8-- 4. Min
sial ar full med iämmer; och mit lifär tzfirdt nar helfwetet. Tm grymhet
trycker mig/ och trängermig med al-
lom tinom böl/om. lag är elandig
och wanmächtig/ at jag jabortkastad
är: jag lidcr ditt förstrarkande/ sä at
jag full när förtMar. Tin grym-het M öfwer m,'g; dit försträckandetrycker mig. Och Job säger Cap. ?0.-
21. Tu äst mig förwänd til en gruf-
weligcm. Uti hwilcka sprak/närGu-
di tilstriftves grymhet och grufwelig-

het/



öch i Gethstmane. 85

des / lcksom Gud skulle förgrymma sig/
fom ett wllldiur/ eller soln en.förbit-
trad mennistii, gidr>- utan det förstZs
sa/ at han undandrar sin näd, och
haller ssn gladie / frijd och tröst / til-
baka/ och läter memnssian förstuncka
ielande/ qwnl ochjammer/ ochsale-
des hafwa en forstrackellg kanssa af
fin ruttftrdighct. Nu en jadan jam-
mer och ängstan har HErren lEsus
i högre grad an nagon mcnnisiia är-
farit/ mtct sör sinä/ ej Heller allcna
för en mennlssms / utan i anjecnde
tU alla mennistiors jynder,- andochhan darunder mtct förtwifiat/ ej Hel-
ler bllfwit öfwerwunnen/ utan en hä»
lig sger öfwer altsammans ärhallit.Wl fc huraf/ at Christi lidande
har warit ej allena utwärtes / uM
oct mwartes. Mwattes lecd han afMinntstiorna nWm snnkta och för-fimldelse: Hans hcltga lekamcn wardt
med pistor söndcrssagen / Hans an-
stchte'kindpustadt och bcfpottadtchans
handcr blefwo med spikar genomba-
«ade / Hans sidg wnrdt lgcnomstun-



«s' Den sierde pred. em lEsu siälasngest
aen; Hans mun maste cmottaga bitter
nuckio och galla; han mäsie blott och
nakea Vngia pä korsiet- Betanckc tri/
bwad det war för en hög person/som
alt sadam lecd/ Guds Son ncmligen/
la war dct rcdan mycket at lida sa-
dant- Men han lecd ej allcna salun-
da utwartcs; utan Hans förnamstaoch swaraste lidandc war inwartes at
han leed och kiande i sin sial en ojäje-
llg bedröfwelje. Manga lnartprcr has-
wa l utwartcs matto lidit grajellga
plagor/ men hafwa darwid wane
upfylte mcd tröst och gladie. Men
med lEsu war det annorlunda be-
staffat: han leed ej allena utwartcs

plägor/ utan han war octwid
alt detta jlt utwättes lidande med o--
bestrifwelig ängsian upfyld/ och hadeichen iröst.TN vet andra Mwe wi at öf-
Werwaga / huru FeMaren undcr sin
angstin och bedröfwelse dar detedt och
Prhalllt sig/ sa wal i anstende M sin
Fadcr i hunmclen / som ock z anje-
tllde til MiutWNM.

Emot



och bedrsfwelse ? z?
Emot sin k. Fader i ht nmekn for-

hölt han sig »a/ at han föll ned pa sit
ansichte til jorden/ och bad/ om mö-
jeligtt wore/ at dcn stundcn stulle
undaa honom. Fralsarens kiarlek war
bestandigare / an at han hade wclat
unda:,draga sig iftan hela stt lidande/
det han jttlfwiyW stg atagit hade.-
men jasom ya.:/ j unre dct han war
en jänner Gud/ ockja war en men-
Nlffm/ och hade mcnnistlig n.'tur/cft
ter hwllken han för Guds bäft
wade och försiräcttcs altsä önstade
ban cstcr sin mcnnistliga wilja/ at
nndga dcn swara och haroa bedröf-
wclsm han kiande i sin sial/ om det
baye warit möjeligit/ at detta stycket
af Hans lidandc ittt annat hade kun-
nat blifna förbytt / utan at war ä-
tcriösntng dungenom nägot - hade af-
gadtj bwarwtd Han likwäl dcnna sin
mennWga wllja och ästundan M
hunmelstc Fader underkastar/ arbiu-
dande sig ända at underga hwad Guds
gudomeliga bestut och läifardzghet Nl
mennistiornas aterlösnmg hade sunnit
för nödigt at lida. Sh-,



«8 D?n ficrd? pred. l>m lEsu p^l''«''ess

Sinä LurjunM blfultc w v
ka med sig och bcUa. Mm emedan
de woro bade trötte och sömmge/ ef-
<er det war lidit langt m pa nallen/sa ock/emedan de hela nden hadc hördt
HErren tala ja lnyckee om ssn död/
af sorg lntagne / st hade Frä:stren af
dem mgen hugnnd. Da han til oem
kom / wid det han gick af och til i
örtegardcn/ sim han dem lofwande.

stanne härwid/ och marcke
HM"til lärdom / huru lElus sin

angest och bedröfwclje lidit för
wara jyndcr stul, och til wär förlosi-
ning / santt huru ja wal Hans lidnn-
dc Hm Hans forbnllnnde lander otz til
exempel och eftcrdöme.

För tvHra syndcr stul har han
lidit-. Wi menniffior hafwe förtient /

mcd wara ftndcr / A allena den ti-
mellga / utan ock den andeliga och e-
wiga dödcn: durföre maste wär Fral-sare utsta li allena den timeliga/li-
tan ock / ja wlda det mcd Hans vcr-
lon kunde komma. öfmrens/ kmnna

dm



öcki bedrrswelst i zy

den andeliga och ewiga dödsins krafr
och förstrackelst / mter ot han w.r
st'ld ifrän Guds nad/ och bor kastad
iftan Hans ansichte / läfoin en ogud-
achtlg och fördölnd fial; Man ai han
kiande dcn andcliga och ewiga död-sens bitterhet ocb swarhct/ i ty at
han under sit lldande intct fick sma-
ka Guds nades lmfwa sötma / utan
i dcc siället med osällig angsian och
förstrackelse wardt lryckt och
Ty emedan han bar wara jvnder/ Es.
53. loh 1. cmcdan l-anwara jynder
stulle afplana ocn fsrjoncn sa maste
ban ock bäia wara jynders förticnta
firaf/ nnpsten lagpa honom/ Ela< s?<
I EwlHet kunde han ej lida; daraf
hade wij ock ingen aterlosinng haft at
förwanta: hwäd uti tiden fattades/
det ersatte Hans person s höghc t och 0-
ändcllghct. I ftnnerhet hafwe wli
wld denna Frälsarens bedröfwclse och
lidc,nde i Gttjemane at pamitwa sfi/
huru wij mcnnistior forjynde osi ofta
med ftöc;d och fagnad öfwer wara on-
da giermngar/ sa ock med otidig frögd

öfwer



9<? D?n sierde pred, om lEsii siälaangest
öfwerdct zordista/ mcd yppighct/och
allehanda wcrdssig lustighet: därföre
nMe ITms en <a swär bedröfwelje ut«
sta.Huru myckctpla ock ickc mcniskior-
na synda om nattctijd/ med omcht/
stöld/ dryckenstap/ latftrdigt dantzan.
de/fwarj/mde/ och siagsmahl? försä-
dana wara nattsyndcr mäste Oralsa-
ren bafwa ns bcdröfwelig natt/ sa i
Gethscmane/ ftm sedcrmcra/narban
war kolnmen i jma ftcnders hciudcr

Dl war förlojinina och
har Fräliaren detta sitt iidnnde utjtadt.
Dan har lidit dedröfwclje/ pä det ynn
stullc förstassa o§ glädie.Han har wa-
Nt utan trsst/ pa det oft huijswaleise
intet fattas mätte / har lldit
bafwan och forstcackelfe/ pa det ut
wärt bäfwade hierta mä ifran o!i ta-
gas/ och thcu ftimodige anden ost
stianckas. Med sin bcO fwelst/ hor
han aU war bedröfwelk och anfacht-
ning Helgat: han harkiampatz med dö«
den/ pädetwffi wardödskamp ssole
haswa lmdring.

Till efterdöme och Exempel
lan-



och bedrsswelse i Gethstmane.
länder osi jamwal Thrisii lidandTöch
forhallimde i Oethftmane. Med sit li-
dande har han wijst/ atGuds trogue
barn af jwarmodlghct anstichtning och
hmtans angstai warda anfalne /
jom David jäger Psal. ?i: 20.
Tu läter mig försarn »nycken och ftor
angest; och al de oachtadt dm alra-
jwaraste bcdröfwelftn och ängstan/
anda aroGuds kiare barn/ jasom ocr
lEsus war Guds Son / fast han alt
detta utstod. Mcd sit förhallande har
Han lÄdt osi/ hnru wi uti war bedröft
welse och angsian osi förhalla stole.
Wij löpe esomoftast bort iftan Gud i
bedröswelftn, men lEsus lärer med
sit exempel/ at wijffole ga nll Gud
med bön och juckan/ och ödmiuka off
för honom. Wi wele un'war nöd och
bedröfwclje intct wara nögde mcd
Gndz wilja, men Icsus lnrer med sit
exempel/ at wi stole underkasta off
Gudz Gudomeliga behag/ och war
wilja förlaka pm wi i war nöd be«
gynne uppa at vedin och ropa om
hielp/ sa pln wi doch snart förtröt-

tas



9t Don fferde pred. om sialaangest
tas och uphöra/ nar hiclpen imet sirax
kolnmcr; men ICsus lärer o§ med sit
cxeinpel/ at wi uti böuen stole wara
beständigc.

