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och i Sex Achler földell ar. Medh nplliga tärdomar/

Hsisosam Tröst och erogna Förmamngar. Vlhi
Fiollon Predikningar/ mcdh ett

npttigt Rcgifier.
Kenftllcllga forfttMt och tll forfärdigat
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Egen bekostNlng.^^^
GKer Barnen hafwa Rott och Bloyh/ ock hai, lhcs declach-

tighwordcn/ pä thet hm» ffulle geno»,, doden nedcrläggia ha-
noin/ soin dodcn i nnld hade/"chct arDicfwulcn/ochglora
then, frh/ som i <,lt sitt lcfwerne geno,» dodzcns räddhoga
»nästc trälar wara.

Tryckt i Abo/ aff Peter Hänson
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Furste och Herre/ Yer

Wm Me/
Swertges Göches och Wndes Konung
och Arffmste/ Storfursic til Mmlandh/
AmG bthi GAne/Esilandh/ EijW
landh/i^arelen/Brchmett/Verdett/Stct^
tqn-Pommeren/isassubm och Mnden/
Mursie til BuZen/ öfwer Inger^
manlandh och wGmr; sa ockPsalMef-

we wijdh Rhein i Bepcren/ til Gu-
liZH och Bergen SemMc.
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Konung och Herre
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TAm GeomMngsis GZgbowe
Furstmna och Frw/ Frw

NKOKvic; KI.KO
n o K H'

SwMAcs Göches och Wättdes Mrot-
ning/ Slorsurstinna til Finlandh/ Hertiginna vthi Skä-
ne/ «Tsilandh/Ltjfflandh/Larelen/ Brehmen/Vehrden/
StetW - pommeren/ och Wänden/ Fursiin-na ttlßugen/ Frw öfwerlngermanlandh ochWGmar/
pfaltzgrefwmna wldh Rhein l lll Gullch/Fle-we och Bergen Hemgmna,- Sa ockßoKren Furstin-ng li! Sletzwljk/ Holsten/ Stormaren/ Ditmarsten,

Grefwmna tll Oldenburg och Delmenhorst.
Sljne Aller Nädigste

Drotmng och Frw.
Mdh och Frljdh afGudh Fadher/ genom Oonen

lesum Chnsium i then H: Anda/ sampl langwallgh ltzsszEundhcee/ tpcka och Walsignelse/ ett Roligil och Frgd-

Vnderdänigst

SäsH



Sa ock
Kongl:KM:tz Sampt Sweriges Rizkes Högtbetrodde

Man/ Rödh och Z.espe6ti?o Förmyndare/
'Che Högwckbome Grefwar och Oermr/

A. Per Brahe/Grefwe (ll Wisinzborg/
Frijherre lil Caiana/ Herre lil Rldboholm/tindholmen/Brahelins
Na ochßogsund/S. R- DroMrr«si6ent vthl then Kongl:Hoff<
tallen i Stockholm/samliagcnan öfwer Wet)mannelandh/Bergz,
lagen och Dalerne/ elc.

G.Ears KaM Grefwe til Splmtzborg/
Frllherrelil Tockmajerfwi/ Herrelil Kaggeholm/ Fielstlffte, Slpre-
stad och Siöwrp. S. R.Marsch. Qeu: Fcllhene/ samt tagman
öfwer östergöllandh elc.

G. Larl Gusmff Wrangct/ Grefwe ttl
Salmtz/ Frtjherre lil iindzberg/Herre lil Skogklösicr/Bremervöhr-
de/Wrangelsburg och RHtoro/S- R. ienl: Qcnergl

öfwer des och miliciNstat i Tpstland/ <3en: Stälhällare i
Pommeren/ saml tagman öfwer Vplandh/ elc

Grefwe lil iacköö och Arensburg/Frtjherre lil Ekholmen/Herre lil
Magnushoff/ Hopsahl och Hötjentorp/ S.R.Cantzler/ t« U': 6en:
öfwer des Armeer och militi» stat iIWE<k och Ingermanlandh/
sampt tagman öfwer Westergsllandh och Dal. elc.

AQuttavQ <Bonde/ ErGerretilKai-
hiala/ Herre lil Esplunda/ Hesiebp och GreGen. S. R. Skalt-
Mji-re/ elc.

Sino,» H6ggunstige och Nädige Gref- tm,: L.)?cka och Vwigh
Sssllghcet/ aff Herrftfioul, <FM/ 6nst«zr odniiureligast.



och Aerre/
MrottninZ och Erw.

Greswar och Oerrar.
Rlitsinnade Fhristna Mttnissior ma-

ste medh rätla samtpckm/ dckänna och saja
medh psalmisien: Swor äro
warck/ then som vppa lhem achtar/ haf-wer lust ther aff/ «».

Nu är lAgud alla HEmins Gudz warck/ som han
ibland menniffiors Barn pck lodenne gtordt hafwer/
eller glörandes warder/ aterlösnlngswarcket sannerliga
ett gansta stoort och tänckwärdtgt wärck / aff hwllket
alla the/ som thet ratt bestoda och ther vppa acht gif«
wa/ hafwa stoor lust och glabie.

Swre ar attrlosnlngswärcket/ ty then Stoore
Kova och Alzmechltge Guden/ som ar Eentgh i warelsen
och 'Creefalllg i Personerna/ Faderen/ Sonen och then
H: Anoa/hafweraldraförst fiutetßadh om thet wärcket/
at thet stulleeengang företagas/ bestallaS och fulburdas.

Stort ar aeerlösnlngswärket/ ty then andra perso-
nen i Guddomen/ som ar Gudz Faders egen naturllge
Sm/ hafwer thetförelaget/ beställ och fulbordat.

a Swrt



Stsrt är aterlösnmgswckckee/ ty thet ckr een fulkom-
meligh lilfyllestgörelse och betalnmg/fsr alla mennlffiors
syndcr.

O hwad för sioor och vnderligh godheet och barm-
hertigheel bewczste Gudh thet menniffllge stachlet/ effter
thes forffrackeliga syndafal(narhansGudommeliga stran-
ga ralfardigheet fordrade/ at mennlffiorna som syndat
hade/ stulle döden dös) l thet/ ak Hans Gudommeliga
Alzmechtlgheet förcsagh och förordnade ehyen sckdan Frel-
sare/ som ssuile kunna hielpa thet ifta Helswete och then
Ewiga döden/ och förwarfwa thy Himmelrlzketoch then

Sallghcelen tgen/ som genom syndafallet bort-
mlst war.

sNen synden och öfwerttadelsen/ som mennistiorna
begänget hade/ war fast stöne/ an at nagon statt menni-
stia stulle för henne kunua fulkomligen betala/ och wy
blifwa ther igenom ftelste och behalne; Ey fans Heller na-
got annat Oreatur hwarkentHimmelen ellerpalorden-
ne/ som thet gora kunne. Nu war ingen annan vthwagh
för handen/ an at Adam och Ewa/ som syndat hade/an-
linsen stulle/ medh op och alla sinä Barn och effterkom-
manoe (hwßa the ock medh synden besmittat hade)
wlnnerllga Wa pqna och dödh l helfwele,- eller ffulle na-
gon annan mechtigare zrelsare komma/11l at hielpa tbem
och op ther lfta. bestöt thet Gudom: Maye-
ttelet ltt sadant Radh/ at then andre personen l Glldoms-

wäsen-



wäsendet stulle anamma Mandom/ och sedän en san
Gudh och san Mnnlskia l een person/ genom sitt lhdan-
de/ sijn pljna och oöo pa korset/ betala for allas wara
synder/ ftelsa H ifra Helfwele och then Ewlga fördömel-
stn/ och hielpa otz ttl then rätfardtgheet lgen vthi htmme-
len/ som Adam och Ewa/ bade för sigh och oh alla för-
lorat och borlmist hade.

Om delta stoora wäraterlösnlngzwarck/giorde Her-
ren Gudh vthl Paradhset/ Mx effter syndefallet/ medh
sadana Ord lil then Ormen Dlefwulen ttt
sadant bestnlh; och jagh stal sattm fiendffap cmellall tiO
och och emeilm! tina scidh och hennessadh/
then samma stal söndertrampa lttt hnfwnd/ och lu stalt
stinga honom i Hans hääl/ Qen. 3. v.

War Frelsare maste wara eensL3wmnos fidh/thes
ar/en san menmffia (doch vthan synd)pa thet han stulls
kunna vnderga Lagzens förbannelse/och ltzda döden pa
korset för op/ som medh syndenne then Ewlga döden för-
tient haswe. Sanner Gudh maste han ock wara/ pa
lhet han stulle kunna ftllborda lagen för H/ och at Hans
Hdande/ pijna och dödh stulle wara sulkommelig beeal-
nmg för alla wara synder/ och een fulkommeligh förlaf-
ning lfra then Ewlga fördömelsen.

Om lhctta stoora aterlösningz warcket hafwer Her-
ten Gudh margfalleligaealat vthi gam: genom
Faderna/ Mosen/ praphelerna och i Psalmerna. la/

chettg



thetta siora wärcket hafwer ock HErrenGudh lätit
och afmäla/ widh pas vlhl /550 ährs tqdh/

med Pästalambsens fiachtande och äeande/ förvthan pä
mänga andra sält t medlerltjdh/ och längt tilförene.

Om thetta stoora wärcket hafwer Frelftrens lEsu
sshristi egen forelöpare/ Johan: Baplista/talat/nar
han fick see honom wara kommen och födder tll werlden/
pckandes pa honom och säMdes: Gndz Lamb/som
borttager werldennes synder/ i.

Om thetta stora äterlösn: wärcket hafwer ock sielf-
wa Frelftren lEsus Ohristlls/som samma wärck bestäl-
la och fulborda stulle/ talal offta förr an thet angick/sa-
som ther om är tll at läsa mängestädz i <H>wangcllstemas
L)istorier/ besynnerllga hoos Lucam, ,8. medh sä-
dana ord: wtj Mm op tll Jerusalem/ och alting
skola fulbordat warda/ som strlfwm äro aff Propheter-
na om mennistlonnes Son. han stal öfwerantwar-
das Yedmngom/och begabbas och forsmädasochbespot-
tas. Och ftdan the haswa hudftangdt honom/ stola the
döda honom/ och lndie dagen stal han vpstä tgen.

Heliga Anglar hafwa ocktaiat om thet stoora war
aterlösnmgz wärck/ for an thet angeck/ sasomäral läsa lher
om. l. v. ;i. i.uc. 2. v. »o la ock sedän thet be-
stalt war/sasom ther om ar atlasa NZrc. i6. v.<s.

Sedän som thetta stoora aterlösmngz wärcket war
beställ och fuibordat/ hafwa ock mänga hellga Metmifftor

lalat



talat och striswit ther om/ sasom the heliga Apostlars
och andm H: Lärares striffter och Böker thet vlhwljsa.

Thet ware jw itt stoort OErrans wclrck/och ittdn-
drrliglt Gudz Radh och bestut/ at Gudz Gon/ som warsan Gudh aff Ewigheet/ stulle ock blifwa san mennistia/
doch vthan synd/ och doch icke wara meera än een per-son och Frelsare.

3tt stoort HErrans wclrck war thet/ at HErren
Gudh förordnade fin egen Aelige til at predika sitt
ord t werldenne/ och bewA mennlMmen manga wlil-
gckningar.

Itt stoort och vnderligit HErrans lvärck warthet/
at Gudh lck stn kckre Son/i hwilkom han allydh hade itt
golt behagh/ lljda sa mycken föracht/ förtreet och srestel-
sehärl werlden/ icke allenast aff onda menniffior/ vthan
ock aff stelfwe Dieswulen vtht öknena/ IviZnK. 4.

Itt stort och vnderligit HErrans warck war thet/
at HErren lEsuS/som aldeeles ostyldig war/ maste
klaga öfwer fin StälS bedröswelse tn til döden/maste ö-
thl örtegarden ltjda inwertes pyna och qwal/ ther han
stod tilrälta för sin Him; Fader/stveltades Blod/ och
bad tree atstillige ganger/ at om mögeligit wore/ stulle
then bittra dödzckalken/ som honom förestod/gahonom

doch om Gudh sa Wille/ och thet alt til then en-
da/ at wlj som styldige wore/ffulle ifra then Helswetes
angesten och sörsträckclsen befrc/ade wmda/bllfwa bön-

b hörde



hsrde hoos Gudh/ och fä sta vthi sioor frffmodigheet för
IHsu Ohristl Dompa thm ytlersta dagen.

Itt stoore O warck war ttzet/ at thenostyl-
dige lEsus bleff aff förradarm luda förradder/ och
aff Hans ogudachliga lZkara omhwerfder och sangen/ tll
thm mda/ at wtj lcke stole bllfwa aff thm Helfwetes
förrädaren Diefwulen förradde/ och aff the oreena an-
darne omhwerfde/ vthan Ewmnerllga tstg them befrya-
de warda.

Itt sioort HErrans Mlrck war thet/at then ostyldl-
ge lEsus bleff bortförder/och maste sta bunden för lögn-
achtiga aklagare/ falsta witne och oratradiga Domare/
bllfwa hadat ochzörsmadae/ SlaMoch Kindpustat/
Hudstangder omstjder Dömder
til dsden/ alt lil then enda/ at wtj som ssyldlge wore/lc-
ke stole pä then yttersta dagen bllfwa aff the oreena an-
darna bortförde tll Defwetesqwaal och then Ewigaför-
dömelsen/ dthan at mage ga ledlge och obehindrade/
med warkckre HHrreoch lEsu Khrlsto/lttvthttheylm-
melsta Bomngarna / ther ttl at bllfwa bekröme medh
herligheetenes och LWns Krona/ och bllfwa hedrade
med een Ewigftqdkallelse lbland the H. Gudzsnglar
förvlhanenda.

Itt stoort och onderllgit Yerwns wärckwar thet/
M then ostyldige lEsus bleffkorsW/ och maste wam
een förbaMlse pa korsens ?rM/ ttl then enda/ at wy

stole



ssole ifta förbannelsen befWde/ och aff Glldl Hwitt-
nerliga walstgnade warda.

Itt stoort och vnderllgit Herrans wclrck warlhee/
at fielfwe Lhfwet och LhfsenS Furste lEsuS Khristus/
maste dpgifwa andan och döö pä korftt/tll then enda/at
wlj stole lfta then Ewiga döden befttjade warda/och af
thet Hwiga ltjfwet hoos Gudh delachlige blljfwa.

Ilt stoort och vnderligit Herrans wärck war thet/
at lEsu Hellge Lekamen (then ther lcke stulle tilsiädlas
at förrotna) maste llggia vthl Jorden tn pa ttidie dagen/
och sedän vpsta/ tll then enda/ at wara Kroppar (som
maste döö/och förrotna igraftvena) stola pa Domeda-
gen aff lEsu Lhnsto vpwMe warda/ och sedän fa
lefwa Ewmnerllga.

Gasom nu aterlösningzwärcket/ somsagdt <lr/ äritt
sioort och ganstahögt beprljstligtt ibland alla andra Gndz
warck: altsa hafwa ock alla the/ som ther vppa rcktach-
eat hafwa/ hafft sin lust ther aff.

WGrllga haswer HerrenGudhsielff med sioorlusi
talat thenna orden tll Ormen: och jagh stal sattia fiend-
stap emellan tigh och qwmnona/ etc- z.

Wtsserliga haswer
medh stoor lust sagdt om oh svndiga mennistlor: men
jagh wll sörlojst lhem vthu helfwetet/ och hlclpa them lfta
döden: dödh / jagh stal wara tigh ecn förgifft/ hclfwete/
M stal wara llgh ecn plaga. Uos. »3.

b lteni:



Ittmt Glj/wij gaam vpM Jerusalem/ett.Luc.lS,
Ilem: Jagh ar thet lefwandes brödet som nederkommer
aff himmeten: hwtlken som ateraff thetta brödet/hanfkal
lefwa Hwinnerliga: och thet brödet som jagh gifwa stal
ar mitt Aött/ hwilket jagh gifwa stal för werldennesU/

ltem: thei ar sulkomnnt/ lod. 19. v. 30.
Wisserliga hafwer Ängelen Gabriel medh stoor lust

ftgdt tll Frelsarens lEsu Shristi moder: Slj/tu stalt
afta i titt lc/ff och föda en Son/ hwilkens nampn tu stalt
kalla lEsus. I.uc. i. Wtjserliga hafwer Ängelen medh
sioor lust achtat vppa aterlösningMrcket/ närFrelsaren
war födder/ som thet bestalla stulle/ och Ängelen sade til
Herdarna:)agh bodar tder stoor glädie/hwtlken allofols
kena wederfaras stal: ty idagh är iderfödderFrelsaren.la/
lhen Him. Hliarssaran hafwer medh stoor lust sagdtt ahra
ware Gudh ihögden/etc. i.uc. 2. Sedän som alerlösmngz-
lvarcket wart bestält/ och Frelsaren war dpstanden/haf-
wer ängelen med stoor lust sagt til Qwinnornai warer
icke förfarade/ i söken lEsum aff Nazareth somkorsfast
war/ han ar vpstanden/ »6.

Wlfferliga hafwa the heliga Fäder/ Moses/ prophe«
terna/Dawid och andra Heliga Mnnistior/medh stoor
lust/ ja/ vpsylte medh andeligh hugnat/ gladie och tröst/
talat och strifwit om IHsu lijdande/ ptM och
harda dödh/ty che hafwa wäl förstalt at thet siooraHer-rans warcket stulle Undg them och allom Lhristerognom

til för-



M fsrlosning ifrä helfwels/sch til Ewigh SalGeethoos
Gudh/ sasom lungftw MrlT / och loWn-
ger chet nogftml vthwczft/ Luc. i.

At wckra fromma FörMer och Gudz Församblingz
sörestandare / hafwa achtat menmstlornaS aterlösnmg
för tlt stoort Herrans warck/ och hafwa hafft sin hiertans
sioora lust ther aff/ hafwa the ock bewlst ther medh/
at the aff the fyra Hwangelisterna hafwa vlhdragit och
författat een kortoch wlst Hlstonam/om lEsu Lhristi
ossyldtga ltjdande/ptjna och dödh/somhan för warasyw
der stul/ och til war Ewiga ftltgheet vndergatt hafwer/
hwllkenHlstonaockarförodnat tll at ahrligen vplästs
och förkunnas/vthl alla Mistellga och walbestälte För-
samblmgar t werldenne/ pa thet at HErrans Mlsti
dödh (effter kauli förmamng) saledes malte btlligt bllf-
wa forkunnat/lil thess han/ lEsus / kommer/
tilatdömalefwandes och döda pa lhen yttersta dagen.

Sasom thenna Olstorien ar mycket rtzk/ aff nymga
Lärdomar och paminnelser/ helsosamma lröstesprak och
hugstvalelser/ trogna Förmamngar och alwarstmma war-
nmgar: Atlsa böör hwar och een Ratfinnigh Ohristen
Mennlstia henne högt och achta/ och thetär
intet twlfiandes/at thesom thet gora/fawisserllga ther aff
mycken andeltg lust och gladte vthi sinä hima/ then them
vthi bedröswelsens ttzdh märckeltgen stprckig och weder-
qweckig kan-

b tz Vlttzen-



Bl Henna heliga HistoriensMristellga bruk och öf-
mng/ Sa ock thet stoora äterlssningz warcket til rätt och
tllbSrllgit belrachtande/ hafwer jagh/ med myn mögeli-
gaste fiijt och gansta stoora bekostning/ tagit migh före/
lil at strijfwa/ och aff vthga lata/thesse efflerfö-
liande Patzionspredikningar/ förmodandes
at thetta wcircket wisserliga stal lcknda Gudi tll chra/och
mangom vthi Hans fsrsambltng til andeligh nptta/ wal-
ferd och ftltgheee.

Och sasom jagh hafwer fsrdrljstat migh til/at strif-
wa och?ubiicera sadant vnder «K. Ms M:tz
Konungzliga/ Sa ock E. E. E. E. E. Lx.Lx.Lx.Nx.kx.
Grefweliga och höga/ Nampn och bewysandeS
ther medh min lust och begarelse/ til at tienä min (nclst
Gudb) AllerNadigste och hoga Ofwerheet til nädigtoch
gunstiglbehagh: Altsa ssrmodar jagh vthi all vnderda-
nigheet och odmiukheet/al min AllerNadigste och höga
öswerheel/ sadant Ringa/ doch walmente/ warck sa
medh Kongl: Nadh och Högh Gunst vptagandes war-
da/ som jagh thet vtht all vnderdanigheet och sdmiukheet
veöicerar och glttzdh mm
AllerNadigste och Hoga Hjwerheetz

"Vnderdänigste och ödtniukeste
VndersäleochTienare

0. H. XV.



Carl mcbh Gudz Näde Swttiges Gisles och Wrlid/s
och 2ilffurste/Storfurstctil FinlandhZ-Hertigh vthiSkäs

Gstisndh/ «.ijfianvh/ Po,,»-
meren/ Cassuden och !Q)cndcn/ Furste til Rugett -Herre ofwer I«-

germanlandh och U?lst»„ar: Sä och pfalyGrcflpewldhßhcini Beijercn/til.
Gullch/ ticwe och Bergen Hcrligh/ e«. O6re wltterligit/ at sason, osthas-
»er wär troo vndersäthe och Ayrkieherde i tNalar/ wällärdhe

lätit fsredraga / Huruledee han arnar löta aff
ket vchgää ccn Book/ r«lU<in2> rntt>ll2 bencmd/ soin han sielff glordt «cl?
sammansatt vndcrdänigst aff otz bcgierandes/ «t bekonmm ett ?rivi-

vppä detta sitt arbctc: pä det han »iälle deste bäthre hop hafwa «c
h«n n»edh tijdel» nägorlunva kunde konnna til st» bckoftnady wcdergälningh
igen: Altsä och cmevan wij icke annor» kunne / «n läta ost wäl behaga/

hwadh säledcs til Gud, «hra/ och Hans Forsaniblingz Gagn och Nytto wal-
n,eem blifwcr giordt och arbetat: Dy haswc wij denne Hans vnderdänigc
begicran n,edh Nädcr Ansedt/och honon, fordensknlvh detta VättAongl. ?li-
viletzium nädlgcst n»edela lätit! Forbiudandes HZr n,edh den, son» det» «ngäär
l synnerhcel alle Booklryckiare och Bookforare / soin vlhi wärl Vonunge-
Rcjke/ och der vnder Bo«l:r2näL r«-«,v!n«>er / boende «re : At the sammaar-
bece/ icke vthan äfwanben,lte ärenis ftmlycke/ wilia och »eetffap vppleA-
gia eller efftertryckia läta / widh Straff tilgiorandes /at mistä all
l>l»lien/sä frainpt nägon ffulle finnas her einoot at handla. Til yttermes
ra wissö/ «r detta mevh wärt Rongl. Becrec/ och wär -Hogtährade Hlsieli-
ge K. FrwModers/ san,pt dee Andre ware/ och Xvärt Rykes respeHivs
Formyndares och Regiering; vnderstrijft bekreMt. vaium Vtockholn)
Ven I?, vecembl-il i66l.

IleäeviZ Neonor2^»

(^Q.B.)
Peet Btshi Gtefm Gustaf Banet Clas Bielkenfiiema

til wisingzborgli VtlRW ««rlcelu iR«
6:R.Drot3e»< Me stelle

NaZnuz Qabnel velgesräis (3ull«vuB Bonde



OoF/M»a Viro!

Valtot» in viZilantilllmo, fgutori suo plurimum
Nanorau6ci> lacrgz concionez kglUonalez eäenti.

liorrencla loc2N3,
Dicere HM3 scir?

ltinc ribi meriro perenne3)
(IKriKe 321v2r0r,rekerainuB omne3,

Itocce vivenre3 seculo A tuturo.
?e6iore roco.

solvere poCtn.

ImpiZer populum, clocere,
är P3iluB

kerclici 2M2n6u3.
Vora nunc tunäo mea pro laluce,
kr rua vick) V31e28 ur 3nre,

äivino, Karu
Lclere plur3.



I!>l NOK4INK IKBU-
I.

Trce PrchiMmZhar ösiver THett
Forsia vthi wars HERreS lEsu

Khrlsit Pynos Ylstorm.

3Vl3r. 26. K4ar,i4. I,uc, 22. n.
Sotbrsdz Högttjden

I tll sinä Arjungar: F
welen/ at twa dagar här effler war-
derPasta/och melMlffwnesSon stal
ösweranlwardas tll atKorsfalM.

Ta Församblade sigh the öftversta Prester- il.
na/ och the Skrlfftlärde/ och the äldsia i Folcket/
vthi thens öswersta Prestens Palatz/ hwtlkenheetKaiphas/ och Radstogo/ huru the matle fa gry-
pa medh lisi/och drapa honom: Tythe
fruchtade för Folcket. Ta sade the: Ickepa Hög-
tljdesdagen / at vplop icke warder iblandzolcket.

Och glck Sathanas in vthi ludam som kai- l!l.
lades Ischarloth/ och war en aff ttze Tolff. HanA gick



Then l. Peedikatt/
gick bort och talade medh the öftversta Presterna
och Fsrestandarena/ hurules han Wille ftp honom
them l hander/ och sadettl them: hwadtz Mllen i
gifwa migh/ at jagh förräder Ider honom i Wr

" the thet horde/gladdes the/och woro öfwer eens
medh honom/ at the stulle gifwa honom trelttjo
Sllfpenningar. Och han lofwade them thet/ at
Ma effter läghligheet/ at han matte antwardhg
honom vihan buller.

Pchtägmngett. -
, llposttleu Paulus sifger/atMen-

2«?. stola fötkunna HERrans dödh <ll Heh ha»kommer. Medh hwilka Ordh han wll beweeka off och
alla Cgristna Mennistior til/ at medh högfia fiijt Och sisr-
fia kärleek/ lasa/ öfwellVaZha / minnas och betrachla HE
rens lEsu Chnsti Pijws Hisioriam/ ther aff wtj fa wee<»
ia och fömimma:

1. War egen alendlgheet/H<r Vihi wij komne are
gcnom arUpnVen, sa ock genom wsra margfaAZa wärck
spnder.

T. Gudz grnndloösa barmherligheef emoot Hfaltlga fyndare/ hwilken ther vthi bestar och sMs/ ae
F<H.5/5. han hafwer vchgifwit fin kare Sonvnderitt sä grufweligit

ltjdande/ och sä försmadeligh dödh pa körsct/ til ili offer och
Len fulkoNllgh betalningh Dr wäla spnder.

3. IHu Lhusit ovthfchelW karleek til otz/
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66u8 I

hwilken ther vchi befiar och spnes/ al han hafwer godwilli,
Zast taget pä sigh wsra syndcr/ Gudz wrede och lagzcns för-
Kannelft/ Mcl ptjna/ pläga och omsijder doda sighxHForset
för wara stuld.

4. Thet myckna goda/ som otz vlhl Lhristl
dande/ Mm/ dödh och vpstandelse ar wederfaret/
Namliga/Gudz wanstap/Syndernas forlälelse/Ratlftrdig-
heet och Ewigh saligheet. Och Medes lara/ HERren war
Gudh lherföre aff himat tacka/ lofwa och pryft i M wä,
W lifzdagar.

Zherfött stole wh högdt acha och Ntttmera chenna Hi-
fiorien öfwer alla anvra Historier / ehum sanna eller liufii-

the wma kunne/)a/ ehuru wichtiga Mr vihi lhemför,Kailas kunna.
- Mennä Hifiorien haflver ock Apost<len kguluz Sielss
högdt achlat och garna belmchtat öfwcr och framför alt
annat/chet han gifwer nlkanna säjsndes (^orlltthsr:
Och jaghkare bröder/ ta jaghkom ltl lder/tom jagh
icke medh högh ordh/ eUer högh wGdom/at för-
knnna lder Gudz witnesbyrd. jagh Holt mig
icke therföre/ at jagh nagot wiste chland lder/v-
lhan I Ejum och honom korsfösian.
Itemt Wlj predlka then korftesta Khrlsillm/ Judo-"' "

men en förargelse/och Grekomenen galenstap.
At thenna/lhens H: Apostelcns förmaningh m«f-

le thcs ftlligare och troligare bufwy efftelk<?lnmen i werldeni
ne/ Mmlwa/at HERrens Chnsti dödh mMc bUfwa för,
tunnsl tll lhcs han/ Ehnsius/A H MM/
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Then i. Predikan.
men/ ly hafwä Gudz Församblinsj fsrefiandare förordnats
at lEsu Chrisii PtinosHifiona stal ährllga vplasas och för-
ktaras vlhi församlingarna / och thet besynnerliga pä «henna
thden om ährel in til Päffahögthden/ emedan HERren Chri,
fius hafwer ltztit för Pästa/ vnderKäll och ltzdet döden pä-
Korset.

Wff wllie i HGRrans t7an,p» och i H««Z ftnchtan / pä thetts«a stundenne/ öftverwaga och belrachta tde orden / son, uu äre vps
läsne «ff pHnos historie»» forsta «61/ och thet vch» z. Dcelar.
I. Om Samtaal medh Lckr-

jungarna/ om Pöstahögttzdens tllsmnpan-
de/ och silt öfwerantwardande 11l at kortz-
sasias.

N. Om the öfwersia Presierna?/ EkrWckr„
das och ckdstas om then ostyldi-
gha lEsll.

lii. Om JudX donrracht medh Lhrisii fien-
der/ ttl at sörrada sin Mestare Fhrlstum

Gudh Regere op mevh sm H:
Anda/ Amm.

THen I. Deelett.
sina iärjunM om lwesgehands/ som the stulle ls-

gha i betanckiande.
~ At Gambla Testamentzens Passahögtljdh

war lä for hmdcn och llljtundade/ pa hwliken ttj»h Pastaa
lamb« ftulic siachlas och äläs/ essttr then ordningh/ som

Her-
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äHu, l.

HERren Gudhhade sifwet/ochHmom Mosen och Aaron
fglt Israels Bmn Ma/ hwilken ordningh the ock tä hallct
hade/ widh patz itl tusend feMhttndrade och femttjo ahr.

T< At ta war ock för handen then ttjden/ pH
hwilken lEsus Chnfins/ som war thet rätia Päjkalambrt
(lil hwllkei Gambia Tctkamenyens Päffalamb war een fi,
gur) ffulle vpoffras och slacheas pa korset/ för mennistis
siächtes spnder stul. Och Dedcs hafwer HE Rren Chw
stu» sielff lckt om sill förr an lhet angic?.

l. Nar HERren Chrlstus sa tälade förvth for stna lar, Lärdom
jungar/ om sitt lljvande/ förr än chtt angick / ta gaff han

«her medh lilkanna/ sigh wam en alweetande och alzmechlig
Gudh/ fom wlzie wäl hwadh honoD förefiodh och wader,
faras ffulle. Icke at nag?n m<?nnistla hade thet kundgiordl
hotiom: vthan han hade then kundstapen aff Ewigheet mcd
fin Hlmmelffe Fadher och then H: Anda / medh hwllka han
affEwigheet besiutet hade/ at hin sa stillle lljva för wära
ftnder stul/och pä thct satlet förwmswa ojj Gudz wanstap
och en Ewlgh saligheet lgen.

la/ en sadan alzmechtigy och alweelande förlojsare be<
höfoe wtz/ ly en blott menni;kia hade icke fsrmatt at bestalla 2ck.

ölhetlosntngz wmcket: ty maste han wsra san Gudh och san
Nienniffia, sont thet göa stulle.

Thclta lanoer osi l»l stoor tröst/ emoot wära syndet/ Gudz Trost.
Vreede/ iagzens fslbannelse/ Diefwulen och then Ewlghi,
fördömelsen/ at wär kare HERre och Frelserman
Christus hafwer waret mechtlgh nogh/ til at frelsa «her i-
frä: Emedan hc»n <Zr sann Gudh och san Mennistia i Een
Pcrson.Therföre ffele wg ingalunda ftlla i fsllwifian om Gudz

2l Nadh s'
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3hch l^^Predikatt.
Nädh ochwanffap / Syndernas förlätelse och then Ewiga
saligheeten/ vthan häller medh een stadigh lroo alt sädanl otz

/.' «ilegna/ emedan wh weete ch wara förltjkte medh Gudhi/geF
«. nom Hans Sons dsdh. Vchaff sadan kuntstop trösier

Apostelen rZulus bäde sigh sielff och andra när hansager:
wll beklaga them/ som Gudh hafwer
Gudh är then som rättsäldtgar.Hwit-

ken är then som wii fördoma / Lhrisius är thensom lijdit hafwer doden. la/ han ar ock cheu
8: som vpwäckt är/ ehen ock sitter pa Gudz högra

hand/och manar golt förost. I"m/Doden är
dpswolgen t Segern. dödh hwar ar tln vddi
tu helswele hwar är tm seger t Dodzens vdd
är ftnden/ Svndennes krafft är lagen. Men

, n,.,/: Gudt ware tack/ som ch Segren glfwlt hafwer/
genom war HH>R,ra Khrtsium.

2. 3il lhet anvra kunne wlj ock märckla/ aff lhella Chri^
fii lag!/ om sitt ltjdande/ förr an chee anglck/ at gick
icke nsdlgt eller lwungen ther iil / effeer the oguvachughch
Itwarnas/ öfwersta Presternas / Skriffllardas och alojtas
lUlfiiga Radh / anstagh och wllie.- Vthan godwllwgt och
Zama gick han tll doden/ efftcr lhens Helga Treefalllgheetz
bestut : Ty han wijie sigh wara then samma Iwinnones

<" Säden, som stulle söndcrlrampa Ormsens hufwuo/ ochbils,
/ /,,.! wa aff honom stungen i sin haal. Han wljie sigh wara

'

«hen Guoz trogne tiengren/ som wGiza regera stulle.
U- H» Therföre hafwer han garnaoch godwiliogl effterkonmet

sch Mdt sins H<W F<lttw Me/ säsom ha.n sielff hifer



HÄu§ !

Vetäne genom Dawidz Munn/ sajatides 5 Gljjaghkom-
mer/l bookenne <3r ffrifwit om migh/ tln wilie
mm Gudh gör jagh gärna. Item/ genom LKjani:
HERren HERren hafwer öpnac migh orat/
och jagh ar icke ohörfam / och gar icke tilbaka.
Jagh Holt mm Rygg tll them som mtgh stogo/
och mm Nnbeen them som migh ryckte. Mllt

wände jagh icke bort för försmadelseoch
spott. HCRren HERren hielper mlgh/ther-
före kommer jagh icke pa stam / therföre hafwer
jagh hället mitt ansichle ftam fasom cn ftlNlosteen:
ly jagh weet at jagh icke pa. stam kommer.

Om chenna Cbrijii godhwiliogheet och lydna (emooisin
Him: Fader) ti! at Ma, hKfwer Gudh sielff witnat genom
rl2j2cn/ stMdes: han napst och plagat warl/
lat han lck vp fin munn: safom tkt lamb thel til
jlachtnmgh ledes/ och fifom itt farthet sttlla ttj-
ger för stnom klippare ochlcker icke vpsin munn. >^?

' Sädant hafwer ock HERren Christw wilnat om sigh
sielffhoos Ioh: Ewang: Wndcs; För then stul cklstar
fadren Mgh/ at jagh later mitt lljff/ pci thet jagh
ftalater tagae lghen. Ingen tagher lhet gff
Mlgh/ mm jagh Zaler thet aff Mtgh sielff. Jagh
haswer macht at laea thet/ och jagh hafwer
macht at mgha thet igen. ohella bodel fick jagh
affmmFOer' Judar-
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3 Then i. Prediksn.
ludarna hade garna forr drapct HERren Christum?

/.«r. 4.- säsom nar the achlade fiörla honom vchför bergzklinten. I-
2j?. «cm / nar the budo lil.at stena honom i Templet: Men

han gömde sigh vnnan/ och gick sin wagh «fra them: ly
Hans «ph til at lijda dsden/ war icke an ta kommen. Mm
nar then aff Gudi förclagde war för handcn/tä gick
han gärna och godwiliogl til dsden/ och gick inlee vndan/
lhel han wal hade kunnat giöra/ om han hade weial.

Tröst. Thetla länder ost lil stoor lröst / at Gudh Fcwer hafwer/
effter M nadige besiul, hafft godh wilie at vthgifwa sin

Kon. 4. Son för vnder korsens dödh. Och Sonen lEsus Chri<
2/. fius hafwer ock garna och godwiliogl gifwet sigh ther medh

til fridz/ at blifwa itt offer pa korset/ och ltjda döden förwa«
ra synder fful/ pä thet wij matte ifrä then Ewiga fördomel,
ftn frelste warda.

Hafwer nu Gudh Fade.r hafft sadan godh wilie lil chnar
Wtt wore Hans owanner: wisserliga hafwer han godh wille til osioch bewljser sijn barmhmigheet nu / emedan wl) are Hans
wänner och kare barn / för Christi stul. Hafwer Christus
Gndz Son waret sa godhwlliogh' til at sä dvrt/ medh si swär
pijna och dödh/ lgenlöosa H ifrs then Ewiga döden/ narwH8 julet kunde thet förhoppas cller begara: nHerliga manarhan
nu gärna goll för H pa Gudz hsgra hand/ och vnner otz,

/!<"». 8- chen Ewiga Rattfeldigheetrn och saligheelen/ emedan
/?. han hafwer kostat sa mpckct pä ch/ och anammal ost lil sinä
2/.- brodcr och medarfwlngar ther til. Wtj kunne altsa della incd

32. jroona ost tilegna/ och medh böncn begara effter Gudz mj-
jie pch löffle.

s4» Thetla förttawr ?gu!uz widlyfftigare vlhi til che
RomaresaMes: bepttjftr Gudh sin kärleck

«l oi)



äKug I, 3

ttl ost / at Ohristus ar dödh for oh / nar wlj annu
lvote syndare. Sa warde WH jw mycket meer
behaldne genom honom for wredme/ effter wIZ
äre rätfärdlge giorde i Hans blodh. Ty effter wlj
wordom sörlljkle medh Glldh genom Hans Sons
Dödh/then stundwcjannu woreowänner: myc-
ket meer/ effter wlj are förWe/ bliswe mnube-
haldnegenomhanslijff. Ickeallenastthet/vthan
wlj berömme otz ock aff Glldl / genom war YEr-
ra Khnstllm/genom hwllken wlj nuför-
Nknmgenlalt haftve.

Sasom nu Gudh Fadcr hafwer achlat lhden/ ttl alhiel- s<srma.
pg o§ arma syndare ifra then Etviga fötdsmclscn/ cch lEsus
Chtistus hafwer waret godhwiliogh ti! at ltM lhm farsina-
deliga Korscns dödh fö? wär ffuld: Alch stole och wij
medh Ml taga war saiighcctz «jdh l acht/ lii at bättra wart
lefweme/ och wara godwilioge och lpdige/ «il at effletkom,
ma Gudz wilie i alt «het han ch biuder och befaler/ thet som
länder honom lil ahra/ och cst lil Timmeligh och Ewighwäl-
fatdh och saligheel'

THm 2. Neclm.
Vthi thenna andra dcelen gifwe wh acht vppä.

i. Hwllka the wore/ som förftmbiade sigh eil- ,'"'
hoopa/ Nämliga/ che öfwerstaPresiema/the Skl<ff«lär, /cö///:
da och che aidsia i folcket/ sasom Ewangelisterna fötmala.

??är här tulas om/ ol lhe öfwersia Prcstema/ the ffnfft, Z.ärdom.
larde och G alrsia i folcket/ rädhslögo och Mwxledhe chel

B argosie



Zhett i. Predikaft.
argaste emoot then ostpldige lEsuw/ täsynes ther aff hu<
ru the som HÄlas for the förnämfia tbland werldennes harn/
«he are Christi och Hans församblingz argaste fiender.

Thetta förnam och förfiodh K: Dawid nar han sadhe:
Hwarföre wredgas Hednmgama/ och Fotcketm
lala fa fäfengl? Konungarna pck reeft
sigh vp/ och lerrarna rädsta medtz hwar annan

F. emoot Herran och Hans smorda.
Sädan fienffap ar vthaff werldennes waldiga/ i assa

werldennes lllder> öftvat emoot Ehrifilim och Hans fsrsam-
bttnghv och ofwas än i chenna dagh/Her om wänga E^em,
pel finnas i strjfften/ och dageligh fsrfarenheet vchwysarthet
san< wara. Konungh Pharao i Egyplen, bewiste figh wa,
ea en grym och arg fimde emool Christum och Hans försam-
bling/ nar han befalle lordgummorna drapa the Israelitt/' fta Piltebarnen. etc. Herodes wredgades/reefie sigh vp/
radstogh och stamplade emoot Chnfium/ och öfwade fit lp^
tanny emoot Hans försambllngh/ nar han sände vth och lae

icksi'2- Swenbarnen/ vthi Bechlehem och i lhes
'' grantzor. Sadan fiendstap öfwas an idagh emoot HEM

ten Christum och hanff församblingh aff Turcken/ Pafwen och
mänga andra waloiga tyränne» i werldenne.

Trssi. Mrn chetta är war lröst/ at lhen l hlMMeleN boot
begabbar them/ och HHRren bespottar them.
Han stal engangh eala medh them i sinne wrede/
och medh sine grymheet ssal han försträckm them.
Han stal ssndersia chem medh jernspllro/ sasom
leerpotlor stal han sönderkrojst them. E,empel

stglue-
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fiatuewde Gudh pH Phalaone och Herode / the finge en
forstracfeNgh andalycht.

Therföre later nu vnderwijsa ider lKottungar/
och later lnchta lderldomarepälordenne. Mner

medh ftuchtan/ochftögdentdher
medh baftvande. HyllerSonen/ at han icke för-
eörnas/ och i förgas pa wägenomi ty Hans Wre-
de ffal stiNt begynna ttl at branna/ men saltge a-
ro alla the/som trösta pa honom.

11. hwad bestälnlngh the öswersia presier-
tia/ Skrlfftlärde och Hdsta/församblade sigh.??atw
liga/ til at llllsieligH radfiä och stampla emoot chen ostpldige
lEsum Christum/ och öfwerlaggia/huru che mättt fa Hrtj.
pa h<?nom medh list och bchändigheet/ och omfijder fa dlapa
honom / säsom EwangeWerna cher om förmala.

Har affsee och förnimme wtj/humledes che ogudachti-
Z<z werldennes barn/ bereda sigh lil at halla Högttzder/Näm-
liga illa och olilbölliZa. S« siorde che öfwerstaPresierna/
che Skrifftlärda och aldsta i folcket/ cheMlle medhraltahaf-
wa bcfiält thet som theras EMbele fordrade/ och beredt M
emoot fin Pästahogthdh/ lil at vchi een san Gudzfruchtan
HZlla een rätt och alwarsam Gudzlienst vthi Templct: Men
the giorde twe»t cher emoot/ och togo figh itt ondt och illl<
siigl Rädstagh före/ emoot then ostpldige lEsum Chrifinm.

Alt sä göre the ogudachtiga wetldennes barn an i chenna
dagh/ i thet staliet/ at the dageiiga ftulle bereda figh lil at
<tena Gudh vchan ftrpmptän, och glöra silt Embete wedh
lrooheel/ si bmda the figh lil at bedrifwa Mhanda ondsta,

B Y synd/



Thcn i. Predikan.5^

Synd/ Skam och odpgd. la/ ibland the Chrifina finnes ock
(Gudh battrat) the som illa och oliibörliga bereda sigh/ til
at halla sinä högtijder.

Een päre bereda sigh til at hogfärdas vlhi sinä kosteliga
tlader / hwilka dock icke annat are/ an ilt kannetekn til men,
nijkiones sipgheet/ spnd och orenligheet.

Een part bereda figh til at öfwerftöoa i kmseligh maat

Sadana woro the fioora stätare i luda och Israel, the
lher regerade medh öfwerwäld/ lago iElphenbeens Sängiar/
prälade pä sinä Tapeter/ älo thee basta aff hiordenom/ochlhe
gsdda Kalfwar/ och speelade pä Psaltare/ och dichtade sigh
wHsor stsom Dawid/ och drucko wljn vthu War/ och smorZ
de sigh medh och bekumbrade sigh inlet om loseps
stada. Men hwad siger Gudh om sädana 3

Therföre Ma the nu ga fremst ibland them/
stm fangna bortförde warda/ och the pralarcs
siöstnde stal aterwanda: ty HERrenHErren
hafwer fwont wW sijna fiät/ fager H HRrm

Zebaoch: nugh förtrvter Jacobs högfard/
och ckrtheras palatzom gramsi. la/eherasGudz,
tiensi/ som sa bereda sigh til at halla hsgtPer / blifwer it

i- theras Gudh. j^s. lecz. L5. 5. n. tcy.
Dm lhen ralta 'Pspdnadm vicki. Lim.

«6rn,a- Wiichie stgh förlhcnikul hwar och een Christel! Men-
ninZh. niffia/för sadan högfardlMcetz och öfwerfiöbigheetz synd/och

berede sigh aittjdh ul at sökia Gudz «hra och sijn egen
Weel/ vlhi stn SudzliwjS.



HQIIS I. !?

m. Hwar cller pä hwadh Rum che öfwersta
Presterna/strWarde och äldsta församblade sigh
Namliga/ icke pä Radhunset/ tcke vlhi silt andeliga
ttoric,, icke haller i Stadzporten vppenbarliga: Vthsn the
församblade sigh/ och instalte sigh ps itt hemligil och 0»»»!!?
git Rum/ Namliga vchi lhens öfwersia Prestens Pa-
latz/ Uom Ewangelisten ther om fsnnalar.

The öfwersia Presierna/ strifftlarda och äldsta/ gings
hemliga til radzemoot lEsum/ lil at siamvla effter Hansson
derff och argaste. Tilforende plagade the sittia vppenbarli-
ga uthi Stadzporten/ cller i sitt Mdhuus/ lil atRadsiH och
Böma om Sakcrna: Men/nu cmedan the hade itt ondt och
illistigl Radjsl-gh förhandcr / lphanrlade the ther mcdh hemllga/
vthl chens öfwersta Preficns CaiphV then ock war
enalg ChrifiiFiende. lob, ,1.4 Z. ;o.

Gawna falsta och illifiiga Rädman slachtas pa Salan t
.

ty sa radst?gh han hemligen medh Ewa/ow hennes och alla
Mennistiors Cwiga Fördarff. Sa dressock Salan
Böttrar/ til at hemllga radgöra / at the ffulle läla sigh besofwa
vlhaffstnFadher. Sa bcsiölo Jacobs Söner (aff Satans

.

jnglfwanVe)itt hetnligit och ondtRadh / emoot sinBroder Jo,
seph.<2onf.Qen. i:lo.lcq:cgp. ;!:r.

Sagsra an idagh alla the/somstämpla ondt emoot Gudz
Församblmsh i gemeen/ eller emot sin ?Wa i spnnerheet/ the
omgäs cher medh hemliga och illisteliga. Och ther medhbewls-
fa th?/ at thesiachtas pa Sathan/ och hafwa lardl Hans Konsi.

Savanafalffa och illistiga sinnas nu altfotmstua iWerl,
tenne/chcr öfwer Guoz Barn hafwa orsaak lilat Naga infor
Gudh/ochmedh Dawidsaja:och the ther effter MlNll
Slalsta/chegllyra sörmlsh/ochtheftmmigh ondt



»4 Then i. Predikan.'
?/z8 mlia/raosta hurulhessada göm maga/ochgaom

medh all List.
Men thella är Guqz barnas Trösi och hugswalelse/emoe

them som stampla ondtemool them/ och hemllga sökia lherasar-
z/: /o geste/ al HERren Gudh förhindrar theondas Räo / och gsr

z.s<««., 5 them ominlel/jatil Galenstap. Han later theras mod
förgcks l them / och gsr lheras anjlagh om Mthet.A" !- Han begrqper the wljsattheras llstigheet/och gör

,4/'" the klokas Mol) tll galenffap. At the om dagen
löpa i morkrena/ och famla om mlddagen sasom om
nattenna. Och han hielper then fattiga lsra° Swclr-
det och lfrä lheras Munn/och dthl» thens «raldi-
gas Hand. Och cir thens fatttgas A öst/at örät-
fardtgheeten maste halla sin Munn tll. Tp «ar the
Ogudachtiga lanckia tll algöra them fromom ondttF tagcl
the sighsörsadanaßadh/somthetckefulbordakun-

h- na/ HERren Gudhstalgöm them tllstulror/och
medh silla stranger stal han emoot theras anleele
stmta.

Sathans Räoh ochmening war/nar hanhemligasiampla»
de medh Ewa /at hanstulle fihenneoch alla Mennistior medh
sigh lil föreömelsen: Men HERren Gudh fslhindrade thel/

t?e» z.'>. "ch bestst l« annat battre Rsdh ther emoot / namliga
at qwmnonnes Säd stulle söndertrampa/ scc.

"losephsßrödermenle stgh ffullebllfwaaffmedh Joseph/
6e«. /7.' ochaldligh fameera see honom/nar the siamplade emoot honom

ochsalde honom bort; Men HERren Gudh lagaoclhct fasi
annor-



H<luz l, -5
annorlunda/ och saledes giorde theras ansiagh och meeningH
om inlet.

Msä giör Gudh an idagh/ n<lr Hans barn bidia 4:om bMnd och hielp/ ta lagsr han sä/ at hwad the ogUd- 5.
achtiga gckrna wllia / thet bllswer om inttt/ och
han wander folckS MNckar. Men HERrans Radh
blifwtt Etvinnerllga/och Hans hlertas tanckar t "'"'"'

wigheet. ' "-

Wachte sigh hwar och e» Christen Menniffia, for on- F6r«m«.
dä och iWiga Rädhslagh och fiamplingar/ emool the fromma
och oWdigH/ ly Gudh läter fidana onda och iWiga Rädh,
gifware och fiamplare intet blifwa ostraffade, sisom haf-
we ther pä bäde wilnesbpwh och Exempel i lhen H:Sknfft
sä och l werldzliga Historier. Tanckiom pä lhet / som Da,
wiv sager: S<ill <lr then/ som icke wandrar vthithe
ogudhachttgas Radh/ och icke träder dppa /./.

dares wägh / ey Heller sttter ther the bespoltgre
Ma ett. «

IV. För hwadh orsak stul/ the öfwersia Pre-
sierna/ the stnfftlarda och Hdsta/ gmgo sa hem- ,

llga til warcka Radftagh/ st the icke vp- )
penbarliga Radstogo om lEsu/ väthel rnm/ so« ther
fsroronat och wanligil war. Namliga/ the fwchlade för 2Folckel/ säsom Ewangelifierna förmala/ som församblat
affäthMiga orcher ltl PästahöglHden. Tp the wifie wal/
at om cheras onda rädslagh och illistigs förehafwande ftulle
blifwa Folckena vppenbsrade och kunnoga/ la stulle the lätte-
ligen haswg kunnat blifwa förhindrade gmom vplop iblanrh

folckett



ls Then i. PreMn.
folckel: emedan the wiste/ alenfioor deel Hollo sightilCbw

. sium och trodde pa honom/ emool hwilken the öfwttjia pre-
""^'^sterna/strifftlardaochäldsta siampladeondt.
iUrdon,. The öfwersig Presterna/ ssllfftlarda och aldsta > somrad/

stogo illisteliga emoot then offyldiga lEsum/ och
radvcs för folcket/ som tä war i stoor mpckcnheet församblae
lil PHssahogttjden / och maste varten Hollo sigh lil lEsum/
men för Gudh fruchtade the imet, hwilken ar en hierlans
ransakare/ och wiste lil prtcka lhcras onda rädhslagh och il-
listiga fsrehafwande. The hade fsrgatit thet som HErren
Chnfius hade sagdl: Mdens lcke sör thcm/sMdlä-
pa kroppen / och hafwa doch lcke macht clt drck-

/o:pa siälena/ vthan rädens meer honom/som km
28. förderfwa bade sial och kropp t helfwete.

Savona finnes an nu mänga l werldenne/ scw radäs och
ftuchta för mennlstiorna/ och wilia icke läla them forsta och
weeta fitt ogudachliga wasende och onda förehafwande/mench". 2: fZx Gudh hwilken alltingh se/r och weet/ ftuchta och rakas

"' He imet. la/ the radas och ftuchta för thet firaff och thm
pläga/ som kroppen kan lljda har i werloenne/ men för lhen
pläga och thet qwal/ som bäde Kroppen och Sialen/ för
cheras ogudachligheet/ ltjds stela i helfwete/ ftuchta och ra-
das »he intel.

F6rm«/ Wachle stgh hwar sch en Chnsten mennjffm för then
ningh. stadeliga drlstigheeten tilatsynva emoot Guoh/och tanckie

/2:,ppä/ at alla the ogudachligas onda gamingar/ som hafwa
warit fsrdolda för mennistior/ stola bllfwa vppenbarade pH

och hwar och en stal ta fa lösn effker M gär-
Mgns ftuchl/ och sassm che fsrtjent hafwa.

v.Ve-
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V. Bestutetpa the öfwersta Presternas, strifft-

lardas och ckdstas Radfiagh. Namliga/al the icke
fiulle biuda til at grypa lesum pä högttjdesdagen vlhan
hälla ther medh Ma til en beqwemligare ttjdh: pa thet at vp-
lop icke ffulle warda iblandh folcket / säsom
Na förmäla. 2.

The öfwersta Presterna/ssrifftlarda ochaldfia/ worofsr- iUrdom.
fichliga i fina onds Rädstagh/ i thrt at the rvoro icke forha-
siiga til gt grypa lesum i folcksens narwaro/ at the icke fful,
le blifwa fsrhinorade. Och cher medh bewifie the/ at then,
Na werldennes barn aro wijfare / an liusens bam vthi fitt
slachte/ thcr öfwer HERren Christus klagar Luc. ,6.B.Scc.
Thcr om bllfwer handlae pa then Z.Söndagen e. Innit:

Dhen 3. Gcclen.
Vthi thenna Tridie deelen gifwe wy acht vppä: -^--

I. Hoo lh m war/ som lat bruka sigh tll at för-
täda I Namliga Indas Marioth, lEsu Chri-
sti eg n / hwllken i forstonne/ sedän han bleffkallal
til lhet ): Apostla embetet war lpdigh/ from och Gudhfruch-
ligh nozh ft wal som the andra iärjungarna/ sch war belrodd
om st »ff re Gnbelet för the andra/ tp han hade pungen/ han
förwarave/och i rattan tijdh lefrerade vlh til nodtorfften/
lhet som war i fsrradh.

Här see en from/ostpldighocheenfallighmen- Lärdom.
niffia/ kan lätteliga blifwa förwand och bedragen aff Dtef> c?e». /.

wulen/ fsrderfwade Natur och onva begärelse/ tll at
glufwelisen spnda. Sa gick thet medh luda Ischmio<h/ 2

som förräode sin Mastare. Sä gick lhet til medh Cwa/
Mdh Aaron/ medh K;Bawid/ medh Kl Salomo/ och 4.-/4/5.

C mänga



Then i. PredikM,!«

mänga andm/ lhcr om «hen H: S-ktlssi wiinar i mängrum.
i./ea: DH thci stcer / när menmffian är säker och försumMiligh/

11l at bidia Gudh bfwara sigh/ för Dicfwulens onda radh och
anslagh/ och hafwcr onda och iWiga tanckar och stamplin-
gar för sigh/ emoot Gudh eLer ftn nasta/ sow offyldigh är/

7«5.22: t«gär Sachan ei! at besima hiertal/ fasom han gick in i In-
-. dam Ischarisch.

Tp alia menlijssior hafwa sannerliga anfechlningh / aff
«hen onda fienvcn Diefwulen/ affsijn förderfwade Natur/
affsitt egit kötz begarelse/ och aff wcrldenncs ondsta/men the
blifwa icke alla sä llla bedragne aff thesss fienderna säsomlu»
das/ Aaron/ Dawid/ Salomo elc. Emedan the ftuchea
Gudh/ alsta Hans ordh/ och bidia Gudh inncrliga och lro,

/- liga om bestarm emoot sädana fiender / at then onde fienden
och lisiiga frefiarcn/ som allydh omkring gär/ sökiandes hwem
han vpsluka mä/ icke mälle fa nagon macht medh mennistian.

T><sft. Mr wh sä bmke «het andeliga Swerdel/emoot lhessaar-
ga och illisiiga fienderna/ lä blifwa the of) imet öfwermächti-
ge/ oanscdt wHkunne vndengden lljda nagon ansiööth aff dem:
vthan wlj stole omsijder/ medh Gudz tilhielp/ öfwerwinna
<hem/ och behälla Sagren.

s°°"'" Therföre hwar i fin stadh/ ffasse medh fruchtan och baf-N/'2,-/2w<l"/athan saligh warder. Wachlomo<) försakerheeloch
/ /- försummelse til at bidia. Then som läler sigh lyckia at han

M/ han see til at han icke faller: lp nar mennistian ar saker
och oachtsam om sigh/ tä giör Sathan sin högsta fiU/ til a«
bedraga mennistian til spndh. Therföre stole wlj dageligha
aff hiettat bidia och saja: Fader War/ Mledh ch tcke l
frestelse/ vthan frels otz ifra ondo. Bn helighe
Hngel ware medh migh/ gt then onde fienden tcke

ffr
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fär nägon macht medh migh.Bewara otz sör then
ltsttga ftestaren/som altljdh omkring gar/sökian-
des HMM hau Vpstuka kan. Hwar och en wachte
figh för onda rädjlagh / at han «le mälle blifwa Sathans
Herbergerare / säsom ludas blcff aff honom besatt. Hwat
och en wachte sigh för onda garningar; Ty «he som öfwa sig
«her vthi/ the are aff Sathan Hesalla och regeras aff honom
emedan the gsra Hans warck. Hwar och en wachte sigh för
ondl saljkap/ ther aff han kan biifwa bedragen til onda M-mnzar. '

11. Aff hwars ingifwande ludas bleff beweckt/
til at forrada fin mestare/ then ostpldige IHsum.
Namliga/ aff Sathan/ sasom Ewangelisien tucas förmaler/
at Gättzanas gick in vthi ludam som kalladesl- «?

scharioch/ och war en aff the ?he«a Sa-^^'...
tbans ingaande stedde sedän som ludas begynte förlryta/at //
iitglaas medh kosieligh smsrielst bleffgum pä Chrisit huf-^'^'.
wuo/ aff een Gudhfruchligh qwinna/ och logh pä at mitzvn-
na honom then ahran / at sa mycket stulle jpenderas pä ho-
nom/ tp ludas hade wclat sorsalla bemälle smörjclse fsrpen,
ningar. Cä ingaff ock Sathan honom/ at han stalte sigh i
ftmtal medh che öswersia Presiema/ striffllärda och aidsia/
hwilka worc Chrijii argafie fiender/ och radgiorde medh them/
huruledes han ffulle förräda sinMastam och fiy honom lhem
i hander/ för en «H löön och belalninZH för sttl omaat/ som
han hafwa fkulle vthi then besiälnjngen.

Har see och förninnne wtj/hmu myckel ondlSingheelen
äsiadkommer och vchmttar hoch mennissian. Gn igheeecn then
stema lasten och odpgdm/ vthratladempcket ondlhosludam.lv:

C g »Fsrst



Then i. Predikan.
l. Först kom hon honom lil at förlrpta/ at lhen fromma

Hwinnan ickc lal honom fa lhen dpra smörielsen/til
da i penningar/lhen doch inlethörde honom til.

2. Sedän kom sirigheelen honom til at mistvnna Chtists
«hen lienfi och ahra/ sow qwinnan honom bewisie/ när hon
giöl smörielsen pä Hans hufwud.
. ;z Ther nast kom girihheelen honom lil al fatta haat tilsin
Mestare/ then han sörr alstal have/ lhen ock nu aldeeles o,
stpldigh war.

4» Whdare kom girigheelen honom til at siampla ondl
moot sin offyldiga och fromma Masiare/ hoos Hans argafie
fteNder/ halla famtal medh them om begära lösn
aff lhem for en ond gärningh och sorsatta lhem om sijn W/
til at sialla ehee onda i warcket.

5. Dtermeera kom girigheelen honom til at blifwaeeno-
sudachtigh anföram tll at grgpa och fangzla lhen o«
styldlge lEsum.s. Änttliga til at fortwifia och draps sigh sielfwan/chktom

framdeeles fä whdare höra. Alt sa sannades marckellgajpä
luda/thet somkaulussäger: Mn the stM Wllla RM
warda/ falla vchi frestelse och snaw/ och i mänga
darachtigh och ssadeligh begärelse/ the ther siinc-kia mennissiorna dthi förderff och fördömelse: ly
gmgheet cir een rooe tll alt ondt. Til hwilka som-
ltga hafwa hafft lust/ och aro ther medh wtlle ftr-

,.7«w.s: ne lsra twona/ och hafwa gwrdt sigh mpcken be-
droftvelse. I"m: thens girtgas regerande ckr icke
vthan stada: lp han finner lisitgheet tll ae sör-

derfwa
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derswa the elenda medh falffom ordom/ ta han
thens faltigas ratt tala stal.

Then stemma odpgden/ girigheeten/ kom taban och Hans
barn til at mistvnnZ Jacob then walsignelsen/ som Gudh hs, >-

nom gifwit hade/ och til at hala och förfölia honom.
Girigheeten komKonungh Saul til at warä olydighe-

moot Gudh/ i thet han ffonle thet spilglfne rofwel/ och gior,
de offer thcr aff hwilket Gndi sioorliga nu§hagHde.

Girigheeten komNabal til at Mistvnna och förneeka Da, p.
wid och Hans Man en Middag; mallljdh/ nar then aff honom
begärades/ ach bringade Nabal sampl alla Hans mans perso-
ner vlhi liffzfthra/ elc. /.^.

Girigheeten dreff Achab til at sta effter??absths wljn,
gäld/ drapa Ttaboth och taga wijngärden. "

Girigheeten bedrogh Gehafi til at ltuga pa fin Herre E- .

lisä/ för Naeman/ och taga oloftiga stancker.
Girigheeten dreff Juvan Ischarioch til förräderij emoot FFrm«-

then offpldiga lesum. donf. HH.;: l. leq: cgp. 8:19.20. ningh.
Wachte figh för then stul hwar och en Chrisien menni-

stia för girigheeten: lp hon ar een root til alt ondt/ och vthe- "-

stuler mennistian ifra Gndz och lEsu Chrisii Rijke/ säsom chb././.
«het hande lud» Fchariolh. KK,,. -7.-m. Hum the öfwersta Presterna woro glade/
at the hade fat then/ som wille taga sigh thet omaaket vppa/
och woro öfwereens medh honom/ at the stulle gifwa honom .

"'

Eilfpenningar i löön therföre.
?he öfwerfia Prefierna / strifftlarda och alasta gladdes/

.

nar the finge ludam «ilhiclp/ at förräda then offyldige IE-
sum/ och lofwade honom lssn therföre. Nllsa äx thet the o- ."'

gudachllgas gladie och Ilifi i werlden/ al the kunna ft hielp/
C H tilat



TlMi. Ptedikatt.
til atkommasinaondarädsiaghochsittiWiga förehafwande pä
sangh/ och til at sialla onpa gamingar i wänLel/ och cher pä
spmdera och wagh «he godwiltogt sinä penningar och annat
gott/som the agha.

Om sädma talar Salomon, och sager/ gt the talä det
lvrangt är/ öftvergifwa then ratta wagen och ga
morcka stigar. ther gladms at giora llla
och aro glade vthi sitt wrangwtzsa wasendhe.
silghar.

Sä war K: Herodes gladh/ nar han fick ste lEsum/icke
at han reille bewtjsa honom nagon lienst och Hra/ ellcr bega-
ra nagol gott aff honom: vchan at han stulle fä dnfwa jitt

2z.' nane speel medh honom/ ja?a giorde han glad wanstap medh
eilaco, som tilförende war Hans owan.

Sä gsm the oguVachtiga annu i thenna the hafwa
sin iust och gladie ther aff/ at the kunna fulborka sinä oWa
radslagh/ och bedrifwa spnd/ stam och lasi/ emoot Gndh och
sin Etasta: Men theras olofiiga lufi och gladie stal engäng
wandas i Ewlgh sorgh och bedröfwelse / när the jaZOM
graäs affhugne warda/ och sisom gröna öreher
förwchna. M the onda ssola vthromde warda/
thet är annu en lijten tydh/ sa ckr thttl ogudachtt-
ga mtet meer/ och nar tu effler Hans rum seer/
stal han bärto wara/ HSRren leer ach chem/
ty han seer at theras dagh kommer/ theras arm
stal sönderbrytas/ the stola sörgaas/ om the an

wow
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woro sajom een kosteligh Engh/stola the lykwäl
försminna sasom en röök förswmner.

Men the frommas sorgh och bedrofwelsestal
wandas i Hwlgh frögd och gladie/ och ingen stal
tagha kheras gladie lfta chem/ emedan the har i
werwen hafwa nutt l bedröfwelsen hafftsina lust
l HERmnom / thersöre stal han glfwa thcm
hwadh lheras hierta önstar.

Wczchle sigh hwar och en Chnsien mrnmffm/ fsr lhen sorma-
lusien och glädien til at bedrifwa thel onda/och bedrsfwes hab
ler hwar och en öfwer sinä synder/ och lage sigh för lhem til
waw medh een alwarsam battringh/ tanckandes pä Lhrifii
ordh, hwilka sa looa: Sallge aro the bcdröfwade/
ty lhe stola fa hugswalelse. leem/thelsomGndhsäger:
Slj/mqna ttenare stola glada warda/mcn tsto-
len til stam warda. Slj/ mqna tienare Ma
ftögda sigh för gott modh stlll/ men i stolen för
hiereans sorgh fful roopa/ och för jemmer gra-
m. Gudh gifwe otz then gladien i him-
meten Amen. Thenna i. pred: kan och frsmMas W
3. korlare predikmngar.

Then Andre Predckan/ I.
5 TX U 8

IVlart. 26. »4. 22.'



Then i. Predikan.

,
pa första sötbrödzdagen/ ta man offra-
Pastalambec / gtngo Lärjungarna tll

lEjum och sadhe til honom: hwar wilt tu at wtj
ffola tllreda för tigh at äta pastalambett tasän-
de han twa aff fina larjungar/ Petrum och Zo-
hannem/schandes: Gar in i staden/ sij/ när lam-
men lher in/ warder ider mötandes en man/ som
bär ena wattukruko/ fölier honom i huuset ther
han VWaren
ltiter sija tlgh/ min lydh ar hardt när/ hwar clr
herberget/ ther jagh ma äta paschalambet medh
minä lärjungari och han stal wtjsa ider en stoor
Saal beredd och tllpyntat/ ther reder tll för otz.
Och Larjungarna glngo vth/ och kommo in i sta-
den/ochsunno som han them sagdt hade/ och tilred-
de Paschalambet.

li För Paschahögttjden/effter lEsuS wlste/at
Hans ttldh war kommcn /at han ga ffulle affchen-
na welrdenne til sadren/ Mm han hade älffatsi-
nä/ som woro t werldenne/ sä alssade han them
vthi ändan. Ta nu afftoncn wardt/ kom han och
satte sigh tilbordz medh the TolffApostlar/ och
jade 11l lhem: lagh hafwer medh mycken asiun-
dan begärak at cka thetta Passalambet medh i-
der/ sörr an /agh lOer/ lp jagh siiger ider/athcir

effter
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effter stal jagh icke ckta ther aff/ til thes thet ful-
komnat warder i Gudz rhke. Och togh kalken /
tackade och sade: Tager hoaom och ffiffter idher
emellan. jagh säger ider/ at jagh ssal icke
drtcka thet aff wijnträ kömmit ckr/in tilthen da-
gen jagh warder thet drickandes nytt medh wer
i mins faders rljke.

Men widh the säto/om natten ta H.S.R-
ren IEsus förradder wardt/ togh han brödtt/
tackade/ bröt/ och gaff Lärjungomen/och sade:
tager/äter/ thetta är min Lekamen/ som för ider
gifwinwarder/ thet görer til minäminnelse Sam-
malunda togh han och Kalcken/effter nattwarden
tackade/gaff them och sade: dricker hckr aff alle/
thetta ärKalken thet nyia l minBlod/som för ider och för mangom vthguten warder til
syndernas fsrlatelse. thetta giörer sa offta i dric-
ten/ til min aminnelse. Och the drucko theraff alle,

Ta nu Natwarden war gwrd / och Diefwll- m,
ten hade reda lnglfwit Juda Stmonls Ischarioth
i hiertat/ at han stulle förräda honom/ wistelH-sus at Fadren hade alt glswlt honom i händer/och
at han war vthgangen aff Gudt/ochgicktll Gudh/
stodh han dp aff Natwarden/ och lade aff kiäden/
och toghltt linetklade och bane om sigh.Sedanlcke

D han
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Then 2. Predikan.
han watn i ilt backen/och begynte twa lclrjungar-
nas fötter/ och torckade medh thtt llneklädet/som
hcm war ombunden medh.

Sa kom han ta til Simon Pettuni/ och Pe-
trus sade til honom: HERre/stulle tu twamma
fötter i lEsus swarade/ och sade til honom: Thet
jagh gör west tu icke nu/ här effter stalt tu thet fa
weela. Petrus sade til honom i aldrigh stalt tu
twa minä fötter. lEsus swarade honom: omjagh
icke twaar tigh/sa haswer tu ingendeel medhmigh.

sade til honom Simon Petrus: HERre/ icke
allena minä fötter/ vthan ockhanderoch hufwud.
lEsus sade til honom: Then som lwagen är/ ho-
nom görs icke behooff/vthan at twa sstlerna/
men han ar al! reen. Och i ören reene/ doch icke
alle. Ty han wiste hoo then war/ som honom för-
rada stulle/cherföre sade han: jaren ickereene alle.

Sedän han ta hade twagit theras fötter/och
tagit sin klcider pa sigh igen/och satle sigh/sadehan
ater til them: weelen j hwadh jagh ider gwrt haf-
wer/ i tallen migh mastare och Hene/ z
tätt/ ty jagh är ocksa. Hafwer nu jagh/som är
ider Herre och Mastare/ twagit ldm fötter/ sci
Men l ock lnbyrdes twa hwars annars fölter.
Jagh hafwer giswet ldcr effterdömclse/ at fisom
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zagh giorde lder/ sa ffolen i ock g6ra. Sannerllga
Sannerllga siigcr jagh lder; Benaren är icke för-
meer än Hans Herre/ icke Heller sändebodet sör-
meer än han som honom sändt hafwer. Omi
thetta weeten/ saltge ären i om l thet gioren. Ic-
ke talar jaghom lder alla. Mn pa thet atstnflen
stal warda fulkomnat/ thenlherater Brödh medh
migh/han trampade migh medh sin soot. Nu sager
jagh ider thet förr ckn thet ffeer/ at nar thet stedt
<tr / stolen t troo at thet är jagh. Sannerllga/
Oannerliga säger jagh lder: HMlken vnd-
farthenjagh sänder/ han vnvfar migh/men hwil-
ken som vndfär migh/ han vndfar honom som
migh sandt hafwer.
Mtj hörde (Gudz vchwalde) i then försia predi-

som framsiäit blcff öfwer chenna i. hum
wär HERre och Frelsare lEsus Chrisius/ hafwer stall sigh
i sammal medh sinä iärjungar/ och pämint chem om
högttjdens lilsiundande/ sasom ock kundgiordt för <hem/ ae
han la Mezöfwcranlwatdas tll at korsfestas/ ther medh han
lät fsrnimma / sigh hafwa godh weetstap om thet tilra
dandet som honom förefiodh/ förr an »het angick: Tv han
Mr en Alzmechtigh och alweelande Gudh. Han lal ock
fömimma/ sigh wara redebogen lilat lljda/ al han icke lal
Winga sigh ther til.

Wt) horde ock/ huru the sfwersia Presiema/ Skrissto
zärdc och <Wa iblsnd folckel/ hafwa fölsamblal sigh och hal,

D lZ let ttt

27



Then 2. Preditatt.'
lee Kt hemliZit rädsiagh cmsol chen ostpldighe lEsum/ hum
«he mällc fa grtjpa honom medh list/ och drapa honom. Och
säledes beredde the sigh llla lil sin PäLahögttjdh/ som tä til-,

fiundade. la/ the fulbordade ta thet som Dawid hafwer
lher om Pwpheteral sajandes : Konungarna pä jor-
denne reefä sigh vp/ och Henarna radfia medh
hwar annan emooe HARren och Hans smordha.
kZIm. 2: 2.;.

<M hörde oclsä/ humlndas Ischanoch/ Ehtisti egm
tarjunge/ aff Sathan« ingifwande hafwer radgiordt wcdh
Chrisii fimder/ och lofwat sigh wilia/ för een mis löyn för,
Ma fin Mäsime/ och staffa honom i theras hander vchan
buller.

Vlhi thessa orden, som nu äre vptasne vthaffchen forfia
fä wg merh Gudz Mdige tilhiclp höra om <arjuw

KHmas betpmer om herberge/ ther the wälle ata Pästalam-
bet/ om the 2. larjnngars afferdigande/ til at bereda i Ikm<°
falem/och huru HERren Chrifius hafwer alit Päjkalambet
»thi Jerusalem/ medh sinä laljungar/ hafwer instichtat then
H: Witwarden och twaget sinä larjnngars fötler.

wllie i -HiKßrans N»mp»/ och i han» frnch«n/p« then-«
«a stundenn»'/ och bctrachta «hc orden / son» nu äre vp-
Wte Kff pljnos -HiftorKn» HH/ och thet vchl 3. Deelar.

I. Huru Larjungarna tzafwa ftagat lEsum/
hwar han wllle hafwa ttlredt for sigh at ck-
ta Pastalambet/ och twä aff them bleswet
sände/ at lilreda t lemftlem.

11.
na/ hafwer am Pajkalambet/och mstlch-

j tae Mtwarden. m.^u-
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H<sl« l. 25
111. Huru HERren Mistus hafwer lwaget

Lar/ungarnas fstter/ och förmant lhem tll
inbyrdes tienst och ödmmkheee.

Gudh regere ok medh fin H: Anda/ Ameu.

Ahen 1. Meclcn .

Vthi Henna silsta Dcelen gifwe wtz acht vppä:
!. Lckrjungarnas bekymber och ahogha/at the

vthan försummelse matte halla sin pastahögMH
medh sin Mästare 3Z,su Fhrlsto. Thel bekpmbree
ech lhen ähogan bewlste tärjungarna M hafwa / när the sti- ">

go lil lEsum/ och fragade honom/ hwar han wille hafwa lil-
«dl för flgh at ala Passalambet. 5.
i. Wlj stole läm ass Chrlfit at hafwa bekpW 6.«"dom.

merochähogha/omchet chböör göra och bestalla/alwh lhet
ingalunda förgata eller försumma. Besynnerligc» stole
hafwa bekpmber och ähoga ther vm/ at wtj tilbörligen och
Gndelig/n malle fpra och hälla / wära wanliga och 3hrifie<
liga HSMdzvagar/ Söndagar ochanvra Fester/ nl at gö<
ra wär Guvzttenst fult alwar/ och vthan försummelse/«,,,,,sa lagandes/ at wt) ingalunda läta naM werlezliga befialnw
gar förhindra ost ifrH wär stploiga Gudzlienst/ sasom the kai, ,

lade Marna late sijnköpenstap/sijna afwelligärdarochhuus
beDningar förhindra sigh ifrs lhet andellga bröllopet. «^"^

Thella stola the bcsinna / som are försummeliga al al<hel- «ingh.
ga Sabbahdagar och andra högtijder/ och ckre late lil at gs i
Kyrkian och göra finGudztienst/ the «her hafwa meem ochsiörre lust lil thel förgangeliga/ an lil lhet EwW och andeF
jiga godha.

D H Sada-



3" Then 2. Predikatt.
Sädana Gudz ordz förachtare stola <iM medh Manogudhachligheeloch wmleggia sigh at medh siorre filjt och al-

war alffa Gudh och hora Hans ordh garna: vä thet Gudh
icke matle fä orsakaff theras olydna och förspmmelse/ at v^
thi sijnne wrede vthsanda sinä Harar /och vpbranna the-

/.»/ /4. ws stadh och them förgora/ och omsijder vlhslula themifrä
24.

'

saligheeten.'
iUrdom. s. Wg stole ock lära aff Chrisii tarjungar/ at wij pälyin-

na hwar annan om thet of) bsör giöra/ bespnnerliga lil at
lMa war Gudzlienst / effter Gudz ordningh och wilie. Sä
giorde HERren Christus sielff/ nar han sadhe lil tarjun-
sama; I weeten/atlwadagar har effter war-

2<f.' la/ wq ffole ock lara / at Ma war nasta
til goda / nar han paminner o§ om thet ch bsör göra/ sasom
och HERren Christus Holt sinä iarjungar iil goda/ at the
päminle honom om thet samma/som han tilförende hadeps,
minl them om/ Namliga om Pästahöglljdens tilstundande/
och Gudzliensiens förraleande/ elc.

11. Pa hwadh rum HcLßrenMWshafwer
latet bereda för stgh/ ell at ata pastalambet.^m<

2<s.- ljga/ j Jerusalem/ther som Hans argaste fiender och moolstandare
"- woro stadde / Sasom Eroangelisterna förmäla /at HERren

Christus hafwer sandt lwa aff sinä lariungar/ Petrum och
'5 lohannem /in i Sladen :c.

22- Mr HERren Christus lal bereda sigh vthi Jerusalem/
"- milt ibland sinä argaste fiender / lil at ala Paffalambel mebhjUrdom. tarjungar/ ta Wille han ther medh affmäala och seelata/

sijn församblingz tilstand har i werldenne: Namliga/ at
oanscdl wij/ som Gudzförsambljnsz lemttM äre/ hafwe Gudz

' ordh



6ÄUS I. Zl

ordh och che H: Sacramenten vthi sinä ratta bruuck/ P
maste wtj doch medh sadana adla ffatter wisias mill ibland
wära argaste och illisiigaste fiender/ ssm är Diefwulen och
Hans anhangh och lemmar.

Men thetka är wär Trssi/ at sä längie hafwe och Trost.
älffe ordel och Sacwlneneen/ äre wg Gndz egel vlhwaide
folck/ ehuru Diefwulen medh fitt anhangh msar emoot o§.
Therföre heeter lhel sä: Fat tll Man Diefwulen ftvar-
ma/ bllff tu wldh Gudz ordh gärna/ altOH sa
ast tu vthwald. i. k^t.».' 6. le^.