Har afwclewitaga osi efterföljan-
de Förmaningar

i. At wl jkolc crkiänna HEr-
rans I?m kiarlek. See K. M.
huru dm lElus banwandas/ huru
han ligger pa sit ansichte/ grater och
bcder/ se pa Hans bedröfwelse och mär-
ta/ och huru han för dm stullswce-
tas/ lwcttas blod- Alt har han haft
olpardt: han har inter stont sig sielf/
inter sin sial/ intet sit blod/ intet sstlif.
Sä har han alEae tig alt in tlll döden.
Intet at han ar med dig nagot betient/
utan pa det du ej stulle lunnas uti die
elande/ sa har han förbarmat sig öf-
wer dig / och en sadan möda sig ata-
git. Hckmn dennll Hans kiarlek'/ ei al-
lena/ at du det wet/ at Guds Son
dig sa hogt alffat/ utan at du lagger
denna kiarleken sa pa hiertsst/ at du a--
mwandcr med dit syndiga wasende/

honom iglen.
«.At



ech bedröfwe-lse i G?tbscml?ne. 53
2. At wi öfwer tvara Mdcr

stole af hiertat bedröfwas. Eme-
dan Guds Son HErrcn lEsus sa storbedröswelje och angest för syndjens siul
mast leda/ sa stole wi intet ha war fäg«-
nad af synden; Man wi stole bedrösi-was öfwer wära begangna synder/
mcd hwilcka wi war Frälsares bedröf-
welje ökt för war decl. At bedröfwas
öfwcr synten/ dertil warde wi i Gudzord alwarllgen förmante: wandereder
tll migsäger HEnen hcs Prcph. Joel
Cap. 2: »-. iz af alt hiettä/med fa-
städe/ med gratande/och nlcd sörjande,-
rifwer edor hiertan och icke edor klader
och Jae. 4' 9. Warer elande/ och sör-
jer och grattr.- edartedart löhe wände

gladicn i sorg. Chn-
stus par hälst esi lftan dm ewiga lor-gen och angesien i helwetit; men om
wi af denna förlosining stole warda
delachtige/ jawil han at wi stole 6r«-
kiänna wara jpnder/ och öfwer dem
Kja/ med en sorg/ som astadkommer
bätring nl salighet/ 2 Cor. ?' 10.
Hnllcttn sorg bestgr deruti/ mwi be-



Den fierde pred,om lEsu Dla^ngeft94
dröfwassfwer wara
et eller allenasi i cill den sta-dan wl oH siclfwom geuö synde tilfogati
utan fast mer och fornemllgast i anse--ende tlll lyndjens stygbct/ och at wtjhafwe syndat war gode och nädiqe
Gud/ och wär k. HEne och Bterlösa-re lEsuln emot/ som ofi likwal sahögt Mat/ och giordt osi sa mycret
godt; sä bedrofwas/ at wi begynne
at Kam alla synder och dem undfiy /
ei allcna de groftra och uppenbara somock wcrldcn hallcr för ssamliga/ utanock wara inwanes lustar och derashemligautöfnmg/ den werldenj maw
ga mahl haller för loflig, ja sa bedröf-was/ atwi blyes för Gud/ och M-ne og afhiertat för owardtga till all
Hans nad och tlll alla Hans walgiarniw
gar/ men dcremot wardiqa till alla
strafoch plagor, sa at wij nar Gud ofinapjer/ intet knorre deremot/ lika somwlj dct intet hade förtient/ utan lateoy behaga wara misiqiarnmgars straf.
Z. Mos. »6: 41. Enkannerligen ma--fte war bedröswche öswer lynden wara

för-



ych Hedröfwelse,' Octbscmalie. ?5.

förenad med en hiertans tro lilstycht
och tillförsicht tlll lEsum Och si cn
jadan dedröfwelje öfrver synden ar Gu-

di tackoch dchagelig: Thc offersom
Gudi behaga/ ar enbedröfwad ande;
<t bedröswadt och förkrosiadt hicrta
warder tu/ Gud/ lcke förachtandcs/
Psal. s': 19. lag fcer tlll dm elända/
och til den som en förkrosiad anda
hafwcr / ock til dcn som sruchtar för
nm ord/ Ela 66: 2 Mcn om busa*
lunda i detta lifwct och i nadenes tib
Mtet wil jörja öfwer Ar synd/ sa ma-
ste du sorja i ewlghcr. Ach! hwad
bcdröfwelze och angest lärer dig där
M öfwerfalla/ du obotfärdiga siäl!som Christt lidande/ Hans angsian och
bedröfwelse för dina synderstul förach-
tat och intct sökt at bltfwa dclachtig af
lEsu förlosimngs kraftoch lukcdom/
den du likwal hade kunnat Malla:
din strra syndma fagnad/ som warit
dig sa stöt/ larer sanncrllgen sedän
warw dig altför bitter/ din gladie och
dit lötze gansta ledt; men da hm du
ingen Motznmg Wr m wMa: Be^



?6 D'n sterde pred. om stälainczest
dröfwelse och ängest stnl bllfwa öfwcr
hwar och en mennisims sn»! somilla
giör/ Nom. 2: 9.

3/ At wi stole cfttrfölji wär
Fralsares lElu ermpel/ la i li-
dandc/ foln i rättstaffens förhällande

luret stolc tri sielfve slörta
b§ i ock lioande: ej Hel-
ler inbllw osi nagot lidande när alsln-
tct är pa färde, men när Gud latcr
ängstan och änqest otz öfwcrfalla / nar
hansin tröst för ofi undandragcr/ la
skole wi uti et jadant lidande följa
wär Fralsare efter/ och winlägqa osi
därom at wi mage sa förhalla ostsom wi höre at han sig förhallu hiif-
tver SasolN lEsus gict tll! sin him-
melfke Fader med bönen/ sa stall ock
en Christen uti sin anfachtmng och be-
dlöslrelle wända sig tll Gud med bö-
ncn. Hos mcnnistior finncr man sal-
lnn naqon tröst: säjom lEsus wid sin
bedröfwelse fant sinä Larjungar soft
wande/ sa finnei et angstlgit hiertg
mangcn gang en annan menmssia tik-
M jofwände; derföre sr det bast at



sch bedrsswelst i Gethstmane. 97
ga til Gud/ jsm hielpa och hugsnala
bäde kan och wll. Sa giorde Dawlo -

Nar iag ar i angest/ sä akallar lag
HErren/ och ropartilmm Gud/ fa
hörer han minä rösi/ sagcr han Psal.
l 8:7 Ingen läter sig narda cm mi-
nä sial: HErre/ til tiZ ropar mg /Ps.

Sa rader ocr Apost. b-
Lider nagor ibland, eder bcdröfwclft/
han bedie/lac-5: i?. Sammara-
det gaf lEjus jamwal sinä Mjungar?
waker och beder/ at I icke sicken d. a-
öfwerwundne warden/ i ftestelsen Ho-rer dctta I bedröfwade Siälar/ cch
följer detta bepröfwade radet esier-nar eder bedröfwelse och ängsian edcr
öfwerfaller/ sa stynder edcr ti! edcr
k. Fadcr i humnelen/ beklager for ho«
nomedcrnöd/ bedcr honom om
hielp och rad: bedcr honom ci allenaom
hielp och tröst / utan zamwal om tä«
lamod / och om ett Ma undcraifwit
hiertg. Ty sasom lEjus underkasta-»
de fig Guds wilja; sa ftolen I ock
giöra/Mm I fiungen afcderPsalm-
bok: Hwad Gudi täckes/ taar mg
M/ j«g Wll helt tolig wgrfl. hu-



D 8 Den fierde vred. om lEsu siälaangest
ru wal bchagar det icke eder Gud/
at I försaken edcr egcn wilja/ och
ställen eder under Hans. nadiga försyn;
och aren willige/'om honom bchagar/
hela eder llsstid/ at bära det korret/som han eder palagt? St nar I til
et sadant sinne komne aren / och sä-
lunda eder sielfwa hafwen afsagt/och
Gudi upoffrat/ sa harHErrcn wuw
nit det han sökt at bringa eder til/
mml. eder egen wiljas förjakelze och
död/til hwilttn anda han korsin och
bedröfwelsen eder tilsant. O! at I
fördenstul af hiertat kunden faija med
lEsu: Min Fadcr/ om det icke ar
möyeligit/ at denna kalcken gar ifran
znig / med nnndre jag dricker honom/sa stie tin wilje, och med David.-
om jag finner nad för HErranom /
<sa latcr han mig wäl kommaigien,
men om han sägcr: jag hafwer in-
tet behag til tig; si hm ar lag/han
giöre med mig Mm honom tackcs/
2. Sam 25 16. s)ch sajom I
ften/ at Fralsaren lEjus ödmiukar
fig ss i bömu/ at han ligger pa sit

«ns



öch bedröfwelse i Oetbsemane. Z^
ansichte til jorden / sä stolcn I ock
Mmiuka eder för Gud Hiertats öd-
miukhet och uprichtlghct fordrasför-nmnligast/ men det är ock godt/ om
I jämwal med utwänes achäfwor
fornedren edcr inför Gud/ i syncr-
het / nar I med eder Fräljare lE-su aren i ensamhet för eder sielfwa;
ty num bchöfwer intet lata werlden
je alt/ hon torde lee därätoch döm«
ma aUehanda: eder Fader som jeer
i löndom / han stal i nader ansee e<
der/ och iutet förglömma cbr- Sa--som ock lEsus mtet aterwände med
bönen/ fast han eij straxt blef hul«-
pen; <a stole wl ch Heller
drözsmal utsiäcka wär böncandacht/
utan »i stole halla an / Col 4: -.

och mtet förtröttas/ Luc. i«:,

HErren intet straxt fullbordar war
bön sa / at han taar bbre wart lis
dande; <s hörer han doch war bön/sa wida/ at han ar o§ bistandig/ae
wi mtet warde af bedröfwchen ochanfachtninzen öfwerwundne: altsa ärwar böy gldrig ssrgiäswesj sch hiet-

G pm



»e», Den fitwe pred. om lEsu siHlaängest
pen / som en tid Dröjer/ ssck därft-

Met mebltftM.
Sidst 4.) haftve wi m iära af

denna bettachttljen/at trognaGuds
bam uti all jm bcdröfwelse här ps
Hsrdcn hafwa mycken tröst as lEsu.
ZDgndachnZa synda-trälar gicr man
ingen tröst; men botfardiga och tro-
nna sialar ds haftva tröst af lEsu.

iqcnom lEsu angest i Gothse-
ftmane/ ären I beDade / ffran dm
rwiga angcsien: edra synder / soin nu
eder bedröfwa och qwalja/ de stola i
«wighet intet bedröfwa eUer plaga e-
der; ty til den ändan har Christus
Kdit den omtalta bcdröfwelsen. Af
Hans utstandna bedrsfwclse kommer
set det / at den bcdröfwelsen som I
ltdm / eder imet ssadar/ man tienar
sil eder jalighetsbefordran. pm den
högste eft« fin gudomeliga wishet har
pröftvat ftr radeligt ech för eder höl-
sosamt / at lata eder smaka en och
annan drappa af Frälsarens lEsit
ängstan i Vethsemane; fast >I. uti
ttt Dant tllstand intet kiännen na-



och bedrofwelsei GetPemäne. i»,

gon fagmd afhKNs sä uppePö
ler han eder doch med sin fördoltw
waft/ at I intct fördärftvade war-
den. HENREN lESUS wet gan-
fka wäl/ huru det de anfachtade vch
bedröfwade i hiertat ltksr / darföre
är han imet ja hard / at han icke
kan sig öfww o§ / Ebr>
4: 15. ty theraf at han wardt pmt
och kan han hielpa thsm pm
frestas / Ebr. 2: 18. Hngfllga hier-
An ffola fördenstul hafiva dcsto stör-
w förtroende til honom/ eftw hM
ock sielf lidv bedröfwslse. De nMcs<
mennistior de sofwlleUer lee/ M
de höm de anfachtades klagan; men
Fralsaren lEsus han ar annorkmdck
sinnad: han har ett siirdeles nadWöga uppa de bedröfwade / han läg-
ger dems angest pa hiMa;/ rak?
nar deras tarar och suckmngM Ss«
kommcr da I stvarmodM siälar!
kommer til lElum: han är MK M
hugswala aLa sörjande/ h 1:1.2.
Faft werlden Atetwil weta af eder/
utM M

be-



D"n sierde pred- om lEsu siälaangest,6!

bs»pottar och fördömmer Ehr: jahar
likwäl ederHEneoch FralsareEhrin-
tet förglätit. Den liujwa solcn fom
giömt sig bakom mörcka moln / ssal a-
ter lysa fram/ och edra bedröfwade
hiertan upsnsta. Tsb Z: 21. 22.

HCrren som dödar och gifwer lif/ HEr<rm <om förcr ttl helwete/ och ther ut l-
aien/ »i Sam. 2: b. sfal komma e-
der til hielp i nöd och angest/ ler 15-
li. Sa jnare han ster det wura eder
tiyttiqt/ sastola edra plagor lyckeligm
äudas och omwchlas sticr det ei i
detta lifwet/medan i annu ären pa jor-
dcn; stulle Gud behaga/ atl/ tilllka
mcd eder Fralsare lEsu/ alt mtilgraf-
trm/ stoles warda ttyckte; sa stolen I
ock med lEsu dcsto storre hugnad och
HMighct i himmeten bekomma. i-Pet.
l.- 6.7.8.
Om Zhlisti fienrers ogudachtig-
het och Fralsarens willighet at under-

M sit lidande.
Den Femte Predlkan.6WI/iag kommer/ i bokene ar strift

xI wit om Mlg:M wllja min Md/



ochFrälsa. willighet at underga sit lid.
glör iag gierna. Uti de§a ord/ som stä
, Psal. 40:«. 9. och med ratta tilstrifs
was Chnsto/ efter Apsstelens Pauli
anwisning Cbr. la. förestals Fralsa-

beredwillighct/ at giöra sin him-
melste Faders wilju/ nti mennistior-
nas aterlösandc/ ia at hsn kunnat fä--
ja- Siiagkommer/ t bokencd.ä-idea
hellga strlft ar strlfwlt om nug etc.
detm betvgar ock Ap.Paulutz om
ft/ da hau Phil. 2. sager at hau
miukade sig sielf/ wardt lydig meil
den za iM korstns At HErrerz
lEsus salunda warlt wlllig/ at ga M
fit Udande/ och i döden för war stuld/
det see wi i synnerhet af det stycket
nu af Passtons Historien ssal förklaMras.

?ropolitio. Utaf wat text hafwe wt
twaggehandOi synnerhet at öfwerwa-
ga. i: Christi fienders ogudachtighet/
- Fralsarens willighet at undergä sit
lidaude.
Ibland Chrjstt fiender/hwilkas ogud-

achughet wluti d.r Första Stycket we-
ls bWda/ kowlner först ludas för--rada-



Om Christi ffenders oaudachtigbet,«4-

r.'daren ar ändoch han Kuffig ut för cn wän/ sä war lM dsch en
?tt..oe Wi lce af tcxten/ huru han
ei allena ledsagade dem fom lEfum
gripa Wille dijt/ där Kan wiste atFral-s<ren war/ utnn cck/ burnhan med
wunstips och Mrleks bttygande/ pa
det dc imet ffulle ga miste om rä ta
personen/ utwisar/hwem lEsuswar/och förrqder honom sii i dcras hander/som cfttr Hans llf stodo. En asbild af
falfka me'i'U<kior/ som wanligatahla
md stn nusta/och h fwa ondlihier-
tat/ Vj. 28> ?.THeras munärhala-re än >mör/ och hafwa doch örlig i lm-
net/ Ps. 5?- 22 ler. 9-- 8. The sam-mc kunna hängia hufwudet/ och se alf-
wart nt/ och är doch allsiunmans be-
drägcri/ Syr. 19- 23. Warlden är
ful! med sadan otrohet och list/
Syr.,?: 51. Ardfp. 26:2,.

lämte ludas haftve wi at betrach-
tavaran/ som war kommen ae gripa
lEjum/ jom beftsd ei allena af solda-
ter och bettema/ utan texeen berättar
vct/ at Präster och tmplch Msian-

dsre



och Fräls. wMobet at underqa sit lid. ,«5

dare säml nagrc afgre ledamöter af det stora radet i Je-
rusalem/ warit med i hopen: hwamf
wi see/ huru satan nat han far rada/
kan förblinda och förföra jamw.ll dem/
ftm Hans anssag alranläst borde emot-
sta Sefie fiender/ andock dc wiste af
lEsu tilförenc gwrde underwärck/ ha-
de ock tillstörre delen hört/ anninsto-
ne af andra förnummit Hans hellga
lardoM' de ock nu/ afetenda
Chrssti ord: lag am/ bleswo neder-
siagne till jorden / hwilcket med rättä
hade boldt jagastrack t deras ogudach-
tiga hierta; hafwa likwal alt detta o-
achtat mtcthaft forstznatbarahander
pa den Hel. Frallarcn. De förestMa
o§ förhardadc mennistiors sinnelag at
de hwarckm igenom Guds ords för--
mamng/ el Heller genom underteckn lck
ta bewek' sig Tben ogudachnge ar
js stolt och wred/ut han fragar efter
ingen/uti alla sinä tanckar haller han
Gnd för intet/ Psal io: 4

Ibland Christi fiender/ hafwe wi
MtermelM i lynnnrhet at Meöftver-

ste



,«6 Om Chrifti fienders ögudachtiahet
sta Prasierna Hanam och Caiphaml
Hannas hade tilförene warit öfwerste
prast: til honom fördes lEsus först/
pa det han med berättelsen om Hans
fangenffap stulle behugnas. Caiphas
förestod Ofwerstaprasta ambctet det ä>
ret Fralsarcn led. Efter Guds förord-
ning stulle allenast en wara Öfwerste
prast/ sa langehan lefde; men are-och
pennmge-gnighetm kom ludarnadar-
til/ at de emot Guds bud mingoe sig
mi detta ambetet. Huru stadeliglt
dee är/ at aregirigt och egennyttigt
folck/ genom andra egennyttigas til-
hielp/ stiga til anscnliga kall< loh. 10.
~) fter hwar och en. At Hannai och
Caiphas brukae dylika steeg/ ar eiotro-
ligt: 5)l« lafon och Menelaus berat-
tas 2 Maccad. 4 at de Zenom mutor
och försukringar bracht sig i Ofwersta
prasta ambetee; doch kan man inttt
rakna det för nagon lycka för ogud-
achtiga personer/ at de til hsga tien-
ster upsatte warda/ emedan de darige-
Mm fa tilfalle/ at bedriftva fiera jyn-
der/ och bltsm filundtt tij desto jwara-

re



ech Fräls wilNghet at underyn sit lid- »o?-
ie domstyldtze. UtiAp.giar 5: 17.
lasc wi at Ofwerste prasten war en
Sadducee / salom dct ock la»es Ap.
giar 23:6. at radet besiod til en part
af Saddnceer / och til en pan afPya-
riscer: mm de Sadomeer woro sadanasom jade/ upstandelse ar/ och
ingen angcl/ och ingen ande/ v. iz- de
Pharisecr ater föregafwo en synner-
llg helighet/ och woro store strym-
tare: (Matth. 25. ) Gud förbar-
me sig! mangen Pharisee och Saddu--
cee sittcr l dag uti wichtiga ambeten/sa i det andeliga / som wardstiga stan--
det; ty andoch ibland osi mga sadana
Saddnceer gies/ som med munnen ne-
ka upstandelsen / sa gies likwal manga/som mtet tro dct uti sit hierta at nagon
dom eller upstandelse ar/ hwilcket deras
lefwcrne/ i jynnerhet deras skammcli-
ga egennyttighet/ bcklageltgen! nog--
lamt mwisar. Men wi wele gatitba--
'ka til Historien. Oftverftaprästen Cai-
phas hade redan tilsörene gffwit det
radct/ at lEsus stulle dödas/ bans
ord..lyda hos loh.ii: 50. sa- H ar

bat^



Om Chrisii sienders ogudachtighet,,oz.

batre/ at m MM dör för
alt folcket stulle förgäs; Hans
Nlug war/ at det war radttgare at fövgtöra lEsum/ än at hcla det ludista
folcket ffullekomma i fahraför Hans
ftul/ emedan genom honom upror kuw
de upkomma/ och salunda d«as
manna ro förstöms. Saledes Wille
Caiphas mcd nijt för det almannn ba-
fia bestönja sit tzat/ som han tlllika
med de aNdra bar nl lEfum. Hans
«ad war altsa syndigt. Men Gud/ som
är en underlig Gud/ stickade det ja/
m när Caiphas sin onda mening framH
sade/ sa stjedde det med sadana ord/som ock kunna wähl uptagas/ ty lE-jus stulle wisserligen döö för folcket/ d.
ä. för memnstiornas wählfärd och e-
wiga laltzhee stul; andoch Caiphas
Mf detta mtet förstod. Äfwcn som
Pilmus ock imet förstod den hemlig-
het/ som war i lEfu ofwerstlift pä
korset: lEsus af Nazaret ludarnas
Konung Ty andoch Pilatus detta
stkes pa begabberij/ st war det lickwäl
sant-- ty lEsus han ar de rattt I«-

dars



«ch FrälswilliZhet atundergä sit lid. »9
bars d ii- de trognas anbeligeKonung.
Harafseerman/ huru de ogudachtige
osta tahla ochstrifwauti andeliga sa«-

ker/ det de sielswe imee första' eller
tro. EnWgudachtlgoch oomwänt» Lä-
rare samMÄledes/ han predikar afstrif-
ttn och andra böcker/ det han siclf
hwarcken tror eller ärfarit eller bekym-

rar sig om: Hans predckan/ i anseende
dattill at hon af honom utsts til Hans

egen ähra och timmeliga fördel/ ärwÄ
syndig; doch wn den gode Guden lata
hanslara och förmalmmsommedffrif-
ten enllg är komma ahorarcna till na-
gon nylta. För öfrigt knn hwar man
wäl fina/ huru och högststa-
delig (Ezech. , 3:19.22.) ogudachtiga/
sig sielf och sit egit jökands Lärares
tiensi monde wara/ antmgende aro
uppenbarligen förargelige/cller blottut-
wartes ärbare/eller ock med steenhelig-
hetes mamel ikladte;sa at det för hwar

och en Christellg siahl ar önsteligare/ at
baswa en Paulus Petrus och Johan-nss d. a. en ftom omwand och i jan-
Ning gudfruchtig peM til preMm/



"0. Om Christl fienders ogvdachtlghet
Vileam jom war ludas
Iftarioth som Christum förradde/ el-
lcrCmphas som honomtil dödenför-dömde.