Wlj ffole icke förvndra/mpckel mindre wara ololigael-' F<srmw
ler forargas cher öfwer/ at wH ssw are Gudz Forsambiingz "'"sh»
lemmar/ och hafwa Saligheelenes medel och lhem rällbmu-
ke/mäsie boo och wisias ibland sä mänga fiender/ och lgda
sä sioort haat och moolsiand aff them; Emedan HERren
Chrisius/ som ar wätt hufwud/ hafwer ock masi sädanl vtho
sia i werldcnne. WH ssole minnas och efflerkomma '

ketri fölmaningh/ hwilken sälpder: kckreste/ för-
dndrer ider icke pa then Heta/ som ider wederfars
(then ider wederfars/ at l ffolen försöckte
da) sasom ider hcknde nagot nytt. Vthan glä-
diens haller/ at l lqden medh Khristo: pä thet l
ock frögdas och glädias magen vthi hansherlig- "'

heetz vppenbarelse,
m. Lhristl kundffap om then mannen/somfful-

le möm Lärjungarna/och bära een wacnkruuko/
medh hwilken lhe stulle fölia i huuset cher han mgän-
gandeswore. ThenkyndffaxenhsdeHEßrenChristusom

Mannen



Then z. Ptedikan.!
Mannen/ sombar walnkruukan/ om hwilken han talade för
larjungarna, icke lher aff/ at rummel ther han gick war sä
«ar hoos Christum, at han kunde see honom/ sasom then ena
mennistian seer then andra som nar ar. Itke Heller hadhe
Christus then weetstapen ther aff, at nägon mennistia hade
sagdl honom lhet: vthan han hade then weetstapen aff fin
Guddommeliga alwelenheet/ sasom wy strar stole fä hörs
vlhi tardomen.

L«rdy>«. HERren Chrisius sade för larjungarna / at när
the stulle komma j staden/ la stulle them möla en man/och
then samma stulle bara em walnkruuko/ sade ock för them
hwadh swar the stulle fä hoos Hwstwalden/Namliga/han
stulle wljsa them en sioor Saal beredd och tilppntat: ta lal
han förnimma / stgh wara en alzmechtigh och alwtjs HER«
re ochGudh/ som seer och weet alltingh bäde sierran och
nahr/ tanner och stodar allas waghar / weet alla garnwgar

4"- 2: och fsrehafwande/bäde lheforsta och sidsia/ ja/ han weet
vchi hwars och ens hierta fsrdole ar/ tp han pröfwer hier,

- "' ta och niurar.
2>st. Thetta lander o<) til stoor Tröft i wärt elende/ at HEr-

ren Chrilius seer och weet hwadh bedröfwelsest »at^kruuks
wtj bara/ thet ware fihh Sinkooni/ faltigdom/ förfö!ielse/ o«,
lycka eller moolegangh. Han sagh och wifie hwadh Siuk-

-2" doms mngh walnkruuko <hen qwmnan drogz medh och bar/
/>c. /6.- blodgäng i Tolffahrs tijdh/ och gaffhmne sijnsunv-

-20. Han sagh tazari falligdoms och elendigheetzswära
/oö. /:,4- walukruuko, och halp honom ther ifra. Han ssgh the ächstil-

lige lunga beoröfwelses wamkruukor / som Hiob bara mä<te/
42: honom om stjder ther W. säsom Hans book pthwysar.



I 35
Altsä seer och weel han an idagh/ hum myckel tunge

bedröfwelsewaln nHbara och dwga mäste/ och han hiclper
ch omsijder ther W. la/ han är medh oh i nödett-

~
_-

ne/ han wll. hielpa oD ther vth och lam oh lil ah-ra komma.
Thetta stal och licna <hcm egudachtigom til formaninsh/ F6r„,H-

al the afffiä lftä silt ondaforchafwande: TpHEßrenGudh «mgh.
seer och weet theras onda garningar/ tanckar och ordh. la/
han pröfwar och ransakar theras ondffafulla hima/ och ster
thel lunga spndawalnel/ som ther vlhi ar/ hwilkel the icle
hafwa' lufi «l ae vehgima/ the fcrdölia sigh för mennistior/
wen för Gndi knnna the inlel wara fordolde/ oansedt thcsameena och wilia. Om stidana lalar Gudh genom Prophes
ten Lsaiam/ sajandes: Wee them som fordolde wllia
wara för H E Rranom/ til at förssyla theras
vpsaat/ och halla theras gckrningar t mörkret/och
scha i Hoo seer ost i eller hoo känner otz i Sadanasager Sprach/ the styy allena för mennlstiors ögon
och komma ickeitzugh/at HHRrans ögon mycket
klarareäroänSolen/ochsee alt thetmennistiorna
göra/ och stadha och sa m vthi hemltga wraar. /^.-

IV. Hurnledes Lckrjungarna/ som bleswe vth-""" -6.

finde/ ffulle Ma sitt taal til Hwswarden/ och
fa weeta aff honom hwar herbergel war/ ther Christus kun-

'

ne ala Pastalambet mcdh sinä larjungar. Ewangelisterna '22
förmala/ at HERren befalt iariungarna/

'
"

E som



Then 2. Prcdikan.
som han vthsande/ at lhe stulle saledes stalla sitt <aal til lM«
bondau: Mstaren later sija tigh/ mm ltjdh är
hardt när elc.
': Chrisius sadhe: Min tijdh ckr hardeNar/ tä lal han Mä/ at Hans tijdh til at wandra och

sias har i werldsn/ war tä snart vlhe/ och stulle bestulas/ och
at han ta stulle gcnom dodenffllias hadan/ och anda lln wan-

i synliga mällo hoos mennistiowa.
/.«c. l- Ssvant hade ock Chnsius pämint sigh tilforende/ sajandes

Sll/ gam vp lil Jerusalem/ och altingh stola
fulbordat warda/ som striswen aro aff Prophe-
larna om mennissionnes Gon. Ty han stal öf-
werantwardas Hedmngom/ och begabbaS/ och
försmlidas och bespottas. Och sedän the hafwa
hudhMngt honom/ stola the döda honom. Ittrn:
u,en nu gar jagh 11l honom fommigh sendt hafwer.
Nagon lljten tqdh och i see migh inlet/och aleren
ltzten ttjdh och i fa see migh: tyjaghgartllFadren.

Allsä hafwe ock wtj en nH ltjdh til a« lefwa och wara
har i werlden/ ochHen «tjden kunna wara fiender intet för-
korta/eller befiula then förr an Gudh wll/sasom Christi fien-
der intel kunde förkorla och blsillta Hans llffzttjdh/ förr at,

Gudh Wille «hem lhel tilstadia. la/ wlj hafwe ock en före-
lagd ltjdh, affGudl/ til at stilias hadan/ then wtj förwäw

//./. ta maste. Hch när then ttjden kommer/ tä mäfie wtj beslu-
2. <a wärl lefwande i werldenne.

Thella lander ost lil stoor Trosi/ ewoot them / som icke
vnna otz at leftpa/ plhan wilia gsma fslteng M llffzttjdh/

»he



Häuz;

ehe kunna Het mtet göra / vthan wajie läta osi lefwa thcnttzden vth/ som Gudh hafwer ost förelagdl/ och tacklas vnna
cH. la/ wij ma ock medh »alla wara glade/ och «osia otz
eher aff/ vthi chcnna wär mödssamma och jemmerfulla »M,
tHdh har i werldcnne/ae wcj hafwe ock en förlosnivgz lijdh
at fsrwattta/ ifrä lhenw clentighcelcn. Then lijden ar ostoch nalkas ol) alttjdh narmarc lil handa/ hwar dagh/
«tMMa och minut.

Hwar och en khristen mennistia böör befiila sigh om/<lt 56rm<»-wal anwanda sin liffzlijdh har i werlden/ til Gudhachligheet
och itl Chrifieligit bootferdigl lefwerne: pa lhet wlj hwar i
fin stavh/ mätle medh gott sawlreet/ och i stadigh lroo/för-
wanta en frögdeful förlosningz ltjdh har ifrä/ och effler lhet-
ta bedröfweltga tilfiandet/ fä een Ewigh roo och saligheet.

». Nar HERren Christus sade om Hwsbondan/tilhwilF «..

ken han vlhsande fina twa larjungar/ til at bereda för sigh:
Han stat wyft ider en stoor Saal/ beredd ochtilpyntat/ lher reder til för ch: tä lät han lher medhförstä/sigh hafwa lusi til alwistas och boo hoos them somhalla godh och wacker hwshalvningh/ medh reenligheet/tuch-
lighcet och annan godh stickeligheet i hwshaldningen.

Besynnerliga wil HERren Christus hafwa wal berede
och tilppntat för sigh vthi wära Kprckior/ medh godh ord-
ningh/ stickeligheet och höfweligheet: <p lher wil han wisias.hoos ost/och halla Natward medh oss/ emedan han jhafwer 20°'

'

ther stlchtat sins Nampns äminnelse/ och wil ther komma tilH och walsigna o^.Mm förnamligast ffole wlj thetta lara och minnas / at
ihen som wil hafwa Ehristnm 11l gast hoos sigh / mäste befii-
la M om/ al itl rent hierla. Thcl är wackere och
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Then!. PredikaN.
berömmeligit/ at häNa wal och renllgil i swa hws/ och ther
wil hederligil folck garna wistas: Men myckei wackrareoch
berömmeligare ar thel/al hälla silt hierta rent och obesmittsll
lp ther wil then H: Treefalligheelen boo och wistas/ sasom
HERren Christus sager:
der hallandes min ordh / och mm fader stal älsta
honom/ och wlj stola komma tii honom/ och blif-wa boandes nar honom. Salige äro/ förly/lhe
reenhimade/ ly the stola sce Gudh. The som
renhlertade ciro/ stola ga vppaHErmnsßerg/
och sta i Hans Helga rum.

Färnm- Befitjtom otz förchenssul hwar och en Christen tnennistia
«mgh. s» renhiertigheet / och wachtom o§/ at wär krops bogningh

omstjder icke bllfwer bortstämd ochfsrderfwat/ genom then
siygge hwshälningen/ som steer medh ilt syndachtigt och
bootferdigl lcfwewe / och hiertans orenligheel.

U<«i. v. Huru Larjungarna/ Petrus och Johannes
"',. effler Shnstl befalnmgh gmgo astad/ in i stadhen

Illrusalem/funno som Christus them sagdt hadhe/ och
HH. tilredde Pästaiambel/ sasom Ewangelifierna fsrmala. zc.

" Peerus och Ichannes wow lpdige/ och sodwitioge lil
s.«rds«». at gä som cheras Maftare sände them. Och the be-

stälee troliga thez zhem wardl befalt.
Thct war/ sannerliga/ fahrligil för iariungattta/ a« gatil

Jerusalem then gZngen/ at effierftäga/ och bereda Herberge
för Chrilw- lp Hans argaste fiender wow ther/ och stäm-
plaoe lä ondc emoo! honom/ sch han stulle tä
das i theras hander/ säsom han sielff/ littl iilfsrende lherom

talal
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Hlus I. Z7
«»lat hade för tarjungama. Men sadant achlade tarjungar, <s»c. /8.-
na ittlet/ och befruchlade icke/ at chem ffulle wederfaras ns,
got ondt/ aff Chnsij siender pä chen reesan/ för sin Mafia-
res stul: vlhan logo M godwillogt bestalningen och reesan
före/ effter Chrisii befalningh.

Allsä stole wtj godwillogt efflerkvmma / och garna gsm ,56r«H-
Het som HERren Gudh ol) befalt hafwer och wil hafwa af ""stz.
otz/ ehulu mödoftmpl eller fahrligit thet spnw wara. Tanp
kwdes pä / at lydna ar Gudi behageligare ochbck-
tre än osser / och hsra ttl/ ar bätre än thet fteta «5<1«.,/
aff wädrar: Men olydna ar en lruldoms syndh/
och gensträfwogheet är ttt affguderlj och affgu-
da dyrckan.

Then 2. Geelen.
Vihi thenna andra deelen gifwe achl vppä:

I. HHRrans Fhristi stadiga och oföranderll-
ga kärleek emoot sinä barn i weridenne. Hwilken karleek
HERren Chnstus icke lal feela eller falla/ nar ha» medh
stoor ähsga tanckte pä / och wal wifie fin ttzdh wara kommen
och förhanden/ at han gä stulle aff thenna werlden «il Fa-
dren/ «het ar/ stilias ifrs thenna werlden genom then försmä-
deliga och bura korsens dödh: vthan han alstade fina bade
i liff och dödh/ och v<h i andan/ säsom Ewanselisten Johan-
nes förmalar/ cgp. ,z. v. l.

i. Mr Ewangelisten sager; Sastm ha« ( Aristus ) «.ärdom.
hade alssat fina/ som woro l werldenne/ sa cklsta-
de han them vchi andan: <<; gifwer han lMnna, a«

E itz Lhn-



Then 2. Predikan.
Christi karleek/ emoot them som honom älssa/ ar oändeligh/
och wänder alvrighäther/ ognsedl HERren Chrisius offta
sinner orsaak til at wanda sijn karleek iftä / och thel för
wära svnder och öfweruadelser stul.

Nar larjungarna offla förtörnade sin Mastare lEsum
Christuw/tnedh wanlwo och oförstano/ medh olofitgh be,
garelse til olienligh högheel/ elc. Tä hade Chrisius(sanner,

/.»c. L4: liga) hafft staal och orsaak til/ at draga sijn karleek iftalhem
25. och inlet meera alsta them: men han giorde lhet icke. öan-

ikfsi. 2«.' sedl han vndersiundom «alade nagot hardl lil them/straffan-
des them for theras otroo./ olijdiga begärelfe

L»c. 22.- gch onyltiga bekpmber: doch wande han icke ächer at alffa
them och bewtjsa lhem sijn karleek. la/ oansedl HERren

/s.» Chrisius lanckte pä sitt forstrackcliga lljdande/ sijn bittra ptj^
na och forsmadcliga dödh/ som iä war förhanden: tljkwal
allkade han sinä iarjungar.

>'

' '

Christi oandeliga och siosra karleek/ at nar tarjungarna of,
wergofwo honom/ lemnandcs honom vthi lhen ogudachliga
ssarans omilda händer/ Petrus försakade honom/ Thomas

/ob wllle icke lroo honom wara vpstandcn: ltzkwal wände Hansit
'

hlida ansichle lil Pelruw/ Rom lil iarjungarna inom lych-
L«c 22- <a dörae när the woro bedröfwadc/ tröstandes lhem. Lledde

'M och sinä jaär fsr Thoma/ försackrandes honom om sijn
56. vpsiandelse. Vch säledes lat han sijn karleek stgna emoot
-o>l6 them alla.

' '

Altsa finnas alla the dpgder och Egenstaper vthi Christi
karleek emoot sinä barn / hwilka kaulus vpracknar/schandest
kärleeken ar tollgh och nnld/ karleeken affvndas
jnchtt/Mechtl stglkas lnttl/hgn vfläses lcke/



/s<lus I, 3?

han stlckar sigh icke ohöfwcllga/ han söker ickefitt/
han förtörnaslcke/ han tancker lntee argdt/ han
gladz icke öfwer orättferdlgheet: Men han frög-
darsighöfwersanmngen/hanfördrageraltmgh:c, 4/^.

Thelta lander allom chem, som Chrisium alsta til sioor
Zrösi /al han wander aldngh äler at alsta thew igen. la/
Wlj som Gudh alsse/oansedl wH aff swagheet räkaförseeotz
emool honom/ sä älstar han osi an ta/ och förläter osi wära
öswerlradelfer och synder/ nar wtj ödnttlcke ofi för honom med
bönen om syndewas förlälelse/ och medh een san battringh
och vmwandelse ifra <het onda/ säsom kropli. sager;
Hoo ar en sadana Gudh som tu D? Then ther
synder förläter/ och tllgifwer igenlefda arf-
wedeel theras mlHandel/then tcke behaller siM
wrede Ewinnerllga/ ty han är barmhereigh. Han
ffal tinnu förbarma sigh öfwer ost/ fia waramG-
gckrnlngar neder/ och kasta alla wara synder vthl
haffzens dmup.

Wij stole förtp garna wara Gudz och lEsu Chrifii ly- Fsrnw
diga tarjungar/ alffa Gudh/ och allltjdh blifwa i Hans karleek ""gh.
pa thet wl) kunna saja medh kaulo: Hyy kan stllla oD
lfra Gudz kärleek? Bedröswelse i Hller angest i
Eller förföllelse z Eller hungeri nakenheett
Eller farligheet i
är: För tlna stul wardom wy dödade heela d<-
Fen/ wtz wardom haldne för stachleMr. 33ien i

alt



?hm 2. Predikatt.
alt thetta öfwerwlnnewy/genomhonomsom H
älskat hafwer: Ty jagh ckr wG ther vppa/ at
hwarkendödh eller lljff/eller «^nglar/eller Fur-
stendömme/ eller wäldigheeter/ eller the tingh som
nu ckro/ eller the tingh som komma stola/eller hög-
heet/ eller dlullptzeet/ eller nagot annat Kreaeur
kan stilia oh isra lhen ktirleek/ som är l Lhrisio
lEsu warom HEl^ra.

~ z.„.. 2. Wtj stola ock lara aff Chnsio/ at wq altydh öfwa tttt
Christeligh karleek emoo< wär Nasta/ och icke läta then vch-
fisckna/ emedan Gudz kärleek emoot ch/är sä siadigh och
warachlish.elct
li. Hum OERren Lhrisius/ om affwnen/

hafwer kömmit til the twa Mjungarna/ som han
vthsandt hade til at bereda herberge för sigh/ lher han stulle
äla Pastalambet/hafwer satt sigh til bordz medh them/sampl
medh the andra lyo larjungama/ som woro i fölie medh ho-
nom/ och hafwer gifwit tilkänna för them/ then sioora astun,
Van han hade haffl/ «l at ala Päffalambet medh them then
gangen/ Emedan thet stulle ta stee til itt beslut pa then ord-
ningeu/ som tä hade warit medh Pästalambsens alande/ sä-
som HERren Christus sade: lagh hafwer medhmyc-
ken astundan begcirat/ at äta thetta Pastalambet

«.- medh ider för än ftgh lqder: ty jagh sager lder/
at har effter staljagh icke ata ther aff/ lll.lheSthet
fulkomnat warder i Gudz r^ke.

Mr
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När HERren Chrifius sade: °Zagh haswer Medh KZrdom.
mycken nstulldan begclrat/ at cka thetta Pästalam-
bet medh ider förr ckn jach lljder/ gaff han tilkan-
na sin stoora kärlcek/ längtan och afiundan/ lil at wäl beslu-
ta ihel Gambla Tesiamcnlkt/ och medh frögd begpnna thes
Npa T: medh sinä tarjungar.

Therföre kom han til iarjungarna/ satte sigh til bordz/
äch Paskalambet medh lhem och insiicheade Nalwarden. och
säledes/ effter sitl ästundande/ beslööth han chel Gambla?:
och begynle lhet Tiya. Altsahafwer HERrenChristusan
idagh, och nu i Nya Tesiamenle/ lust och behagh/ til at wa-
ra hoos sinä barn/ och besynnerlia til at hälla?talwardmcdh
them/hwilkel steer/ l. ??ar then hclige Böpelsen blifwer
talteliga/ och effter Chrisii förordningh/ bruka,/ la wil heela
then y: Trefaldigheeten wara tilstades/ och wil anamma themsom döple blifwa / til Gudz Barn / lEsu Chrifii Bröder/

medh Arfwingar/ och lil «hcns H.- Andes 3em-
pel. 2. Mr wtj wprdeliga bega H ERrans Högw:
ward/ tä wil then H: Treeftldigheelen icke allenast wara hoos

' '

otz medh fin nadiga narwarelse och kraffliga walsignelse/ o< s/<?
than ta wll ock HERren Christus meddeela otz sigh sielff/ 6-
thet är/ sin sanna iekamen och sanna Blodh vthi brödhet och 7/ '

wtjnet. Tp sager han: sij/ jagh tit Ntil ldkl M da-
gar m til werldennes ända. -6/55.

Thet ar o§ til stoor Tröst/ at HERren Christus hafwer "'

lust til at wara och wistas hoos ost/ vchi sijn siridande För-
samblingh här i werlden / lil at Ma. Ttalwardh medh otz/nar
wlj alsta och tienä honom ratl.

la/ har vthi M then fömämsia Arosten/at säsomHEr-F ren



The» !. Pttdisan.4»
ren Christus giorde sinä tarjungar deelachtiga / bäde ajf
Gambia och N: Tesiamentzens Pastalamb och Nalwatdh:
allsä wil han icke allenafi hälla Natward medh ot) hariwerb

/oö/7-24 b"" "il ock omsijder taga til sigh i himmeten/ sä at wtj
stole fa wata hoos honom ther han ar/ och Ma ther medh
honom och Hans Englar/ een Ewigh Nalwardh/ thet ar/wij
stole blifwa besphsade medh hlmmelst ftögd och gladie l allO

forvchan anda.

«ingv- Boolferdigl lefweme/ si lange wij har lefwe/ at wtj kunne
medh itt golt och roligt samweee/ medh Chnsto äfiunda och
lyckeliga besluia war lijdh har i wertden/ at wtj mälle winna
itt golt bcstul pä war Elendighcet / sä at wtj kunne medh

.
ftögd och gladie salja: A ERre nnläler lU tIN

~- nare ftra i fttzdh. Jagh begckrar nu stilias hcl-
dan och wara medh tigh HZRre lEsnKhriste.

Vthi thenna Tridie Deelen gifwe wtz ächt vppa:
3. Wstt vpstaande aff Natwarden/sedän then

war hallen. Ewangelifien Johannes formaler/ at ta
iob./;:2. Natwarden war giordh/ och Diefwulen hadere-

do lngtfwlt ludX Simons Ischanoth t hiertat
at han stulle förrada honom: wlste I Esus at
Fadren hade alt glfwit honom i hander/ at han
war vthgangen affGudhi och gicklil Gudh. Stod
han vp aff Natwarden.' Vchi hwilka ord Johannes
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gifwer lilkanna/ at HERren Chrisius hafwer icke smit och
fördrögt ttjden fäsetigl/ och vchanbefialninsh/ sedän som Pa-
stalambet war alit/och N<zlwarden war hällen/vihan hafwer

Dee vp/ och tagit sigh en annan nyttigh och högnödig
besialningh fsre/ sasom wtj fä höra.Mr HERren Chrifiusjtrar effler Nalwarden/ stodh s.ärd«W.
vp/ och togh sigh annan besiälningh före/ta gaffhan tilkan,
«a och lal forsta/ figh wara bekymbral om/ och hafwa ahs,
ga til/ at < rättan chdh och mcdh fitjl bestalla/ chel som Hans
himmelffe Fader hade sandlhonom til i werlden. Ewedan
han wisie/ at Fadren hade sa bestulit/al han medh sijn pt1««
na stulle igenloosa Nenniffiostachlet. HanH>isie ock/ at lA
den ther «l war kommen och för handen/ och at ludas war
ta aff Dtefwulen cher ti! äggiat/athsn ffulle föttäda honom!
iy försummaoe HERren Lhusius sigh inltt/ vlhan hafiade
M thcr til i rattan l^h.

Har aff stola alia Mndz personer lara/ at achta then Fo'n«,s-
talla och beqwcmliga lgden til silt Enibctes forratlandhe/ "'"Zb.

all tmgh hafwa sin tljdh/ och alt thet man fö-
retagher vnder Hlmmelen haswer sinä stundh.
Hljt lanoer ock fötmaningh then sa lpder: haswer
nagor itl Embeee/ sa achte han cher pa. Lärer
ftagor /sä achte han pa iarona. Förmaner na- /io«.
gor/ sa achte han pa formanmgen. Regererna-
gor/ sa regere medh omsorgh.

11. Lhrlstl Beredche tl! footalwätkandet. Ewan-
Msten Johannes fsrmäler, at HE Rren Lhrisius hafwer
beredt sigh til fotatwattalwee Dledes/ at han hafwer afiagdl
sinä ttgder/ elier Komien / som war wljdare an Hans vnder^



Then z. PrediKm.
Mder/hafwer bundet om sigh itt lineklade och hafwer latle
waln vchi itt Backen. Och saledes hafwer HERren Chris
stas beredt sigh cil thet som han wille bestalia/ Nawliga tws
fina tarjungars fötler.

«.Zrdam Säsom HERren Christus beredde M til footalwät,
«.»"«""- emidet / wedh sinä kladers afiaggiHnde / medh linekladee/mechBäcken ochwam ther vlhi: alt sa böör hwar och en Men-

niffia bereda sigh tljdigt/ til silt Embele och sin bestalningh/
medh thet som ther <il behsfwes/ om man ellest stal blifwa
nägongodh och Npttigh Embe.Man. Hwar och en maste ass»läggia sinä wljda kläder/ som föchindm kunua/ thet ar/ gs,
ra sigh omaak/ och hafwa sijn fiijt ospard til at arbeta.

For,»,: Therföre/ then som wil blifiva en larare «hi församblitt/
gen/ och thet Embetet medh nagon ftuche fsresta/ han mäste
arbem och bereda sigh ther til/ medh fiitige fiudemnde vlhi
Scholar och Academier. Then som wil bllfwa en regene
öfwer andra/ och thet Embetet medh nägoe beröm föresiä/
han maste befiita sigh om/ at hm larer konsten ther til/ och
medh Salomone beder Gudh om wysdom och försiaud/lit
at regera. Then som wil blifwa en godh och nptligh hand-

H,/,.5.-5, warcksman/ han maste medh W lara konsten ther til i siw
vngdom. <.

111. Slelfwe Foomtwckttandee. Ewangelisten 3o^
Hannes formalar/ al nar HERren Christus hade beredt sigh

/. til footetwattandelMedes/athan hade sicke vpiftä bordel/lagdl
aff sin klader/ tagit waln vlhi iti Bäcken och bnndit om sigh
itt lineklade/ ta hafwer han begynz at twa larjungarnasföl«
eer/ och torckal thcm medh thet linMdet/ som han hadhe
om sigh.

donlläerg ( /'« /.) non
IgVÄQ-
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lsvgn6c» tanmm, le 6 6c Zliter busmilitgtem c>lien6it:>ian

bitum, lurZtt 2 llXna. inctc nan l2V3t,lc6pc>.
nit veltiments, »c etiacn linteo le prXcinZit. Kech lii«
contcntuz, ipls pslvil» implevit» iplc nemine jubeute o»
mm'2 fecit.

HERren Chrifius togh sigh chetla fotalwaltandet före/ Lärdsm,
pa lhet han stulle thefieballre/ komma sinä lärjungar 11l at
lara/ förfiä och effterkomma/ lhet som han wille lara och
vnderwG, them/ Mlnltg»/ at wara ödwmka/ och bewysa
hwar annan inbyrdes tienfi. Nltsä wäste en larare pä thet
salt lamoch vnderwtzsa/ at han kan omsijder komma sinaä-
hsrare/som enfalllgeare/til chel ralla förständet i saaken/
görandes siclff chet han wil beweeta them lil at gora/ och sa, ..

ledes gäandes them fore medh golt och berömmeligit E/rempel
pä lhet hawtan btlligt förmana sinä ähörare lil/ at wara sins
efflerföliare / sisom Paulus kunde ther til förmana sinä ä,
hörare.
iv. ?etri förwckgrande/ tilat blifwa twagm

lhff Lhrlsto. Ewangelifien Johannes fsrmalar/ at när
HERren Chrifius hafwer kömmit lil Simon Pelrum/ wilt-
andes ock lwä Hans fölter/ hafwer Petrus sagdt til honomt
H ERre/ ssulle tu twa minä föttert Och när
lEsus sade lil honom: Thee jagh gör West tu ickenu/
har effter ssalt tu thet fa weeea: tä hafwer äterl-e.
lruz sagdt: Aldrlgh stalt tu lwä minä fötter. Ewan-
gelisten förmälar inlet/ hwilkens fölter Chrifius hafwer först
ewagil: Men meenar/ at han hafwer först
iwagil lud» förrädistens fölter/ och ther nast kommee lil

F H Pelrum



Then z. Predikali.
Pettuni/ och at Peltus hafwer aff fioor tarleck och
wyrdningh emoot fin mästare/fötwägrat at läta twa figh/doch
emfij?>er cffter lallt thet/ hwar vlhaff och the andra larjun-
Zarna hafwa bllfwtl bewekte lilat läta lwä figh: Menludas haft
wer, aff impucleutig och stamlöösheel/ lätit twa figh försi/
och thet lNtel fötwagral/ säsom Hans impulienlia ock spnles
ther aff/ at han togh medh fin mastare i fatet/och war drisilg
til at förswara sigh. etc.

e.ä<d«m. Mr Petrus sade: HERre ssalt tU lwä minä
sttter i Aldrigh ffalt m rwa mma fötter/ täbewi-
fie han een oltjdigh / hsfmeligheet/ emevan han ogillade och

. stodh emoot Christ» sins mastarcs wllle och befalnwgh. Thers
före säger en larare: letri Kum,lu3>, sc lguclab-

i ellet, nili obeciieniiZ pnlior ellet Äpuclveum.
Öm Abraham warit sä hcfwclfgh at han ltite» hade

tvelal vptackia sin blygd och lata omstara sigh pH sin älder^
doms ttldh/lähade thrt warit en otlpigh hofweligheet/och ha^
de strafwal emoot Gudz wllie och befalningh. Alisä/ om
Nsgon wille för sijn egen owerdighect stnl/och fsrSacramen-
tzens hsgheet och hsllglM stul halia slgh lfrä Sacwmenesi/

'

lZ wore thenna wyronll-gen honom Kwellgh ; eweran han
sirafwade cmoot Ouvz wllie och bcfalnmgh/ och ewopt Hans
tgen wälfärd och sgllgheet.

so'M- stole wtj allljdh wilia thet som Gudh wil/ ochgsra thet han ch befaller/ lätanecs ingen ttngh förhindra otz
cher iftä/ ehuru vnderllgit och olienligll the» spnes wam far
wärt förnufft.

V. Ohnsti förmamngh til PetNlm/at hanaw
tellgen itulle lata twa figh / safMpl h<,« Me hafws
iBZon peel medh ChriM ttc,
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i. Säsom HERren Chrifius/ aff fioor karleek til PelruH
och the andra tarjungarna/ twädde lheras fötter pä lekamme
ligit satt/ och t vlhwerles mätto/ och wille icke/ at nägon aff

stulle wara olwagen : altsä lwär han och reenar ch men,
nistior/ aff sioor karleek/ pä andeligit salt/och i mwättes mat-
to/ sa at wlj igenom troona pä Christum blifwe andeligenree-

ifrä wära spnder/ och gcnom lhen reeningen fä wlj deel
medh Chrifio/ thet ar wlj blifwe ralfardige sörGudhi och ho-
nom tacke. Och sedän görs icke behooff vlhan lwä fötterna <?..

thet ar/ fipra och farhindta wär fsrderfwade Nalurs onda ,z.
begarelse, at lhen icke sär vchbrifia til onda garningar.

Thelta lander til stosr Trost/al war kare HERre och Tr<sst.
Fralsare lEsus Chrisius hafwer sä sioor karleek och godwil-
ja/<il at göra cl) fatliga oreena och syntziga menm'ff«or til ree-
na och heliga i andeliga matto/ och wil icke/al nägon stal wa,
ra vlhcstutin/ vchan wll laea alla hafwa deel medfig.

Wlj ffole fördenfful icke sielfwa vihefluea ol) lfrä thenam
deliga reeningen/ so,n jfecr gcnom ttosna pä Chrisium i Hans
blodh/ lher medh wtj reenade wardom ifrä alla wära sonders /io»,. F:
orcenligheet och smitto: Vthan wlj stole befiijta ol) om /at 5.
nmrt samweet mälte reeliat warda aff the döda garningar/ til /. /.-

ae liena lefwandes Gudh. Och salldes wara ilt medh 7.
honom. W^.^./4.

2. Säsom HERren Christushade bckpmmerom Petw/^.77:2,
t nar han war oförsiandlgh/ och wifie icke sitt egit basta) och
förmanle honom al han änleligen stulle läla lwä sigh/säframpt s.ärd«m.
han wille hafwa nägon deel medh Lhristo: altjä böor hwar
och en Christcn hafwa omsorgh om nasta/ och förmana
honom l»l thet honom npttigt är. Och allsä hiclpa honom
ifrä olZckan och fordcrfwtt / bespnnetlisa när han handlar



Then 2. Predikan.4«
figh til stada i andrlighmatwoch pä Sialennes wagnar.Men
(Gudh batlre) mänga finnas/ som snamre siprckia sin nasta
til thel som kan lända honom til stada och förderff, an the
ffulle warna honom therföre. la/ the ftögdas ock ther öft
wer /at the kunna fa sin nasto pä stada och olpcfa. Sadsna
slachles pä Sathan: lyhan siprckte ockEwam/ til atöswer«,
ttäda Glidz budh sigh och sinä til Ewigh stada och förderff.

Fo'r.,m- Wachte stgh hwar och en Christel, mennistia / för sädat,
«ingl,. ondsta och illistigheet emool stn nasta itp Gudh läter sadane

omstjoer inlel blifwa ostraffat.
VI. Petri samlycktande tll at lala cwaa sigh.

Ewangelisten förmäler/ at Simon Petrus hafwer omsijoer
samtpkt til Chrisii befalningh/at han stulle lala twaäsigh/och
hafwer sagdl sigh icke allenasi wilia lala lwää sinä föllcr/ v,
than ocklhander och hufwUd. In recusgnclo venemens?s>
tms, Lc in permictenclc» venemenrior» uciumque ex

<. Nar wij bllfwe vnderwijste och sormante til wärt egi<
'

basta/lasom Petrus bleffvnderwisi och förmaant aff Christo,
at han anlellgen stulle lala twaa sigh / lä stole wtj ock medh
Petro wara lpdige/ tagha godt radh til godo / och efflerkom^
ma thel. S« giorde loh. Baplista/ nar Christus begarade
at blifwa dövt aff honom vchi lordans fiodh/la tilstaddelo-

/-'.' Hannes thsl/ nar han bleff förmaant och vnderwM etc.
'

Vii. Khristi taal och förmaningti! lärjungarna/
«l the stulle lam aff Christo/ och aff Hans Cxempcl lata be,

achtigheel inbördes. Ewangelilien förmäler /at scdan HEr»
rcn Christus hadhe lwagit ehcras fötter / och taghit siin

kia'der
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tlader vppä sigh igen/ och satt sigh/ hafwer han sagdttil them:
lveelen l hwadh jagh lder giordt hafwer? j tal-
len migh Mästare och HERre/ecc. Bella är sä
förstaandes: Nu wil jagh jata eder weela/ hwarföre jagh
hafwer lwagit idm fötler («het i har lil inm hafwen wee-
,at) Mmligen/ at i stolen lara aff migh /at bewtjsä hwar
annan ödmmk mnst/ fast om ihet wore säringa/sow <wää
hwars annors fölter. Och «hella länder ider icke lil nä,
gon föracht/ ellerrlngheet: tyoansedt jagh hafwer twagit
ldrafölter; ar jaghdoch lijkwal iderHERreoch Mastare/ och
st tallen i migh medh ratta. Therföre fordrar billigheelen/ae
i ock are lienstwijioge emool hwar annan/ och ingen mä
förachla ider lherförc: ly thel lander ider icke lil ringheel/
vthan lil högheet och ähra/ at i efflerfölien jdar Mesiares
och HERres Etempel och befajning.

SZsom HEVren Chxisius ödmiukade sigh / och bewtM K«'rd««,.
Pelw och the andra tiensi medh thclta foota-
twättandel/Dansedt han war cheras HERre och Mefiare/
ja theras och allas Gudh och Skapare f allsä ffola medh

rätta alla Mennistior / wara hwar annan benagne lil
ödmiuk liensi inbsrdes/ effler ffhrjsti lardom ochbefalning/
hwilken sa lpver: Hafwer nu jagh som ar lderHEr-
re och Mestare/ twaglt ldm fötter/ ja stolen iock
inbördes twaa hwars annors fölter. Jaghhaf-
wer glfwtt ider efflerdpmelse/ at sasom jagh gwr-
deider/sassolenlockgöra.

Ipls nemine jubente cimnig fecit: Lxemplotloceng ..

non remille K kliZiäö bong fecl ymm nbencis.



Then 2. Predikatt»
3<srma- Wlj stole lcke läta nagon hsgheet / nägot stand, ellet «H-

-mngh. gl>a rtzkedomar / fsrhindra ifrä then inbsrdes ödmiukhee^
ten / säsom (Gudh baltre) gement steer nu i werlden. la/
wij stole bewhsawsrom nasta tienst och odmiukhect medh s?elf«
wa wärcket/ Chrifius sager: lZa j?olen t ockgöM
ftem: om i thet weeten/ stlige ciren i omj thet goren.
Och oanstdl wär nästa icke behöfwer ellet begärar / <u wtz
stole sa twää Hans föller/ safom Christus twädde sinä lär,
jungars foller/doch stole wlj bcwljsa honsm then wälKHrnins
och tiensi/ som hsn behöfwer/ och begarar affo§/ thet ar l>som Gndh Bryt them hungrogatltt
brsdh/ och the som alende aro/ haff vthl huus/

-7. om tn seer ennakot ja kiädh honom/och dmgtigh
ickevnnanftrtlttkött.

VIII. Khrlsit laal om Een Prophetia/ som pH
honom bleff ftllkomnat/ htvilken sa lpdde: ther
äter brsdh medh migh/ han erampade migh medh
stn foot. Och ther aff/ at then Prophetian fulborvavespä
Christo, wille han /a« Hans iarjungat flulie Ura weela/ at
han war then Mejjias.

lEsns Marenus/ medh hwilken Ddas Ischanoch äch

vthlofwade werldennes Frälsare / emedan Prophetian / som
vthi Psalm stär/ och lydcr om lEsv och om Hans

honom/som ChristuslEsus thetsielffdckanner.lok.iz.lB scc.
IX. Musti taa! om them/som anamma Hans

MtWge bovh. Ther M ipdcr Chrlssi laal sä: San-
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nerliga sager jagh ider: hwiiken som vndfar then
jagh Mder/ han vndfar migh: Men hwllkensom
mlgh vndfar/ han vndfar honom som migh Ddt
hafwer.Mr HERren Chrisius sade: hwllken som VNdfak s.«rdom°
then jagh sänder elc. ?ä gass han tilkänna chen sioom
«ptta och fsrdeel/ ttsst och hugswalelse/ som wlj mennistiol
hsfwa vchaff thel H. PredikoEmbelct och Gudz ord/Mm-
liga/ wtj vndfä ther vchinan Chrisium sielff och Hans him:
Fader, sisom ockChrisius gifwer «het samma tilkänna
,4- sajandes: alffar han warder hallan-
des mtjn srd/ och mm fadher stal alffa honom/
och wtj ffole komma 11l honom/ och blifwa boan-
des ncir honom.

Therföre stole wH alffa PredikoEmbetee / höra gärna F6r«m-
Gudz ordh/ lpda fiitigl wära twgna lärares radh och för- "'"Zh-
maningar/ och deela alt gott wedh them/ emedan the vnder,
wijsa medh ordom och i lärdomen: ?p then som ährat
sinä larare/ han ährar Ehrifium och Hans Him: fader/ och
shen Gudh ährar/han bllswer affGudi ährat igen: Men
ehen som Gudh forachtar/ han stal komma pä stam. Gudz
Nampn ware ährat aff ost aliomnu och Ewinnerliga/Amen.
Zhenna Z. Predikan kan ock framställas vli 5. kortare pred:

TndiePMkatt. 1.
ei x u 8

G Mr

51



Then 3. Predikan.

i FZsus hade thetta sagdt/ wardt han
iandanom/och betygade och sade:

Sannerliga/ sannerliga sckger jagh ider/ at en aff
«der stal förrada migh.

Men Lar/ungarna begynte wara illa til fridz
och sago hwar pa annan/ warandes twehogse
om hwem han talade/och begynte fraga emellan
sigh/ hwilken then war aff them/ som thet göra
stulle/ ochWe til honom hwar i fin stadh: arthet
jagh 3 Mn han swarade och sade: En aff the tolff
then som tager i fatet medh migh/ stal förrada
migh. la/ mennistiones Son warder sa gan-
gandes/ som strifwit ckr om honom. Mn wee
the mennistio/genom hwilken mennnistionneSSon
sörrckdder warder/ then mennistio wore battre/
at hon lcke wore född. jwarade ludas/som
förradde honom och sade: Mstar/ lcke ckr zagh
then samme 3 Sade han til honom :Tu sadet. ochwar en aff lEsu Lar/ungar/ som satt widh
det m til lEsu bryst/ then lEsus hade kckr.
honom winckade Simon Petrus/ at han ftaga
stulle/ hoo then war som han calade om. Mr
han nu lagh m til lEsu bryst/ sade han lilhonom:
HERre/ hwilken ckret? Swarade
öret/ som jagh räcker ehet indoppade brödet. Och

när
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nclr han hade illdoppat brödet/gaff han thetlud-e
Slmonslscharloch. Och effter Hen betan foor
Sathan m i honom. <Za sade ta'lEsus til ho-
nom: thet m gor/ gör snart. Mn ingenafthem
som widh bordet sato/ forstodo/ til hwad han sa-
de honom thet» Ty somllga menee/ effter ludas
hade pungen/ at HEsus hade stgdt honom/ kööp
hwadh behooff giörs til högtijdes daghen: Eller,
at han stulle glfwa the ftttiga nägot. Mr han
ta hade tagit lhen beetan/ gtck han strax dlh/ och
thet war natt. han war vthgangen / sade
lEsus t Nu ar mennMonnes Son förklarat/
och Gudh är Marat l honom/ sa stal ock Gudh
förklara honom l j?gh sielfwom/ och stal snart sör-
klara honom elc.

Och nar han hade stgdt loffsangen/ gick )
sus vth medh sinä Layungar öfwer then bäckeu
Kldron til olioberget. watt Heneräta emel-
lan them. ett. See Ewang: pa Batlhol. vagh.

Och sade ICsus M them: tthenna nattenasto- m.
len t alla förargas pa migh/ty thet ar strlfwet:
jagh stal sta herdan/ och saren aff tziorden stola
warda fsrsttngrat. Mn nckr jagh cir vpsian-
den lgen/ wil jagh ga fram sör lder i Galileen.och
HHRren stde; Stmon Simon/ si/ Sathanas

G H hafwer
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tzafwer begärat ider/ at han ssulle sälla ider sasom
hwete. O?en jagh tzafwer vidit för tigh /at tyn
eroo icke stal om intet warda. Och nar m ckst om-
wänder/ sa stprck tina brsder Ta sade Petrus til
honom: om an alla förargades/staljagh icke för-argass. Sade IHsus ttl honom: i dagh/ittzew
nanatt/ssrr an hanan hafwer twa reesor galit/
stalt lu tree reesor försaka migh. Ta sade han än
ptterligare: ja/ stulle jaghän döo medh ttgh/ stal
jagh icke forsaka tigh. Gammalunda sade ltzeock
alle. Och han sade til them: Mr jagh sände tder
vlhanM/ vthan sträppo och vthan ffoor/ haf-wer ider nagot fattas i Ta sade the: intet. Ta
sade han til them: Men nu hoo som siick hafwer/
han tage honom/ sammalunda ock sträppo/ och
then ther icke hafwer/ han sillie sin kiortel/ ochkö-pe swerd. Ty jagh sager ider/ at lhet annu mck-
fie fulbordas pa migh som strifwit är: han är
rckcknat ibland ogarmngzman/ ty hwad som strtf-
Mt ar om migh / thet hafwer en ända. Ta sade
the: HERre/ här äre tw swerd. Sade han ttl
them: Thetarnogh.
Mtj horde (Gudz vthwalde) i then andra predl-
Mr HERre ech Frgllare lEsus Christup hafwer Ml

twä
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tws aff sinä lariungar lil Jerusalem/ at lilreda Pastalambel/
ttjl han ock sielff kom om affeonen, äch ther Pastalambee
medh iarjungarna/infiichladethen H: Natwarden/twadde
tärjungarnas fölter och förmantethem til inbproes odmiub
hcet och liensiachligheet emool hwar annan.

Vlhi thesie oroen/ som nu are vplasne aff then första
Achlen / fä wh medh Gudz Nädige tilhielp höra/ hum
ren Chrlstus hafwer warit bedröfwat i andanom/ och haf-
wer gifwit finom tarjungom lilkanna at en «ff «hem stnlle
förrada honom/ ther öfwer lärjungarnahafwablifwittweeF
hogse och illa tilsridz/ forvndrandes sigh hoo then warastul-
le ibland them/som stulle taga sigh then garningen före.
Menoni stjdee hafwer HERren Christus gifwit lohanni
eilkanna/ at then war Hans forradare/ hwilko han stulle gift

indoppade brödee/ och gaff sa thel ludX Ischanölh
effler hwilken bele (Mr luvas hade then ällt) Sathan
foor in i honom/ etc.

Har förmalas ock vlhi thesse vplasne otden/ huru HEr-
ten Christus / sedän han hade sgdt ioffsangen effler Nal-
wardcn/ hafwer gält >n vlhi en örlegärdh/lher han stulle
«rampa Gudz wreoes Pres. Pä then sammareesan hafwer
HERrcn Christus Hällit itl samtaalmedh sinä tarjungan

i. Först hafwer han Ml en trala som larjnngarna hade
sigh emellan/ lher om/ hwilken ibland lhem stulle spnas
ra vpparst/ om hwilken lräla/ och huru then bleffstillal/
get handlag ps Barchot! Vagh.

H. Sedän hafwer han lalat för iärjungarng ther M/at
the stulle alia fsrargas pa honow/ och öfwergifwa honom
i lhen nallen/ som lä tilfiunvade. och besMerliga Petrus/
ty han stulle (sasom Christus sade) förr an hanan hade
lwareesor galil/mercesor forsaka sin masiare Christum. etc.
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U>ij wilie i Nampn och i Hans frnchtan/ pä thcnns

siundenne ofwerwag», och betrschia the orde»/ ssn, n» «re Vpläsne ajf
pqnos forsta 2lch/ och thet Vthl 3' deel^r.
I. On, HENransLhrlstt bedröfwelse/och sam-

taal medh Arjungarna om sin förradare.
11. Om HEmnsKhristi gang öfwer Ktdron.
111. Om HHrrens Mnfti Sammal medhLär-

jungama pq wägen ath olioberget.
Gudh xegere osi medh sin H: Anda Amen.

THen I. Geelen.
Vthi thenna fsrfia deelen gifwe wtj acht vppä.

I. Fhristt stoora bedröfwelse l aw
daNOM. Ewangelifien Johannes förmalar/ at nar lE-sus hade vthtall mcdh tarjungarna/ om lhen ödmiukheeloch
tienstachligheel, som the ffulle bewEa hwgr annan jnbprdes
och sagdt/ at then som pndfar Hans sauningebpdh han vndfär
honom stelf/och then honom sqndl haswer/la/nar lEsus
hade lhelta sagdt (sager Johannes) warl han bedröfwal i
andanom/betpgade och sade: Sannerliga/ sannerliga sager
jagh ider/ at en aft ider stal förräda migh. Thenna Chrisil

stoora bedröfwelse fsrorsakades/
i. Först aff lhen swära och hittra som han wiste

figh förefia atjljda. jcke ja/at han gicknpdigt ther til/ w
ihan godwilioZt/ ejfler sins Him.- Faders wilie och besluut.

2. Sedän fsrorsakades thenna Lhrisii bedröfwelse/aff
then stoora jemmerpch elendigheel / som han sagh heela men-
nistio slachlet wara siadt vlhi/ och hade mast wara vnder>
kastat Ewinnerljga/ sä frampt Chrisius icke hade tagit then
jemmeren pg M ijl at för wars ffuld.

56



l, '7
3. Ther nast förorsakades thenna Chrifii bedröfwelse/ aff

IndX Ischariotz onda forehaswande/ «her »fra han icke wil«
le affstä/ at han sa aldeeles hade förgätit Christi mänga och
fioora walgarningar sigh bewisia/ och the lrogna sörmanin-
gar / som han hade» gifwit honcm. Therföre jade HERren
Christus/ vlhi fin stoora bedröfwelse: SaNNerltga/saN-
nerliga stger jagh ider/ at en aff ider M för--
rada miah.

Nät HERren Chrifius wardt bedtöfwat i aiidanom/
öfwer sijn «lfiundande och öfwer andra mennistiors
nödh/ jemmer och förderff/ tä gaff han thcr medh nlkanna/ .

sigh wara en san menniffia/och hafwa mennistliga swag,
heeter at dragas medh/ them han hade pä figh lagit förwä, "'"'

ra stuld: ty han war otz i alla mällo lijk, doch vlhan svnd/
ther medh mennistior bekMade are/ ther om stristlen i ",-./.-

wäng rum witnar. At HERren Chrisius är en sanmen, "-

niikm/ ther om finnas ock wänga strifflenes wilnesbördh/ «.

ibland hwilka/ Ewang. Job; sifwer ilt förnamligit lilkanna/
nar hansager: och ordel/ <hel ar Gudj Son/
kött/ och bodde lbland ch/ ett. ther pa fundera wq

" '"

ock wär troos artikcl/ nar wy saje: p<Z I EstlM
Ohristum Hans endaSonwar H<^^ra/födder
aff lungfrw Märta. Thetta förklarar och lutherus,
säMdes; lagh troor at lEsus Lhrlstus är san-
ner Gudh/ södd aff Fadrenom l Ewlgheet/och
theMS ftnn mennlstia/föod aff lungftMana.
Apolielen tll <he Hcbreer sager / at ost hcfdesen sadana
öswersta prest hafwa / then ther hcligh wore/ "-
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offylligh / obesmittat/ Mld ifta syndare/ och hs-
grecln himmelen/hwilten icke dageiiga behöfde/
stsom the andra öfwersia prester/ först offra för
Ma egna^syndar/och sedän för ftlcksens synder.

Tr6si. Thet lanoer osi lif stoor Trssi/ at Chllstus/ som ar alz,
mecheigh Gudhoch war Frals,re/ och kan Ewinncrliga sa,

/. ltgi göra/ chem som genom honom komma «l Gudh. Han
ar och sann mennistia/

sa. 4.// ner och weel/ wara swagheeter, pä lhet han ffal kunna war-
/6. kunna M öfwer / och hielpa H ifrs alla wära elendig-

heeter. etc.

a- Wij stole sdmiuka ch for Thristo/ och fsmedra osi för»lnZh." "

Hans stul/ ewedan hafwer ödmmkat och fsmedrat sisb tsr
war stul. Ia wH stole garna och medh itjda för
Hans stul/ och honom til wjli'/ eW?dan han hafwer
iogt tagil pa M wära swaghmerschspnder/ochWtlher
före/ ost lil EwiZH ny«a och ftligheel.

11. Öuru Ohnsti Arjuugar hafwa
bllfwlt twehogse/ och M lilfridz sfwer Chrisii taal/ och
begpnt at ftägg hwar annan/ om nägon iblmw lhcm stulle
förrada Chrisium. Ewangsltlierng formala /at nar lEsus
sade til iarjungarna/ at en aff them stulle forräda honom/

/.»c. tä begynte the wara Ma Mfridz och sago hwarpä
,"- annan/ warandes kwehogse om hwem han mla-

och begynte fraga emellan sigh hwiZkm ehen
war aff ehem/ som thet göra stulle/ och MM
honom hwar l sin stad:.ar chet jagh t ett.
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ttb cher öfwer/al che stulle hafwa en förradare i Salffap
och vmgenge medh sigh: alesa stole wlj ingalunda lljda lhem
i salffap medh ost/sow are cgudachtige/cchhafwa förrade-
rlj föthander: lp förraderij altljdh waril/ och an ar/
bäde for Gudi och ftomom menmstlom en widersiysgeligh
last och odpZd/ ja ock cjldeeles olWeligh/ och ar' altljdh bäde
aff Gudi och mcnmstiom siraffat worden/ sissm bäde ehen
helige Sktifft och andra Hlsiorier chet vthwUa. viö. V>Z.

111. Hum HERren Khrizeus haswer pammt
ftgh/och pa sedt ffriffken/ och chet besiul/ som war om
Hans iljdande. la/ (ftde han) meNNistloNNeS SON
warder sä gangandes/ som strlfwlt ar om honom. h^-".

Säsom HERren Chrissus hafwer pawinl sigh/ och pä- Kards,,,.
sedt strifflen och thel beslut/ som war om Hans
ther medh lal förnimma sijn sioow tolamodigheet «l alWa/
effler sins Him! Fadew wilm/ tädh och b»stnt: altsa stole
ock Ura/ at wlj medh lo'amodh lhda och dlaga/ hwadh
HERren war Gudh osi palaggia lackias/lröfiandes ther
medh/ at thel ar sä Gudz behsgeliga wilia/ och aff honom be-
fiutit /al sZ gä stal. Wtz stole kowma ihogh Chrtsii ord
som han hafwer ftgdt o^: 'Clettann <Zr icke förmeer "«-"'"

ckn Hans Herre. Ia / ttH stole lara at sija medh then
tolemodlgt 30b.-HMren gaffoch
walsignat ware HE Rrans Nampn. Haswe 2'
wq falt golt aff Gndt/ ffulle ock icke anam-
ma thet onda i IlemMdhDawjd; Loswat ware

H h Herren
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OcLßren dageliga/ Gudh lägger otz eena bsrds
vppa/ men han hielper otz ock/ Sela.
iv. ymu HH.Rren Fhristus hafwer roopat

wee sfwer sin förradare/ sajandes: Men wee the
mennMo / genom hwilken mennistlonnes Son
fsrrckdder warder/ chen mennlstio wore battreat

'

hon icke wore sodd.
e>«rdo>n. Nar HERren Christns topade wee öfwer sin fsrrada-

re/ then han tilförende medh sachlmodighcel offla lardt och
förmant hade/ tä lat han första/al nar ähsrarena are för-»
hardade och förstäckade/ och mttl lata sachtmodiga fsrma,
ningar sinna rwm HoosMH/ ta mäste theras lamreförstrae,
kia «hem medh lagzens starpa predikan/ sasom Gudh <het
sielff befaler genom klaum sajandes: lröstellga

5/ /. spaar icke/ vphäff tiM röst sasom en basun/ och
förkunna mino folcke theras öfwertttidelse/ och
Jacobs hws theras synder. Savanl Mrakianve
staffar vnderlyden godh och npttigh frucht.
V. Huru ludas forrädaren haswer ock warit

...dristtgh tll at fraga/ om han ffulle WÄW then, som"' Chlifius omlalade. SMstar (sade han ) lcke tir jaghsamme, luclgg reprekensuz wwlws compunötus
elt, ll!kr^loliomu8.

ludas Ischanoeh war srufwellga förhardat / i fitt hiet-
tä: ty oansedt han ock/ sa wal som the andra tarjungarna/
hörde Christi weeklagan/ och han wiste sigh sielff wara then
famma/ som then weeklsKan angick/ doch besinnsde hsn sig

lnset



HKu, l

intet/ vchan bleff gadigi widh filt fsrra onda hpsät/ fol»
han hade i finnet emool fin fromma och offpldiga Mästart'.
Han war drifiigh til at förswara och vrsächta M/ hanwii»
le icke haller wara mEtänckter och beskoller / oansedt Hans
egil Samweet öfwerlpgade honom Hans onda fsrehafwan,
de/ och war Hans anklagare.

Sa gär thet medh them/ som siä sigh i sälffap medh
Sathan til at bedrifwa nägon synd/ the blifwa förhardade/
at the icke kunn« befinna sigh/ och beweekas afflrogna för-
maningar/>eller alwarsamt hotande/ til at battra figh ochaff-
siä medh fitt onda vpM/ vlhan the blifwa Mdande vlhi fin
sndsto och galenstap / lil ches the medh luda fä en förstrac-
keligh andalpckt. Sasom lhet gick medh the olvdiga iför- <?e».
ra werlden. The Sodomiter/ och Gomörreer/ medh Pha-
raone och lerusalems inbpsgiare ele. la/ the grofwa och
sfwerdadiga svndare i werlden/ are ock gemeenliga dristiga
lil at förswara och förfachta figh, när the blifwa tiltaalle/
sasom ludas war. elc. )u<ägm »utem repro.
Kenlum nikii puclebat, inquil dNlyloN: /./e^.'

Therfsre ligger macht vppa/ at hwar och en Chrifien
Mennlstia wachtar figh för Sachans rädh och ingifwande/be-
der Gudh bewara figh för Hans ilWigheel/ och läler beweeka
filt hierls lil lpd.ia/ och en san omwandelse ifrä lhet onda
förehafwandet. Wachler ider j grofwa och drifiiga ludZe
stalbröder/för öfwerdädigheet at spnda medh honom och
härda/ ps thel i icke ma«e sä löön medh honom: Dch l- 5/ <„.-

dagh om l YE Rmns löst hsren/ sa förstocker
lcke ldor hterta. Lagger bort alle oreenligheet
och alla ondsto/och anammer ordet medh sachb

H modlg-
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modigtzeet/ som i ider plamat ar/ lhee idra sia-
ler kan Wga göra.
VI. Mtsti Sachlmsdlgheet och folstmheet e-

2s. moot sm förrädare then drlstige Ilidam. Ewan^
2/. gelisten Mall: förmalar/ at när ludas hade drisieligen ftgdl:

HMM/ lcke cir jagh then samme / mlianves ther
medh gora sigh
swarat sachlmodeliga/ sajandes: tu ftdet. cnrysott: o
patlsntiam, non cium proclitotem arZuilt, leä äeteZit
lcelul, inclulZenz locum peenitentlV.

s.ärööm HERren Chrisius sade til sin drisiige och ffam-
lsse fötradare: tu ftdet/ tä lat han fömimma sin stoora
ödmiukhect/ sachlmodigheet och sitt stadiga tolamodh emool
honom/ som säoant inlel wärdigh war til muta. Chrifiuy
hade sannetliga hafft orsaak til at saja til sin fsrradare; lu
gudchtige och olacksamme luda esi min förrädare / hafwer
jagh sädant förlienl afftigh? hafwer jagh icke altijdh bewifi
ligh mpcket gotl? Hwg löner lu migh sa illa therfore?
Packa tigh ifta bordet/ och ifra ahrliga mäns vmgenge.Mm
sa härdt handlade icke HERrm Chrisius mcdh honsm / o-
gnsedt hgnhade lhet förstpldl/ vchan wqr
modigh och tolamodigh emoot honem.

~ Hafwer nu H E Rreti Chrisias bewisi sigh sä sachtmo,
'

digh/ mildh och tolgmodigh emot sin fiende och forrädase/
wisscrliga warder han bewljsandes sigh sachmodigh/mild/ to-<
lamodigh/ ödmiuk bamherligh/ emot alla boolftrdiga spnda-
re som sigh för honom odmiucka/ ochbegära affhonomnadh
och spndemas Mlclse / sör Hans förljensi siul ? ly en sör-

brakak
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brakat röö stal han icke fönderbrpta/ och en ry- 5/42 >

kande weeka stal han icke vthstackia. la/ han ar
mlld och ödmiukaff hiemk/ sssom han sielffowsigh
bekanner. Thetta ar che bsotferdigas tröji. F6rm^Wlj stole ock lara affChristo/ atwam nmgi).
wiuke/ ftlchtmodige och tolamodige emoe hwar annan/ och
öfwerstpla hwars annors feel och brisier/ ther til Chnstus

förmanar sajandes: Lärer aff Mlgh / ly jagh cir ".'

Mlld och ödmtuk aff hlerlal. la/ Nar wlj blifwe ha-
t. de och iUa lönte aff them/ hwilkom wlj hafwe bewtjst alla- ~

handa gott/ tä stole wlj Wa sadant wedh tolamodh/ kom/
msndkt. «hogh/ at HERren Christus blcff förrädder affsin "/^
egen iätjnnge/ hwtlkom han mpckel gott bewW hade.
wld b'eff ock haeat/ och vthi landzfipchtigheet drifwen aff fin
egen Son Absalow och ledh sädanl medh tolamodh/ oansedt "
hän hade icke sadan, förstpldt aff M SoN.

stna bröper. Qen. l. scc.
vii. Huru omfijder haf-wer vppenbarat sin förrädare för lohanne.

önvra tarjungama wille alla garna weelahoo thenwar/som
stulle forräda Wsnm Christum/ lherföre bestalle Simon
Petrus/ H allas theras wagnar/ Medh lohanne/ som(vlhan ~

tmfwel) sat IZsu namsi/ at han stulle ftäga hoo then wor/
""

thet ock gloide/ och fick weelat/och/ pchan twifwel/
siwx kundgiolve thel för the andra. ketruzgutcm scmel
2nic. increpam», öl nunc Kiz 6iKiB itg coNibitus eK,
ut titubaret, s: tremcret, ut non cleincle gucleret iple
Cwliltlim iulelroZare, secl glium submittere. Sattet/
hurulttes HERm Chrisius hafwer vppenbarat sin förradare

ludaM
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ludam/ gtfwet Ewang: Ioh: lilkänna nämliga/ at Chrifius
hafwer swarat och sagdt: ckret/ som jagh räcker
ttzet indoppade brödee. Och när han hade indo-

«,ö. brödet/gaffhan thel )ud<eOimonsMariot.
„..

- Säsom HERren Chrifius omsijder vppenbarade ZudZe2>«rd«m. vpsat för the anvra tärjungarna/ hwilket tilforenee
war them fördoll/ och lal them weeta/ al ludas tvar Hans
förradare/ t thet han sade: Hm äret/ som jaghglfwet
thet indoppade brödet/ och gaffsa thet ludV
Ischattoth t Allsa kan the ogudachtigas onda fsrehafwan-
de och syndafulla wasende icke lange blifwa fördoll. HER-
ren Gudh later them vppenbarliga komma pä stam / som v-
«hi hemligheet syNda/ steer thet lcke hlr i wetlden/ sa steet
ehee wisserliga pä lhen fioora HERRANS domedagh.

wq maste alla vppenbarade warda for Lhri-
sii Domstool/pa thet hwar och en stal fa effter

2-s'"'' z som han handlat hafwer meday han lefde/ehwad
"- thet är/ gott eller ondt. Ta stal HERren

doma och straffa/ och stal lcke fördröyat/eller
nagor sörhaaltung ltjda. Och hgn stal gifwa

/ ?7 /o. hwariom och enom effter Hans gHrmngar/ochlöö-
'na them sasom the förttent hafwa. stola M the,som har l werlden hafwa hemllga och lönliga solat sigh i spn,

dennes oreenllgheet/ bejiä Medh vppenborllgh ffam och blpgd
för Guch/ Hans Englar/ och för alla hchga mennistlor;
Gudh stal hafwa fram alla gämmgar fördomen/

the ther
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the ther fördolde aro/ ehwadh the aro goda el- 55c/. ~7
ler onda.

Wachte sigh hwar och en Chrifien mennistia/ bäte för .Fsrma-
vppenbarliga och hemliga spnler och pä lhet
han icke mätle vppenballiga pä stam och Etrigt förderff

komma.vm. Hum Sathan foor in vthl ludam/eff-
ter then betan/ som hcn aff Lhrisii hand anam,
made. Thella Satha.' s infarande stedde c vihan ewif-
wel) säledes /at Sachan aldeles bcsalte honom.

Har aff see och förnin me wff/ at chen som tager widh
Sathans ingifwande och cnda rädh/ gömtner och behaller
thel vthi himat/ och läter sigh thel behaga/ han fäär ock om«
sijder Saihan sielff lil gast i sill hiettä. Sä gick thet med
luda: Diefwulen hade allaredo tilförende ingifwit honom
i hierlat/ at han stulle förräda sin mastate/ then ostpldige
lEsum/ thet samma «s rädh och ingifwandet lat Iu-
das sigh wal behaga, glöllde «het i sill hterla/ och tänckle /.»c.zziz
pä medcl/ huw han ffullc ttnna sialla thel onda l warcket/
Namliga/ vchan buller öftreranlwatda sin Mesiare i Hans
fimders hander: Iherföre foor ock Ealhan sielff omsijder
in vthi honom. ~

Wlj stole förly wachla för Salhans onda rädh och «H'"ingifwande/ slä lhcm vlhu himat/ och bidia Gulh bewara
otz för lhem/ pa <hel at dllswulen icke malle sielff sinna herZ
berge hoos ost effler sin wllie/ eller fä nägon wacht wcdh
osi aneingen pa kropsens elier siälenee »ägnar.
ix. Hmu Illdas hafwer galt vlh/sedän han

hade taglt beean/ och Sathan hade sartt in vlhi
3 honom
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hsnom. Och saledes hsfwer Iydas aldeles affssndrat och
at/ vthan fsrdrsjande och wljdare beeancfiande/ siälla «het
onda i warckel/ som Salhan honom ingifwil hade/ och nu
dreff honom lil/ sedän han hade infaril vchi honom.

s.«rdom. som sa lange rädgisr medh Sachan/ at han far HSF
nom til gasi vthi sttl hicrla / hin blifwer sedän ass honom
öfwerwunnen och drifwen/ ti! at inlel langer hafwa fördrag
medh onda garningar/ vthan at sialla lhem i w,arc?cl. SZ
gick <het medh Juva: Mr han hade Met lädh medhDief-
wulen/ samlpckt lil Hans ingifwande/ och säät housm sielff
til gast vlhi sigh/ ta kunde han intel langer fördröja/ vthan
han gick forl vth ifra Chrisio och Hans iarjunggr / til atful,

L»c. chel onda/ som Diefwulen honom ingifml hade. och
saledes bleff Hans sibsia werre an thet sorsia etc.

F6rm- Bidiom förty Gudh bewara ost för Sathans sund/ at
hän ol) ey förderfwar l grund. elc.

x. Huru H ZRren hafwer medh
een sigh sielff til frtjmo-
dtgheet/ emoot sijn tllstundande och sitt bit-
tra llzdande. Tröstpredikan lpder sa: Mar menni-
fflonnes Son sörklarat/ och Gudh ar förklarat

//./l, / sa stal ock Gudh förklara honom l sigh
siclfwom/ och stal snart förklara honom. etc.

s.Zrdem. förradaren ludas war VihgHngen / och HE Rren
Ehrisius wifie/ at han ffulle vthan drogzmal/ sialla sitt för-

i warcket/ ta frögdade Chrisius sigh/ och )w narmare
Hans och lljdande jw meera gladdes han/och

erosta-
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lröstade sigh sielff> vpwackiandes sigh li! fristnodigheet/medh
chesse orden: Nu ärmelMlsslonwCon förklarat/ts.

Altsa stole wh frögdas och glädias mitt vthi wär bedroft T><ssi.
welse och i wärt lhdande/ och lrösta of) siclfwa ther medh/ at
wg vthi lHdandet och bedröfwelsen/blifwaförklaradeiGu-' <.

' di/ och Gudh förklarar sigh i ost. Tbet är/ wij bare kanne
marke pa ost/ nar wlj lljde / al wlj are Gudz barn/ och Gudh
ar wär kare Fader/ ther om then H: Gkrifft nogsamplwitF
uar. Och saledes länder warl ltjdande Gudi lil ahra/ och
ol) til nplta och Ewigt beröm. la/ thel ar kannemarckel:
lljde wlj medh ffole wlj ock komma M herlig- 2?>«.2:
heel/ och fä regnera medh honnm. Och altsä kunne wlj sa- "'

ja medh ?2u!o- Jagh haller lhet sa före/ at thenna
lljdzens wedermöda/ ar icke lt/ka emoot thenher-
Ngheet/ som pa op dppenbaras ffal. /rem: war "-

bedrofwelse/ then doch timeligh och latt är/söder
i os een och öfwer alla matto wichtlgl).
harltgheet, Hm icke see effter the tingh som'
synas/ vehan the som lcke synas. Ty the tingh >.7/'som synas/ aro timeligh/ men the som lcke spnas
aro EMgh. Sä hafrra, the H: Apostlarna M medh ~ ,frögd lfrä radtt/ nZrche iljda maste/ och gladdcs

'

ro werdige lljdi, smälcek för Chrisii Nampn fful/ och haswa H?./6i-«!
vthi siu fangclse lofwgt Gudh medh sinä böner bade seent
och bitlida/ nmtcr och dagar/ sa at theras gladie haswer wa,
rit /ta the gensm mpcken bedrofwelse beprofwade 2.
wordo. Aposiejen hzfwer bekankj sadant om ssgh
siclff säMdcs: M ftögdar Dgh Mlgh vthl Mllt ltt- c-/./:^.

I ,j Her-
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Therföre stole wy paminnc, / och Praclicera lhe< som
nmgh. Apofi: Jacob förmanar til/ sajandes: Mme bröder/

haller thet för all gladie/ nclr i salien i manga-
handa frestelse/ och weter at idor troos bepröf-
welse gör eolamodh. Mm later tolamodet has-
wa itt fulbordat wärck: pa thet i ssolm wara

/<,c. /.- 2. fulkomne/ och heele/ och inlet feel hafwa. Han
"-"- sager ock widare l Saltgh är lhen man/ som tolell-

ga lijder frestelse: ty ta han bepröswat ckr/ stal
han fa lljszens krono/ ehen Gudh lofwat hafwer
them som honom älsta.

2. Geelett.
Vthi thenna andra deelm g,swe acht vppH.

1 nar HERren vthglck.
, /"' gifwcr Ewangelisten Mall: ltlkanna/ Namliga / ?lar han

hade sagdt loWngen. Och säsom Johan: förmälar/ nar
HERren Chnzius hade vthsazdt ochbefiulil/ fijn widlöff-

t/. tiga och harliga valetz Predlkan för larjungarna/ tä hafwer
han vlhgat/ etc. Then loffsangen har omtalas/ woro Iu-

""""
. have alit stlt Pästalamb/ ther om lhe hade Gndz ordningh

befalningh/ Lxocl. ,2. medh hwllken loffsäng lhe lack-
päminle sigh Gudz margfalliga walgarnmgar M

/'""""" bewljsta/ besynnerliga/ at Gudh bewarade och ston»
«a/Ä«- förfader för moroEnzelen vchi Egyplen. Sammc,

loffsängh begpntts pä lhen n.. Konug Dawldz Psalm/och
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besistz pH then «8. och then loffsingeN sangh HERren Chri-
fius lillhka medh sinä iarjunM / ftdan nalwarden war
hallen.

Säsom HERren Christus besiööt ??atwarden medh e.ärdsn».
loMngh och taclMlse: altsa ffole ock wtl/ alt thet wlj ta,
gs fsre/ begynna och besiula medh Gudz H: Nampns
päkallande, loff och tacksajelse/ effter ksuli förmaningh/
hwilken sa lyder: 2llt thet l gören medh ord eller gar-
ningh/ thet görer alt i HERrans lEsu Nampn
och tacker Gudl och Fadrenom genom honom.

Bcsynnerliga stole wtz begä HERrans H:
medh största gudeligheet/ medh Bööner/ loff och tacksajel-se lil Gudh/ för sijn fioora nädh och barmherligheel emool
ojj,i «het/ at han hafwer vthglfwil sin Son för otz tll för- ,g.

Sonen ssole wy lofwa/ prtjsa och lacka för thet,. 5^.,.
m hafwer atcrW ost medh sill dyra blodh/ifrä ,.

helwelis mordEngelcns/ diefwulens wälo. Then H: Anda
stole wlj lacka/lofwa och at han hafwer ost kallat
genom Ewangelium / vplpst ol) medh sinä gäfwor/ Helgat och
behällit otz vthi en ratt troo/ elc.

U. Hwart HERren Fhristus hafwer M.Namliga öfwer then Backen Kidron til olioberget/ säsom
förmala/ al han kom medh sijna tarjungar

lil Gcthsemane. Then Bäcken Kidron/ hwilken HHr näm-
"pnes/ han löper igenom then diupa dalen/ som är emellan

Jerusalem och olioberget/ then ock kallas losaphatz daal. 22.-

Nar HERren Chrifius gick öfwer then swarta Bae-
ken Kidron, och igenom then dtupa och mörka losaphats
daal til olioberget/ wille han thcr medh läla pästhna/ sigh

I ly ta wll-
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tä wilia vthdricka sins Him: Faders wredes Backochfiröm
och gä igenom dödzens mörka daal/ pä thet wtz stulle ifra
Gudz ovlhsäjeliga wredes haaff/ och vchu Helwelis diupa
och mstka pljnodal ftalfie och hulpne blifwa/ lhetar/ vlh»

' ' thet pllersta msrkrel/ ther gräät och landagnitzlan warda lkal
> och vthu then siön/ som brmner medh Eld och Swafwel/

' ' hwilket är then andra döden / och fa boo medh Gudh och
'«/

' Hans vlhwalde barn ps Hans Helga bergh/ thet är vthiHEr-
' rans huus Ewinnerliga/ ther oi) imet fattas ffal,

111. Hwadh medhföiie HENren Shrisius haf-""" HMmedh sigh/nar han vthgick öfwer Backen
Kidron. Ewang: sprmala /at Chrifius hafwer icke allwa

7- ythgat/ vthan han hafwer hafft sinä Ellofwa med
sigh (säsom iucas och Johannes thet klarligs wilna > lp

22- förradaren som war then lolfte/ hade tä affssndwt
'7 llSh ifra hoopen.

HERren Chrifius logh sinä iarjungat sigh
'

le h.m ther medh läla fornimma/ hurudant M Chrisinas
och Gudz barnas lilssänd ffulle wara i werldenna/ namliga/
che maste wara dcelachliga medh Chrisio vthi bedröfwelscn/
forjel och ltjdandet. Doch icke sa /at Mwz barn kuli-
na medh sitt lljdande hiclpa til/ at förwarfwa ratferdigheeten

Christo: lp han hafwer allena lrampal prkssm/ och
jngcn aff folclen medh honom/ och alisa hafwer. han allena

, fölwarfwst oj) rätftrdighiet och saligheel/ och ingen annor.
Thet Al wara war TrD pihi ltjdandet/ at sasom wtj

maste medh Lhrisio ltjda z altsa stole wlj ock medh honom
ltl herliMtt komm; rp HERren Gudh bleioer omjljder

sinä
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sinä bam vlhu alt
ehen myckna bedröfwelsen ingä i Gudz Ryke.donf.sob.l6:l2.-

Therfore stole wlj wara lolemodige vnder bedröfwelsen
och / weetandes/ at wtj a« <her lilsatee/ ochalal<
la the / fom Gudeliga »ilia lefwa l Chtisto lEsu/ mäsie ltj, 5.
da förfoliejse. Therfore/ Emedan Christus hafwer llzdilför

i költet/ lp stole ock wtj wäpna medh thet samma sin, ,2.

«et: Tp then som icke lager siltkors vppä sigh/ ochfölier
Christum/ han ar honom ineet werd. om lolamo- /o:

digheet. ;: 4,, 8: 2. 12011. ,: 24. l: FF.
iv. Huru HERrens Lärjungar haf-

wa stMt och sörhallit figh/ när the gingo öfwer
Backen Kidron/ namliga/ the hafwa hafft een oltjdigh lra-
ta sigh emellan/ om Herrewaldel/ säsom Ewangel: förma-
lqr/ om hwilcken trala bllfwer predikat pa Barlhol: Dagh/
och therföre blifwer nu inlet widlöffiigl handlat ther om.

3. Geelm.
- Vthi thenna Ttidie deelen gifwe wtj achl vppa.
I. Huru HERren hafwer glswit lil

kanna ftr stna Larjungar/ hwavh them Me hända i
«hcn nallen/ nämliga/ at the stulle alla förargas pä honom/
thet the inlel lwddc/ och ffulle saledes ffrifflen fulbordas ,/.-

then sa lpdde: Jagh sta! sta herdan/ ett. 7-
Nar HERren Chnfius sade til tarjungawa: l thett-LZrdM.

na nallen stolcn l alla forargaS pa Mlgh / etc.
lä gaff hm liikana/ hurudana mennilkiorna are aff nalu-
ren/ nämliga/ fsrderfwade/ swagha och snarl benägne til
at Dillgas/ <hel «r ech tagla orst och wrangwWiga,

om
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om Gudh/ om Hans vnderliga rädh/ och garningar. Sädan
fin förderswade natur/ swagheet/ och benagenheet til at för,
argas/ tanner wennistian inlet fielff, sasom thet hande tar,
jungowen: Men HERren Christus/ somar en sann och
alweelande Gudh/ och ransakar mennlstiornas hierta och nm-
rar/ han weel och känner thet.

Emedan wg na alla dragas medh sädant feel / at wtZ
altförmocket drisie pa ost fielfwe/ nae ingen nödh eller farlig,
heet synas/ och altforhasiiga äre lil at falla modee/ fölstrackl-
as/ förargas ochförsee nar nagon fresielse päkommer/saso.m lhet ock stedde medh Christi tarjnngar: tp ffole lplj
alchdh bidia Gudh Regere medh fin H: Anda/ at wHicse malte förargas eller falla vlhi nägon ondh fresielse/ och
«ajamedh Dawid: tcke Gudh)
tin Oelga 2lndha lfta migh. migh igen
medh tinne hielp/ och then ftWodige andanvp-
pehalle migh. Irem: Fader war/ mledh otz icke
l frestelsen.

11. Huru OE Nren Fhrlsiu3 hafwer lofwat
2<f. Lärjungama i Galilean/

?I sedän han wore vpstandln/ hwilket löffte han och fulbordade.
HERren Christus sade 11l larjungama: Mtt

nar jagh är vpstanden/ tvll jagh ga framför ider
t Galilean / ta tröfiade han them / lätandes them fsmim,
ma/ figh icke wilia aldeles sorkasta them/ för theras förar,

"' gelse och affall/ som the giatte nar han bleff sangen / och the
öfwergofwo hoeom: vlhan han wilte tee j?gh wanligh och ns-
dellgh för them vthi Galilean, cffler ftjn v^Mnvelse: Msä

iirGudh
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är Gudh Nadigh och mild cmool o§/ nar wy aff jwagheel
feela/ falls och försee o§ emoot honom/ han wil icke sotkasta
ch Ewinnerliga/ vlhan han wil lrösia oj;/ och taga o§ lil
nade igen/ nar wh Zngra wara spnder och ballra ojj. la/
medh sinvpständelse affdöda/ ml HERren Chrlsius
dtamafi lrösta säsom han ther medh lrösiade tarjungar-
na. Ilew the förstrackte Qwinnorna widh Grafwen (nar,.^.'

.

the wow mast bedröfwade) sajandes / genom Engelen: '

warer lcke förfärade/ i söken IZsum aff Naza-
relh/ som korsfest war/ han är vpständen/ ett.

m. Huru H ERren shristus hafwer hallik itt
ftmtaal medh Petro/laiandes honom fömimma/ at
Ssthan hade begarat Ma iarjungarna sasom hweele/ men
han (Christus) hade vidit för Petro/ at Hans lroo icke stul-
le om inttt warda. Och hafwer förmanl Pelrum at han
stulle styrkia sinä bröder/ nar han omwander warder. Pe-
trus hafwer lofwal sigh ingalunda wilia förargas pa Chri-
sio/ oansedt alla the antra thet gsra stulle. Men HER-
rcn Chrisius/ som war förcwljs/och wiste hwadh medhPe- ,

tw ffee stulle/ hafwer sagdt til honom: I dagh l thenna z^,//.'
natt/ förr tin hanan hafwer twa reesor
stalt tu tree resor försaka mtgh. ?her lil neekaoe "-

Petrus/ och sade sigh förr wilia döö medh Chrisio/ an han
stulle försaka honom. Sadatit löftle giorde ock alla the an-
l>ra tarjungarna.

Nar HERren Chrisius sade lil Pettum.- e>«rds,„.

thanas hafwer begcirae tder/ at han stulle fa fil-
lg lder sastM hweele/ett. Ta gaff han lilkanna/ huw

K lllistlg/



Then 3. Predikan.
ilWigh/ ofsrsllmmeligh och lyrannist Diefwulen ar/ lil at
sökla mennistionnes stada och föroerff/bade pä Kropsensoch
Sialennes wagnar. Och altsa bewiste Christus ther medh
sant wawii /het Petrus sager/ at wär ficnde Diefwulen/
gär omkringh sasom ilt Rylande tejon/ och söker hwem han

l. l'./. u,z. Hherföre ligger ther pa sioor wachl /at w^
äre altidh nöckter och wakande/ och siä honom emool sta,
dige i tronne/ elc.