Tll det andra stole wi Ma ositit
sinnes HErrans lEsu wtUighet m un-
derga sir lldande.

lEms war helt willig at under-
ga sit ltdande/ det see wi darutaf/ at
hansielfM sinä fiendcr till mötes/
och gaf tilklanna / at han war den sam-
me / den de sökte efter. Han gaf sig
sielf i deras händer/ da han latteligcn
hade kunnat stöna dem til hclwctes:
han lat sig af dem bindas / da han
mycket lattare an Simjon hade
kunnat siitä sönder alla deras band
och boijor. Doch paminte han förra-
daren Juon om hansfalsthet/nar han
sade: min wän/ hwarefter kommer tu
etc. Sa förestälte han ock de öfriga si-
nä fiender/ i synnerhet deras anförare/
sin ostyldlHet/ och deras oratfärdlg-
h t; och uc detta mtet kom af nagon
handelst/ uran af Hans himmelste Fa-
ders Föchn.och tilstadmnde/ m, de ef-



och FrHls. witlighet at underaä sit lid. i,,^
tcr mörcksens förstas mgifwelse en sa-
dan waldsamhet emot honom föröfwa-
de; och m det i Sknsten langt förut sa
war förkunnat. Dena talu intet Fräl-saren af nagon otalighet/ utan pa det
at til äfwentyrs nagre Hans fiender
framdeles stulle besinna sig/ och at de
stulle wara utan urjacht pa Hans do-
medag.

At lEsus war willig at underga sit
lidande / det sce wi ock af det jwaret
han gaf sinä Lärjungar/ da de medsi--
na swärd/ dem de hade tagit med sig
utur harbarget/ dar de ato pastalam-
bet/ Willeförswara honom:.Mer det
komma Hartit/ d. ä. later det ffie/som
Gud minä fiender tilstadt: Skal iag
icke dricka dcn kalcken min Fader nug
gifwit hafwer? Och nar Apostelen Pe-

trus/ för ön lEsus hamswara/ tM
at wila prof af sin jynnerliga trohet
fram för andra/högg til med sit swmd,-sa larex Fraljaren / at det intee
hörde henom nl at bruka lckamliga
wapn/ och at det war onödigt/ at han
stulle Wgig sig ut för honom / «ne-

dan



Om Christi fienders Vgudachtighet.„L

dan han hate kunnat bekomma Mon-
aa tusende engiar til sie-förttvar/ om
han hade welat. Skatan ssm Pet-rus giorde med sit hugg > bemde lE-sus straxt: sa maste den k- Frälfaren oft
ta bota och rätta / det wi med wär o-
tidighet forgstofi uti. Larjungarna/
nar de jago/at fienterna lEsum öf-werwaldlgade/ fiyddde allcjammans
sin kos; hwllket fuller intet war Oral-jaren ja wida emot/ at de pa detta jät-
tet saran undkommo/ hwartil han
siclfmed sit alslnachtiga ord til fieudw
na hadefkassm dem ftihet- siken i Mig/sa later desiä gaa/ menande sinä lar-
Mgari doch nar denna deras ftycht
sa wida syndig/ som hon harrörde af
kleenmodighet/ och jä wida de ttlförene
hade försakrat/ at wllja ga jämwal
i döden med Christo. Nar Fräljaren
ftdan leddes in i staden/ hände under
wägen/at en man som fölgde honom/och twlswelsutan af sin sömn ge-
nom detta bulret upwäctt (ty at del-
ta fkiedde om natten wcte wt af det
söregamde) war mgangen at förfam

tzwad



och Frälf wiNqhet at underqa sit lid, ~3

hwad pafarde wm/ hade ssnarbllf--
wlt afwen til faiga tagm as Christi
fiender. Detta införes at lata je de-
ras stom arghtt/ och at de jämwä /
vm de hade radt sigsielfwa/hadegrtp.t
Larjungarna i örtagaroen/ dar lcke
Chrlsil alsmächtigabefalmngdem fn<
hetförstassat hade: desiutom föresiäl-
les vfi harmed/ mja wart nagon
aldrig <a litet begynner Wa lEsum
efter/sa warder han af werlden förfölgd
och hatad;men hwad kan werlden taa

ee linklade: hafwesigthet
bort the wmna licke ston etc.

(MsEdan M' altst war text jgenom
VH gadt/ sa fkole wl förestalla oH

orsaken och andamahlet af Tyri-
fti lldande.

MennWan war i begynnelstn ffa-
pad i wlHet rätfärdighet och helighet/
hon stod j Guds nad och wänstap och i
föremng med honom mm genom syns
dafalw Hr Guds nad och wänstaV
samt den medstapade wisheten och he-
Wmn och mennMan äe

H grnom



Qm Cbristi fienders oMdachtiZbet
Zenom sinä synder styllig worden M
dm ewiga dödcn och fördömmeljen:
At wara synder matte warda afpla-
nadel och wij ifran jMdasiraffct och
fördömeljen at Guds nad
dch wanstap samt föreningen med ho-
nom ma warda aterstald/ sa ock dm
förlorade helighetm uti otz wärckad/
föröktoch lbimmelm fulkomnad )äm-
wal at at wij ifranwar okunnighets
mörcker mäge warda uplyste/ jamt
hafwa et fulkomligt esterdöm för os
hwareftcr wi mi lefwerne och lidande
btz rckta stolc; därföre och til den an-
dan är Christus kommen/ därföre och
til den andan har han sir lidande och
korsens död undergadt.

Fragar nagon/ hum alt detta ge-
ziom Christi lidande och död kunnat til
wägabringas? ia swaras: at dmna
saken sig saledes fsrhaller/ det jäger ost
Gudz uppenbarade ord/ hwarwid wi
böre förblifwa/ och trachta derefter/m M uti en san batring genom tro-
na mäge komma i delachtigliet af det
Ma som Christus o§ förw^fwal.

Detta



sch Fräls. wiMghet at underga sit lid. r,.
Detta war i gemen talat om Chri»

sii lldande: pä det wi detta sa mycket
bätre mage Ma i wart hierta/ sa
sscle wi i anledning af de bejynnerliga
omstandighetcr som i historien berattes/
söreställa osi sa wul wara lynder jör
hwilka lEsus lidit/ som cct / huru han
Udlt tll wär förloHmng/jamt lil efter-
döme och erempel.

Fralsarenhar wälintet lidit denem
gongen för den ena/ cn annan gang a-
terför en annan jynd/ utan för alla
syndcr hwar gong, doch nar wibe-
trachte wisiaomstandigheter «fHans ll-
dande/ sa kunne wi ock därwid pälnin-s
na ofi wisia jynder» lynmrhet/ för
hwilcka han lidit hafwer. Nar wi hö-
rehuru han lidit falsthet/ öfwerwald
och förtryck; >a skole wi tantta pa war
falsthet bade emot Gud och mennistior/
och huru den fattiqe i werlden ofta mä-
ste msta mangen waldsamhet: sasom
Leijeaet upäter wildasnan i marckene/sä upäta the rike the fattiga/ Syr. '?:

«3. De som kömmit pa wälde/ trakte-
ra ofm andra/ uppa hwilcka dekunna
bewisg fin macht/som hundaroch somH« de



Om Uhristi sienders vqudachnMet
de inga mennistior wvre. Ps. 70. För
desiä synder har Fraljaren lidit sadantsom wi af texten hördt.Til wär förloHning har han sit li-
dande undcrgadr - han har lätit sig
fangas och bindas/ pa det han otz/ i-
fran jyndsens/ diefwulens/ och den
wia.a dödsens band och sangenffap lö-
sa/ och den rätta frchesen otz förstaffa
ssulle/ pa det at dem fangnom förlofi-
ning/ och delll bundnom öpning pre-
dikas matte/ Es. 61: i. Han 6r död
för fclctet/ för alla mennistior/pa det
at wiintet stuUe strgäs/ utan lefwa
samt med honom/ l.Tess s:'» Sa
är det osi nyttigt/ m lEsus är för os
död wordcm

Han har äfwen welat lara oH med
sit exempcl/ at wiocksa willigt ssole
taa emot det lidande/ som Gud oH
nlstickar/ och tarwld trösta ofi af
Suds ord/ och af Hans försyn,- fa ock
at wi inter stole hämnas/ nar o§ 0-
tatt giörs/ fast wi än hade macht
däml; och at/ nar wi ostylligt lide/
det Mtet ar fördudlt/ sm offuld at
franltee/ doch m det ssier mep jacht<



bch Frils wltllgbet at underqa sit lid^ „?

modighet; jainwahl-at wi stole wara
tallge/ när ware wclnner med sin oti-
digyet äro ofi beswarlige/och nar de l
nöden otz öfwerglfwa-

Mom har af/ Til det första/ at
arkianna och bestnna HErrans lEM
tiarlek / för an han Wille see
otz i ewlghet, bindas och fangstas / har'
komnilt i werlden/ och undergat fän-
gelse band och l>oM/ ja döden för oft:
Dct war til war aterlösning, nödlgc /

at en sadan man / som war bade Gud
och man/ dödde för folcket:. ty Gudsi
rattfardlghet belagger syndaren lned
et ewigt syndastraf/ dtrfote.?war har
en oandelig'person afnöden/ om nzi:fflllle wardafrälste och MlHade.,
ws Guds Son han ar em sadan oan-
delig;perjon/ och lmns
honöm dartll/ at han war aterlösning
fig giarn« atog Hs astu o menniffia!som denna Guds' Sons kiarlek intet
wil arkiänna och besinna? Ach hwad
for kalsinnighet ockp härdhec / at intet
bliftva rörd/ af sadan oändelig
Mrlek!

M^lr-



z l Om Chrissi fienders squdachtig^et.
Warom Till det andra förmantt/

at omwända o§ tll lEsum/ och at ha-
ta/ och undfio alla synder/ emedan
Guds Son för deras stul sa mycken
lvaldfamhet har lidit I 'Mnerhet
wachtom osi för falsthct och förstalning
bade emot wan och owän. Hwar
och en tale sannmgena mcd thm an-
dra; och ingen tancke nagot ottdtl fit
hierta emot sin nästa/ Zach. 8:16 17.
Lagger bort alla ondsto/och alt fwck
och strpmttrij/ochafwund/ och alt
förtal/ i.Pet z: i. Wara owan-
ncr ffole wi icke Heller nagon falsthet
bcwisa: tl) fast wtz mäste se at de aro
illa finnade emot osi ( at hafwa ogrun-
dade mifftanekar o:n nagon ur syndigt)
fä böre wi doch wara walsinnade e-
,uot dem/ unna/ önsta/ och gtöm
dem godt/ oachtad dcn owanstap de
til osi bara. När wi iuwärtcs are wal-
sinnade / ja behöfwe wi cij Heller ut-
wartes forstalla o§/ eller bruka na-
gon ftlffhet.- ändoch wl derföre intet
hafwe af nöden at förtrs war hatare
bch owän/ (elHeller mannan.dm wi

Me



ech FM. nMqhet at undevaa sit l,'d. ',i^
Me för war wan) jadant/ som kcm
landa oH til fömet. Tn dma/ at
mun imet allom alt förtror/ strider
ei emot uprichtighcten: uppenbara
Me dit hima för hwar man/ Stzr. B.°
22. Halttig wänllga mcd hwar man/
men betro näpliga enöm ibland tujezv
de/ Syr. 6 6. Mich' 7: 5.