Nar wll thel gore/ lä bafwe wij thenna Trssien/ at HEr^
ten Christus wil bidia för ch/ ja/ han wil hielpa otz/ at wär

L«c. lroo icke stal blifwa om intee/ och wlj stole genom Christi
krafft och hielp öfwerwinna Sathan och Hans fresiclje/H<H
omsijder bchälla Segren.

56r«m- Wlj stole ingalunda ltjta och drisia pa sielfwe/emoo<
nlngh. Sathans frestelse / säsom Petrus giorde/ vchan pa Gudh/

Hans macht/ biisiand och hielp/ och sädant anmova medh
een fiiligh boön lil Gudh bäde natt och dagh. WH stole
ock wachla oj) at wlj icke maanaSalhantilch/ eller önsta
vthi lMs wald medh swarjande och bannande/sasom the
achliga gora. Wlj stole komma ihogh/athan begarar
behöfwe intel begara honom/ eller mana honom lil H/vthan
haller bidia Gudh bewara oi) för honom och Hans lprannA
IV. Huru YERren Christus hafwer HÄllt tkt

sammal medh alla Larjlwgarna l gcmeen/ och ftZ-L«c. 22.' ggz lhem om thetN nägol hade fatlas / nar han sande ehem
vlhan nägot stoott forrädh pä maal och tladcr/ ther til iär^
jungarna swarade och sade/ at chem hade mect fattas/ o->
ansedl Christus thel sielff wiste/ förr an han ther om Mi

Christus hafwer befail lhem laga sadans siakar och
köpa
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kova Swardh fsre/ lp (sade ha« 7 thel maste annuful-boldas< etc. T 5 5;: 12.
Mr HERren Christus sade lil sinä tarjungar: nät

jagh sande tder vthan sack/ ele. Och the swaradeoch
sade: itttet. Ta lal han förmmma, al thel är Gudzwilie
och ordningh/ at predikanter och iarare stola hafwa sitl
da och lhkeliga vvvehälle/ lil maat/ kläder och annat som
behöfwes/aff sinä ahörare sä atthem intet mä fattas/lher
igenom the stulle ltpa nöoh/eller blifwa~ forhmdrade vlhi
siu Embeees förrallande. ohella stola ähörarena besinna/
gifwandes godwillogt sinom tararom theras deel. Och
nar thel hander/ at lärarena mäsie/ effler lydsens «il/länd
och lagenheet/ salia sinä. nödtorffliga vppehälles saker/ och
töpa swcrd/ thet ar/ anwänra them vlhi statter och vthla-

sigh och faderneslandet lil forswar emool fienderna/ sa,
som nu stecr i thenna ftrliga fegdelhden/ sä stola an «a ss
hörarena sä laga/ at theras larare icke mälle lljda nödh/och
h,fwa orsaak til at klageligen saja: Ost faltas nn «het wll
ffulle fsda och kläda osi mcdh. ??u blifwe wlj fallige pre-
sier/ sasom tralar/gä vlhi lungt och otienligit ärbele/ och
ther hoos ltjda föracht/ hunger och nödh/ ele. Gudh för
andre sädant bedrsfweliZit lilständ/ och gifroe e») i medler,

ztjdh l« golt Tolamodh/ Amen. Thenna 3. Prediknjn,
Zen kan ock ftamstallas vlhi 2. kortare predi

Ky m
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II.
Eett Predikan öfwer thett andm

Het) vthl warsHEßres IHsuLhnstl
Phnos Historia.

SKX u 8
,

IVl2«. 26. »4. Luc. 22. 13.
l. A"s kom 3Esus medh them pa then platzen/

kallas Gethsemane/ ther war en örte-
gard/ i hwilkom han ingick och Hans Lär/ungar.
Sa wiste ludas som förradde honom/ rummett

. plagadesffta komma tht medh sinä
Mjungar. Och han sade til sinä Lar/ungar:
Sltter har/ ja lange jagh gar tijt bort och be-

"' der. Och togh Petrum tll sigh/lacobum och
lohannem Zebedei Soner/och begynte förlkräc-
kias/ bedröfwas och angstas/ och M tll them:
Wn sialärbedrofwat m tll döden/bliswerhäroch
waker medh mtgh/ och beder at i icke kommen v-

lil lhi ftestelse. Och han gick ifra them/ wld
pa§ itl stenkast/ föll nid pa sill ansichle lil jor-
denna/ och badh/ al.om mögellgit wore/ stulle

then

76
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then siunden vndga honom/ och sade: Abba Fa-
ber/ altingh äro tigh mögelige/ cir thek mögeli-
git/ sa gange thenna Kalken ifra migh: doch ic-
ke stm jagh wil/ vchan som tu wilt. Och han iv,
kom til Lar/ungarna/ och fan them soswande/
och sade tllpeerum: Simon sofwer tui ja format-
ten i icke waaka eena stund medh migh. Waker
och beder at i icke fallen i srestelse: Andan är
wiliogh/ men kötet ckr swagt.

2tter gick han bort annan gangen och badh/
sajandes: Min Fader/ om thet icke är möghe-
ligit/ at thenne Kalken gär ifra migh/ medhmin-
dre jagh drtcker honom/ sa stee tqn wilie. S<i
kom han och fann them äther soswande: ty lhe-
ras ögon woro tungh/och the wiste icke hwadh
the honom swarade. Och han lät ta blifwa
them/och gick äter bort/ och badh tridit gangen/
schandes: Fader/ är sa tG wilie/ tagh thenna
drycken ifra migh/ doch Mwäl stee icke mczn wil-
ie/vthantijn. Och honom symes Engelen
aff himmelen/ och sterckte honom. Och han wart
beeagen aff een mächta stoor angest och badh län-
ge. Och Hans stvett war säsom blodz droppar/
löpandes neder pä jordena. Och ta han vpstod
aff bonenne/och kom til sinä LälMgar/ fanll han

K them
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them sofwandeaffbedrofwelse/och sade til them:
la/ soswer nu och hwtler ider/ thet är nogh/
stunden ar kommen/ och sij/ mennlstlonnesSon
stal antwardas i syndares händer/ star vp/ la-
ter oh ga/ Stj then är här/ som migh sörrader-
ss"yenne Andra Achten (Gudz vthwalde) som

vplasenar aff Wärs HERres och Frälftres lEsu
Chrifii Ptjnos Historia/ förfatlar och mnehäller/ hwadh
HERren Christus hafwer giordt och ltjdit i Orthegärden/
fsrr an han bleff öfwerfallen och bunden aff lhen ogudach-
liga staran/ för hwilken flara ludas Ischariolh war anfö-
tare/ schom Ewangelisterna förmäla.

LVq wllic » -H O Rr«n» Nampn och i Hans fruchtgtt betr<;chtch
och <sfwerwZga thennst andrft Achtett vthi 4. deelar.
I. Hum HHRren Khrlstus hafwer beredtfigh

til thet lydandet/ som honom ftrestodtz i or-
thegärden.

N. Om sielfwe lijdandet och thes bitterheet.
lii. Om OERrens böön/som han haf-wer giordt l sitt IOHNde.
iv. Om Larjungarnas swara sömnachltgheet.

Gudh regere medh sin H: Anda/ Amen.

Vehi lhenna förfia deelen gifwe aHt vppä.
I. Huru HERren hafwer ingatt vthi

en örthegard pa olwberget/ som kMdes Gelhsemane/

78
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säsom Ewangelifiernä förmala/ hwilket rum Hans
re ludN ock kunnogt war/ emedan lEsus war offm tilfö-
nnde waan/ at gä ther in medh sinä tärMgar/ säsom 10->
Hannes thet gifwer «iltanna. 32.

Nar HERren Chrisius ingick vlhiorlegärdenthersoM
olio prässades, til at ther begynna silt lftdande/ ta lal han
<her medh föruimma/ sigh wilia trampa Gudz wredes Prast/ "-

och säledes fulborda then Prophetian/ som om honom och
Hans ltjdande sä lpdde: Hwlj ilr tin klädttat sii rödh/
och tm kläder sasom en i lagh
trampar wynprassm allena och tngen aff folcken
ckr medh Mtgh. Och medh sadant filt trampande/ Wille
han förwarfwa ost sin Himmelffe Faders Nädz„ och Barm-
hemgheey olio/ ther medh wara hufwud ffullesmorda war-
da/ och för ost stulle inffanckes full/ sa at Gudz godheet
och barmhmigheel stulle solia ost i wära liffzdagar/och
ffulle fä blissua l HERrans Hws Ewinnerllga.

Hhelta länder ost til sioor Tröst/ at säsom wära förfia 6"lt.
föraldrar/ vthi Puradijs och lustegärden/ medh sijn olpdna
och öfwertradelse/ förlorade och borlmiste/ bäde försighoch
ost sinä barn/ Gudz Nädh och war ewiga walfard/ochdro-
go öfwer sigh och ost een Ewigh jemmeroch alendigheet:Alt-sa hafwer HERren Chnstus vthi öreegarden Gethsemane,
medh sijn lpdna och Gudz wredes trampande/ förwarftral
ost igen Gudz Näde och wanflap/ spndernas förlatelse och
cen Ewigh salGeet hoos Gudh/ och hafwer fulkommeligc,
btlalt för a3a wara synder medh silt ltjdande.

ffolc Gudh therfore/ at han hafwer welat H"""iala sin Son sg stoor pijna twmpa sins wredes pras
Ph tll
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til förloMg ifrä helwetis och qwal< la/ wtj sto-

le wachla ost/ at icke, «rampa vlhi spnden och ogudach,
tigheelen/ ther igenom the himmeistä Ewiga och dvrt för-
warfwade statter/. kunna vä nplt igen förloras och borl-
mistäs : vthan Heller befigla om een sann Gudzfruchi
<an och itt Chrisieligit boolferdigt lefwerne/ pä thet wsl
matte Ewinnerliga niula lEsu Chrisii dpra förllensi til

ii. At HERren Mistus hafwer tagit sinaEl-
loswa Lärjungar medh sigh in i ötthegarden/nclr

3?- ha« stttlle begyNNa sitt Watlde. Ewangelifierna för-
- mala/ at när HERren Chrisius ingick i ötthegarden Geth-semane / ta hafwa Hans tarjungar fölgdt honom lher in/

I.»c. 22.- twifwcl/al the ffulle medh sijn narwarelse/ och medh
slll ftmtaal medh Christo/ wara honom til nägon tröst ochM":/, lijsa/ i thet swara lijdandet/ som han maste vlhsta i inwettes
mätw/ sasom han förmaante them til at waka medh sigh.
la/the stulle och fiitigl bidia för sigh sielfwa/ at the icke mäls
le falla i fresielse/ när the ffulle fa see sins Mestares sioo-
ra ängefi och bittra anga/ ther om the i framltzden/
bäde striffteligen och munleligen/ wilna stulle j heela werl-
dena.

i»ärds»tt. nägot lgdande/bespnnerliga dödzkampen/ nalkas/
la ffal then icke wara allena/ som lijda mäste/ vthan stal
hafwa nägon aff sinä goda wanner hoos sigh til tröst/ at
the matte medh sitt liufligg och gudeliga laal/ förlindra
gan/ och förhindra then frestelse/ som tä kan wara fsrhanden.
WUe mannen Salomon sager: LtUftlgh otd äro en
hanogskaka/the «osta sialena och vpMa beenen.



II.

Saehm ar wär affjagde fiende / och gäär sannerliga/
allijdh omkringh/ som i« rptnnde lejon/ sökiandes hwem
han vpsiuka kan/ men aldramast när menniffian stalkainpa
medh döden: Thcrföre ar la goda wanners narwarelse/liu<
fiiga samlaal och lröstesprak/ högeliga aft nöden/ lhet medh
man kan gä sill lijdande medh tälaMooh igenom / manliga
siä Salhans frestelse emool/ winna och omsijder behalla
Segren/ lhet ar/ i een stadigh troo päChristum/ fä ittgolt
och saligt aMdh ifrä lhenna werlden: ly lhet Heeler-Sa- chsc. z^.-
llge iiw the döda/ som l döö.Nar
Palrurchen Jacob ffulie t öö/ la siodo Hans barn kringom
Hans och hölloliufiigil samtaal medh honow/ftrr an '

han afiedh. När Joseph stulle aftljda/ tä war han icke allena/
vthan han hade sinä bröder hoos sigh/ för hwilka han vp-
penbarade sin meningh/ och togh en Eedh afflhem/ at lhe

'

stulle framdeeles föra Hans been lhedan in i Canans land. '2-K: Dawid affsomnade ock i sins Sons Salomos närwa- '

'
w/ elc.

Och emedan icke alla nä lhen lagenheelen öch föedee,
leen/ at kunna hafwa nägon sin gode wann (ibland mew
nistioma) hoos sigh pa sill ptlersia/ och i sin dödzsiund: ty
stole wy hwar och en befilia ch om/ at hafwa lEsnm Chri-
stum til wann / medan wtj lefwe och sre ftlste och sun-
de. Hafwe wy Chrifium lil wann/ la are ock the H: An-
glar wära goda wanner. Och nar lhet steer/ at wtj haft
lve lEsum Chrisium och Hans anglar lil wanner i wär wäl-
wacht/ ta stnle wh ock niula I Esum Chr: och Hans
Änglars narwarelse wanstap och lröst lil godo vihi wär
dödzsiund/ oanfedt ingen mennistia ar hoos ost.la/ ta,haf-
we wy lhe aldrabasia wänr.ema hoos ost; tp Chr»Ds elstar

t lina
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vlhiändan och wijker aldrigh ifrä them. Ängtarna
". achta alltjdh pa sijn tienst/ hoos them frowom / som salia/

Helena arfwa stsla/ lil hwilken tienst the aff Gudi stapa-
y./4-F-de och vlhsande aro.
> När wij thesse wänn,ma hoos ost i dödzfinnden/

och allenast «nedh wärt hiertas suckanve befale wara sial
thi lEsu Chrisil hander/ ta ffule wlj vthi wä«!hierla för-
nimma hanshugneliga ochmildaswar: SaNNerllgasli-

-/. jagh tlgh/ ldagh ssale t« wara medh Mtgh i
"' Paradljs. stola ock cinglarna annamma wa^

ra sial/ och fora henne <om Lazari M vlhl 2l-
dmhams stöth."' lii. At PHRren Lhrisins haswer deelt Lclr-
jungarna i twä hoopar/ och förordnae hwar hoop
pa sitt besynnerllga rum. Ewangclisterna formala,

'. at Chrisius hafwer bcfalt 8. aff sinä ialjungar lattia M,2'". nider/ strax the woro medh honom inkomne i öllegärden/ och' the andra z. Peltum/ lacobum och lohannem/hafwelhan
tagit medh figh narmarc/ lil lhcl rmnet/ lher han stullebe-
gpnna si« billra ltzdande och göra sijn böön tit Gvdh.

i. At H ERren Chrisius togh ttee aff fina tarjungae
Narmare til sigh/ nar han gtck tl! sitt lhVande i örlegärden/
och lal the andra 8. blifwa affstjdes/ och langre ther W/
«her mcdh lal han päMna/ M icke wilia laggia lW kors,
bedröfwclst och lijdande pa alla sinä ban) z werldenne/
lhan pa een parl lackes honom laggia mrera/ pa een part
milwrc/ effier som hau wett hw.zr? och ens kmfftcr wam
O al drags»

Het



II. Z?

Thet »itlncr dögeligh förfaretiheel hoos H i werlden,
«e. Och ther medh derrljsar Glwh sin trofastheet/ Nt
han lcke later nagon frestas östver sin sörmago/
Vthan gör medh lMns och ens frestelse ell vlh- "

gangh/.at the tulina dwgat.
Therföre/ sasom the lree tarjungarna fölgde Chrisium,;M,""

horsamllga tyt han wille hafwa them/ och imet ftägade cff-
'

nr/ the andra z. iärjungarna icke stulle ga sa längl
ftam som the: Allsä stule wij lata H noja medh Gudz rol-
lia/ lijdq medh lvdna och lolemod thet honom «ackes laggia
ol) och imet bekpmbra oi) om/ eller förargas ther öfwcr/
at wär nasta ltjdcr nnndre bedröfwelse an »lj: 3p Gudh
ml imet /ae stulle haswa sädant fafengt bekpmber om
andra/ thet kommer rst inset widh/ säsom HERren Chw
fius swamoe Pelw/hwar och en bekymbre sigh om sighfielff/
at han kan medh lolamodh Vraga fin pälagda bstda Gudi
lil behagh.

e. HZRren Christus togh 6.zrdsm°
trum/ lacobnm och lohannem narmare til sigh/ nar Hans
iPande stulle angä/ pa «het the stulle lata kanna sijn egen
swagheet/ thcn the tilförendc inlet kande/vlhan woro mpc«<
ket förmatne. Petrus lofwade sigh wilia döö medh Chrifio
förr an Han stulle försaka honom. lacobus och Johannes //.

sade figh ock wal rvilla och kunna drlcka Ehrifii Kalk/ ochdöpas medh thet doop/ som han stulle döpas medh/ thet ar/ 2/.lljda ltjka medh honom : Therföre lal Christus them för-
mmma stärre ftestelse och farligheet an the andra/ pa thet
the stulle lära wanda igen / at wara förmalne/ och dnsta

sijna egna kraffter/pchan Heller drijia pa Gudh/ och hi,
3 y dm ho-
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dia honom om fiyrkia/ krafft och fiarckheet emoot ftestelsen:

H.c7a/./:.- Emedan han allena medh sin macht ar kraffligh i lhem swa^
1,. gom/ och hielper them vchu nsdhen och farligheelen.

/- Sä later H ERren Gudh an idagh offta lhem tääko
vlhi sioor frefielse/ som are hsgmodiga/ och drista pä figh
fielfwa, pä lhelthe mäge lara kanna sigh fielfwa
gen swagheel/ och fa fornimma hwadh lhet kostat/ at dric-
ka Chrisii Kalk/ och döpas medh Hans Boop/ och saledes
lara at gifwa Gudi allena ahrona.

«.«rdsn,. z. la/ Emedan HERren Christus aldramafi atffade the
ttee tarjungarna/ och hade them alttzdh medh Wiwidh fi-
na fömämsta bestalningar / säsom Ewangellsterna förmala:
Ty wille han. läla them fornimma then störfia frestelsen och
bedröfwelsen. Och saledes bewisie Christus sanl wara thetsom Salomon sager: HERren älstar/ho-

p nom straffar han / och hafwer ttt behagh tll ho-
nom/ ft«stm en Fadher til Sonen. donf.rbr.l2:
;. Hpoc. 3: »9. Allsä ar tors och bedröfwelse/ hoos the
Chrisirogna/ itt kannemarckc tll Gudz karleek emsol lhem.

THen 2. Neelen.
Vthi thenna andw deelen giswe wtz acht vppä.

I. HERtens MM inwertes He«a
inwärles llldandet bestodh lher vthlnnan.

,. At HERren Lhristus haswer bedröfwatz
och ällgstatz. lhel ar/ Hans hietts bleff vpfyltinedh grnft
weligare och mycket siörre bcdröfwelse och ängest/ an nsgon
mennistls försiä/ begltzpa rller vthlala kan/ sä al han sielss

masie
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mäsie tlaga och jemw sigh <her öfwer/ sajandes: Min
Siäl a'r bedröfwat ltt til döden. Sasom hm wille
saja: bedröfwelse och angslan hafwer Migh sä haffligt an,
tafial/ al mill hiettä wil sonderspricka/ och min Oiäl wil
wtjka vlhu niin Kropp; lp jagh tanner och föwimmer o-
vthsajeligh helfwelis pHna och Sialeqwal vthi Mill hiettä.
la/ jagh förnimmer nu fulkommeliga sanncis pä lvigh/
at dödzens bandh hafwa omfaltat migh/ ochße-
lials Backar försträcht migh. HelwetiS
hafwa omfattat migh och dödzens snaror öfwer-
fallee migh. Icem, Dödzens snaror hade om-
fattat migh/ och Helwetis ängest hafwa rakat
pppa ujigh: Jagh kom i jemmer och nödh.

T. M thet andra bestodh mwertesll?-
dande ther vthi/ at han hafwer försttacktz och
bilfwat» Chet är/ Hans bedröfwelse/Hngefi och sialeqwaal
war sa swatt/grufweligitoch förlklackeligil/at honom lyck-
<e som alla Hans inwe«es sinne och tanckar wille förbifiras
och i gwnd och säsom han inlet hade wifi til sig,
eller hwadh han Holt vppä/ säsom man sager: och benen be-
gvnte sampt medh handema darra/ stälfwa och bafwa.

3. Vl thet Tridie siodh ock Lhristi tnlvertes
lljdande ther vthi/ at han hafwer fallelnidhpH
fitt Ansichte til Jorden. Thet ar, han war sä Nlachl-
löös aff bedröfwelse/ ängest och förstrackelse/ at han »cke
weer kunde fis pH fölterna/ vlhan bögde sigh medh fin hee,
la kropp nider til lorden/ ther han lagh Plhi sadant Stales
qul»aal/ säsom halffoöder.
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4. M Het'fierde besiodh Lhristi

dandethervthi/at han hafwer swettas blodh. Thee
Zr/ han hafwer sil hardt och haffjigl arbetat medh och vn-
der wär iunga ochswäm syndebsrda/Gudt wrede/ tagzens
«wängh och Hclwetis ängefi/a« han hafwer sweltas blodh/
hwilkee/ säsom prassat aff Hans heels kropp/ W vlhi drap-

neder pä lordena.
Orsakarna til HERrens Chrisii bedröfwelse/ ängefi/

förstrackelse och blodz swelt/ woro lhesse:
/. Wara stoora och marfalltga Svnder/hwil,

ka lägs pä honom/ sasom een tung börda. Ens mennistios
/,/ ».

spnder aro een tung börda och allför swära/ sazom Dawid
: Mm nu baar Chrifius icke eens mennistios

"' ' synder/ vthan allas Spndabörda.
>. Gudz siränga/ rckttferdtga och graseliga

Wttde/ hwilken brann öfwer honom sasom en Eldh: Eme-
dan han hade lagit heela werldennes spndabörda pä sigh/ <p
fölgde ock Gudz wrede ther pä öfwer honom. la/ icke

A6- nagon faderligh euchtans wrede/vthan Hans grpmheetz wrede.
5. Lagsens sorbannelse och lwang/hwilken for-

dmde een futkommeligh lilfpllestgölelse och betalningh för
aLa spnder: Ty hade fyrpllchtat sigh ther til / nar han
jHt jigh omMa/ och altsa hade han nu ingen vndfivchesss/<;- Z. cher jfra.

4. Oathans och alla oreena andal s anfechtandtt
Tp alt thet qwal och anfechlande/ som alla mennllrior hade
fsrffyldt at Ujda aff the hclweliv oreena andarna i aUaE-
wlgheel/ chct bleff vchgulit och öfwal pä Chnstum dmn<l

gangon
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gangon. Thettll alt lwingade honom st Ml/ at .han sweft
eades blodh ther vnder.

Aff Rrens Chrisii fioora bedröfwelse och ängest/ iUrde»»,
förffrackeliga hierleqwaal och blodzswel/ kunne wtj see och
fömimma / hwadh för een grusweligh/ sörstrackeligh och for,
dömeligh lingh synden ar: <p hon drager Gndz grpmma
wreede medh figh pä menniffiorna. Ia / lagzens förban-
nelse/ Gathans anfechlande/ sampl alla oreena.andars för,
ftrackiande och qwaliande/och anteliga eenEwigh fördö,
melse. Sädanl alt masie Chrifius ltpa och förnimmaföt
mennistio flechles spnder stul/ som han hade lagit pä sigh.

Cherfore ssole wlj wacha osiv och sip för synden/ sasom Fsrm«-
fot ttl ffadeligit förgifft: lp then som kommer henne nar/ "'"sd.
thet ar/ vmgäs wedh henne/ han fär aff henne sadana säarsom ingen heela kan. la/hwaroch en paminne sigh lheli»
ta: Hafwer nu Gudh sa kastat fin Enda ostoldiga kara 3.4.
Son/ vnder sin grvmma wrede/tagsens förbannelse/ Sa/
thans qwaljande och förstracfeliga anfechlande/ för andras
spnder fful/hmu mvcket meer warder han kafiandes them
ther vnder/ som medh fina egna marfalliga spnder/ welan-
des och wiliandes förtörna honom vthan alerwandok Ther/
fsre o menniffia/ l>,fwer lu spndal, sä wandt igen/ochbcdh '

Gudh om nädh och tina spnders förlätelse/ ele.
Här aff synes ock Gudz ovthfajeliga barmhettigheetoch !Tr«'st,'

lMundsamheet emooe menn,fflor/ther vthinnan/al hau
hafwer lätit sin Son/ som ostpldigh war/ lljda sä swäärptj-
na för ost/ som ffpldige och Hans owanner woro: Ty ingen
pläga/ som nagon mennistia lljda kan/ anlingen har i werl-
den/ eUeri Helwetel/ är sä swar och försträckeligh/ som
Chrisil vljna och lWnde n>ar. Tp en mennjstia/ ltjver

här
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Hsr ite faderligie firaff/ men Chnfius leedh Gudz grpmma
wredes firaff/ för wära spnoer stul. I helwettt Hder e»
fsrdömd mennistia allenast för sijna egna spnder/«en Chns

H5/ö's. fius leedh för heela werldennes sonoer, emedan banbaaral-
/,.?2. la mennistiors spndabörda.
F6r»m- Wh stole wara Gudi lacksamme för Mn sioor barw

«ingh. hettigheet och miffundsamheet emooe ch.Wy ffole ock medh «n stadigh troo fatta Chrisii lffs
dande för een fnlkommeligh beealningh för alla wära syn-
der/ och «riumphera medh Paulo Döden Fr
vpswolgen i SeMen/tu Dödh hwar a'r tin vdd?
Tu Helwtte hwar ar tin Seger i Dödzens vdd

/ /-
är synden/ SyndenneS krafft ar Lagen. Men
Glldht ware tack/ som oh Seghren gifwit haf-
lver / genom war HERm IEsum Lhristum<

11. Besinne wlj at een Engel aff himmetenhaf-
i.»c 2!» !b"s HERmnom Khrlsto/ och sterckt ho-

nom vlhl Hans bedröfwelses och ansechlmngz
tljdh/ säsom Ewangel: tucas förmäler.

Säsom Gudz Engel aff himmeten syliles Chrifio/ war
hoos honom och trostade honom/ vlhi hnns bedröfwelses och
anfechtningz thdh ; A!ts« are ock Gudz anglar hoos ost/när
wtz are i nöoh stadde/.och roopa lil Gudh medh wara böner/
the stvrkia/ erosta och hugswals ost. Sä war Gudz Zngel

c?ev. 2!.- HHgar/ trssiade och hugswalade henne/ och wiiste hen-
i7. ne en brun ther aff hou fick watn lil al wederqwcckia sigh

. och, sin Gon medh. la/ jasom Änglarna aro tlenste andar
aff Gudi ffiipadc och vlhscnde tjl «ensi/ för lhems Md/

jom
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jom saligheelena arfwa stola: AKsä bewtZsa the wgeliga sitt
tienst hoos lhem som Gudh fructM och tienä/ lcke allenasi
när them wälgär/ och the aro glade: vthan ock vthi ns-
dennes och bedröfwclsens ltjdh/ och hielpa lhem vlh.

SZsom HERren Chrifius fick fiprckw och tröst aff
angelen / som spnles honom/ nar han leedh vthi örtegarden/
badh och wanlade lange ejfler bönhörelsen: Altsa ar the Gud-
fruchtigas och nödlszdandes böön aldrigh fäfang/ ellet kwfft-
löös. Om lhe maste lange lHda/ bidia och wanta/ och fa
lcke sa hastigt förlosningh vchu nöden/ sa fä <he lykwal styrc-
tio/ tröst och hugswalelse. Ia the som wänta effter
H<LRlan/the fä een ny krafft/ sa at lhe ,..,vpsara medh wlngar sasom örngr/ the stola lö-
pa och lcke vpglfwas/ the stola wandm och lcke
ttötte warda,

THen 3. Meelelt.
Vthi chenna Tridie deelen gifwe wy scht vppä.

I. Vl hwem HHRren hafwer giott
.

sijn bön. EwangeWema förmala /at HERren Chli-
'

stus haswcr siall si)n böön «! Gudh sin Him: Fadher/ sa-
jandes: Abba Fadher/ altlttgh aro tlgh mögell- ,6.
geetc. :2.-

Sasom HERren Christus vthi sijn fioora ängefi/ och 42.när Hans billra ltjdande lilstundade/ ftpdde 11l sin s.«rdons.
ste Fader mcdh böönen/ och förmaanle ock sä sinä iarjnn,
gar ti! <tt bidia/ al lhe ickc malte fallal fresieljet altsa sto-
le ock tvtj i aU war nörh/ ängsst och bedrösmlsc/ fip «l

M HEr-
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HERren wsr Gudh/ medh innerliZa bööner och äkallande
om bMnd/ tröst och hielp. Ther til Gudh oi) förmanar
säjanves?: akalla migh i nodenne/ sa wil jagh hiel-

?/"-"- pa ttgh/ och lU stalt ptljft Mlgh. la/ hoosGudh
bijstand/ hieip och tröst: ty han allena kan

yjj bedröswelsen/ och ingen an-
nan. cionf. ogn. 6: 26. ?l! 4: y. ?l> Yi: 9.

4/.- 2. The, ffal och wara war hierlans Crost vthi ängefi/nsdh
och bedröfwelse/ at nar ineet annat medel synes för til
at blifwa holpne: lä fä wlj begifwa oi) vthi samlaal medh

' Gudh/ hwilkel stcer medh bönen/ lhcn han läter figh wälbeo
haga: ty Gudh är narallom them som honom ä-

/8 kalla/ allom them som medh alwar akalla ho-
nom/ han gor hwadh the Glldhfruchliga begck-
ra/ han hörer theras roop och htelper chem.

gZr oi) ock ftljNodlga til at bidia: ly C^ristM
F.- handh/ och ar a!tijdh/ i h. n« äspyy

och maanar gott för oi). la/ han hafwer ock lofwal/ at ale
/ob./F.-F j Nanipn/ chel wil han gis-

wa o^.
so'rnm- Wtj stole wachla otz/ ae wlj icke sö?ia til olofiiga meit

«'"Sh- del/ effler hielp och föllojningh/ nar wlj are stadde i nsdhoch bedröfwelse: ly the som thet gora/ <he synra grufwe^
liga emool thet första Bodet och thet andra / och hafwa
Gudzha mbd och sirajf atförwanla medh tijdhen. NarKonung

« Saul war stadd i nödh och lwsngh för siDa ftender, the
" PHitifieer / lä Me han til een spaäqwmna om rädh och?' hielp/ hwllket war oloftigit/ och Gudl ?her-
före bleff h»n ock aft Sudi siraffat/ i thn/ m han med tree
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s<j<ia Ssner föll i firidenne/ sä at the vmkowwo alle pä itt
pnckeiigtt sätt. Therfsre stole wtj wachla ost för stdang
och andra olofiiga »nedel/ och halla ost allena lii HERren
wär Gudh/ vehi nödennes och bedtöfwelfens etzdh / bidian- ,

des Fadren i Sonsens lEsu Chrisii Nampn/om btjstsnd/
tröfi/ hielp och forlosningh.

11. HERrans Shrlsilödmiukheet vthisinböött...
Thenna sin ödmiukheel hafwer HERren Chrijws bewist/
fasom EwangeWema förzrala:

«. Medhntderfallandepafittansichte til jordena. "'

T. Medhfill taal til Gudh/ sa>«de« Abbafader. /.</, 2,.
Ther medh han wille Minna sigh Gudz faderliga och mil-
da hiertelagh emool sigh/ och cher wedh beweeka honom til
bönhorelse.

3. Medh thet/ athanpaminte fin Himt Fader
Hans förmago/ lil at göra hwadh han wllle/ s«i,
jandcs: altlngh aro llgh mögellge ett.
4. Medh standachtigheet vthi böönen/lepeman,

des henne tree äthstllliga gängor. la/ han badh lange/sH
som har stär i Terlen.

5. Medh nöyachtighcet i thet han leet figh be-
hgga hwadh Hans Him: Faders wllle war/Wn-
des: doch lcke som jagh wll / vthan som lu wllt.
Ixeni: Sa stee W wllle. jtem: doch lllkwal
ffee lcke min wllle/Vthan tin.

l. Säsom HZRren Chrisius vlhi sijn bösn hzfwer öw
mmkat sigh/ fallandcs nider pä sitt ansichte lti Jo venatali-
si Ma ock lvij pthi wära bööncr ul G.KH/ siall.. H sdmiuka

M « för
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for honommedh bedröfwat hiettä öfwer wära synder/säsom

, Publicanen medh btlghande och niderfallande pä wära kna/
siäandes ost för war bröst och sajandes: Glldh MlssllN-"' de sigh öfwer otz arma Syndare / )<,/ wlj stole w
kanna wär brott medh then fsrlorade Sonen och saja: Fa-

/.«5. //: der/wl/ hafwe fyndatt himmelen ochförttgh: och
wlj äre lcke wardige at kailas tijna barn. Ite»/

dige/ ac tu ffalt ga vnder wärt taak,
Mr wlj sä sdmiuke ost för HERren war Gudh/ tä wtl

han läla wär böön stgh behaga: theofferftmGudl
behaga/ aro en bedröfwat anda/ ttt bedröfwat
och förkrosstl hima warder Gudh icke förach-
tandes» 2.par.6 :12. 9:16.

pä Gudz faderliga godheel och Gudom: Alzmechtlgheel:
Han

////"). kun göra hwadh han wtl / i Himmelen och pa
jordenne. Han wil ock s«rna hielpa cons. ?121.
ioz: 8. LS. 49: ,;.

Kärdsm. 3. Sajcn? HERren Chrifius vlhi sijl, böön lat sigh No-
ja medh sins Him; Fadew wilie/ och önstadc at lhen mäl-
« ffee: altsZ stole ock wij / nar wlj bidie om «het limmeli-
ga och lekammellgi/ som lander <il war Krops walplägning
här i weriden / son, är/ Helsa och Snndheet/ födo och
Mdex/ Fridh och Roligheel/lycka och framgangh/ elc.
Tä Me säja: HER re Gudh /om lhet wilia/

omtu
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om tu seer/ at thet landet tigh lil ahm och o§ lil nplta/ sä
giff oi) chet/ hwar och icke/ sa stee lljn och icke war wilie.
Msä stal thett» wara wär dageliga wtW: hwadh MM
Gudh wll altydh chet ffee/hans wllta är lhen
bästcl. Saledes hafwer ock HERren lardt otz
hidia i thcn mdie Bönen/ at Gudz wilia mattt stee/Conf.
),uclit. 8: »o. leq. i. s.- 14.

Ia / wij stole ock bidia och saja: HERre Gudh lat
H icke falla i ftestelse therfore/ at icke sllljdh ft lhet wh
bldie tigh o«.

4 Mr HERren Chnfius sa länge och offta/ ja/ttee g.ärdo>„
ötMga ganger badh alt om thel samma/naNliga/at han
Malte vnostippi, then bedrsfwelses Kaiken/som honomfsre>
si«,dh lil at vthdncka/ la wille han ther medh lara o§/ ae
ffole wara fifjuga och ldk<jam>na i böonen lil Gudh: oan,
sedt wl lnäste vnderjiundom lange bidia/ och wlj fa icke
ja f>H» wtj wilie/ lhet wlj oegara/ doch lijkwal stole
nl wära ftijtige ibönen/ och siadiga i lroona/förwanlan-
dw medh tolemodh then tijden/ pa hwitken Gudh wil hielpa.
Och altidl) päminna chchelta: Om Gudh an Wllls
pröfwa Mlgh/ och hlelpen ey strax sanda/tll ho-
nom stal doch stadekgtz/ himat medh troona Un-
da/ han synes grym och ör doch bll)dh/och hlel<
per mlgh i rättan lijdh/ som han migh lofwat
hafwer.

Then Cananeeffe qwinnan hade ingen ffadha ther aff/
ol hon badh flijligt och wantadelaNKe effler Tröst ochhielp/
pthan Gi lande henne lil nptta och stoort beröm omsijder: ~

'
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MH Under thet icke osi «l ffava eller fördetff/ at wij bidia
lange/och Gudh läler osi wanla effler hietzen/ vlhan lhtt
jgnderH omsijder lil nplla och ftomma.

4. Wecktt.
Vthi Henna sterde deelen glswe wy achl vpp<l,

I. Tyden när Lar/ungarnaga7wo figh M sömm
och sakerheet. Ewangelisterna förmäla /at Nar H ER,

i zs./e'?. ren stadder vlhi sin hierlans förffraclelse/be-
/- dröfwelse och angest/ lher öfwer han ock klagade/ sajandesl

Min Slch arbedröfwat in lildöden. När han
hade fsrmaant taljungarna til al waka mcdh sigh/ och hi-
dia/ at the sielfwa icke mstte falla i fresielse. Mr han!
war staddervchi sijn Boon/ til sin Hlnmelste Fader/ ae
sm mögeligit wore/ stulle han vndstippa then biltm dödzfal»

ken/ som ho«om förestodh at dricka. Ia/Mr HE Rrens
Chlisii bittra lijvande / och tarjungarnas egen förffrackeligch
fresielse och fahrlighect aldramaft nalkades och waar forhano
den/tä föllo iarjungarna vthi Eömpn och Sakerheet.

Vthl LarjUNgarW/ som woro Ssmpnoga/ och in-
tel bekpmbrade sigh om/eller lato gä sigh tilsinnes Chnsii
formaningh til at waka och bidia/ hwilken formaningh HEiD
ren ChrisiuZ repeleradc tree ächstilliga gangor/ Ep haller
then sioora sngest och fahra/ som Mestarelparsiadd
vchi.; la/cp Heller sin egen fahrlighect och fresielse/ som
lhcm föresiodh at falla Ahl/ affmaalas alla Sakra och pF
lpdiga spndare/som liggii och soswa vthi sinä margfalliga
spnvcr och mMarNjngar/ <hc ther förachla alla lrogna förs
lnaiiingar til battmgh/ jefwa framg'jnl pihi sino ondffo/

och
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sch ittttt bekpmbra sigh om/ hwadh fchrligheet och förderff
chem föresiar / för theras obootferdigheet ssul; la/ the bi-
dia icke een gängh Gudh om syndemas förlätelse/ och nädh
<il at bä«ra silt spndiga lefwerne. Och therföre falla sa-
dana sakre spndare lätleliga i fresielse/ säsom lhct hände tar,
jnngomen.