Dl det Tredie/ Me wl wam
fsrmante/ at efterfölja war Fraisaresexempel / i synncthet utt willighet at
Kda. Ester som aUa Guds barn ma-
stt llda/ M 34-' 20. ludtlhs 8: 2i.
Tob 12: iz. och efter som lors och li-
dande ärotztil war sials wälfärd myc-
ket npttiKt/ sa at den ar ollMg som
intet afnagot kors wet/Ebr. 12. ja bö-
re wi intet sty undan/ utan giärua
gä korsiet til mötes/ ochdetafHEr-rans handwilligt emottaga. Ia wr
fiole ei allena wiuHt emotwga/ utan
sck med talcunod ftamharda/ undsr
alt lidande/ som wi inter utan Guds
förtörnande och war nastas föroläm-
pande kunne afwanda. Sa langej
HErrm wit/ Me wi bäm wart

ksrtz/



«o Om Christt fienders oqudachtlßet
korsi/ och intet astunda at siippa ftr-än Gud siapper oft/ och förän hanut-
rattat hwad han wil Luc. 9. 2;.
Tob 2: iz. ,4. Ia en sadan wil-
liqhctat lidabörfinnas hoos osi/ ej
aUena/ nar Gud sielf/ man medcl/
palagger ofi nagon wedermsda / an-
dellg eUer lekamlig; umn ock / nar han
tilstadur undra mennistior/ ae de ofi
plsga och oförrätta: tl) utan Guds
räd och tisstädielse kan mgen mennistia
tilfoqa osi nagon stada utan Gud har
den stimden/ da det ssier/ bestamdt
och utscdt för osi/ at wi da wärt ta-
lamods prof stole afiägga Denna
Guds ssrsyn och rcgering stole wi tro/
och intet ansce wära plagarcs ondstasa at wi för den orat stul/ som de osi
giöra/ bemöte dem afwen med haat
och öwWffap/ utan heldre dembekla-
ga/ emcdan de glöra illa och jynda e-
mot Gud/ med sin orattfardighet/och
hafwa af honom sin dom-

Til dtt sicidc/ hafwa rattffaf-
fens Clwstne at marckia til sin tröst/
at emedan war FsraAre har med hier-

tans



och Fralswilliabet atunderga sit lid. ,«

tans wlllighet och talamod lldttför otz;
ja aro alla wära synder genom bans

lidande sulkomltgen afplanade. Ochsasom HErren lEsus war willig och
redebogen at lida och lam sit lif för otz
jyndare; sa arhan ock gansta wllllg/
at taa otz til nader/ och giöra otz de-
lachtiga af den saliahet han otz med sit
lidande har förstaffat. Ia han ssall
giöra otz frija iftan al jälnmer/ iftan
al sWdasmitta/ iftan al anfächtnmg/
och sorjatta otz i Guds barnas ewiga
och harttga frihct. Sa wida wi befti-
te otz om botfardighet och san ero/ sa
hafwe w; at hugna otz här af.
Om Misti lidande/ Petri fall/

samt Hans boot och battring.
Den Siette Predikan

IMHm jom latcr sig tyckia at han
MV stär/ han jee till/ m han icke

faller En jadan warning lam-
nar osi Apostelen Paulus i. Cor. i0:,2.

En Christen jäges sta / nar han är
' stadd i nad och wanstap hoos Gud;
falla jags han/nar han sielfwiljandes

och



och upsateligen syndar/ och salunda
warder Guds nad och wänstap för-
lustig. Nar har nu talas om en jom
later sig tyctia at han stär/ sa förstas
en sadan M somfnller ar stadd i na-
denes ständ/ men mbillar sig at hon
ej sä latt stal Ma/ och altsa literför-

pä sin en sadan
rader Apostelen / at han stal

fte til/ d. a. han stal intet wara sa-
ter/ utan taga sig noga til wara/ at
han icke Haraf jee wi / ej al-
lena / at mennistian latteligen kan fal»
la synd; utan ock at et jadantfall för-
nämmeligen hurrörer daraf/ at lnan
intet jeer siq före/ och m man litcr pa
sin stadighct. Huru Christi Aposisl
Petrus har fassit/ darom fawi wid
dttta tilsasltt höra etc.

OATaf war nänvarande text
hafwe wi at tala i: 5Dm

- Om
P<tti fall/ 3: Am Hans boot Fch
bättring. -

TM Cyristi livande/ höm cff
wärMisMMhtt:

5. At



famt Hans boot hch bätttlng z^
l: At lEsus för en falst lärare är

worden anscdd. Darpa M öfwcrste
Prasiens Caiphe fraga ut / angaende
Hans Lärjungar och Hans lärdom/ at
han bestylte lEsum/ at han giordt
sigstort anhang/ och at han hadc en
ny och frammande lara/ för hwilten
han borde giöra redo Dct war re-
dan longt tillförcne beflutit/ at lE-sus stullc dödas, men som lngen sna-
llg orsak gafs/ i anseende tlll hwltken
han kunde til dödcn fördönmas, sa
Wille Ofwerste Prästen mcd sinä fta-
gor nagot utaf Frallarens mun utloc-
ka/ jom kunde gic anledmng til Hans
fordömande. lEsus swarar/ at han
intet hade halllt sin lärdom hemllg/
utan at alla wal wlste hwad han
hade lardt/ at det fördeustul wore o-
nödit/ at fraga hanom sielf därom/
emedan han doch intet utan
efter han soin en MlWarmngsman
war ftamh.fd/ sa borde han genom
andras wltnesbörder antingen om
falst Ura elier anmn mitzhandel öf-
wertygas

?:At



Öm Csslsti lidande/'Petri fall,,t 4
2 At han wardt kindpuftad och siage»

Nar Fräljaren Holt som bäst pä m
Hswcrsta Prasten/ gafen tie«

näre honom en k.ndpust/hwilcken twjf-
wels utan pä det sättct Wille wara
sinä Hcrrar till bchag och winna deras
gunst lEsus han siog ci igen / det
han wähl hade förmät/ fasi Hans
hander woro bundna; men at det
war otildörllgit/ ac han infor sittian-
de ratt blef stagen/ det pämmner han/
pä det hansdomare som jädant m-
tet ogillade/ sin oratftsrdighet ssulleärktänna-

Du scer K M. hwad HErrensus för dm stul lidlt. Om du. W
falst lardom tilqifwen/sa märck/hu-
ru lEsus darföre maste lida det/ at
han för en falst lärare wardt anftdd.
SDm du qenom andras baktalande och
lastande soker gunst wanlVap och befor-
drinz/ eller chest gwr dm nasta oratt;
sa see/ huru din Fralsare darföre mä-
ste lida ae han afenticnareinforlu--
darnas räd warder siagen Men om
du af androm oM lida meste/ fä be<-

sitlM



samt Hans bsot och bättring «5

sit lidande med
tolamod och med sachtmodlgyet har
utstadt. Med talamod och sachtlno-
dlghet har han lidlt/ at han för e«
falst laran wardt anftdd; med tala-
mod och sachtmodlghet/ at han wardt
kmdpustad och flagen. Huru lattcligen
hade han icke kunnat alla ogudachtiga
mennlstior/ jom honom plagade och
orätt giorde/ pa en gang un et ögna-
blek/ei allena nedcrsta tll jorden/ u-
tan ock aldeles stöna til helfwetis I
Men han lider alt med tolamod och
sachtmodlghet. Fölg detta Hans epem-
pel efter. Öm detstulle hända/ när
du om et fromt och Ma lcfwerne i
eufallig uprichtlghct dig befiitar/ at
du as den fafangellga werlden offoUigt
blifwer antingen miHtanckt ellerbeffylt
för Mgon orichtlg lara;eller om du
jesi warder trangd och plagad af orat-
fardigamemssior;sä lidaltsamans med
tolamod och lachtmodlghet: icke weder-
giallandes ondt för ondt/ icke bannor
för bannor/ 1. Pet.z: 9. Hamnens
eder icke fielfwtz: ttz <ck öfwer-

DUNZ



,-6 Om Christi lidande, Petri fall,
wunnen warda af thet onda; utan oft
werwm det onda mcd det goda/ Rom.
12:19.21. 9rd 24:29. Syr 2»: 1.

Det ar dig intetförbudlt/ Nllr du 0-
styssigt lider siororatt/ at du bewisar
dm ostuld / samt staller den dig oför-
rattat / under hand/ at
han framdeles ei ma stada dig eller
andra, men at amingen pa detta cl-
Krpaannat jätt/ jwalckasin hamde
lusi/ det strlder emot Christi lara:
lag jager eder/ lyda Hans ord/ Math.
5: ?9 at I ssolen icke sta thet onda
emot man ar thet sa/ at nagor siar
tig wid thet högrakindbenet/ la wandt
honom ock tMandra til/ d. a. man
stal intet taWN pa nagon hamd
hwarcken pa ett eller annat satt/ af-
wen som den wore fri fran hämd hwilc-
ken / narlM blefwe siagen wid Mt e-
na kindbenet/ sa littt stulle achta dar-
om / at han wore wiUig at wanda
jamwal det andra fram.

Widare hafwe wi at betrachta Pe-
tri fall. TillfäUet/ hwarigenom Ap.
Pems kom at falla/ war at han Msig



ssm! Hans boöt och bättring «7
sig t öfwersta Prästens saal/"ditlE-sus fördes: ditgict Petrus tiUika med
en annan Lärjunge / som förmodeli-
gen tillförene henmge hade Hällit sig tit
lEsum/ och war altsa bekant med
Petrs: denne emedan han ock war
kiavder i Ofwerste prastens huus (eme-
dan det da ännudar lhuset larerhafwa
warit obekant at han war lEsu hem-l
liga lärjunge) hade Petrum darig?
hwicket han giorde i en god mening/
och at wara honom til tienst.men den-5
na Hans tienstachtightt kom Petrum
pä faU. Kiarleken war det / som be-
wette Ap. Petrum / at han gick dit/
emedan han wille see/ huru dct siulle
gä med lEsu; mm som Mrleken
tet annars/ an nti tllbörliga mahlbör utöfwas/ och man förwaget ei bör
störta stg i fam: altsa giorde Petrus
Ma härutinnan/ och hade bordt bliftva
borta/ och imet wäga sig pau ja äftwentyrligt stalle. Ty nar han där war/begynte först twänne tlensieqwlnnor/
i Mmrhet den som war dörawardin-
M Ich- n; 17. (tg gIWgM perso-

W



!»8 Om Chrisii ltdande, Petri m,
ner tildenna jysian aro brukade/ har
tvacit hos de gamla esomoftast sedwan-
lig<t) sedän jamwäl tienarena/ at be«
styUa honom/ m han tiläfwcntyrs
war af lE;u mcdsölje. s)m de detta
giordt med alswe,re/ eller pa fkiamt
at biy honom/ kaneija noga jaijns/
det senare ar wal trowardigt. Slelf-
wa Petri syndafall bestod dermi/ at
hsn lEsumförnekade/förbanande sig
siclfom han honom knlnde Nu ehu-
ruwal han mttt giorde detta af för-
acht emot lEsum/ utan afhöpenhet
och bcstörtning / emedan han fruchta-
de/om han hade bekiant Mningen/at
han hade blifnm fast ragen/och saledes
komit illa m, sa war doch Hans forne-
kande en swar synd/ ei allcna i anseen-
de dartil/ at han sorm hade gwrdt sigsa stadlg och oförstrackt/ och ofwer al-
la andra larjugar lafwat wara trogen
intll döden/ oachtat Fralsaren sade ho-
nom/ at han falla stulle, man ock i
anseende till, förnekelsen mi sig sielft
emedan Christus sqger Matth 10: ?;.

Then lom mig wedersakar för menm-
stio-



samt Hans boot och ,?«

men/ honom wil mg ock wcdcrjaka
för mm Fader/ som ar i hitnmclcn:
at, förneka lEsum maste fdrdcnstulwara en stor synd; ja en sa myckct
större synd war dct/ at han afsin A-
postel och synnerllga bekanimre / ei al-
lena en gong/ uran tre gongor efter
hwarandra/ förnckad blcf.

Wi läre har af/ at ock Guds trog-
na barn/ knnna falla i swara synder.
Man talar ci om sahana hwilckas
Gudsftuchean ar bara strrmterij/ et
siclfgiordt och siclftagit warck; utan
cm dem/ som janfardeligen sta i Guds
nad: de kunnll ifran jm uprichtiga
Gudsfruchtan genom allehanda synder
falla/ förlora tron/Gudsnad/ och sm
salighct/ antmgen ewardeligen/ nar
de efterat imet besinna sig/ eller ock til
en tid/ da de sig med Petro ater a
nyo omwanda. En sial jom har und<
fiyt werldenes orenlighet/ kan aterbe-
wefwa sig och warda öfwer-
wunnen/ 2. Pet. 2: 22. kan mOa
Christum/ Gal. 5: 4 warda stepbru-
len i tronc/ och bortdrifwa et godt

I stm-



,19 Öm Christi tidandt, PM fall,
sami»lte/ i. Tim. 1:19. Apostelett
Johannes lagcr i. Epsst.;- at denjom
södd ar af Gudi/ kan icke synda: säsa lange nemligcn och sä wida menni-
stian ar stadd t «pa födclsens ständ/
och betiänar sig af Guds nad/ sa katt
don imet <ynda upsateligen och frmn-
hardcligen; mcN nar en nyfödd sial
bortkastar Guds nad / och later sin för-
dcrftvade natur sit onda liott och blob
tada/ sa fallct hon af isran nya födel-sens tlljtand. Det är med osi bestaftjat/ ftftm mey wamet/ hwilcket af
naturen ar kalt/ och fM dtt
warder kalt igcp / nar det wmder ta-
glt iftän eldcn- Sammalunda en gud-
ftuchna sial fast hon genom Guds
anda ar a nyo född helgad och förny-
ad; doch nar hon warder wardslöös'
lämnar bort Guds ords bctrachtande
bönen och sit lefwemes ransakande.
när hon daroftvan uppäo «ödlgt och os
kallad gier sig uti ogudachtiga menni-
ssiors omglange och fafäng sinnade siä-sa warder det hiertat/som tilsörene nm warmt/ smamn-gom



samt Hans boot ock bättrlng "l
Zom kaltigcn. Förft täncter mcnni^
siian/den och den synden har in<
tet at betyda; det är allena enswag-
hets jynd/ Gud kan en sadan fclach^
tighet latteligcn förlata/ tancker hon-sevan när hon framhärdar uti sam^ma synd / och intet achtar sit sam-
wetes paminuande och föreMande?sa warder alt det goda/som hon nl^
förcne ägl/ ju mer sch mer Utstäckt/
och hicrtar warder sa kalt och sä
härdt/ som hos en annan ogudach-
zig mennistia / sa at en jadan M
ej bar nagon den rtngaste kraft eller
förmaga at astadkemma nagot godt/
mer an en annan ogudachtig menni-»
stia / som ifrän fin ungdom lefwat
i ogudachtighct/ (loh. 15: 4. 5. 6.)
kan ock intet omwända sig eller giö-
ra bättrmg af des för--
ra tilstand öfwerblefwen andelig for-
wäga / utan behöfwer en ny näd och
en ny wärckan därtil/ emedan hon
den förra naden mist/ afwen som en
lekamtigen döder alllifskraft förlorate
ja en sadan fallen mennlstias sm-

I- wän«



Om Cbrisii lidande, «Petri fall,,-»?:

wandelse är of a swärare
och tan ci uttm swar <murta / stor lorg

angrgä för sig.
De mu? luran on» de gudfruchtigas

fall/ stal tienä dcm frommom til at<
warnmg/ at de wachm sig för sa-
terhet och wärdslöshct/ aro filtige l
dönen/ i Guds ords öfmng/ i sit lef-
wcrnes och sinnes bepröfnlng; och at
de fiy för tilfulle til synd/ l jynner-
het onda mcnniffiors omgiange:med
onda mcniustior förstar lnan ei alle-
na liderligit folct/ utan oct sadana/
lom Fuller utwattcs leswa ärbart för
werlden/ men aro förachtare af jan
ChrOendom/ och manga laster/ solu
af wcrldcn hallas för urbara/ tllgif-
ne; mm om man för sit ämbcte och
sin förrattmng stutl maste wlstasibland ochristtliga personer/ sa bör
man bade wal bereda sig ftrut/ och
sedän noga taa sig til wahra.at man
MM schom et löst fartyg fär mcd

- strömmen Pä otz fielfwa stole wz
:<ildrig forlata oH/ utan lata ware wid«
ladande för.ckf nltid sta o§ för ögo-



nen/ och dnrföre ja mycktt numme
osi tll Glld,

Sa stul Hirren styrcka sch siad-
fflsta sinu bara/nur de »äluuda wcm-
ora i ftuchran och räddhoga/ m de.
genom Hans kraft kuuna w ra staud-
achtlgc: tt) Gud ur thcn
kar l eder bädc wllja och giuruiug ef-
ter sit goda behag/ Phil 2/1?.
Han som uti cdcr et godt watckbe-
gynt hufwer / stal thet ock silllborda
Mtil lEsu Christi dag / Phil. l, tz.

Men de ogudachtige stola mtet us
de ftonms full tagasig unledningat

sinä synder. ty at. en an-
nan / ware- sig hwem hun wil / syn-
dar/ det hielpcr migmgen ty,
h.war och en stal draga sin egen bör-
da och swura egna glärnin-
gar.

Sidst hnfwe wi at märcka Utuf.war tert Petri bot och bultrmg. lE-
siis war du som genom sin kraft rör-

Petri hierta/ at. sig bestuna-
de HErren wande sig och jag pH
Pttrum i han Wille honom inttt lil-

tala/



5,4 Om Christi lidande, Petri M
tala/ pä det han röija
honom / uran mcd sit pajeende be-
wekte han honom tt. Sielftva Hansbot och battring bestrifs salunda/
at han gick ut och gret bitter-
liga; och salunda angrade han af alt
sit hierta sin stora synd och oförfich-tighet.- han angrade sin fpnd/ ej at-
lena dcnna enagangen/ utan hela sin
lifsttd; han har ock' sedermera stand-achttgt bekiant lEjum/ sa med sin
predlkan/ M ock med sin död' ty
han ar för Christi namns bekiännel-
se lkul omsider korsifast wordcn/ sa-som HErren honom denna Hans död
jamwal har förkunnat/ loh. 21: 15.
29-

Lärem af detta styckct/ at wi
ie lata lE'u nad och mitdhet locka
vsi nl bättring. Sa glorde Petrus/nar HErrcn jag pä honom / sa be-
gyntt han lc K. M. Ehwad du ast
en uti fäkerhet alt istan din unMm
fortwandrande syndaträl/ ellcr mi-
fran gudachtighttcn / uti hwllken du

dig



ftmt Hans böt och bättring.' »?5
dig tilförene öfwat/ ajfallen sial/ eft
ler ock at du bcgynt at falla darifrän?
sä betänck/ huru lEfus har sedtoch
jer all din onsta/ ty allting äro blott
och uppenbar för Hans ögon/ Ebr.
4: 15. Vettwck ock/ huru hau ser
i nad och barmhertlgbet uppa dig/
da han genom sit srd / genom dit e-
git samwcte/ ofta genom A
fiickad wederwardighet/ paminner dig
din jynd och wärdslöshct. Wil du
förachta lEju milda ascende? Nu

' secr han i näder uppä dig/ men tanck
huru han i wrcde larcr dig anlee pa
domedagen/Har du nu Hans nad för-
«chtar och imet battrar tig. Wil du
at han med nad och mildhet ffal see
uppa dlg uti dodsstunden och pa rit-
tersta dagm/ sa lat nu Hans kiar-
lek och mildhet bewcka dig tll bat-
tring. Varmhertige HErre lEsu l
du feer hwars och cns wnckar har
ibland ofi/ du Mnner hwars och cns
hierta.- M! le i nader nl oss/ och
rör waia tröga hierrän til bot och
battring/ omwändt wam ckindiga