Therföre ar fioorliga sffnöden/ at wtj alla besinna
tvaka vp aff syndenes Sömpn/ bidia Gudh om wara syn-
Vers förlätelse/ och at han wille giswa ost nädh och andalil
al battra wart lefwerne, och bewara at wij icke mat,
ee falla vchi nägon ond frefielse. Och nar wij thel göre /

,

lä wil Gudh bewara ol) effler silt löffle/ sajandes: akal-
la Mlgh t nödenne/ sa M /agh hielpa tlgh.donf.
eli 9,: 15. la, nar ingen fresteise eller fahrlicheet spnas/
<Z fkole wy bidia/ at wlj icke mätte falla lher vchi och för,
derfwas/ nar hon Och chen bönen ar högeliga
aff nöden/ emedan are alle swagha aff ol) sielfwa/ och
Machllosa til al ost vchi frelielsens tljdh. 3p oansedi
anvan ar wiliogh/ sa ar doch kölet swagt/ säsom Chrisiusstgher. '

U. SömpnenS Swaarheet. CuMgellfienMab
cus förmalar/ at Lar/ungarnas ögon wow tunga/ 74?
sii at the icke wlste hwadh the swarade Fhristo. «"

Fher medh giffz lilkanna/ at lärjnngarnas sömpn war gan-
ffa lung och swäär/ la/ öfwermälton swäär/ al HERren
Chnsiusmajie gäächstlll/ga gängorlilthem medam the sofwo/
wackia pa them/ läea lhem förnimma j?gh fioorliga milihaga
theras Sompnachligheet/ och fsrmana lhem til at waka
och bM / bksMttliZa Pelrnm, M ta HM förgalil sile
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/<,.< forra frimodiga löffee, cherfsre ock Chrifius sade til honom:.
3/. Slmon/ softver tu! sörmatte tu lcke waka eenct
/<,- stllNd i meningen ar thenna: Ach huru sommer thet til/

at lu/ som hafwer lofwat tigh wllia gä i döden medh migh/
ligger nu och sofwer aldeeles vthan bekywbcr? huru ftulle
«he andra förma waka medh wlgh / nar, lu ast sä ganfka
sömnogh? Doch kunbe the icke slrjta sigh ifrä Sömpnen:
Hwilket och Chrisius fsrbrar them och sager: Hg/ sofwernu och hwczlen eder/ thet är nogh: Säsom han
wille säja: Thet ar nogh/ at i mine iarjungar nu sa ftkerl!
snarken och sofwen/ och jagh som är eder mestare/ nu vthi en'
sa stoor hiertans ängest stadd/ waaker och beder; thet ar nogh,

s.Zrdo!».'' Sasim tarjungarna woro sa belungade och förbrjfirsF
de/ aff fin omatleliga och swära ssmpn/ at the lcke wifte
hwadh HERren Chnsins medh them lalade/ eller hwadh
the honom swarade: Allia blifwa alla the förblindave/ för-
willade och föchardade/ ftm liggia vthl syndennes gHfwe-
llga och förstrackellgha sömpn / ja at Gudz ordh bttswer'
them itt mörckt och okunnogl liudh, och theras Gudzlienst
ar säsom en sofwande menmstios onpttiga och fäfangla laal
och swar/ ja/ een fiuggelse för Gudhi.

Therföre wachle stgh hwar och en Christel, mennMa/

for synden och itt ogudachtigt lcfwerne/ laghom sa at wij
ther vchi icke insompna malle/ och saledes mistä wär Guoz,
fruchtans förstand: vthan at wIZ matle genom ltt ftljtlge

s/'ö././7. wakande och bldiande allljdh förökas och förbällras vthi thet ,

andeliga förstandcl / esster Gudz wllie. Wh tkole stä vpaff-
spndeneg sö,npn och sakerheten/ «m emedan HERren Gudl),
wacker pa os) vchi l)tt ord och prmeoElnbettl. Han hafwer

nogh
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nogh och allförlange funnet sofwande vlhi wära spnder/
han hafwer offta medh sicorl lolamodh hafft fördragh medh
H/och wanlat wär battrmsh/ men aldrigh hafwer han hafft
behagh «l wär syndesömpn.

Therföre/ sasom thel lander allom lhem til Tröfi/ som
assswagheel räkä falla vlhi nagon Syndesömpn/at HERren
Gndh hafwer tolamodh m< dh them l sasom Chrifius hade med
the sömpnachtiga lärjunsarna) och Hans langmodlgheel
och Mlldheet lackar lhem 11l Altsä lander
ock thet allom osudachtigcm öch obotfardigom spndarom til
förstrackelse/ at ther the icke wilja lala vpwäckia sigh vlhaff
sin spndesömpn/ vthan esster sijna hardheet och
fardigheet sancka sigh sielswom wrede pa wreden-
nes dagh/ nar Gudz rättwl/sa dom bliswer vp- /?o«.!:/«
penbar: elc. Tä wil Gudh läla lhem döö vlhi syndesöm-
pncn och förlappas Ewinnerllsa / och stal gifwa lhem pa
then ytlersta dagen/ för thcras cenlralenheel och olpdna/ o-
gunst och wrede/ bedröfwelse och angest öfwer theras sialar/
hwilket fölstrackellga lilstand the sedän förnimma och lHdha
masie i alla Ewigheel/ för vlhan all anda. Therföre: Wa- .

ka vp aff fynden tu Ohristen man/om tigh ssalsa-
llgheet handa/ har kommer Gudz Gon han Mer
sin dom/han gor pa werlden en ända.

Gudh gifwe allom een Saligh ända/ Amen.
li o ?

Thenna !L kan ock framställas vthi 2. kortare prcdlkningar
Salcves/ at tlien l. deelcn/ och then li. forklara» vchi Then i.pre?
Vikningen. Och then m. dcc en och then lv, vthi then
2. prcVltnlNgcn-

linis Hlus 11.



Zhen i. Predik»

HÄUS 111,
TreePredtknmZar öfwer chen^ri-

die Achlen/vtht war lSsuKr-

iEörsia PrMan 111.
I' K X 1" u 3
26. IVlar. ,4.1.uc. i3.

/ widh han an talade/ ta kom ludas en
the och medh honom itt stort laal

Folck/medh swerd och stafmr/lychtorochblH/
dthsende!aff the öfwersta Prestarna/Phanseer-
ne/ the Skrifftlckrda och aldsta i solckee. ' Mn
t)en som förradde honom/ hade glfwit them ltk
tekn/ säjandes: hwllken jagh fpsser/ then aret/ta-
gher honom/ och förer honom warliga.

//. Och effter lEsus Mste ale thet honom we-
derfaras stnlle/ gick han ftam sch sade til them:
hwem sökell j t Swarads the honom: lEsum
aff

Stodh och ludas si>m honom förraddemed
lhem. Wr han ta sade til them: lagh äret/
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steghe the til ryggia/ och folio til jordena. Ta
sporde han lhem ater tll. Hwem söken j The
sadhe:lEsumaffNazareth. lEsus jwarade:
jahh sade lder/ at thet cir jagh. söken l migh/ sa
later thejftga. pathet the ord stulle wardasul-
komnat/ som han hade sagdt: aff them lu migh
glswlt hafwer/ bortlappade jagh ingen.

Ta stegh ludas hasttgt fram tll honom/ vch ///.

sade tll honom: heel Rabbi/ och kyste honom.
M sade 3 Hsus tll honom: Mm wan / hwar
effter kommer m! Juda/forrader tu mennlffio-
nes Gon mwh kyssmdet Ta stegho the fram/och
voro händer palssum/och grtjpo honom.

Ta sago the som nar woro/ hwadh pa ferds
lvar/och sade tll honom: HERre/ffole wq ta-
gha ttl Gwerdz t Ta hade Slmon Petrus ttt
Swerdh/ thet orogh han vth/ och högg tll öf»
werste Prestens drangh/ och högg hanshögraö-
M aff. Och war drengzens nampn Malchlls.j

,

Ta swarade IE jus och swef later thet kom-
nm har tll. och sade tll Pettum: Stlck tltt Swerd
l stldona/ ty alle the jom taga tll Swerdh/ the
stola förgas meoh Eller meenar m/
at jagh zcke tlwde bldia mm Fader/at han stickade
nM meer al) tolff Legzoner anglar t ffal /agh icke

N ij drlcka
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dricka then Kolken som min Fadher migh giswit
hafwer! tzuru blifwer ta ssrifften fulkompnat/at
sa stee stal i Sa togh han pa drengsens ora och
helade honom.

tridie Achten (Gudz vthwalde) som
nu begynl är lil at vplasas/ aff wärs HERres ochFral-sares lEsu Christi Pljnos Hijiotia/han författar ochin,

nehäNer/ the< som H E Rren Chrifius giorde/ lalade och
ledh/ förfi vlhi örlegäroen när h.,n bleff gtipen och bunden/
och sedän hoos the andeliga / Hannani och Caipham nat
han wan förder och kom lil them in vlhi Sladen Jerusalem.

U>y wilie i Nampn och i Hans Fruchtan/pä thenm»
siundene/ betracht» och ofwerwagha the orven/ som nu vpläsne «-

ro aff then Tridie Achte» Vthi Chr.fti phnos -Historig/ och thet
Vth» 4- Deel«r.

I. Hmu ludas hafwer kömmit medh ett ogud-
achtigh bewäpnak stara/ til at gripa lEsum.

11. Huru I Esus hafwer förhallit sigh emoot
ludam och Hans medhföliande stara.

111. Huru lEsus bleff aff Juda medh en W
förradder/och aff ffaran fasttagen.

IV. Huru HERren lEsus hafwer förhallit
sigh emoot petrum som lade sigh i förswar
for honom emoot sinä fiender som honom
fangsta Wille,
Gudh resere medh sin H: Anda/ Amen.

Then
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Then i. Neeiett.
Vchi thenna förfia deelen gifwe wtz acht vppä.

I. Hwilken thenförnamste anfömren war tilat
öfwerfalla lhen ostyldige lEsum. EwangMerna
förmala/ at ludas Ischariolh, som war Chrifii egen iar-
junge/en affche Tolff/ och tilförende Chrlsii lrogneoch go- ."'
de wan/ han hafwer gifwil sigh an/ til at ledsaga och anfö- ,

"'

ta lhen staran / som stulle öfwerfalla och fangsta HER- "'

ren Chrisium. ~"'
Har see wl?/ huru en godh wan kan latteliga blifwa be-

dragen/ til at blifwa thcns fiende och owan/hwilkens gode
wan han tilförende warit hafwer. Thet hande ludX Mawolh: Tilförende war han HERrens Chnfii godhe och lw-
gne wan säwal som the andra tarjungarna/hwilkel ockHEr- ".

ren Chrifius paminte honom/jnar steghhanfram til at kpssa^.^4
honom/ schandes: Min wän/ hwar effter kommer"/'«o/?
tui Men han wardt omss/der bedragen / aff Diefwulen
och ondl sälstap/ til at haata och förräda sin mestare/ then "-

han förr alssat och lienl hadhe. Och lher medh sannades
thet som Propheten hafwer sagdl/at meNNtstloNNes fi- "^^"

ender aro henues egit hwsfolck. Och thet halet,
och then fiendjkapen/ som en mennilkia Da wan-
ner/ plägar aldramast. Nät Winner hwar an-H^/.--.
ttars owanner warda/bllfwer hacet lN tll döden.
Sasom och HERren Chrifius genom Dawidz munn lher
öfwer klagat hafwer/ längllförr an thet wederfors honom/saMes: On, min fiende sttlmde migh/ Wille jagh

N thet
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chet lqda/ och om mm tzatare trugade mtch/wll-
le jagh gömma migh bort för honom. Men tu
äst min stalbroder/ min ffaffare och mm kande
wann. Wtz som wanllga vmgmges medh hwar
annan/ wq wandrade l Gudz hwus tilhoopa.

Och MM wcinn/ then jagh migh betroo-
de/ then mitt bröd M/ trampade migh vnder

Us/./o. fptferna. Sädanl fulhordades pä Chlisto/ aff
radare Juva.

Sädant hander oc? offca chem ftommom i werldenlie/
st theras wänner/ hwilkom the bewlzfi ale go«/ sä?som Christus hade bewcjst luds mpcket gotl/ the bllfwa the-
ras owanner / pch argafie fimder. la/ Sl>nen förach-

Fadren/ Dottren satter figh vp»emootsM-
<?e«.j>:22ysena/SonehllsMln är emoot M Swaro/och
<?e«./7.-4 mmnlstlonnes fiender ckw hennes t-glt hlmsfolck.

Uxempe! : Noch blcff fömchtat aff stn Son Cham/Io«
seph hleff hatat c?ff sinä bwoer. Paulus mäjie wam i far<

chjand bröder. Earc, bkff förachlal aff sit,
tlensieqwinna Agar:

Men lhe/ stM sä blifwa ostyldigt haeade aff stna för^
ra manner/ chenw Ctöjicn at jiprkm slgd mech/ ctz
nar the befiljea sigh oy, ftomhect och Gpdhfluchtlghcet/ lä

/'/z/./?. wll HMren Guch wara lhcm nädtllgh, htelpa chem och
wtdergallat lhrras fimdar. Han wll lata marcfia sigh haft
wa ltt golt bthagh tjl chem/at theras fiende lcfc Al glavis

4i -

/,. stgh öftvtr them. Han nil vppchälia them för «herasfrom-
hm M/och Ma chcm w ftr M ansichte Ewmncchg^
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Wij Me icke altformycket lljea och förläta ost pä wan<

Ner: Tp the aro mennWor, osiadighe och snan benagne lil m„gh.
owanffap och haat emool ost. Ingen lroo fiNOM Nck-
jw/ingen sörlate sigh vppa Fmstan/ förwara
tins muns dör for henne/som sofiver pa linom
mm. och en tage sigh wara för sinom
nästa / och tros icke Heller sinom bwder: en «

broder vndertrycker then andra/ och en wann /„ -^

dm/ och eala tcke ltt sank ard.m^M^^M^^
Wtj stola ock bidis Gudh ben?ara ost för Diefwuletts

onda radh och stadcliga ftesteiser/ och ifra ondl salffap/ at
wlj lher icke blifwe bedragne ifta wär froncheeloch
Gudzfruchean/ säsom Indas blcff lher »gettoni belwghen i-
fra sijn fsrra fwmheel.

Ingen drifie pä sijn egen krafft/ til at fiä Diefwulen
emool/ vlhan hwar och en drisie pä Gudz krafft och hielp.

InZen ware saker och fsrsummelish lil at bitia:
ManW som hafwa wäl siätl/ lhe aro genom säkerheelen illa M/
falne / siftln Adam och Ewa/ Aaron/ Dawid/ Salomo/ llo»» /«

ludas och mäng., fiecra. Therföre ffole wij altgdh staffa
'

Medh ftuchtan och bafwan at wtj salige warda: s)ch
then som laker sigh tyckia at han star/ han see ttl
at han lcke falZcr. 47.

U. Hwad fölie och hieZp Aidas hafwsr hafft ""-

Medh sigh/ lil at öfwerfalla och fängsla then ostpldighe
lEsum. Ewangellsterna förmala/ at ludas hafwer hafft

'

Mtdh sish ill sioott laal folck Mdh slpttv och stafrar.//^./^.lpchtyr
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tvcktor och bläs. The begofwo sigh mänga i hoop lil een
sioor fiara/ pä thet «he stulle wara mechtiga och manfiarcka
nogh/ til at öfwerfalla lEsum. The bewapnade sigh med
swerdh och staftar / «her medh the meenle sigh wilia medh
hugg och flagh öfwerfalla lEsum och Hans tarjungar/ sä
frsmpt nägot moolwärn stulle «lbiudas. The hade oct
lychlor och bläs/ «her medh at waghlede sigh/emedanlhet
war om naltelyden / som «he vlhgingo/ j förhopmngh/ at
«hem stulle lä inlet förhinder kunna stee aff Folckel/ som
Hollo medh lEsu.

,. ludas och Hans medhfsliande' hoop/ bewhsie sigh wa>
ta mpcket därachliga/ blinda och oförständiga/ nar «he ge-
nom Folcks myckenheet/ wapn och wärior/ meente sigh kun-

-5 na öfwerwinna och fangsla lEsum. The wifie/ wal at
HERren Christus hade offla lilförende fortagit sinä fien-

.'"' dersmachl/ochillistiga fsrehafwande, allena genom sijn Gud-
domeliga alzmechtigheet: Doch lijkwal woro the sä därach-
«iga/blinda och oförsiändiga/ al thebudo tll at öfwerwinna
honom medh swerd och stafrar/ ja medh lychlor och bläs om
natteltjden/ ltzka som han tä inlet stulle kunna vndkomma/
om han hade welal/ ftr hwilkom natten lyser sasom

'

dagen/ och mörckrel är sasom liuset.
Sä darachliga/blinda och oförfiändiga are än idagh/

äya kattare och falsta larare / the lher äre Chtisti och hana
Förftmblingz fiender/ halare och förfoliare: Tp oansedt the
bäde aff Gudz ordh och förfarenheeeen/äre öfwertpghade/

2/: at lttgen wGdoom/ mlet förstiind och ingen konst
x hlelper emoot HENran. Och at HelwettSpor-

," tar icke stola warda Ohnstl församblingh öfwer-
mechttga.-
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mechtlga: Doch lijkwäl öfwa the fijn macht/ Mfiigheee
och sitt onda vpsäat emool Chtisium och Hans Försambling.
la/ He wredgas och tala fafengt/ the reesa sigh
vp och radfla medh hwar annan/emoot HEN-
wn och Hans smorda. Tbe sa>: Lclt oh sönderM-
la therasbojor/och kasia theras bandbortlfra oh.

Mm thella m Gudz Fächmblingz Tröst/at lhen i 2>'si.
himmeten boor begabbar them/ och HZRrenbe-
spottar them. Han stal en gang tala med them
, si/ne wrede/ och medh sijnne grymheet stal han
försträckta them. Han stal söndersta them med A/. 2.sasom leerpottor stal han fönder-'
krossa them.

/ läter n« vnderwljft ider iKonuw F«'rmg-
gar och lciter tuchta tder i Domare pa jordenne. "'"Zd-
Dener HHRranom medh frnchtan / och frög-
den ider medh bäfwande. Hyller Sonen/ at han
icke fsrlörnas och i förgaas pa wägenom: lyhans
wrede stal snart begynna at bränna/ men salige
Oo alle the/ som trösia pa honom.
'

2. Säsom the öfwerfta Preftema/Phaliseeme/SktM L«rd««t.
lärdaoch Äldsia/ ickc wllle wlpare Oisputem wedh Lhw
sio (ly the sago sigh ther wedh intet kunna winna) vthan
Wllle läta stna vthsttckade öfwerfalla honom medh swerdh och
siaftar/ hugg och llagh: Altsa gsra alia katlare och falffa
lkm i welldm. Mr the see sigh.icke kmma MH orden

Ö för-
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6> . fördampa then ralta laran / och fsrstora Chrisii andeligha.
fMahws/tä biuda the 111/ at gsra thet wedh Krljgh och

«. ~<?. lVlodzvthgiulande/medh hugg och siagh/bojor och band^
'., Exempel ther pa finnas nogh i strifften/ och förfarenheelen

< vthwtlsat lhet sanl wara.
Tröst. 2 Men thet är Gudz barnäs Tröst/ at sädana tywnner

kunna intet meera stada tilfoga them/ an Gudh n»! tllstä-
dia och efflerläta. Och hwadh Gvdz barn/ aff tyranner/
lljda mssie/ thet sta! lända them lil np«a: ty them Gud-
ftuchllgom maste alting tienä lil thet bcista.

56r,n<»- Ä3tl stole wara lolemodige / Nar wtj mäste lljda öfwer-
«'"gh wäly och orätt / hagg och fangelse eller sielfwa döden/

-" aff tyranner och walozwarckare/ tänckiandes pa/ at then o-
""- styldigc IKsus hafwer mäst lljda sädant/ icke ftr sijn fful/

Apostlama etc.
zz m. L)wadanlttd<emedfölmndessara och folc-

-2 kehoop woro dthsende och ftllmachlige giorde /
c7o/./.24 til at öfwerfalla/grljpa och fangjla then ostyldlga lEsum.
Lö//'o ' Ewangelisterna förmala/ al the som woro i sälffap och folie
/<,c /2« m?dh luda Förrädaren/ woro theöfwersiaPresiernas/Pha<
/ ?4e/z. liseernes/ Ekrifftlärdas och A'ldstas Tienare/ och woro aff

' '

them vthsende och fulmacheigc giorde/ til at öfwerfalla och
fä"ssta lEsum/ hwilken ludas stulle vchwljsa medh si«

.'
' kpssande. la/ the som woro Christi argaste fiendcr och ha-

'

. tare/ hafwa vlhsendl och fulmachliga giordt stna ogudach-
' '

tiga tienare, lil at fangsia och föra honom bunden tii lew-
/sö ///' omsijder läla döda honom/ sasom the thet om rädsia-s« lM alimdo tilförendc.



III. lv/

Nar ehe öfwerste Prcfierna/ Phatisterna / strifftlarda och
Fldsta/ vchsende och fulmächlige giolde stna lienare/ til at
gttzpa och fangsia then offpldige lEsum/ tä late the ther
medh see fijn sfwerwZlton stoora obestedeligheel: Tp förfi ,

woro the sielfwe HERrens Christi hadsta fiender och HW
tigaste äklMte/ therföre stullc icke the hafwa lätel fäng,
fia honom. Sedän woro the ock andeliga man och vch»
laro Embelet fiadoe/ therföre stulle hwarken the eller theras
«enare hafwa hafft ther medh at beställa: Men sädant ach,
4ade the intet/vthan/emoot all billigheet och bestedeligheel/
F?nde «he jma tienare medh luda förradaren/ lil at fangsta
then ossplriga lEsum/ och Väldsamligen föran lil lem,
Mm.

S« gsra alla oguvachtiga wäldzwarcksre/ ännu i werl-
Mnne/ besynnerliga the/ ft»m äre Chrifii och Hans försam,
dlingz fienser/ the wilia sielfwa bäde anklagha och fangsta/
döma til dödhen. Och säledes gä the ifra all billigheet ochbestedeligheee/ til at gora ora«t.

Mm chet arche ltjda ora«/at
HERren Gu3h stsl engäng döma ratt: han kommer
til at döma jordena / han stal döma jordennes
kretz medh rcktferdtgheet / och folcken medh rätt.
HERren ffal rckt döma/ och straffa/ och ssal
lcke fördrsM eller nagon förhaalnmg lqda: llj
Hes han föndcrstar the obarmhemgas Under/
pch hämpnas öfwer sadana metlnWor och förgör
alla ehe/jom hmnom emoot aro/ och vmstörter
ltze ortittferylgas macht/och gifwer hwariom ochV enom
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enon, effter Hans garmng ir/ och lönar them sa-
somthe sörtient tzaswa/och hampnas öfwer sitt

och glädes them medh si/nne wrmhetttg-
heet. LS «: 3.4.

F6rma- Hwar och en Chnsten meiniikia wachte sigh wal för
«mgh. obilliOa och obestedeligha garningar emool sin nasta: Tp

Gudh läler the ogarmngzmän intel blifwa osiraffade: «het
pa bäde wilnesbördh och Eremp l finnas mä; ga i strifften.
Han clr werldennes domare/ han stal engang
vphsgha figh / och wedergälla them högferdigom

the förtlma. -'

iv. Huru Judas haftver glfwit sin medhsö-
itt lekn/ ther aff the ssuM

kcinna lEsum/ then the fangsta Wille/ Ewange-
thensom förradde lEsum/ha-

glfwit them ltt tekn/ schandes hwilken jagh
47. kysser then äret/ lager honom och förer honom

zvaarllga. Medh thel samma tecknel gaff och ludas
them anledningh/ til at gryva lEsum: ty när han tom til
honom medh ffaran vchi örlegärden/ ta ttadde tzanftam
til IHsilM i säftm lucas lager) til Nt kW HONOM.The 7 medh han wille gsra figh itt sadant anseande forChri-
sts och Hans tatjungar/ lyka som han icke stulle hafwa nä-
got fienteligil i sinnel emool fin Mäfiare/och doch lgkwal
le han ther medh fsrräda honom/ säsom ock HERren Chri-
fius therföre beffplle honom / säMdes: Hwgr effter

kpm,
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kommer tu i luda förrader tu mennMnnes
Son medh kyssande z «. . "^.

Sasom ludas medh sitt gifne ttkn / nawliga medh sitt s.«rvom<
kpssande/ Wille h.,/wa thet anseendet för Chnfiooch Hans
tarjungar/ at han stulle wara en fwm Chr«M wänn/ och
Wille medh thet samma teknet hielpa <it/ och föra
Christi fiender forl fram/ ai the obchiydrade stulle fä barä
Ma lprannifkligH och omilda hander pä honom/. medhswerd
och stafrar/ bcmo och bojor/ och fä grijpa och fängsta ho,
nom, och fä honom til dödhen: Altsa gifwa alla
falsta och OstlMcl/besynnerligha Chnfii församblingz fien-
der i werldcnne/ sota och liufiiga ordh medh munnen och
tungonne / .men vthi theras hierta ar forradertj/ förgiffl oH
förderweligha mordeswerdh och stolt. Mla Äedh
sijn munn wanllga för si/nom Nlista/ mm l sitt/„.>/.
hierta wachta the effter honom. eherfore ftgerGuvh F.
om chem: Skuile jagh nu lcke sädant hemsskia pii
them t och ssulle mqn M icke tzämpnas öfwer
sädant solck/ som thetta ar i

Wachee sigh hwar och en Cdnfien mennistia för „,H""
dan fsrborgat illlsttzheet/ och ssvant hemllgit förradech e-
moot sin näfia: ly Oach wil sädant hemsökia/ och ha»-
pnas öfwer sädana iWtgha förrädare.

2. Weelett.
Vthi lhenna andra deelen gifwe wy acht vpps.

I. Yuru HERren Khrlstus hafwer gärna oc /0b.,8-4.
godwlltogt galt emoot them som honom grypa z>

O H och
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och silNgsta wllle. Ewangelifien Johannes förmalatat
effter I Esus wiste alt thet honom wederfaraS
stulle/ gick han ftam/ och sadhe «l them: Hwcm
siken j 3 och nar the ftdhe: lEsum affMzareth.
N hafwer han bekänt sigh wara chen samma/ Mndes:
jaghäret.

KKYSM. Ml HERren Chtisius sä godwiliogt gick emost st«<»
fiender/ som honom grGa och fangsta wille/ fragade thm,
hwem the sökte/ bekandc sigh wara lhen samma/ som «he
Me effter al binda och bortföra tll dödtzen/ och omsijder
lät fangsla och binda sigh aff them/ lä lal han förnimmt»
ftn ovthssjeliga tärleek tll lhel menniDiga stachte,.

Wij hade alla fslssyldl/ at blifwa bundne ,il Händel
och fötter/ och kastas vchi helwete/ lila« ther
nerliga: Men HERren Christuy gick godwiliogt ochgar-
na emool sinä fiender/läe sigh aff them walosamliga och
rgynistliga öfwcrfalla/ fanMaoch blnda, omj;j3er borlföras
ttl lögnachtiga beklagam oralträdtga Domare/ och tll kor-
sens blttra och försmäoeliga dödh: pä <het stul-
le befrtja H iftä war grpmma siende Dlefwulen/ hclwetis
starcka band/ och then Ewiga dödhen och förvömelsen.
hwayh fs' een stoor karleek war lhella. Säsom HE R/
renChristus stelffsäger: IngeN hafwer stöne kckr-

/«/,//,/leek/an then som later sitt ltlff för stna wänner.
Men Christi karleek war an tä mpcket fiorre: lp han haf-
wer lalet si« lU för ch arme spnpare/ som wore Hans o-

. Thelta länder fil sieor Tröst/ at sshrlsiyy
T>st. haswet
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hafwer älstat otz meera/ an nägon katt alffa sin wann/ ja
meera an sitt egil M/ hwilken karleekhan hafwerbewist i chet/
at han hafwer lätit sigh fangsia/ och lidil lhen billra och
försmädeliga korsens dödh för otz. «.^.

Wij stole förtp alsta wsr HERre och Fralsare lE-sum Chnfium lgen aff alt hierta / och tacka honom för sijn
karleek emool oh/ och för sinä oi) bewi,
sia. Och altsä lata ingen lingh / hwMn lM eller dödh ..'

Mia oh ifrä Hans karleek.
n. Huru then bewapnade hoopen/ <om Wille,.

ftngjla OERren Fhristum/ hafwa sallit sasom "^'

dödhe tll jorden/säsomEwangelistenlohannesförmalar.
?tar HERren Christus lal sinä fiender/ som honom KZrvom.och fangsia wille/ falla säsom dödha til jordena/ tä

lat ha'n förmmma sigh jemwäl vlhi sijn förnedringz tljdh/
wara machtigh/ til at nidersiä sinä fiender/ ehuru manga
och fiarcka the are/ och laggia lhem sigh til en foolapal/
han ar rädande ibland sinä fiender / han kan sia Konungar
i sijnne wredes tijdh/ han kan dö«a ibland hedningarna/
han. k«n göra.fioom siachlningar/ och kan sönderkrossa huf-
wttdel öfwer sioor landh.

Thctta lander oh til fioyr Tröfi/ som ossförlätä päHEr< Trsst.
ran Christum/ och hälla oh til honom/ Tv han kan ock ni,
derlaggia wära fiender ochinoolständare/ och förhindrathe-
ras onda vpssal. Han kan sallia lhem en ring i nasona /

och laggia lhem ill belh i munnen, at the intel emool oh
vthralta kunna. Han kan föra lhem then wägen hem WN/
then He kompne aro/ «c. Han kan lsta them falla för oh/st at cher <he komma pa een wagh Plh emool oh/ stola the
pa siw wäghar fiv för otz. 5"

Thetti,
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5h«,l Thettä stal ock tienä alla Gudz och Hans församblingz fien,

der/ fa allom ogudachtigom och obootferdigom/lil warningh'och
förmaningh/ al the afffiä ifra sttt onda och ogudachtiga förchafs
wande: TpomHEßren Christus warmachligh til atniderslH
sinä fiender i örtegärden/ när han stulle lala sigh fänga och
dödha; mycket meer stal han läta see stjn macht emoot fi,
Na fiender och alla ogudachtiga/ pä then pllesta daghen/nar

<Hga Mg säsom itt siachtefaar: vthan stal läta hsra sijna
H«c. L.'j»..röst/ sasom thet ratla tejonel aff ludaslächle. Ia han

stal icke komma faltlgh / medh nägra ringa och förstrackle
tärjungar/vthan i lltt majestel/ medh alla-Gudz anglarom-
kiingh sigh. Tä stal han lala medh them ogudachtigom i
sijnne wrede/ och medh fine gvymheet stal han förstrackia

;.5. them. stal han sönderstä them medh lernsptjro / och sä,
som leerpoltor ssnderkrossa them. Therföre liener HER^
wnom medh fruchtan / elc.

111. Mistt fienders siandachtigheet/ widh sitt
Vpsaat. Ewangelisten Johannes förmaler/ al nar HER-

/oö./F:/. fen Christus andre gängen sporve them til/hwem the söck-,
te/ ta swarat/ säsom tiiförende / sajandes: HE-sum aff Nazareth. Och säledes hafwa the lätit förnim,
ma/ sigh icke willa wyka iftä si<t vpsaat/eller förandra jw swaar.

Nar HERrens Christi fiender/ som honom gtljpa och
fangsia wille/ twä ächstilliga gängor swarade honom/at the
söckte lEsum aff Nazareth/ icke «chcandes/ at the fölla
som döda til jordma/ nar Chnfius sporde them tll hwem
the söckce/ tä late the förnimma sin ftljt/ alfwarsamh«t och
siadigheet/ ythl thct sölss the woro »Mdelrodde och Pthsenoe

tll at
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«il at beställa/ He wande inttl igen/ vthan stodo fore vppa>
„t the mätte fä och fa>gst, lEsum/ och saledes ful>
borda fitl vpsääl/ och göra fina Förman och Herwr tilbe,
HM. Altsa bewtjfie the mcdh fitt Exempel/ sant wara/ ae
thenna werldennes Barn are wtlsare/ lhel ar/ siadigare och 5.«c./e:,
idkesammare/ än liusens Barn pthi sill siachle. la/the o-
gudachliga are oförsummeliga ti! at vthrätta thel onda/ sotg
«he hafwa ftlt sigh före/ effter Salhans wllla och radh/ther
doch liusens barn are twghe/ cbenGne / och mpckel försum,
meliga/ til at gora gott/ efflcr Gudz wilie och sitt löffle/ Dsom HZRren Chlijtus lhcr öfwer fielff klagar.

Mlj som liusens Barn äre/ stole ock befiljta oS om al-
warsamheet och stadigheet veh» thet goda/ och läta ingen far-
Weet eller försträckelse beweeta oi) lher ifra/ ett.
lv. Huru H Lhnstus haftverfttjd-

kallat sinä Liirjungar / sajandes «il staran: Söken j
Mlgh/ sa later thesst M. Säsom han Wille sija:E-
medan j aren Lnnade at grtzpa/ fangsla och föra Mlgh llldö,
dhen/ sa farer fort ther medp/ jagh efflerläler ider thet/ e,
meoan min tljdh ar nu för handen/ at jagh ffal ltjda för men,
niMorna: Men chcssa minä iarjungar efflerlster jsgh iber
imet at grypa och fa«M/ vlhan lhem stolen i lsta wara i
frgdh. förbooel mafte och staran lpda/ och the for-
Mätte inlct göra ther emool.

Nar YERren Chrljtus frtdkallade sinä tsrjungar/ si, /Urd«n,<
Mes: Ssken j mlgh/ sa later thejft gs/ ,s warchee,
«g Hans ord sa traffllgl/ at lngen aff-larjuw
garna blcff lillaaxer l Ortegäldcn aff ssarsn/ mpcfet mmdre
glljpen elin fänWt» Thclla Hans olMchtiga Ord / ochp thklma
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thenna ftljdhkallelsen gäller an i «henna dagh/ nar lEsus
Chrifius wil nagon mcnnistia ta ar omsgeligit
at nagon kan <hen mennistlonne nagot ondl tilfoga.

3-röst. Thenna frtjdkallclsen stal tienä ost lil Tröst cmoot wsm
synder/ Gudz wrede/ tMws forbannelsc och anklagande/
Diefwulen och then ewigo fördömelscn: ty HERren
fius hafwer lagit war spndcbörda/ jGudz wred</iagsens
förbannelse/ Sathans anfachlqnde och helwetes ängest pä
sigh/ och Hafwer lätit sigh offpldigt fangsta och dödha/ ps
chel wtj stole lher ifra aloeeles beftijade warda.

Iherföre/ när spnden wilföldöma ch/ ta stöla wh saja:
F.- Ywilken ar then som wtl föddöma H i jlhrlsius

är then som lldlt hafwer dödhen för wara syn-
der/ och ftelst H ther ifra/ och therföre hafwer han
fttzdkaliat för fsrdömelsin: ty hanS BIVVH NMar

'"oh ljran alla wara synder.
Nar iagen wil förbanna ost/ thcrföre hafwe icke

0e«/.l7: hDit henne/ ta stole wg säja : Fhrzftlls hafwer sul-
Laghen/

kallat cst therföre/ ta han warl en förbannelse för
otz: ty han ar giord vnder laghen/ pa thet han

6«/.4:«. fflllle förlossa oh/ som vnder lagen woro at wlj
stlllom fach.amffap.

Mr Diefwulen wil forstmckia ost/ tä stole wg saja:
/.^c.,/. MrlstlF hafwer öfwerwlmnit tigh/och ftGkallat

22. osi för litt tyrannlj: ty tu ast sielff domd l6: u.
tKhnsto hafwer m lmct.

Mr
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Mr dsden och helwetel wilis otz anfach«/tä stole wii
saja: Fhnsius ar tigh rödh en ftrglfft/ och ligh /;.-

helwete en plaga/ och osi haswer han förloffat och
holpel lher lfta: lp mä wtj triumphera medh Paulo
och sija: Doden ar vpswolgen i död/
hwar ar tm vdd i 'Cu Helfwete/ hwar lir tm
Seger i Dodzens vdd är synden/
krafft ar laghen. Men Gudi ware tack/ som
op Segren gtswit haswer/ genom war
lEsum Khnstum.

Vthi thenna Tridie deelen gifwe wtj scht vppä.
I. Yuru ludas hade slswit fi/n medsöliande

stara anlednmgh/ medh ttl tll at fci grtj-
pa och fangsta lhen ostyldiga lEsum.
siema sörmala/ at ludas siegh hastigt fram til lEsuw/
nar han war kommen medh staran in i Orlegärdenoch sade:
heel Rabbi och kyste honom. ludas hadegifwitsi, «7.
na medföliande sialbröder lhetta teknel emedan the Mtet kän-
de lEsum lfrä andra/ tp stulle ludas/ som kande honom/
helsa och kpssa honom/och ft ffuUe the lara kanna honom/
och fä grljpa honom och icke nagon annan.

Medh IndN helsande och kyssande/ affmälas Salhatts
Arl: han laler M ock offta förnimwa / säsom han stulle
wllia mennistionne wal/ men han wil hafwa henne medh
sigh lä fötdömclscn. Mr han gaff M i samtaal medh E«
wa/ tä lal hau j«gh fömlmma/ sasoin han Me h«fwa welac

P q hielp»
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hielpa henne och Adam t«l större ahra och wWeel/an the
<H hade/ men han bedrogh «hem vthi en ynckeligh mätto/

6<>»,F. och winladhe ftgh at fä lhem/ sampl alla theras bam och
efflerkommande/ til fördömcise.i. la/ han stamdes icke widh
at Ma sigh an for Christo stelffmhi öknen/ lhka som han
hade hafft medltjdande öfwcr Hans fattigdom ringa anseende
och hnnger/ men han hade argt i sinnet: och therförebleff
han aff Christo medh stam och blvgo affwljster/ och mäfie

/<n. iftä honom. Sadanl illifilgt speel drifwer Saihan
medh mennistloma an i dagh' elc. Sä gora ock alla falffa
och illistiga menniffior i / hwilka aro Sachans
lemmar och warcktpgh/ the lher glfwa sota och slata ordh
medh munnen och lungonne/ men lheras falsta tungor aro
mordssot / medh fin munn tala the wänliga medh

"' sinom nästa/ men l hlettat wachta the effter ho-
nom. Theras munn är halare an smöör/ och
hafwa doch örllgh i sinnet. theras ordh ckw
lenare an olio/ och aro doch baar swerdh.

En sadan falff och illistigh mordawan war lOab emot
Abner: ly nckr han hade honom mitt dthl por-

«H««,- at han stulle eala medh honom enstyle/ eck
'

stack han honom ther l buken/sa at han bleff död.
Ia / en sadan mordwann bcwiste och loab sigh emsot
Amasa/ nar han fattade honom i fftigget/ säsom
han hade welat kyffa honom/ och stack honom med

swerd i buken/ sa at Hans Inelfwer vthgmgs
/s. pa jordena/ och han bleif dödh.

Otll Mna och liilsilgas jirass/ stäl i <hen 55.
PjälNtN
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Psalmen fäledes: Men Gudh tu stalt niderstötta
lhem vthl lhen diupa kulona/ the blodgiriga och ////'24
falsta ffola icke komma til sin hafwa alder. HER-
ren Gudh talar om sadana falsta och illistiga / och sager:
stulle jagh nu lcke sadant heemsökia dppä lhem/ <>.

och ssulle me/n Släl lcke hämpnas öfwer sadant
folck som thetta ar. 3a / sälcdes hämpliades Gudh
öfwer loab/ för Hans falstheel och blodgirighrel: ly Ko, 2:
nungh Salomo lat sta honom for thel ostpldiga blo-
del All som han vlhgulit hade.

Thetta ar theras Tröst/ som ossyldigt/ och p§ förrave, 2>G-
ligit wijs bllfwa illa hanleradhe aff sädana biodgitiga/ falffa
och iWiga/ at HHRren Gudh stal hämpnas öf-
wer them/ och beeala them theras blodh vppa
theras huswud. la/ H Gudh ffal fräl- "-

ft fina lfra the ogärningMn/ och hietpä lhem "'

ifra the blodgiruga.
Wachle sigh hwar och en Chriflen mennistia/ för bloo,

„Kirugheee/ ftlstheet och illistigheet / emool fin nafia/ som o-
ftpldigh ar/ lp HERren Gudh ar en hampnare lher öfwer
han hatar falffa tungor / och the hander som
vlhgium ostyldt blodh. Han förgör the lögnachtl- //.
ga/ och hafwer en siyggelse widh the blodgiruga e.
och falffa. ?s. 55:24.

U. Huru the som woro medh luda/boro hän- "" "'

det pä lEsUM och grWO honom. Ewangelister-
ns fslmala/ st när ludas medh fill helftnde och kpssanve

P itz h«e
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Hade larl staran kanna lEsnm/ tä hafwa the gifwlt gran
achl vppä honom/ och inlet slapt honom vlhn sin asyn/ för
an the fiego fram/ boro hander pä honom och grtjpo

Mr HERren Chriftus bleff omhwerfder och grgpen/
§.«rd««. aff then ogudachliga och tyrannista stara/som war medh

luda, tä fulbordades pä honom thel so« om honom war
prophelerat vthi lhen Psalmen / ther orden .sa lvda:
Sloore stutar hafwa belagt migh/ fteta oxar haf-
wa omhwerfft migh. Irem -. Ty hundar hafwa

migh/ och the ondas Rote hafwer
"- Mt sigh omkringh Mlgh. Sädant wille H ERren

Chrisius lhda/ aff then ogudachliga staran/ för war stul.
Han lal omhwerfwa sigh aff the öfwerfta Prästarnas/ strift-
lardas och äldstas obesteliga/ stamlööft och tyrannista lie-,
näre/ pä chel wy icke stulle blifwa omhwerffve aff the on-
da och oreena andar/ Diefiarna/ wära spnder och mistgär,
mngar stul. Han lal M grtjpa/ fafi tagha och drsgha/
affthen ogudachliga starans omilda hander/ pa <hcl i-
frä the onda andars grufweliga Mande och dragande sto-
le fralsie blifwa/ hwilkel wtj hade förlienl at lhda och vG
siä i helwelet i alla Ewighect.

Thetta länder ojj til. Tröst/ emool lhen grymme fienden
Trost, sch tprannen Diefwulen/ Hans orena andar och thcn för-

strackelisa waidsanchect som han hafwcr lusi tll at öffua pH
pg/ at HERren ChrWs hafwer fralst ost lher ifta/ i thct
at han hsfwer lälet sigh offpldigt omhwerfwa/ grljpa drag<l
och harvl handtera/ affen ögudachtigh stara.

Nrn,s Wtj stole lacka och lofwa wär kare HERre och Fralsare
«H. ihktsöre/ at hgn haftrer xa lhtt sälltt fmlsi osi ifta Sachan^

och the
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och lhe onda andars fsrstrackliga tpranntz och öfwerfallans
de /och förwetfwat ost en Ewlgh fttjheet i himmeten.

Wg stole wachta off för spnden/ och itt ogudächligt
och oboolfärdigt lefwerne/ pa thel wij icke mätte blifwa om-
hwerfte/öfwerfalne och pncleliga lrachterade/ affSathan
och che onda andarna vthi helwelet. Wändom igen at
spnda/ och görom san battringh/ sä blifwe wy ftiidkallade/
och fa lefwa hoos Gudh och Hans H: Hnglar Ewinnelliga.

THen 4. Mcelen.
Vchi thenna fierde deelen glfwe wtj acht vppZ.

I. Huru HERren sshnsiuS hafwer
sigh emoot Pettum/ som honom förswam Wille //.

medh Swerd. Ewana/lijtema förmala /at nar Indas
hade häiftl och ky st Wft,m/ och staran siegh fram/ the bo,
ro hander pä honom och grtjpo honom/ och iarjungarna/
som nar wow/ sago hwadh vä ferde war/ tä hafwa the fra-
gal honom om the stulle taga til swerdz. Men Petrus asi "«'"'"

bldde icke Christi swar ther pa/ vlhan drogh vth thet swcrdctsom han hade/ och högg til öfwersta Presiens Dreng / och
högg Hans högra ora aff. ?ä hafwer HENren Chrisius
förbudit honom at wpdare fachla medh swerd/ och bewhst
«henna Petri garningh wara ). Först/ffadeltgh och
farligh: Tv (sade han) alla the som taga 11l swerd/
the stola förgas medh swerdh. 2. Sedän/ onö-
dlgh - To Rren Mlsius hade wal kunnat
fa angtamä 11l at fachta för figh/ om han hade be,
hofft nägon hlslp, 5. otlzdlgh; Tp at ta tagha til swerdz

och för-



lt<3 Then l. Pttdit.
och föchinvra «het ftm war pä falde/lienle icke/enVdatt
Khrlstus stulle tädrickachenKalken/som Hans Fa-
der hade glfwit tzonom/ och siiledes stulle ssrlff-
ten fulbordas/ som ther om lydde/ Ls. 5;:

LH»s«l. i. Nar HERren Chrijws fsrbsdh Petro at bruka fitt
Swerd/emoot them sowhonom grypamlle/ ta läl hqn thet
wedh fsmimma/ sigh ingalunda behaga mennWomas
dlgha hambrgirugheet. HERren Chriftus hade lhtet til-
förenne alfwarljga befall och förmaml Pcirum och theans
dra iarjungarna/ til at bidta/ «t «he icfemattefM
lfrestelse/ när nägon nödh och farligheet ffulle komma til
handa / men inlet hade han befalt them bruka vthwertes
wapn och warjor ther elnool: ooch llzkwal warPetrus mee,
ra benagen til at bruka fwerdet /än bönen. Sädant Pe,
eri otljdigha företagandc läl HERren Chrifius sigh stoorllga
MiOagha.

Altfa kan HERren Gudh ingalunda lijda/af menni<
fiian tagher stgh nagol fsre/ thet han icke befalt hafwer/
eller förgäler thet som han hafwer befalt / och wil haswa
giedl.

?lär K: Saul togh thet spllgiffna / och giorde ther aff
offer/hwilkel honom lntet war befalt/ och stonade Agag,lhe
Alnalcchilcrs Konung, och hwadh godh Mr och faa war/

Sälet.
Mr Pettus i olljdh togh «l swerdz/ wiliandes ther mcd

hsmpnas j«lff pä Chrtjil ficnder/ chet honom lntct war be-
falt/ och forncekade Chtlstum/ lhen han bekänna stullc/ eff,

"'

ler Hans wllic, / tä <yneade han lhct meoh/ hwil-
" ket Chllfio stockgg mlMgade. . Emcdsn
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Emcdan wh alla haswa thet feelet / at wh offla göra

thet ch intei ar befalt/ cch wtj försumma thet Gudh hof<
wer befalt och wil haswa aff ost: ?p stole wlj wachla
ch wäl therföre/ och bidia Gudh bewara ol) ifrä sädautmG
fcrMdh/ besynneiliga ifta ottjdh och förbuden hawbdgi,
rugheet: hambden hörer Gudl o«/./2
lil/han Ml wedergcillat. l<oiN. »2: ,9. //.

Lbr. 10: zc>.
Och oansedl wära httare och förföliare gifwa ost offta

orsaak til al hampnas pa i gh /sa mpckel som them lilstar, sä
stole wtj an <a icke wedcrgalla them ondt för ondl/ icke ban-
nor för bannor / vchsn hl lier »alsigna / Emedan wlj are lher
lilkallade/ at wij ffulle arswa wälsignelse. /.^/./.j,.

2. Nar HERren Chnsius sadhe om sitt lhdande, som «.^«,

honom föresiodh: stal jagh lcke drlcka then Kalken/som min Fader mlgh glswit haswer i huru blif-
wer ta strifften fulkcmpnat/ at sa ssee stal/ ta
lal hanförstä sitt ltjdands( hwilkel han kallade en Kalk) wa-
ra sigh aff Gudi förordnal och gifwet/ lil at vllM och ige-
nomgä / sasom enom blifwer en bitter drpck förordnal och
gifwen/tilatvlhdncka.

Säsom nu HERrens Chrifii Gande/ war honom aff
Hans Himmelste Fader förordnal/ och sasom en Kalk m,
ftänckt och honom gifrvit/ til at vlhfia ; Allsä haswer hwar
och en Chrifien mennlstia sitt bespnnerliga Kors/ och fin in-
stanckte bedröfwelse Kalk/ aff Gudi falt och bekommit/ lil
at vthdlicka: NHERren Gudh haswer en Skäal
i handenne/ och medh starckl wqn lnstanck/ och A?/, j,

fttincker ther vthaff. Hwadh lhel ar för een StM/
'

O glswer
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gifwer Dawid tilkänna, sajandes: thtM MeV
~

tarars Brödh/ och stäncker them itt sioort matt
' fult medh Carar. Thet ar /m H ERre Gudh fiickat

chem mpcket och stoor bedröfwelft lilhatida.
TrD. Thet stal Trofia otz vnder korset/ och när wij mäfie dtic-

ka nägon bedtöfwelses Kalk/ at HERren war Gudh hafwer
ol) then Kaiken gifwil/ och Chufius hafwer medh sinsKalks
drickande / sa walsignat och söst giordl war bedröfwelsest-
kalk/ at han ar ost icke stadeligh eller förderfwelish/ vthan
meera helsosam och nptligh / som Psalmisten bekanne^/
?lgl. li6. i^.

Cherfsre/sasom HERren Chrifius/logh garna emose
sin bedröfwclses Kalck/ lhen G<<dh honom gaff/ och drack
honom godwillogt vth allena: Allsa stole wh medh tolamod/
emoot eagha hwadh bedröfwelfcskalk/ som HERren Gndh
läckes ofj gifwa och lilfficka/ och saja medh Vawid: lagh

f///6.-/,'wil tagha then helssftmma.Kalken/ och predtka
HHRmlls Nampn. Lofwat ware OERren
dagheltga/ Gudh lcZgger cna byrdha vppa/
menhanhlelper oh hafwe en Gudhthen"ther hielper/och HZNren OH^ren/then

7/.- 5' lfra dsdenom ftäiftr. Mm the ogudachtiga Mii^
sie alla dricka och vlhsupa draggena, Thelär/lhesom förachla then Hrlsosammi KalktN/ fom Guth glfwer/
och ars oloiigi/ the stola vlhsu«pa Gudz wredes Kalk i al,
ia Ewigheel/ sä frampt che icke ödmiuka och bällra sigh.

u. Huru FhrPus hafwer ftrhallet
sigh
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sigh emoot them/ som honom kringhwerfdt och
grljplt hadhe. Ewangelistema förmala/ at HERren //.

Chrisius hafwer inlel san sigh emoot staran/ vthan lätit 74:
<hem omhwerfwa och grhpa sigh, Han bewijste ock ther nast 4F.
fin Alzmechligheet pä then som hade mist öral/ i thel han
h«lade honom igen. H:n hafwer ock fogelig» och sachl- /z.
modeliga lalat m?dh ssaran/ pämtnnandes them/ hnru the
hade tilförende hwar dagh hsrdl Hans lara vlhi Templet/
ther the imet kommo sijna hander widh honom: Mennu
woro the kompne 11l honom sasom til en Röffuare at «ga
falt ps honom. Och chet sade Chrisius / war themssiUNd och morcksens macht, Och lal them saledes for,
nimma/ at the hadhe lagit sigh en ono garningh före.

1. Säsom HERren Chrisius inlel satte sigh emoot then 'L«rd«n<,
pgudachtige öfwcrheelcn i Jerusalem/ som stamplade argt
LNiool honom/ ep Heller lat förhindra theras obestedeliga lieo
«are/ som woro vthsande/ vthan lat them omhwerfwa och
grlzpa sigh: Altsä ffole wlj mpcket mindre sallia ch emooe
»>äl Gudfruchtige och FrommeOffuerhcel:
jatter sigh emoot öfwerheeten (sager Paulus:) han
fttter sigh emoot Gudz sttckelse/men the som sät-
tiä sigh ther emoot/the stola fa en dom öfwersigh.

förmalwr Aposielen osi til lpdna emoot öffucrhee-
ten/ sajandes: hwar och en ware öfwerheeten/ som
wäldet hafwer/ Vnvcldämgh: mgen öfwer-
heet är/ vtyan aff Gudl. Then öfwerheet som
är/ hon lir stlcktt aft Gudi. : Förmana
them/ at tye öro Hörsiarna och öfwerheeten vn-
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derdcimge och lydige / rededogna til alla godha.
gclrningar. Icem: warer vnderdanige all men-
nlsk/tgh ordmngh för HERrans stul/ chwadh
thet ar/ Konungenom/ sasom then öfwersta/ eller

/. sasom the ther sände eiro
aff honom/ the onda til straff/ och the goda til
prljs. la/ Apostelm sager ock/ at wlj ffole wara
lhem genwordigom vnderdanige medh fruchchn.

6e« ;<?-
"" räkade blifwa ostpldigt fängsiade eller chesi illa

medfarne/ aff nägon ogndachligh/ strangoch ond öfMrheet/
2«, 2 chet hände Joseph. Jeremia. Danieli. loh BapW:

Tä stole wy Ma saaken i Gndz dom/ han hielper ostc",!-2 wal i stnom tljdh/ sasom han hafwer holpel thessa vprackna,
. ' de, och manga anora. Ia wy ffole/ Christo til tacksajcl,

5 ' sch teckn för fina band/ medh tolamodh lgda fangelse/^and
och Bojor/ ther sä hande/ at Me ther medh bliffua

'

2< Nar HERren Christus lilsatte och botade Drengsens
«.«rdom. aGugne öra/ ta bewifie han sigh lhcr medh wara icke na,

gon blolt menniffia/ oansedl hm war la stadder vlhi sijn
förnidringh/ och vlhi sinä fienders händer: vthan han war
ock en Aizmechligh Gudh/ then ther hade stapat meunistion-
nes Krop/ och kunde then heela och boola/ nar han hadhe
fält nägol ftel/ thet ingenblotNennistia göra kunne. Han för,
togh ock ther medh sinä fienders falsta meningh/ then the
kunde hassua om honom/ och tanckia, at han ffulle hassua
befalt sinä larjungar/ wara vproriste emoot öfwerheelen/
ele. Ther aff lare wlj/ at säsoN wij stole wachla oi) för
ends garningar f AIG stole w!j icke giffua nagrom orsat

tilat
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<il at misttänckia ther fore. Ic, / HERren Christus wil,
le medh sill egit lara andra Het/ som han medh
orden hade befalt / sajandes: «Asser ldM owaNNer.
Walsigner them/ som lder banna. Görer wäl
emoot them som lder hala. Therföre bewhfie han 44.
medh stelfwa warckel sanl wara/ thet'han hade sogdlomsigh:
lagh är mild och ödmik aff hierlat. Sadantffo- 7^
le wtj Ura aff Chrifio til at efflerfölia/ effler Hans befalning.

3. Eaftm HERren Christus lalade fogeliga medh sinä KärVom.
siender/ och päminle them/ at the hade lagit sigh en ondh
garninAföre:. Allsä ar han myklt mindre hardh emoot them/som aff swagheet fecia och forsee sigh. Altsä stole wtj/
sä mpcket wlj kunne och ost tilstar / lara och vnderwtW
lvsra halare och owänner/ och hielpa them vä talla wa,
gen igen/ och icfe gärna sce/ eller frögdas ther öfwer/ at
the vllfwa förderfwade. la/ wy stolom icke samtpckia och
gilla thet som oratt är oanseedl wtj icke kunne thet förhindrk

4. Nar HERren Christus sadhe til sinä fiender: W?etl «.«rdsm^
thetta är idor stundh och mörcksens macht/ <ä lä«
han försia/ at thet ar gansta sahrligit/ at lefwa och wandra
i synden/ vlhan boot och ballringh: lp omsijderräkerthen
obootferdige syndaren vthi mörckstns macht/ och förlapel-
sens stundh drabbar pa honom/ at han ingen wagh finner til
vmwändelse/ battringh och Sallgheet.

Wandringzman/ som försnmma sigh om Afflonen/ at
begifwa sigh i lljdh til Ttattherberge / och gä länge in pH
nallen/ til «hes wörckret lager them/ the rska vlhi stoor e-
lendigheel och ltjffzfara/ ty the see ingen wagh/och areo,
säkre för wildiur och jkogz Rsfware: Men the som vlhan

Q bsltnng
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batttingh framgiltt wandw pä sijn spndewagh/och försti,
ma sigh/ at tagha tilfiychl til )Esum Christum/ och lil at
sökia hoos honom sijns Sials rollgheee och samwetz weder,

"^^"'"' qweckelses herberge/ wedan tljdh ar och thel tilbiudes/ the
räkä vthi Ewigh Stälewäde och älendigheee t Ty the fin,
na intet meera Saligheetenes wagh/ vthan mäfie btifrva
vthi thet »ttersta mörckret ibland the Helweteo wlldiuren

i) /z. «"H mördarena / the oreena andar/ i alla Ewlgheel/ och al,
drigh fä see nsgot battringz dagzllws meera,

H"«" Wachtom ost fsrtp för spndennes mörcka och fprdsm-
meliga waghar/och wanorom. säsom-llusens rätta H-
gnaroch bör wcmdra.
lii. Huru Lärjungarna öfwergoswo fin Mck-

ftare lEsum Shnstum/och fiydde isra honom.
Ewangelisterna förmaia/ at nar staran hade omhwerfft och

/- Met lEsum/ eä öfwergofwo alle Lar/ungarnaho-
3°' nom och stydde. Och ther medh fulbordades/ lhelsom

HERren lijförenne sade: I theNftg Mattttie
ftolen l alla forargas pa Mlgh.

S.ärds,„ iarjungarnas affwijkande och fipchl W lEfu
Christo/ nar han bltff sangen i Ortegarden/ affmälas men-
nistiornas ostadigheet. Och sannas allla chee som Bawld

yi//6:,/. säger: lagh sade t MW hapenheet/ alla mennlffwr
gro löglzachttghe. iayungarna lofwadc alia tilförende/
sigh wlllq lngalunya forargas pa Ehrljium : Men nar the
sägho at han stulle bllfwa fangstat/ tä öfwergofwo the
«om alle/ och fiyvde lfrä honom : Tp the / gt
lhe pck ffulie bllfwa fangstave.

Sädan
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Sadan ostadigheet fins an idagh/ hoos otz mennistior/

a< nar ingen frestelse eller fara pä ftrde ar/ la are wtj frtj»
modige och dristige/ och säja medh Dawid/ at wtj stole al<
drigh omkulliggia: Men nar nägot fresielses wader blaas pa
otz/ ta fölstrackias wtj. Nar wal liljiar/ ls wilia alla wa-
ta bröder: Men när olpcka slär lil/ la wtjka! the aff, och 4»
iäla ingenstadz finna M tir gott at
erosta pa H H Nmn/ och lcke.förlala sigh pä
mennlMr.

Wtj see ock/ huru lätleligen ahsrare räkä i frefielse/ och
läla beweeka sigh lil affall ifra ssnningen/ nar eheras lärare
blifwa förfölgde. Sä gick thel lil medh lärjungarna/ när
iheras Mäsiare/ Chrisius bleff fangsiat, lä afföllo lhe alle.

Wtj ffole «cka Gudh/a« wära larare inlee sä
hafftigt förfölgde/ at wy ther igenom hafwa orsaat M ae
affalla vthi nägon frestelse eller wilfarelse. la/ wti ffole
eck bldia Gudh/ at han nädeligen wille vnna wära larare och
Forman sZdan fthdh/ hoos ost och wära effterkommande/ in
<il chm yllerfia dagen. ThennaPradlkningen kan ockfraM-
ställas; T. korlare Pred: säledes <,t ». Dcclar ftamMas
»thi hwarchera predik;

Then Mdra Pndikan lil.
ti x 77 u 3

lvlöt. 26. 14.1.uc, 22. tB. V.12.1eg.
staran och Aöfwitzmannen och Iu- l.

Mldarnas llenare eogo satt pa IHsum/ och
bundo
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bundo honom/ och ledde honom bort/ först tll
Hannam/ ly han warKaiphX Swaar/ hwilkeni
thet ahrel war öfwerste prester. Och
war then/som hade gifwit ludomen radet/ at
thet war nyttigt/at een menmstla dödde förfol-
ket. Mn en vnger man fölgde honom/ kladd
pa blotta Kroppen vtht itt linkladde. Och vn-
ge man grypo honom. Men han lätt sara lln-
klädet/ och kom vndan lfra them naken Ta led-
de the lEsum tll then öfwersta presten
pham/ther the strlfftlarde och äldsta försambla-
de woro.

il Och sölgde Simon Petrus lEsum/ och en
' annor Lärjunge/ then ftmma Larjungen war ran-

der medh öfwersta presten/och gtck m medhlE-su i öfwersta Prestens palatz. Men Petrus
siodh vthan for dörena. glck then andre Lar-
jungen vth/ som känder war medh öfwersta Pre-
sten/ och talade til dörewärdlnnan/ och hade pe-
trum m. een ttensteqwlnna fick see honom
filtlandes wldh lmset/ sagh hon pa honom ochft-
dhe: wast och medh lEsu aff Galtlea.Mn
han neekaoe för allom/ och sade f lagh tanner
honom MM/ ey Heller weet hwadh lu fager/ och
saglckhan vlhlgacoen/ochHamngool.Ca sporde

öfwersta
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öfwersta presten lEfum omhans Larjungar/
och om Hans lärdom. lEsus swarade honom.
lagh hafwer vppenbarltga talat för werldenne/
jagh hafwer altijdh lärdt lSvnagogon och iTem-
plet ther alla ludar lomma lllsamman/ochhem-
llgha hafwer jagh mtet talat. Hwq spör tu
mtgh i Gpor them til/ som hördt hafwa hwadh
jagh hafwer talat til them/ sij/ theweeta hwadh
jagh hafwer sagdt. Nar hatt thetta sadhe/ gaff
en aff Tienarena/ stm ther nar stodo/
Kindpust/ sajandes: Skalt tu sa swära öfwersta
presten. lEsuS swarade honom: hafwer jagh
Ma talat/ sa wilna omondt!: Men hafwer jagh
wal talat/ hwlj ftar tu mtgh i Och Hannassen-
de honom bundnan til öfwersta Presten Katpham.
Men Stmon Petrus stodh och wermde sigh med
Drengerna.och Venarena/som hade gtordt een
koleeld milt i palatzet/ ty thet war kalt. Ta sagh
honom een annor Tlensteqwtnna/ och sadhe ltl
them som ther när woro: Ohenne warockmedtz lE-su Nazareno. Ta sade the 11l honom: ast lcke tu
ock aff Hans Larjungar 5 aler nekade han och
swor/ jagh är thet lcke. Och ltzlet ther effter
mdh en tlma/ kom een annan och sannade thet
stmma/sa/gndes; wlsserltga äst tuocken affthem:

R Tp tu
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B) tu tist en Gallleest man/ och lltt tungsmaäl
tsqer tigh. Sade ock til honom öfwersta Pre-
stens Tienare/thens ftende/ sömPetrus hade hug-
gitora aff: Sagh jagh icke ttgh medh honom i öree-
garden Ta begyms han förbanna sigh och swä-
n'a/ jaghkcknner lcke thenna mgnnen ther i om
talen. Och i thee samma widh han an talade/
gool ater Hanan,

111. Och H E Nren wände sigh om / och saO
pa Petrum. Och la begynte Petrus lanckla pa
HERrans Ordh/ huru han honom stgdt hade:
Förr <ln Hanan haftver galat twa reesor/ stalt
tn tree resor neka migh. Och Petrus gick vch
och greel bitterligha.
Mcj hörde (Gudz vchwalde) i thenna sorsia pre-
ludas Ischsrioch hafwer kömmit til lEsum vthi
den/medh en bewapnat Skara/ til at omhwerfwa och
honom/och hnru lEsus hafwer förhallil sigh emoot ludam
och Hans mcdhfoliande hoop. Wh hslde ock/ hum )E-
-fus wart aff luda forrädd m?dh itt helfande och kyssande/
och aff Skaran öfwerfallen och grHpen/ och hum lEsus
hafwer förhalltt j?ch i. emoot Pettum/ som honom medh
Swardh förswaw wille och emoot sinä fimder/ som honom
grtjpg och fängsta wtlle/ och omsijder bortsöra til dödhen.

Vlhi thesse orde«?/ som nu aie vplasne aff »hen mdie
Achlen/ ft wtz medh Giwz lilhielp hyra/ l>mu.
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HTRren ChrMs är fangslader/ och buntnan borlförder
eil Staden Jerusalem/ föist vchi Hanne Hws/och sedän
til at Lxgwinergs hoos the öfwersta prefierna/ ther han
ock bleff aff fin tärjunge Petro z. äthstiNiga sangot försa,
kal/ hwllket försakande Petrus owstjder ängrade/ och greet
bitterliga ther öfwer.

wij wllie , -HNRrang t?c,mpn och l h««g ftuchtan/ pä thenna
Stundcnnc beirachta och ofwcrwZgha the orden som nu vpläsne n-

tridie Achten vchi Ghristi ptjn«s pistona/ och chet
vthi z. Deelar.

I. Huru HERren lEsuss bleff bunden i örte-
garden/ bortförd til the öfwersta presterna
och aff them fsrhörder.

11. Om Petri försakande och syndefall.
111. Om Petn änger och battringh.

Gudh regere ch medhsin H:Anda/ AlllM^

THctv i. Neelett.
Vthi thenna första deelen g«swe wy acht vpps.

I. Huru HERren ishrlstus bleff bundeu aff
Skaran/ för hwllkenEkara ludaswar anförareEwangellsten formalar / at Skaran och Höftvltzman-nen och ludarnas Benare wgo fatt pa lEsumpH
bundo honom. För tw<nnc orsaker stul bundo the HEr-nn lEsum.
l. At «he matte wara ches jakrare sm honsm at han icke

ssulle stippa pa ft -chten och vndkomma lhem pä waHhen:
Thtlföre sat« che P.md och Bojo» M Hans ofiMtza
hgnbFr.
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2. At the walle wara mpcket walkomme och behageligc

höos stna Hwsbönder och Förman/ nar the kommo och
he lil thew lEsum vchi Band sch Bojor förwaral.

Mr HERren Christus lal binda och fangsta fina he-
tigs och offyldigha hander/ vlhaffthen ogudachliga Skawn/
<H wille han ther medh Ma och oelala för chen Spndh/som
wära försia Föraldrar Adam och Ewa bedrifwe/ nar the
vthrachte Una hander/ nl at tagha aff «het förbudne llsras

<?<?».z.<l. frucht vthi Paradtjsens tusigärd. la/ han wille ock ther
medh betala för the margfalliga spnder/ som har i werlden,
ne bedrifwas medh mennistiornas hander/ som ar; göra

2<s. j>. gha och bortstiala andras Godz och penningar: Drapa then
zs. ostpldha: Sia och illa lrachtcra the alendiga: Sparc»

handerna ffra sitt befalle arbete/ etc. Nu wille HERren
lEsus Chrijins lala fängsla och HZrdt binda sijna heliga

G,././/, och ostpldigha Händer/ pH th t at Adam och Ewa sampl

6. der h,fwa/ icke stulle medh Hclwetes Bnnd bliflVa bundne
tilhander och föller/ och kasiave vthi chel pttersta msrckrtt/

/,-. ther graat och tandasnisl.m M wam förvlhM anda^
Tr6st. Thetta lander osi lil stoor Trosi emool Sathan / «at

G /H.- <?. h<,lf wil förffrackia off medh Hrlweles Bandh och Dödsens
Snaror/ at HERren Chrijkus/ som hafwer taghit pä sigh
wär snndebörda/ hsn h>ifwcr ocf pa M tagil the Bandh
och Bojsr/ ssm wtj medh wära spnder hadc förtient at bm-
das medh och saledcs hafwer han giordt off ftH therfsre.

WE ffole wachta ost / at wtj. lcke medh wära grofw<j,
öfwcrtmoelser/ pa nytt igcn förliena och foror-

sala. Bijnd och Mdömelscns öswer oss/-
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cher ifra HERren Chrisius/medh sitt lgdande/ ch be-
frijal hafwer.
ii. Huru lEsus bleff ledder/ först /-ö.,/:^

til öfwersie Prestens Swarfader/Hannam (och sedhan til c./F,
Caipham/ hwilken hade gifwil Rädh/ at lhel war nptligt /<?/).//./<?

at en mennistia stulle dös för folckel) Til thenna Caipham
leddes han ifra Hanna hwilken ta war öfwersie Presien / f 57.
cher the striffllärda och aidsia församlade woro. ' ,4.

Mr HERren Chrifius lat leda och slava M vthaff ;z.
then ogudachtiga Skaran/ «frä thel ena Nummet til lhel an, 22:
dra/ ifra örlegarden til Hannani/ ifrä Hanna til Caipham/
och omjljder til Pilatuin och Herodem/ och säledes mäsie wara s.«rdon,.

mhi förachteligh fiychtigheel/ ifrä chenena orlen til then andra
la wille han förwärfwa otz (som för wära synder stul wore
fipchtighe ifra Paradljset) ingängh och stadigh boningh vthi
sins faders huus i Hlmmelm clc.

Thet iänder ch til sioor Tröst/emoot then osiadigheet/
som wtj hafwe har i werldenne/ lher wtj are fremmande och ,

hchve ingen warachligh stadh. la/ wtj are vchdrlffne/ medh
wära första föraldrar / ifrä then Paradtjsglädien/ som the ha,
de för Spndafallet/och mäsie warampcken moottgang/jem-
mer och nödh vnderkasiade/ vthi thenna wär tandftpchtig,
heet i werldenne. Wär trösi ther emool ar lhel /at HER-
ren Chnstus hafwer wedh sijn fiychtigheel/ och thct förachtsom han leedh/ welat hielpa cH til «he himmelffa bonlngarna vthi r./-,

sins faders huus/ cher wtj stadigt stole fä blifwa/ vthi ahra '

'

och herligheel / vthi. Frljdh och Roligheet/ förvlhan anda.
."

missgarningar/ vlhesluee ost stefwa/ ifra «he himmelsta frögdeful-
b bonmgar/som Chrijius medhM ltjdande ost förwarswat/
wOl. och öpnat H.Unr/ .'c. M.Hu-
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lii. Huru som en vnger man hafwer fölge IE-

. sum/ then ther war kladd pä blotta Kroppen vthi i« ltjn^
klade. Mr nu the som ledde lEsum/ sägo honom fölia,

' grtjoo the effter honom/ men han lal ltjnkladet ( hwilket the
Hollo fafi vlhimedh handerna) fara/ och kom vndan ifrä
them naken.

s,grdon». Säsom then vngemannen lal fara si« och kom
naken vudan/ ifrä then ogudachtige Skaran/ som wille haffua
honom i jm hoop : Altsä/ när the ogudachliga werldennes
Barn och ffalkar/ hwilta are «l een stoor Skara/ wllia loc-
ka ost til sigh/ och göra ojj deelachtigha aff sisn ondlka och

/- ogudachtlgheet/ tä stole wlj sltjla H ifrä them/ och Hälli,
«H lil Gudh och Hans ordh/ och haller mistä godz och tlader/
ja thff och Blobh /.an at wlj stulle inmangia vthi lheras
hoop och afftraoa ifta Gudh och Hans fruchtan. Sa gior^
de then Gudhfruchlige Joseph/ nar then oluchtlge qwinnan/
Poiiphars Husiru/ wille locka och dnigha honom 11l at be,

c? « ?a- dnffua svndh och olucht medh sigh/ ta lal han haller famM
Mantel / och lät sallia sigh vth, ilt härdl fangelse/ an at

11-röst. han wille samlpckia lil synden.
/o- la/ om nH mistä nagot för war Gudzfmchlan stul /t»

F<>. hafwe wtj then Trosien/ at lhel stal blifwa of) rljkcllga weder-

e/, effter Chrjsii löfftc. S« bleff Joseph wäl lönler för sijn
Gudhfruchtlgheet. Altsä/ then som siadigt haller llgh til

2j>- Gudh och Hans ordh/ och ar lrofajt tn lil döden/ honom wil
Gudh glfwa llffzens Krono.

)§>. IV. Huru lEsus bleff förhörder
"?. aff öfwnstt, prcsten/ om jum Lar/ungar och om
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Nar HERren lEsus bleff förhörder om sijn lara/och

saledes beffylter aff sinä fienner/ säsom en falst larare och
vprorilker emoot Gudh och öfwerheeten/ tä masie han be,
<ala och lijda för then syndh/ som wära sorsia föwldrar be-
drifwe i Paradtjset/ nar the woro olpdigha emoot Gudh/
och siodo effter at warda lijka whja medh honom / säle-
des pa vpwrifft wtjs satte sigh vp emoot Gudh och Hans
ordh'/ högheet och ahm. wllle> HERren Chrifius/som
ostyldigh war / lljda och pora sadana bestyldningar och klago-
nM emoot sigh/aff then öfwersta Presicn och andra sinäfiem
der pä «het at Adam och Ewa/ sampt wlj som lheras Barn
äre/stulle blifwa ftlj för the beffvlningar och Klagomaal/
som wH hafwe förstpldt at och hsra/ för war olpdna/
pä then yllersia dagcn/ sör Gudz Dom / eck sedän i. alla
Ewighee,. ele.

Thetla lander H til stcor Tröst emoot Dicfwulen /
«-">''

Synden och lagsens strengheel/ som wara hafftlKs
ee are/ Theras Klagomääl gallcr intet emoot ol): Tv Chm
fiu> hafwer offyldigt lätit bistylla och anklaga sigh/ för wära
M!i)garmngar ffu!/ pa thtt stole blifwa vlhkorade och ral,
ftrliga. Cherföre m» wlj tm saja medh Panlo: Htvtl-
ken wil beklagha chem som Gudh haftver vthko-
rae Gudh ar then som rätlserdlgar/ elc. War
beklagare ar förkafiat/ ett.

Wlj stole wachta at wlj icke medh och
ta spnder/ olydna och nHgarningar/ fsrorsaka wara mool,

fianbares och fienders rätlmatiga Klagomääl och beffplmn,
gar emoot pa Domedaghen / vthan heNer mcdh en san
boolferdigheet beweeka Gudh ltl at wara wär förswatare/
emoot Salhan och Hans omna sndar»



Then z. Pledik;
V. IZsu Ohrisit Swar/ när han bleff för-

, hsrder om sinä tarjungar och sijn lärdom. Ewangellsteu
""'"'"formalar, at HERren Chnsius hafwer sälcdes swaral

tillhenöfwerstaPrestens Sporsmal: Jagh hafwer dp-
penbarliga talat för werldenne: 3agh hafwer al-
tljdh lärdl i Synagogon och i etc.

». Nar HERren Chtifiu» beroopade M pä sinä ähöra,
re/ och sadesigh hafwa vppenbarliga lärdt them/ och the
stulle gifwa wiltnesbyrdh om Hans lara/ at hon war rätt
och oförfalstal/ tä gaff han ttlkänUti/ huruledes Gudz ord
bsörpredikas/ namliga/ icke vchi löndom/ vchan
liga vlhi församblingen/ ja at alla bäde larda och olarda
te fa höra thet/ och blifwa ther vthaff vnderwisie lil falig»
heelen. la/ the som ordel höra/ stola ock befttjla sish om
at lara/ minnas och kunna thet/ och weeta at göra chcrföre
beffedh/nar the blifwa tiifräghade/ sasom Christus saghett
Spör them tll/som hördt hafwa hwadh jagh haft
wer mlat tll them : St// the weelg hwad jagh
hafwer stgdt. Therfore' stal hwar och en Christel, sH
gä i Kprckian och höra predikan/ at han ma wetta och kun,
na gora beffedh therfore medh ttjdhen/ hwadh han hafwer
hördt och lärdt aff sinä predikanter. Sadana achlsamma
öhörare hadhe Paulus vchi Berrhea : the anamma-
de ordet ganssaMllellga/ alla dagar Mandes l
strtfflerna/ om thet ock sa hade sigh. OH sadana

I.»-. //.achlsamma ahsrare kallar YERnn Chnjius Sallgha/
2F. ftm hora Gudz ord och gsmma thet.Kärdom. HERren Christus blifftilflWt vm sinä larjungar/

la legh
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eä tegh han siilla/ och swawde inlet ther til. Chet giorde
han / pä chet at iarjungarna som swaghe och försträckte wo-
te/ icke ffulle bllfwa och härdl tillalle/ och säle,
des raaka vchi och Smlcwädhe/ hoos the öfwersta Pre-
sierna. Allsä w»l»e HERnn Chrifius medh sitt stille ttjgan-
de, om them/ bestpdda/ föuwala och fttdhkalla lhem / lftH
fahrligheet / frestelse och S«älewade/ och säledes bewtste
han sijn troofajtheet emoot them. Säledes handlat HER< /.t7^./«
»en Gudh medh osi stna Barn an idagh han weet wal at //.

Wtz are swaghe/ förstmckte och oförmogne/ til at förmmma
nägon swar frestelsc och anftchtninsh/ och thcrföre stonar
han otz för säoant.

Thet lander til sioor Trost emoot wara machtigaoch Tr<ssi.
lWlga fimder/ Dlefwulen och Hans anhangh/the wlllagar,
Na fresta/ förstractta/ förjiööra och i grund förderfwa ch:
Men the kunna chet intel gora: Cp YERren Gudh för-swarar och bctäckr H mcdh sinä Kledrar/ och wart Hopp
ar vnder Hans wmg.r. Therföre warder ost,n«et ondlwes "'

perfarandes/ och ingen plagha stal nalkas war Hpddo.
Ksr sadant gott och trygt beffydd stole wtj wara Gudj

tacksamme/ berömma Hans godheet/ ochsaja merh Dawld:
A hum dyyr ar tljn godheet Gudh/atmenm-Azs.-F.
sttors Vam ttöst hafwa önder ttjna WlngcirS
siugga.
vi. Huru en obcstfdeligh pienan haswergif-^^.^

Mt lEjU en förmälor/ at
t»ar Chrljiuo hade bewpat jgh pa sinu ahörare/
a<the ma«te wceta .ch nlma/hw.dp hcm h oe larot och ta-
iat för thM PpMbmligo. ta guff eu ajf elenurena/

<i2 M
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söm lher nar stodo/IZsu en Kmdpust/schandeSt
stalt lu sa swara öfwersta presten i

3.ssrdsm. Sasom HERren Christus icke kunfte tola then öfwer-
fia Prestenow/ och Hans obesteoeliga Tienare til behagh/ när
han sade sanningen/ vthan fic? en Kindpusi til löon chctfo,
te; Allsa hander thet rattsinmgom annu i werft
benne / the kunna intet tala werldennes barnow til behssgs-/
nar the predika och fsrkunna Gudz orth scm thel M böör/
vthan the rääka ther igenom vthi lheras ogunfi / haat ochfömpck. la/ nar Predikanterna medh aliwar siraffa och
ogilla synden/ söm lager öftvethanden hoos maftga menni-
stlo«/ la blifwa the beffplla / at the hafwa lalal sinä ahöra-
tes ahra förnar. Och oansedl the lcke blifwa vppenbarllF
ga öfwerfalne medh hugg och stagh/ aff sinä mootwlliogo
ähörare/ sa mäfie the doch offm lijda aff lhem sadan för-
smadelse/ sädant haat och forlrpck/ at thet är werre an Kind,
pnstar/ hugg och stagh.

Mcn när rattssnniga tarare blifwa sa illa lsnle/ ässss,
tia ähörare/ la Ma the Trösta sigh medh «het som Christus
säger: Saltghe ären // nar mennistlorna föl smada
och förfölia tder/ och M alt ondt emooe lder/lsu-
gandes för minä stul t Gliidiens och ftögden l-
der/ tp ldor löön ar stoor l himmeten. Förtp the
hafwa sammalunda förfölgt PwphelttM/sonchaf-
wa warit för ider.