,;6 Om Ehrisii lidande, Petri fall
sialar genom din kiarlek til dig/ at
wi mcd Petro maae angra war synd/
och fimm nad i nadenes tld K lie
S> En stor dcl af eder wet af ln-
tet annat an fafanglighet och kiötscns
wällust/ ata / dricka / mga hustrur
och giswas mannom / likajom i Noe
tld, de weta af imct annat an lef-wa wal/ vrala/ danna / wnra siel-
tä ; dc Kafwn ögon och himan full
mcd horerij / och munnen full med
allehanda otakhct Dar gies idland
eder mennistior som alsta sig siclfwa
allcna/ som rakna fig sielswa aUe«a
för kloka luen alla anbra för duiar/
stortallgc/ högfärdtge/ « Tim ;-2.
Owar och en giriHas för sig i sir stand/
E!a. n. Mom mgen Gud/in-gcn död/ imet helfwcl//wore til. 5)?
huru warda icke de med Guds Sons
blod dynklöpte sialar pa hwarjc han-
da fcltr af mangom förargade / och

reeadc/ til ohöfwltsta mnckar och lm
siar / til llclfdehag och store thcke om
sig / sörsuminade/ cller fördarfwade?
O! huru har icke bedrägerij/ llst/

falst-



samt ban« hoot och bättrma. ',7

falsthet/ hae/
dande/ mgit öfwcrhanden lbland e-
der? I tunnen sielfwe finna/ jam-
wal af cdcn förnuft/ om I gifwen
edcr nd at täncka efter/ at a!t dctta
ar Ma qiordt och om I welcn nni<
kapa HErrans ord med Petro/ sä
skullcn I nnnu yttermcm wnrda öf-
wenygade om eder oratfärdigbet Ge-
nom et sadant lefwerne warder IC-sus annn fornekad: andoch I bckannen
honom mcd munnen/ och saijen at Ikiännen honom / sä neken I det genom
edra giarnmgar / Tie. i: ib. Förne-
ker hsnom mtet incr; den ogndachnge
öfwerglfwe sin wäg och syndaren sinä
tanckar/ och omwande fig til HErran/
Es 55: 7. Omwänder eder laffalli-ge barn/ sager HErren/ ler. 3:14-Dch om I welen omwända eder/ sä
winläMr eder därom / at cder om-
wandelse och bättring ma wara ratt-
sinnig och upnchtig/ m i eder anda
ingen falsthet är/ P> 32.- 2. Godt
är det at grata öswer sin jynd / som
Petrus giorde/ mm qll grät är in-

tet



Om Christi lidande, Vetrs faV,N 5
grät - därförVmasten I

intet stanna darwld, m I understun--
dom fallen nagra tarar / och täncka
at det da ar bestalt med eder olnwän«
delje. Hicttat masie förft grata: om
özonen grata darjämte / sa ar det
godt/ om ock ej sä stadar det in-
tet. En ratt bättring ar en hierte-
ändring ( Ezech. iz: ;i) jom börstie
inwartes. Men hwem ar det/ som
kan förandra edart säkra och ogud-
achtiga hiettä? lElus Christus wil
och kan det giöra: dartil ar han be-
redd och färdig Seer va honommed
innerllg bön och suckan / ja ssal han
gifwa eder rlkeliga nad. K. M. bwad
har du doch för ett hierta? du wesi
af mgen bedröfwad stund öfwer syn-
den/ mgen tar har du ännu utgutit
öfwer din mitzhandcl och ingen bön
til himmeten upsändt om bot och bat-
tring; och likwal menar du at alt siar
wal til/ ler. 7:10. Gud förbarme
sig öfwer dig! Ia förbarma dig öf-
wer dlg sielf/ och lät satan intet mer
förblindg dig / jom han Wtils fädt
slöra. 3m



Om den oratt HErren lEsus lidlt <;>

Om dm oratt HErren lEsus li-
dit inför Indarnas domstol.Den Silinde Predikan.hslt mm rygg til dem fom

sg«) Mig flogo / och min kmdben
them som mig rMe / mit an-

fichte wande jag Me bort för försmä-
dclse och spott. Desiä orden sta iEf-
-5- 6. Har handlas pa et prophe-
tistt satt om Guds Son war Fral-sare lEsu / och lares / hyru det med
honom ga stulle l werlden/ nemligen/
at han stulle bliswa siagen/ kmdpu-
stad/ och försmadad; famt/ huruhan sig darwid stulle förhalla/ mml,
wara talig och lachtmodig / intet un-
dandraga sig försadant lldande/utan
det glarna underga: Jag hslt min
rygg/ fa infores han sielf talande/
til dem som mH flogo lc-

Dcna som salunda afEsaia strut-
fagt blifwit/ det ar ock fulbordat /
hlpilket wi nogsame kunne see/ sa af
hela lEsu pmos beskrifnmg / som ockas det stycket däms nu uplasas och för-klaras stal.^



»4» inför ludarnas domssol.
rrop.AP; af war teft ikal i enfal-

HH liqhet handlas oin den o-
räte HErren lEsns förludarnas domstol lidit,- nemligen i.

Falstt witnesbörd, 2. Oförstylt för-dölnznande / ;. Forsinadelse och spott.
Först om det falsta witnesbördet

lEjus leed emot sig / talas i texten
salunda: Mm tbe öfwcrste prasterne
och che äldste och hela radet/ sökte
efter falstt wimesbörd emot lEsum/
at the matte läta döda honom. De
hade af hat tU Frässaren bestntit/ at
han stulle dodas -, mm cmedan det
ester laqen mtet kunde stic/ dar han
tcke först gcnom wlmm om nagon
misihandel blef öfwertygad.- fördeustul
efter ock Fralsaren siels berspade sig
pa° witncn/ »a sökte nu ludarna efter
falstt witnesbörd. De woro wal m-
nt sci grofwe/ at de offenteligen u,p-
pendarade sin astundan om fal»?a wit-
ne»; mm det war dem doch behage-
ligit/ om ock falssa witnen stulle fram-
kdmma/ sa wida wga sanfardiga kun-
de arhallas. Och lasom det aldrig

ftlas



Om den opstt HErren lEsui lidit »4,

ftlas gudlöla mennissior / som intet
sty at falsteliqen bcliuga sin Ma / i
synneryet/nar det ssal M dcm mach-
ttgom nl nöijes/ sa funno ock ludar-na sadana / jom dcm med falstt wit-
neebörd emot lEsum Wille tienä. Ispnncrhet talar terten om twänne/

/ som söregifwit at de hördt lEsumläija : lag wil nedeM Guds tempel
lc Frälsaren hade sagt/ som orden
lasts loh. -: 19. Slar thetta tem-
pletneder/ och i tre dagar wil /agthet upratta;detta förstod han om sinskropps tempel / hwilket imet han sselflitan Indarna stutle nederfla DesiäHErrans Thristi ord förwande de fal-ffa witnen sajoni hade Fralsaren sagt
sig wilja mdcrbryta stcntemplet i Je-rusalem. Doch giorde detta witnes-bördct mtet tilfyllest / emedan Christifiendcr darmed allena mtetkunde förLandslM Pilatus framkomma/hwil-ken deras dödsdom stulle stadWa.Tll det andra stljer i texten omlEsu fördömmande. Hans domareworo «Ne i ston ttnseende och medstort

str-
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forstand begafwade; men deras asse-
tter hade dem sa förblindat och för-qwaft deras snmwetc / at de intet
fago hwadrätt war. At de fingo an-
ledning at Ma fin dom öftver Fral-
sarm/ kom darutaf/ at lEsus/ np-
pa öswersia prästens tilftagan / om
han war Guds Son och den ratte
Mefiias/ jwarade ja- ty närdetan--
gick Hans Faders ma/ jame Hans
perfon och ambete / wille han intet
tiga / utan bekiande jamnngen ftij-
wodigt Harcftcr stolen ifa se/ sä-
ger Frälsaren widare / mennistiones
Son sittia pa kraftcnes högra hand:c. d. ä. Fast Inu intet hallen mig
for Guds Son / utan för en förach-
tellg menmstia / ja ssal jag doch in--

dagar uphöijas / at öfwa
och bruka samma macht och regering
med Gud min himmelffe Haderovet-
ta stuBe Hans fiender omsider förnim-
ma / da han pa vttersta dagen sasom
hela werldenes domare / dem som fig
intet omwande / tit ewi.qa plagor för-
dbmma Nar nu Frässaren ha-



Öm den oratt HErren lEsus lidlt »4t
de Zwvdt sin bektänmlse; sä refdenöft
werste prasten sin tläder jönder. Det
war hos ludarna l bruk/ när nägot
bedröfiiglt / eller nägot <om war för-
smädcltgit emot Gud/ dem förckom/
at de refwo sinä klader: Det Ziordenu öfwerste prDen/ at lata je im he-
llga ifwer. Ester som lEsus altja af
hela NHtct förklarades för en Guds
förjmadare; jä dömdes han at under<»
M döden/efter HErmnsLag ;.Mos.
B- it. Hwilken som HErrane
namn nämner / nemligen/ med la-
stande och förjmadande/ han ssal dö-
ven dö- Ingen ting giir menmstior-
na styndlammare an bat
vch hämd ww midnans tid wartlE"sus dömd uti öfwersta prasiens huus/
och straxt om morgonen förjmnlade
man stg at fullfölia den assaqda do-
men; wid hwilcket tilfalle / nar de»,
sorra fragau ater ftamtogs/ sa fsge/<:
Frälsaren -. om M sager eder the:/ sä
tro I thet intee zc. Här med wll
han glfwa ttttiänna/ st det war fä-
Mgt at swara upps dwas ftagor/^
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emed,?n de inttt troddc hon»m/ och
öm han sin ostyllighct hade welat för-
klara / at de doch imet hade bekym-
rat sig darom / efter tze tntet woro sin-
nade at stäppa honom lös / emedan
de heiwm langt förut tll döden be-
stamt hade. Doch uprepar han sin
fön« hwaruppä Man twlf-
wcl den sörra domcu ufwen uprepa-
des/ at ICsus hade förticnt döden/
lasom den dar hade hadt And.

Tll det Nfvtc hafwe wi at mär-
kä den försmadelsen och bespottnlngen
Fral!«ren lioit utl hwil-
kas hander han lämnades undcr den
tiden Radet gick tll ro. Desie nena-
re/ där de icke hafwa fädt uttryckelig
befalnmg at plaga och begabba HEr-
ren lEsum / sa wiste de Ilkwal sakert/
at deras förhallande imet stulle wa-
ra deras förmau mi§hageWt Sä
wjda de af sinä herrar med drickspen-
ningar bllfwlt belölue / hwilket wal
är trowardigt / for det de hade bracht
lEsum dem tilhanda; ja hafwa de
förmodeligen sadana pennmgar til

drptts
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drycksänwändt'
at de ock eljcst utan all twifwel haftsamma sinnelag / som manga mcn-
nistior ännu hafwa / at de mml. ra-
kna det för sin lust/ at de pläga och
försmada andra / aro de jämwal ge-
nom drvckenstap til et sicmt och glsc-
kefult förhaUande annu uicr styrckte
wordnc / sasom det t dryckeslag hossölachtiga mennistior bade af högre
och lagre ftand gemcnligen plngar til-
ga hwad ssam och neja det warit
M Frälftren at tienä jadant
folck til apespel och gäckery / natten i«-
genom / det kan mnn wäl tancka.
Sielfwa försmädelsen bestriss med des-t
ft ord - de begadbade honom /
tade honom i ansichtet/ tancko«men-
niffla! har lir Guds Son / som m
jadan jmälek maste lida; de kmdpu--
stade honom: detta war eij allena m
smalek / utan dnrwio kiände lEjus
ock en sior smarta/ emeban defia grof-
wa menniMor twiswels utan mtet
spart sin hardhet. Somlige bundo för
Hans ögon )e. och mycken annsr hä<

K delse
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dclse sat e the emot honom HärmcH
gies tlckMa/at de haddc och försmad-
dc lEzum pa alt optancleligtt M/
emedan de wai wiste/ at teräs sielfs»
wald stulle blifwa onäpst.

MMt osi nu widnre taga i betrach-l
tande/hwmssre och til hwad
ända Frälsarcn Christus alt del-

ta har Koit och utstädt: ncmligen:
för wära synder stul; tll wär
förlostmng och salighet/ samt otz
til efttrdomc och cxcmpcl.

För de synder som wid domstolar
begangne warda / har lEsus lidlt ss
Mycken oratfärdighet för ludarnas
domstpl. Emcdan wi pa lögn och wär
Nasttts sörtalaude are beqifne:
re har han lldit falfft witncsbörd c-
Nwt sig. De som mcd GudaclMghe-
tcns mantcl sin arghct och girrghct
oswerbölja/ de. le har hyru Itz.sl.s
mastc llda ct stshmtachtlc.t belftande
af öfwilsia pMfN, Emttan mn.ni--
MUW hwamnWn/cch wch



Om denorztt HErren IZsus lidit »47
stickande ord jä?
deles de storklote hwilcka druckne af
förundran ofwer stna inbillade full-komligheter kunna ej annars än för--
smada andra jamwal nar de synas be-
römma; darföre har lElus lidit be-
gabberi och mängahanda förjmadelscr.
Mangen misibrukar sit ansichtes stiön-het til högfard: darföre ar Hans här-liga ansichte mcd hugg och flag och
med de ogudachtigas spott la jam--
merligen tilpymadt wordet. Wi jyn««
de med alla wara utwartes finnen:
darföre led lElus til synen/ ithy at
de bmdo för Hans ögon/ at han iNS
tet kunde jei til lm hörsel/ at han i-
del smndeord höra Master tilkiänstan/
at han sä harda fl«g kianna maste.-til luchten / gensm de ogudachtigas
stinckande spott; til sin smak/ nar oct
däraf i Hans mun och pa Hans heliga
läppar kömmit.

Til war förlosining och saligher har
han lidit. Han har lant sig t>l dsden
fördömmas/ pa det han off ifran de«
MM dödstns Vsm MAftslsa HanK« har



har lldit manga siag fsrsmädeljcr ochplagor'/ pa det han o§ ifran den ewi-
ga förjwadclfen/ iftan de cwiga siag
och plägor/ dem ni lned wara syn-
der hchve fortlent/ beftia ssullc/ ochcn ewig burllgbtt i himmeten ofi för-stc-ssa. Han Ut binda sig för ögonen/
cch si<t a <lch:c mcd bugg och spott
sä jämlnerllgen tilppnlas / pa det at
tri wärt ansichte med glädie och godt
samwcte tll Gud mage kunna uplyf-
ta / och HErrans klarhct i ewighet
beffada

Til eftcrdome och exempel länder oOockdetta Hanslidande/och hansförhal-lande därwid. Wi sce darutaf/ hwad
fromma Christna hafwa m utsta i
werlden/ nemligen/förtal/ dömman-
de/försmädande;sa ock/ närHErrmlater lädant oH til prof och öfning rre-
derfaras/ at wi da ffole wara talige
och jachtmodlge. dattil / nelnligen at
lida/ ären Ikallade / efter ock Chri-stus led för o§ / latandes otz en efter-dömelse/ at I ssolen estersölja Hansfotspor/ l.Pet.2. li.

Lät
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Om den trätt HErren lEsus lidit »4^
M o§ i anledning harafwara för-

mante m ärkiänna HErranS IE»su klarlck. Den ewigalanningen li-
der har ftlikt witnesbörd emot sig /
Guds hl'rli.qhcts ssun och Hans wä-
sendcs rätta belate wardcr för > en
Guds för»mädme förklarad/ liffens
Sörste dömd til döden / harlighetenes.
HErre och arones konnng giackad ochbegcchbad- det ansichtet lom de he-lige anglar med stor wördnad bestada.
och tilbedic,/ warder fiagnoch af syn«
diga luenniikior bcspottadt; Skapa--

ren warder förhädad och illa handte-
rad af sinä elandncreatur; dm starc-ke Gud latcr fwaga luennistlor sajämlncrligen sara med sigj. den hög-
ste llder sa mvcken stam och spott afringa och förachlliga mennlskior: hwila? wi hafwe hördt: förwam jyn-
dcr, alt osi til godo och salighet. Be-
sinna/ O lnennistin! hwad dttta ärför et kiärleks under / hwars like al-
drig sedt ellcr hördt är. Du armemast mull och asta!(Spr.io: 9.10.)
Hwad war hos dig/ som kunde be-

wekE
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weka Guds Son at underga et la-
dant lidandi för din siul? Hans e-
gen hicrttllga kmrlek allena bewekte
honom därtll Nog ar wal detta en
bekant saak för din öroni men ivin-
lagg dig / at dcnna saken ock lttatte
wara bekant för out hierta Bed
HErren lEsum/ ac han siclf genom
sin Anda sin Mrlck hos dig förklmar/
och dig den jamma ja ftrestaller /at
du des kraft och dnft/ des llf och
wärckan/ kianna och urfara ma.

Om wi HErrans lEsu kiarlek e-
mot ofi besinne/sa wacbtoni off
för ve synder/ för hwilkas ssul
h'N lidit- Enndan Kan Uit falskc
winiesdörd emoe sig/ sa lät osi al^
dng wär nasta falssellgen el--
ler i lt-s ord förwändaV cj hciter jat-
t; tto til lOnareg när de
onom andras bakfalande war wän?

i. EmcVmi ar ostol-
d worden./. ia li't oh ingen

a af hat och förMt obetankt
n han mstadt sa myc-
och spott/ sa latosi



O^den or'tt HErren IEwS lidit- fft-
> ——>

Mr nasta aldrig bcgabba . han ma
c!!er olkyllig - ar

st Mg/ st ar wär synd la. mycket o«
Msivarllgare/ ar han br.Mg/ sF
borde wi bctäncka war egen< stuld/ och
intct !ee at andra.. Wachtom o§/ at
wi aldrig, mcd wart exenipcl / ej'hl-
ler mcd retande- och wradandc/ anfo-
rc. andra. at giacka'förachtn dömnm
och förflnuda lncnnissia // ochm. wi tili sadan- oförnuftighct.och ochri-
stelighet aldrig, smntycke., Wachtom
osi ock för strymtachttg och ftfäng ift
wer ftr Gud ;i< jynnerhct för hög-
fard/ at wiintet ärc idlandi tem /
spin silr ögon högt, upbäfwa / och sin
ögnahwarf högt uphalla /, Ördsp. ;c>-
I;. Om wic uti^jadana syndcr has-wc lcfwat; sa lawm wär Fraljarcs

Kdande och des betrachtande beweka stz
ttl battring.

OH som ingen Mtring gics utan
tron/ och mau mgcn synd kan Gudi
Kehageligen undfiy / dar man icke aflEsu försoning och asi Hans kraft gc-
zwmtromardelachtigwordeni scllat

bss
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e§ uti hiertans botfärdighet mcd san
lro tvar Frälsare omfatta. Vlyas
och ffiammas maste wi för wara syn-
ter/ för hwilkas stul lEfus sä myc-
ken fkam och blngdlldtt hafwer.- wen
«ck darjamte genom trona honom om-
famna, halla honom och mtet ötwer-
gifwa honom/ Höq. Wll ,4. Den-
na tron maste ej wara nagon siclf-
gwrd tnbilning och särerhet / utan en
af den Hel. Andes öfwertygelse har-rörande ödmillk och frimodig tllför-
ficht - tron ar en wisi förlatllse pä thct
«nanhoppas/och mman imet twifiarem thct man icke str/ Ebr m 1.
Sa at wi balle osi wid lElum den
wi lckc st / sajom wi sage honom / v.
27. Nar tm allfa gcnom trona und-
fa uti honom sä wal wara lynders

smnt krattat begynna et
annat nytt och heligr lefwerne;

Sä lät o§ ock Hans exempcl gier-
na efterfölja. Sajom han war tä-
lig och jachtmodlg wid M den oratt
Konom ötmrzick/ sa ssole wi ock wa-



Om 'sl
ra tallge / nar werlden ofi oförrättar.

mcnnlstiorna osi oförstylt bel u--
ga/dömma/ bcgabba och giacka/
det ma wara wäre bntare och
der / eller ock ware wanner / och sa-
dana som. sig för wnnner utgifwa;
Job. iö: 20. mlr wara ord nflaste-
tungor warda förwande/ Syr. 8: '4.
och wi androin ttl atlötze illa utför-de; ja lat osi komma HErrans lE-su exempel ihag/ och wara sasom cn
döfwer/ och Horn intet/ och Uom
en dumbe/ thcn sin mun mtct uplater/
Ps zz: 14. Thet ar en kostclignng
at man ar tallg/ och hoppns nppck
HErrans htelp. Thet ar en kostclig
ting/ at man dragcr cket i ungdo<
men/ at en som öswergifwcn ar haf-wcr tälamod/ nnr honom nägotup-
pa tommer/ och sätter sin mun mi
stoft/ och wäimr eftcr hoppct/ ochlater siä sig wid kindbenet / och lag-
gcr mycken försmadclse uppa sig/

Wl> 3, 26- ;o.
tröst hafwa alla trogna

Guds bam af detta lEsu lidande.
s>itt
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5Dm du D en botfurdlg och raltro-
gen siäl cller mcd alfware wlnlaMr
hig sadan at blifwa,- churu oct
den dia ansättcr ja om an HErrcn
dlg M pröfting ttllater satans engel
dlg en tid kindpusta / lasom det han«
dc Mcd Aposttlen Paulo; sastaldoch
Hkrrans trast wara machtiq i din
jwaghct d. a undcr din anfachtning
och under ditt lidaude / sa at du he-
la här stal kunna öfwerwin-
na. Fast ofprstilinida och obctälick-
janma lialnr dig och för-
si,lada/sä astu doch Guds Mra barn/'
och HErraus ICsu dyra egcndom;
äfwen som ock lEsus llkafult war
Guds Son / fast han här war rin-
gn och förachlad/ s.l förachtao/ at
man fpotwde pä hononr. mcd
hwad ftögd du icke cn gangM
se Hans Kurliga ansichtc/ af
de ogudachttgas spätt / sa ömkc-
liqt rt? dä stal ock dit bcdröfwade
ckisichte klare ssilmude och hälligt l'llf-
wa: ta ssal war mun full n.ed löije

och war tunga full mcd ftögd/
PK
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Ps^6:2. dch
Sadduceerne wwe forgwra lEstlin /

ja maste de först dsma honom för tn
ogudachtig Guds försmadare - afwcn
sa/ nar menniffiorna wllia ulZf.ra
sin twarhtt emot ofi / sa warde wi
först af dem dömde för ogudaMga/
de finna mer an manga 'omständlg--
heter/ af hwilka de giöra er !ädant
siut: den och den person är og"d -ch-
tig/ darföre förtienar han ina'
lek / utan man kan med Ml hat'
ech fördarfwa honom/ pa det han ma
warda tuchtad-DeOa forbnndade mem
nistior satta sig pä Guds thron / ocft
wilja dömma och siraffa lajom Gudar:
jslg maste beklaqa deras dumhet och
oförftand; men ) join jadant llden/
tancter pa eder Frolsare lEsum/ hanwar Guds egen Son/ han maste ll<
da detta samma / warer täliqe med
honom/ Gud fkali hl.nmelen cder

wal belsna-
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