56rma- Wachle sigh hwar och en Christel! menniffia foe obe«/!«?'n- lkedeligheee emoot fina trogna iawre: lp then som lhem
' förachtar/ haalar/ förttpcker och försmsdcr/ hm fsrachtarGOH sielff ttc.

138
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VII. Hmuledes OERren lEsuS hafwer vp-
taglt Aenarens obestedellga gtirningh. EwangA „

fien förwalar / at nar gaff lEsu en Kindpust/ tä '

hafwer han sagdl: hafwer jagh llla talat/ sa wlltna
om ondt: men hafwer jagh wäl talat/HM M
tumigh!

Theraffat HERren Chrisius icke altijdh <egh Ma?lat KZchsn,.
siä sigh och bewtjste sin tolemodighcet / vthan ock
dom förswarade sigh/ säjandes : hafwer jagh llla talat/sa wlttna om ondt: men hafwer jagh wtil talat/
hwy fiar tn Mlghi larde han medh sitt E,eckpel/hll-
W man stal rätl förfiä thel som han hafwer sagdl: j stg^
len tcke sta thet onda emool: vthan lir thet sa/ at
nckgor siar tigh widthet högraKmdbeenet/sa wandt
honom ock thet andra tll. ?p oansedt man stal medh "'

tolamodh ltjda oralt/ hugg och siagh/ nar man Mlel kan vnd- "'

siippa/ och stal lcke gifwa hugg för hugg/ eller bannor för
bannor/ och hampnas sigh s,elff: Sä ar doch icke fsrbu-
dit/ at vppenbara sijn ostpldigheet/ säsom Petrus sager:
Ingen lbland lder lqde sasom en mördare/ tluff/
lligarnlngzman/ eller som then ther trader tn i
ens annars embete. Allsa mä mgen läm angrijpa sile
goda och ahrliga nampn och rpchte/ och medh stllla than-
de lllstaoia thet at stälnma och förkleena. Ep Heller mä
Man lata ostplblgt och odlUigt sla och illä sara medh sin
Kwop och sin, lemmar: mhan sadant förhindra/ och we>
derMa ps tjlbölliglt jatt/ genom werldzligh öfwerheetz

S 9 straffan-
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«. straffande / hwilken Gudh hafwer/ lhem ondom

iil straff/ och them godom til bessärm och förswar<
Besynncrliga maste tärare w.,chta sigh/ at the icle medh

fiillachande ltjda och samtpckia/ al Gudh/ Hans ordh eller
/.-> predikoEmbelet blifwer försmaoat och bespoltal/ vthan the

2.^/^.2-ffola vppenbarliga och medh alfwar förswara Guvz ahra
in til dödhen/ sirassmdes them som emootsta. Es hafwer

M.<5.-4?. Chrisius giordl. Sa giorde o H Paulus/ elc.

'^hcN2.Mcclctt.
Vthi thenna anora deelen gifwe wtj achl vppä.

I. Orftken och tiliMt/ hwar tgenom Petrus
kom ther til / at han sa grufwellga syndade och
förfish sigh. Ewangclistewa förmala/ at Petws sawt

.en annan tarjunge/ hwilken harickenampnes/ hafwafölsF
"' medh Skamn/ som hade grtjpit lEsum i Ottegärden.Och

'/' nar lEsus leddes vthu HannZe huus/ borl Caipham/
"

ther the Phariseer/ Skrifftlärde och Hdsta medh sinä oKUd^
7 achliga och obestedeliga Tienare församblades: lä hafwer

ock Petrus begifwit sigh ttjl/ och wande intet igen förr/
an han kom in i Palatzet/ och satte M ther ibland then o,
glldachtlga hospen/ hwilket stedde genow chens andra lan>
jungens besialningh/ som war kander medh öfmrsia Pte>
sien/ säsom ther om formalas i T^ten.

När Petrus kom v.thi selffap och vmgange medh lhel,
ogudachtige hoopen/ som war församblat vthi lhens öfwekF
fia Prestens Patatz, och gaff i fawlaal medh itt ondt
panst/ ta raäkade han vthi itt glufweligit och fötstmckltß
gil spndchll/ hwjlktt jcke hade haM honom/ em han hade

wariz
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warit ifrä chem / och icke inmangl M ' lhews vmgänge
och sammal. Här aff synes / huru högeliga thet ar aff ns<
den/ at wij hwar i sin stadh wachte osi för orsaak och lilfal,
le li! synden/ pä thet wl) icke mätle räkä vthi sielfwe syn,
den och nuMarningen. Om Dina hade lälil sitt olljdiga
spassmmde bcstä/ och hallet sigh lfrä Sichems vmgänge och
simtaal/ tä hade hon icke räkät vchi then iast och odygd/ .

soin hon bedress/ th?r igcnom mpcket ondt förorsakades.
Mr Joseph week lfm then odpgdesamma qwinnan Poti-
phars Hustm/ ftydde hennes vmgange och neekade lil hew
nes ffanlW brgaran/ tä bleff han ftlj för thet onda / och
then ftoora spnden/ som hon hade achtal dwgha honom til. "'

lllherföre stole wh fiy ondt säistap / och wachta ost för
tilfalle til synden/ pä thet mätte wara och bllfwa obesmitF
tade aff synden/och frtje för thet snda som spnden hafwer
wedh sigh.

11. Sielswe syndefallet/ lher medh Petrus ja
grufwellga syndade och försagh sigh. Pelti spnde-
f.<u angick pä tregglchanda satt.

i. Fölst syndade Petrus i thet/ at han förneekade sitt
fiare Chnstum lEsum/ och sade figh inlel kanna honom/
eller wceta hwadh thet war/ son» «ienstaqwinnan sadhe/ttat
hon lalade om/ at hsn stulle wara lEsu tarjunge. /^.

2. Sedän syndade han i thet/ at han medh en Eedh I.»?. 2«
träfftade sitt förneckande/ och swor sigh icke wara Hans lar-
junge/ och saledes syndade grofware. /o/b,,^,^
z. Ther naji syndade han aldragrufwellgafi och forffracke>

ligast i thet/ at han begynle sörbanna sigh och önsta sighbore
iftäGudhoch alt thet h.ligt war/och i fördomelsentilttjff
och Siäl/ om han kande mannen/ sm hwilken the lalade.

E llj Mhaff
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särdsm. l. Vchaff Apofielens Petti srnfweliga syndefal/ see och
förnimme wtz/ at «het star icke hoos mennistian och i hennes
kraffler eller wilie/ at behalla Gudz Nadh/ och wara
frij för spndefall, ehuru fioor gsfwa och starck lroo menni-
Dan hafwa kan. Petrus hade förnamliga gafwor och een
starck <roo/ sasom Hans bekanneise om Christo lhet mhwiste/
nar han ftde: äst Ohrlstuss lefwandeS Glldz
Son. Tu hafwer Ewtga LEsens Ordh.

K/„tt./4: al ga vä watnet. Han war icke ltltet nar han
lofwade sigh wilia gä medh Christo i dödhen: Doch lijk-

26/ läkade han vlhi ilt grufweligit spndefall. Allsa stnr
N» wär siarckheet lcke hoos eller i ost stelfwa/ vthan vthi HE R,

,. ranom Guvi och i Hans starckheetz macht. The Slwßrs,
woro sa starcka/ stadlgc» och frtjmodiga/ at the haller

late martera stgh/an at the stulle eller willerchka tfrä stnaFa-
dcrs iagh. Prophelen Daniel lat sigh häller inkasta l ie-
Atulan/ än at han wille falla ifra then ratla Religionen.

diga starcka och stadige woro the icke aff sigh stelfwa/ v-
'(-"'"''ihan aff HERranom Gudhi/ som medh stjn Krafft war

machtigh vthl them/ som aff M stelfwa woro swaghe.

Nu ar icke Apostelen Petrus/ medh stlt förffrackelt>
ga spndefall/thet eendaste Eremplet/ til sadan mcnnlstllgh
swagheet och ostadigheet: «p wtj sinne vlhi stl,ffen/at mätl<
ga anora hellga och högt vplyste/ hafwa fallet och grofft föft
sedt sigh. Adam och Ewa wore vthan spnvh/ doch folio

6e». /.- che lhel vchi genom Sachans iliijiisheel. Aaron war Guvz
öfwer-
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öfwerste Prest/ dock föll han lii assgudech. DawiV war ".-

Gudi förordnat tll En Konungh öfwer Gudz egit folck
och war en man effier.Gudz hierta/ doch bedreffhan Hoor
medh V«V Husiru/ och drap Vriam medh
nas swerdh/ pa itt fönadelizit satl/ och racknade folcklt e-
mool Gndz wilie.

Therföre stole wtj lara kanna wära menliistliga swag-
hceter, ftel och brister/ och icke drista pa Nagra wara egna
Kraffter vt )an pä Gudh/ ochmedh fruchlanochbafwan/öfwer
lvära jwagheeler/ sökla siarckheet och war saligheel hoos
Gudh/ och hietteligen bidia Gudh bewara ost/ at wh icke k'
lnatte faÄa vlhi nagon grooff synd och mistgäminO.

2. Nar Petrus begynle engang til st förneeka Chrjsiuw/ /H//.^:/2.
och sade: lagh kanner honom Mtet/ ey Heller weet s.ärdcm.
hwadh tu säger / sH wande han lttlet igen lher medh/
vlh m omsijver swor och förbannade sigh ther pä/ at
war Christi tarjunge/ eller kande honom. Msä ar thee
syndennes art och Natur/ at chen som begynner vwgästhet
m dh/ och bedrifwa hmne/ och soler figh en ganA cher ve>
<hi/ han slippcr icke latleliga ther ifra/ ey Heller kan han
wända igen förr/ an han rakar »Ua vih therföre. Sä gick
thct medh Pelw/ HM föll alt diupare in vchi syndennes dpy
och ttack/ nar han en gang begpnte at inlata M medh hen«
ne. Nar Sathan fick sä wtjda jalla Pelrum/ at han kom
honom eil at förneeka stn Mastare/ lä kom han honom
cher effler til at swaria och förbanna sigh sielff.

Allsä/ the som Uta sigh aff Sathan öfwerwinna/ fan-
ga och föra til spnden och ogudachligheelen/ the siippa ic-
ke lätteliga vlhur Hans bandh: vlhan the bedrtjfwa then ena
sunden P« lhm andra/ ja then ena grofware «n then andra/

ochfs
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och fä omfijder lufi ul at lefwa i spnden/ nar the bllffua
waane thcr widh/ etc.

<l<k«,a- Therfsre stole wtj wachta ost /at wtj ic?e begynna lil
«l?gh. at öfwa och sola ol) i nagon sondh/ pä thet wtj icke mä«e

bliffua ther vthi fängne, «I at wam syndennes och Sa,
lhans Tralar. )a, wlj stole ock besinna/ at thee ar ilt

syndestriff at »mee kunna wända lgen aff spn,
dLNne, sisom thet ock handc Pharaoni Kon. i Egnplen/ och
therföre ffole wtj la mycket ftljtcllg ne wachta otz för synoet, /
sch bidia Gudh bewara oj) för Sathans lWlgheet.

3. Vchaff thet, at Petrus bleff sa offta och harot anfech,
<at/ aff ächjWlga Personer/ och blrff voch «cte öffuerfal-
len/ grljpen eller iua medfaren / see wtj hmu HERren
Christus mllt vthi sijn sörnedringh/ war machtigh til at be>
ssyddaoch förswara jm tarjunge ochförhindra jina och hsns
fiender, at the intet finge tllfoga honom nagot föroerff.
Allsa ar HE Rren Chnttus an »dagh machtigh/ 11l at be,
Wara och förswara H" församblmgh/ at HelweteS P0r-

z,,,.. tar stola lcke wara henne öfwermachttge/ oansede
'

hon bllffuer offta hardt nogh anftchtat, aff Dlcffuulen och
tpranner l werloenne.

4. Vthaff lhel / at Petrus rakade vthi itt sa gmstueilgit
s"rd«m. Hans Mäftcre Chrllius blcff hamt/ fölfolgd

och fängsiat/ jee wc, huru farllgit och stadeilglt chel är för a-
hovarena/at chcras lärare ollffua förtryctte och M medp f,me.
Therfsre stoic wlj bidia Gu?h at han nadeligen wcke de-
Mrc, och förlkona wara för haatare och förföliare,
pH thet wlj ocf mätte wara frij för groffua jpnoefali och
affwljkanoe lfrä Sanningen.
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AheN3. Neelen.
VHi thenna Tridie teelen gifwe wy scht vpps.

I. Genom hwadh medel Petrus kom tll at gö-
ta boot och btittnngh.
i. Thet fsrsta medelel «l Petti batlringh och omwandel-

se/ war ilt dubbelt Haneroop. Ewangeltsierna
at nar Petrus hade neekat för allom/ och sagdl sigh inlel
kanna lEsum/eller weeta hwadh Tienfiaqwinnan sade
honom /tä hafwer Hanan galit förfiegängen. Sedän nar
Petws hade neekat sigh rcara lEsu Chnsii tarjunge/ och
bekrafftat sitl neekande medh en Eedh. Och wnMe/ nar
han hade förbannat sigh och sworit/ at han icke kande IE- ""-^

sun,/ om hwiiken tä talades för honow/ tä hafwer Hanan
ggllt anvra gangen. Om thetta dubble Hanaroopet talade
Chnsius «lförenne för Petro / sajandes t SaNNerllga
sager jagh llgh/ idagh i thenna nalt/ sörränHa-
nan hafwer twa reejor galit/ stalt lu lree reesor
försaka migh.

Säsom Petrus bleff vpwäckt 11l sinä spnders kansio/ s.ärdsn,'.
genom ilt dubbelt Haneroop/ säsom Ewangelisterna förma-
la: Altsä vpwäcker HERren Gudh /an idagh/ mennistior- //.

na ifrä syndennes Sömpn/ medh tweggiehanda siagz roop/
hwllka 2. roop han lil sondares vpwackiande i M werlden, 72.
ncs ltjder brukat hafwer.

Thct första roopet angär genom Predikanter och tara-
te/ medh iagsens Prcdikande. sll at sä roopa medh tagh-
sens predikande/ vthan försummelse och förftrackelse/ förma-
nar Gudh.alia Predikanler och iarare/ sajandes l

T ttöjw
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trssteliga/ spar icke/vphciff Wa Röst sasom en
Basun/ och förkunna mino folcke theras öfwer-

e/ //.' /. trädelse/ och Jacobshlms theras Synder. Icem,
genom Apostelm Paulum/steer ock ftmma Gudz befalnmg:

Ordet/ Hall vppa/ i lqdh och t otijdh/
«. straffa/ trugha och fsrmana/ medh att sachtmo-

digheec och lärdom.
Sädant tagzens roop ar Kasstigt/ icke allenast til at

vpwackia syndaren vthaff syndennes Sömpn, vlhan ock 11l
ae sondersiä och förkrossa the härda och forstäclade Hierla/sasom en Hammar sörderslar Bergh och saledes blifwer ta^

, gen/medh sittroop, en tuchtemesiare til Chrifium. Medh
<?//2/sädanl tagzens roop vpwächte Gudh Dawid vthaff svnde,

,' sömpnen/ genom Prophelen Nathan/ och giorde Hans hiett
" sä försträckt och ssnderkrossu, at Dawid hafwer Nagat

<her öfwer och sagdt: stott äro fastnal l Mlgh/
och lG hand trycker migh. ckr imet hel-
bregda pa min Kropp for titt hoot stul: och m-

l/ 3. gen fttjdh är i minom beenom för minä synder
stul/elc.

Thel andra roopet angär genom ängefi och bedröfwel-
st/ olycka/ kors och mootgängh, hwilket HERren Gudh
janoer syndarom lilhanda/ ther medh at vpwackia them
aff spnvennes Sömpn. Sädam
och moolgängzroop/ fsrnimmer syndaren:

'
' nar Hanan gool lridie gängen/ och han begynte länckia pH

Christj Ildh och sill egit grusiykliga spndefall.lttmDawid,
när
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nar han sade: lagh hoswer syNdat tNWOt HE R-
ranom. Vi6: ?sglm. ?»nitcnti2!eB.

Vnderttlden vthn ertes pä kroppen/ med fiuk-
dom/ warck och wedermöda/ medh hunger och dyr «tjdh/frofi
och Nakenheet/ Krygh/ Blcdzvlhgiutelse/ Fängelseochtandz,

etc. Nar wtj nu förnimma sädana Gudzroop/
fow nu omtalle are/ och wtj blifwe ther medh kallade tilmngh.
boot och bättringh, vpwäckte ifrä war syndesömpn / la stole
wh icle wara olydige sasom Pharao/ vthan wtj ffole waka 6^</./4;
vp/ och gsm en sann boot och batlringh/ och medhDawid
sa>: wq haswe syndal emoot HERranom.
medh Petro grata bltttrllga öfwer wara spnder. "'

och medh Pub.lcanen sla osi för wärl Bröst och saja: "'^'

Mdh mistunde sigh öfwer op fattlga syndare.
2. Thet anvra medelei tll Pecri battringh och omwandel,

„

se/ war HERrens lEsu Chri»il pästädande. Emangelisien
förmalar/ al nar Peeruo hadhe trrdie gängen förneekal IE- '

sum Chrifium/ och Hanan hade andre gangen galit/lähaf-
wer HERren lEsus wandt M lil Petrum/ och fedt ps
honom.Nar HERren Chnsius wande figh til Petrum/och Kärd«M
sägh Pä honom/ tä lae han förnimma sljn ovtMjellga fioo-
t« Nädh och emoot honom. la/ thet at
vnverllgit och bäde för Änglar och menni-
ssior/ at HERren C HRlftns (nar han stodh för lsgnachli-
ga anklagare/ falffa Mltne och oralträdigha Domare/ ledh
orall vthi sljna Bojor/ vlcff blspoltat/ begabbat/ tindpujial
och stagen för P«r, och menmftiors spnder stul/ och

W la tl; Petro/ Wdh grufrpeligit swä-
T? yqnys
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rjande och bannande förneekat och försakat) kuttde medh
sinä Barmhettigheetz özsn wanda sigh til Pelrum. O hwad
för en grundlöös Nädebrunn war tä lEsu Chrifii hiettä
för Petro.

Thenna lEsu Chrifii Nädh och Barmhertisheel
de Petrus lä gansta wal: 3y hade honom la vthi

/.»c. iz; st<e Säll/ til at sälla honom säsom Hwete. Tä war Pe,
3/. trus fiadder vnder sifnßlpyswara syndabprdo/ och vthi för-
z- /. ffrackckgh sngesi och bedröfwelsev ft at han greel bilterliga.

/.»c. 22.- Tä tanckte han vlhan lwtfwe! widh sigh fielff: EmedaN
jagh arme menmstia hafwer wedersakae min
MRre och Mckstare lEsumFhrlstum formen-
nlsttom/ ly warder ock han migh wederftkandes
för fin Fader/ som ar l himmeten. Ta biifwade
Hans hterea/ Hans krafft hade honom förlätit/och
Hans ögons tms war icke när tzonolm

Sasom nu HERren Christus täncktt pä Petwtn/ Nar
han vthi en sadan fioor Sialewadhe siadder war/ wände
site bltzda Ansichte til honom/och lal honom see och förnim,
ma itt klarl steen affsijn Nadh och Barmhrrllsheet/ ho-
nom til Trsst och hugswalelse vlhi Hans ffoora ängefi och
bebröfwelse: aIA ar han milo/ nadigh och barmhertigh e-
mooi alla fattiga spndare/ som sinä spnder ängra och bekanF
»a aff hiellal / och förstrackas för Gudz wrede och lhen E-
wiga fördömelsen. Hanwander sinä barmherligheetz ögon
<il them i «hcras bedrofwelfts tijdh/ medh thenna liufiigha
kallelsen: kommer til Mlgh i alla/ som mbttenoch
gren belwgade/ jach wil wederqweckm ldtzer.

Och
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Och säledes blifwa the bedröfwade salige: ly the fa hug-
stvalelse.

Thetla ffal wara alla bootferdigas Tröfi och Sielewe- Trsst.
derqweckclse/ al HERrcn Chriftus tancker pä them/ och
eilbluver them siinä Nädh och Barmhertigheel/ Svndemas
förlälelse och Ewigh Saligheel.

Therföre/.Emedan Gudz och lEsn Chrifi, Nadh och
Barmhejtigheel/ lilbiudz ost dageliga/ vchi Ewangelio och mngh.
predikoEmbelel: Tp stole wh sädana adla lilbudna statler
icke förachta/ fäsom ludas giorde/ vlhan Heller medh Pelw /

Paulo/ Maria Magdalena och then bootferdiga Röfwa,
ten/ them sökia och annamma/ ost lil Ewigh walferdh och
Saligheel. Säsom Gudh oj; ther lil genom Pwphelen
fsrmanar/ sajandes: Söker HHRMNOM medaN
man kan sinna honom/ akaller honom medan han
när är. ?hen oglldachtige sswergifwe fi/n wäg/
och syndaren sijna eanckar/ och omwcinde sigh til
HcLßran/ sa ftrbarmar han sigh öswer honom/
och tlt war.Gudh: Ty när honom lir mpcken
förlälelse.

11. Petri bättrmgh och omwckndelse ifra sitt
syndefal.
i. Fsrst hafwer Petrus begvttt tanckia pä HERrens

Chysii Ordh/ huru han honom sagdt hade: Korr
Hanan hafwer galet twa resor/ stMtu tree re-
for neeka Mlgh. la/ Petrus päminle sigh ock (vlhan FO.Z4.
twifwel) och besinnade stgh/huru grufweliga han hade spn-
lm och fM/l thet/ m han icke allenaji hade öfwergifwltsin

godhe
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godhe Mafiare/ fömeekat sigh wara Hans tärjunge ellei?
kanna honom/ och saledes giordt sigh lil en meencdare och
ordlöös emoot Chrtftum: vchan ock sworit och förbannat
sigh «her pä/ at han icke kande honom. Sädant hafwer
Petrus tanckt vppä medh stoor försträckelse och hiereans
bafwande.,

2. Sedän hafwer Petrus begynt at grsta bitterligha/ösi
wer sin begängne syndh och grufweligha ehel»
medh han bewWe figh hierleliga ängra och tpcfia llla wara
at han sä grofft hade spndal och försedt sigh.

z. Siff hafwer Petrus gält vth/ iftF then ogudachlM
hoopen/ hoos hwilken hoop han sish illa försedt och grufwkF
liga sallit hade.

<,. z i. Säsom Pelws «anckle pa HERrens Chrifit ordh/ ochs«rv""- PZ grufweliga syndafall: Altsä stole ock pa>
Minna ost Gudz ordh/ Bodh och befalninghar/ och nwsakt,
hoos ost sielftva/ huw hafwa lefwat och sialt effler
Gudz wilia och befalningh, päminnandes ch medh bafwa«F
de och förstrackt hiettä/ at wtj hafwe i mängahanda matto
jyndal och brvtit emoot Gudz Bodh och bcfalnmgar/ och
ther medh förstpldt och dragit öfwcr ost Hans wredc och
onsde/ timmellga straff/ och en Cwigh om Gudh

handla medh ost cff«er wär förtiensi.
Z. lhet andrs stole wtj medh Petro billerliga begrala/

och "ff hiertal sMa waw begängna spnver och
«inghar.

z. Äl thel lridie/ säsom Petrus gick vch
fiens palatz/ och affsöndrade sigh »frä «hen onda och
achtlga hoopen/meoh hlvllken han cher en ttjdh hade hafft vm-
KslM M »il grullvellgtt spndeM och lioolchisklrade och
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wille icke längre wara i the ogudachtiga svndares vmgange,
Sedän han kande sijna synder, och förnam lEsn Chnfii
nädh emool sigh: Altsa stole wlj/ esster vndfängne Gudz
Nädh och wanffap och wara syndets förlötelse/ affstä ifrä
spnden/ och affsöndra otz ifrä the ogudachligas vmgange i
werldenne / at wlj icte wandra i theras radh/ och icke
da in vppä syndares wägh' ep Heller Ma lher ehelbespotta,
re siltia: Vlhan wlj stole befiljta om ae wandra i ill

'

nytt lefweme/ och altsi medh en sann bootferdigheel/
na Gudh i heligheel och rattferdigheet i alla wära tiffjda-
ghar/pä thet wlj ma«e medh Petro/ och alla Gudz vthwalde
Barn/ fä lefwa hoos Gudh ifrögd och gladie Ewinnerligha.
Ther «l fsrhielpe/ Gudh Fadher/ Sonoch lhen H; An-
da/ Amen.Thenn« prcd: kan ock framfiallas i 2. kortare/ ellö

Ahm DMePrcMtt/ 111.
7" K X U 8

Klat. 26. IVlar. 14. Luc. 32. 18. v. li. ley.

KMEn the öfwerste presterna och heelaradet/
effter falst wilnesbyrdh emoot lE-

sum/ at the matte lata dödha honom/ och kunde
doch ingen finna i manaa hade burit falstwlt-
nepbyrdh emoot honom/ doch glorde theras wit-
nesbyrdh icke fyllest. pa thet sidsta kommo tw
falste wiine/ och bciro falst witnesbyrdh emoot ho-
nom och sade: wy hörde honom scha: lagh mlni-

dersta
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derstä Gudz Tempel/ som är medh hander vp-
bygdl/ och i tree daghar vpsiitlta ilt annat igen/
vlban HHnder vpbygdt. Och theras wltnesbvrd
giorde icke ckn tä syllest. Ta stodh then öfwer-
fla Presten vp ibland them/ och ftaghade IH-
sum/ schandes: Swarar tu intet i Hwad wit-
na thessa emoot tigh: Men han tigde och swa-
rade plat tntet. ster sporde then öfwersta pre-
sten/ och sadhe tll honom: äst tu thens
Wälsignades Son t lagh beswär tlgh wldh les-
wandes Gudh/ at tu sager otz/ om eu äst Lhri-
sius Gudz Son. Sadhe I jus tll honom:
Tu sade thet. lagh är ja. Ooch ftger jagh i-
der: H<ir effter stolen i fa jee memllfflonneS
Son sittla pa Kmfftennes högra Handh/ och
komma i htmmelens stvy. Ta reeff then öfwer-
ste presten si/n kiäder sönder/ och sadhe: han haf-
wer HM Gudh/ hwadh gör Sop nlt meera wlt-
ne behooffi nu hsren t Hans hadelse/hwad
synes lder i Ta fordömde the honom alla/säjan-
des: Han ör saker tll dödhen. Och the mcln
ftm Hollo begabbade honom/ spottade i
Hans Ansichte/ och Kmdpustade honom/ somllga
bundo for Hans ögon/ och stogho hans.anjichle
och ftagade honom/ schandes: Spa op Khrlste/

hoo ar
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hooärlhen/ som tigh stogh i och myckenannor
HHdelse sadhe ehe emoot honom.

Men om morgonen när som ehee daghades/
försambladhe sigh alla öswersta Presterna medh
tbe Skriffllärdä och Äldsta i Folcket/ och heela
rädtzet emoot lEsum/ at the mätte drcha ho-
nom. Och hadhe hcnom för silt radh / schan-
des: tlst lu Mistlis i Sägh otz lhet. Och han
sadhe til lhem: Om jagh säger ider thet/ sattoo t
thet mlet/ fraghar jagh ock/ sa swaren l imet/
ev Heller siappen i migh. Här effter stal men-
Ntftionnes Son fitlla pa Gudz Kraffz högra
hand. Ta sadhe the alle/ Sä list tu GudzSoni
Swaradhe han: ) schen at jagh sä ar. Sade
the: Hwar effter begare wq an nu wllnesbyrdi
Wil hafwe sielfwe hsrdl lhet aff Hans Munn.
Mq hörde (Gudz vlhwalde') i lhenandra pre-

som framställ bleff öfwer lhenna 3. AHen/ Hu-
tu HERren Chrisius hafwer blifwit bunden vlhi Orlegär-
den/bortförder til the öfwerste Presterna ochafflhemför-
horder. hörde ocksä talas om Petri grufweliga svn-
defall/ ther vlhi han rakaoe/ i lhet at han förjakade sinHEr,
te och Mästare lEsnm Chrifium/ swoor och förbannade
figh/ at han icke war Hans lärjunge eller kande honom»
Wtj hsrde ocksä talas om Petri ballringh och omwändelse
lfrä sitt sMefaN/ och genom hwsdh medel han lom ther

V til/at
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eil/ at han beZMe tänckia pä HERrens Christi Ordh oH
sitt förstrackeliga spndefall/ sch at han Zick vch lftä lhcn
enda hoopen och gretl bitterligi.

Vthl thesse orden/ sorn n« are vpläsne aff then tridis
Achlen/ fa M medh Gudz N.wiZhc tiHielp hsra/ hwadh
HZRren Christus hafwer mäst lljda och vchsiä / HOO5 the
sfwerste Prestema och hoos hrela Radhee.

Xvq wilie i ttmnpn och i Hans ftuchean/ pä tl,enn<»
stundennc/ betrachm c»ch «ifwerwäga the orden son, n» Vpläsuc a>
r» aff chen tridie Nchten vchi phnas historia/ och chee
Vlhi 2. Deelar.

/. Om the lsgnachtiga beffyldnmgar och falste
witnesbyrdh/ som söcktes och ftambadese-
moot then sstyldtghe och then p-
rälttadlghe Dom/som saltes sfwer honom.

U. O«ru
sigh emoot fina lsgnachtlgha och ftlsta an,
klagare.

Gudh regere o§ mebh fin H. Ant>a/Imen.
THm i. Neelett.

Vthi chenna fsrfia veelen glfwe wH acht vpps.
l. Me sfwersie Presternas bekymmer och D/

til at sökia och staffa sigh falffa wimesöyrdh/ emoot then o-
stpldighe lEsnm. Thetta thetas vekymmer fsrorsatadw
cher aff/ at HERren Chrisins (nar han bleff tilfräZhat om
fina tarjungae och om sijn lardom) bersspade han sigh pH
ehem/fom hadhe hötdt Hans laal och lära vppenba?l»gha i
Templct och j SMsMMK Vch kMfdan the Sfwerste

Presier-
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Prefierna/ Phanseema/ S.krWärda och Äldsia / tiefwe
ther medh förmante aff lEsu/ at ihe ffnlle staffasighwit,
«e «l fijna beffyldnlnZar emoot honsm: tp bekpmradhe the
slgh om al fä wilne. Nu wiste the wal/ at the icke stulle
P nägon/ som medh sanmngh stulle kunna öfwerlyghaj ho-
nsm nagon mtzgamingh cNer nägol feel / anlingen i Hans
lara elkr i Hans lefwerne: söklc che effter oH gior/
de stjn M/at ihc mätte fa lögnachtiga ankiagare och M« /v»/«.Z/.-sta wttnesböro hsncm. Ia / <he wille ock hafwa nä-
gra lil talct/ emedan che wisie/ at ilt witne stulle fögo gal- De«/ 77.»
la/effler then Helga Skrifftz lpdelse/ i älhsMga rum. Ale- <s.c.^-/^D fulbordes pa Chrifio/ lhet som war propheterat/ medh
Dana otd: falff wltne sta emoot Mtgh/ och göm p,
mW orätt ssamlöst. : hafwa vlhan " "'

ftak stckt migh siin näät ttl föxderff/ och hafwa
Vlhan Md grafwlt minne Sial en Groop.Mer
irada wrang wltne fmm/ och the wltna öfwer
wlgh/ thel jagh mtet ffyldlgh är.^
'

1. Thet fsm Ewangelistcma saja/ at che sfweHe Prester-
W och heela radhet fZcFte effler falst wilnesbprd emoot lEi
Dm/ ar trafftiZt til ai ehcr, medh bewtjsa lEsu Christie
stpldighect/ i thet soN han beklagaveft före: Tp iugen kun, /5 ,

de medh sannlyg bestplla/ eller medh Ma siraffa honom
för nägon synv.

z. VchicheöftversiePresiema/som ssckle estter falffwit, s.«rdsm,
«ezjbprd emoot chen ostpldighe lEsum/ affmalas Gudzför-
samblinsz fiender och theras arl: sp/ stsom Chrijij egnafien-
der arbetade bade seenl och bjttida ther pa/at the matte fa ho-
nsm ljl Aochns döeh/ och aldenziund ha» haoe inlet ondt "'
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gistdt/ at the kunde medh rätta beklagha/ eller medh sanfer,
dig» wltne öfwerlyKha honom: ?herföre brukade the lögnen
nar the bcklaghade honom/ och falsta witneDptd när the
ssulle bewtzsa fijna klagopunchter emoot honom. Altsägö,
»a ock Guoz Fsrsamblingz fiender/ kaltare och falffa lärare:
Dansedl the ingen rallmaligh orsaak hafwa/ lil at haala och
fsrfölia Gudz församblingh och hennes lemmat/dochktmn<l
the ther medh icke hafwa fördragh / vlhan atbela ther pH
medh fisrsia machl/ al the mslte aldeles fsrstöra och vlh-
toota lEsu Christi andeliga Mchuus. Ihe lata ep hel,
ler falttls lögnachtiga bestyldmnKar och falsta wilnesbpw
emoot the ftoma och talla Chlistna/ säsom theras falffs
lära och striffter thet nogftmpl vthwEa och belpgha.

Ts6st Emoot sädane haat/ förfölielse/ lögnachlige
de och falffa wilnanve/ vppehÄe wlj medh Christins,
sterljke lsffie/ at Helwetes Porlar stole icke wara Hans för-

"' smnbling ösivermächlighe/ mpcket minvre falffa larare.
"- Therföre stsle stadigl HM ost til Gudh/ Hans hel-

ZS ordh och Chrisieliga förftmbling/ pä thet «H mäghe al,
?3 <?' M 5 hafwa beMm och lröst vnder Gudz wingars stugge.

Ksrdsm.' 3» Vthi lhe öfwersie Presternas lögnachtigha beffpllande
. och falffa wilnanve/ emoot then ostyloighe lEsum/ affmä-

las ock alla the som vlhan naKon gifmen orsak / haata och
förfslia fin nafia i werldenne/ och brnka lognachligha be-
stpldningar och klaKomäl/ och s«mmansitla falffa wttnesF

_ emoot honom. Een sädan lögnachtigh/ falff och fien,
' ' leligh qwinna war Hesabel/ emoot then ftommeoch offyl<

« / dighe Ttaboth. En sädan arO fiende/ och lögnachtlgh be-
/«'.

' klaghare war Haman,' emoot then fromme Mardochattoch
<he offoloigha Illdams pthi Ahaswert Me. Ssdanawow

ochKt
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eck K: Darlj Furfiar/ emoot then fromme och oikpldighe
Prophelen Danielem. Sädana finnas ock numänga/som
sa argha/ lögnachligha och falffa are emoot sin fatliga na<
sia/ som oskoldigh är. OH emedan sädana slachlas pä sin
fadher Dicfwulen/hwilken ar lsgnachtigh och thes fadher/ /g/,F...
och the »ilia effterfölia Hans begar: ?p kännes ock han widh ''"

lhem päfidfionne/och the fä löön medh honom i fördömelsen.
Wachle sigh hwar och en Chrifien wennistia/ för sä« «.

~

dan argheel/ lögnachligheet och falstheel/ emoot the offpldi- «,sgh. "

gha/ och komme lhugh hwadh löön lesabel/ Haman och an»
dra arghi/ lögnachliga och falsta fält hafwa.

11. The falsta wltnens oftllkommellgheet och A7.Z.7-
Ewangelisterna fsrmala / at mänga hade

burit falj? wilnesbprd emoot lEsum/ doch giorde theras^//.^.-witnesbprd icke fpllesi. Mattheus sager: Och clndoch
mangh falst wime kommo fram/ funno the lqk-""-"'
wiil intet. Thel ar/ the kunde icke medh sanning bestplla
honom för nsgon ond garning.

Säsom HERren Gudh giorde the lsgnachtiga och fal,
ffa wilnesbprd ofultommeligha och kraffllöösa/ som söckles
och frambures emoot I Esum: Allsä gör han ock theras
beffpldningar ofulkommeligha/ kraffllöösa och lil intet/ som
siawpla ondl emoot sin nasta/ som ostyldigh är.

Sä giorde Gudh the twa aldfias lsgnachtigha bestplb, .

tiingh och falffa wilnesbprd ofulkommeligh och til intet/som
bcstylle lhen fromme Susanna förffamligh lingh/ochwit-
nade emool hcnne. tofwat ware Gudh/ som sä laghar an /v„2.„
idagh / at hwad the oglldachllga garna wllta/lhet
bltfwer om lNttt. Gudh läte sä altljdh stee.

50 jtz Machte
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zsrnm- Wachtt figh hwar och en Chrifien mennistisfor argheel/
«lingh.

"

lsgn och falstheet emool fin näsiä: Tp Gudh laghar al-
tZdh sä/ at then sow grafwer een groop för fin nästa/ som

"-
"- offoldighar/han faller omsljder sielff ther vthi/och hansolpcka

"! stal komma pä Hans egit hnfwud/ och Hans argheet vpps
hiessä falla/ säsom thec hände Haman och the lwäalo,

?'65. in. öswerste Prestens stmtaal med IcL-
su/ och ftagha om han war Gudz Son. N«
then öfwerfie Prejien förnam/ at the falsta witnesbprd/so»
woro famstälte emoot lEsum/ icke giorde tilfollefi/ at ther
effler dsma honom til dödcn/ la «nfialte han itt sädanl laal,
och een sadan ftagha tll honom/ ther pK han meente M
stulle fä hsra ilt sädant swar aff Hans munn/ som han stul-
le kunna dsma honom fsre/ at wara saker til dstien/och sa-
thessa emoot tigh i : äst tu AlMus thens
walsignades Son t lagh beswär ttgh wldh left
wandes Gudh/at tu säger op/ om m DLHri-

Son. Sadant fräghanoe om thel samma/
staile then öfwerzie Presten ock til lEsum bltlida om mor,
gonen ther effter/ och lat figh lcke noja, at han en gangh
hade ther om frägat: jcke ai han wille läla ra«a fighi sa>
ken/ fedan han h.»dhe fatt hörc» vthan han wille
plhlqcka nägol swar aff Chnsto/ som jkulle warg emsoe
hono» fielff.

~.., Sason, then sfwerste Presien ossta fraghade )Esum/
öm han war Gudz Son/ och wille doch ickc troo sanningen/
och rätla figh i saken; Allia dlsMcra oqz slägi, gllakällale

oH
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och falsta larare/ vchan äterwands/ om chen rattasanniw
grn och wilia doch aldrigh lfjdha eller lrso sanningen/ v<»
than M henne emoot medh al! machl in til döden/ ja in til
helwclel. Dch säsom the öfwerfie Prestema ickewäl gof«<
»o sigh nalleroo/ til at hwGa sigh/ vchan woro längevp-
pe in pä nallen/ för an the gingo lil hwilo/ och woro ä-
ler biltida om morgonen llljKZdes vthi silt al
sökia falsta wilnesbprd emoot lEsum/ al the mälle drapa
honom: Altsa sifwa sannmgennes haatare och mootstan-
dare sigh ingen roo eller hwylo/ vchan arbeta ther pa bäds
seent och bit«va/>,at kunna stä emoot sanningcn/ och henne
ali"ee.'es nidertlpckia etc.
IV. Mn öfwerste Presiens ottzdlghe och ftl-

fta jfrigheet öfwer Fhrlsti swar. HERnn
Chnjws sadt sigh war« Gurz Son/och ffolalher effter stllia
pä krafflennes HSgm h<,no/ och komma l himmelens
lä reeff then öfwersie Preften sijn klaver sönder/ och sadhe
Christnm hafwa hadt Gurh/ och lhrrföre sadhe han ep me-
w wiinesbyrdh göras behooff.

Sasom <hen sfwerste Presien fsrifmdhe sigh/ochreeff s.«rd«.,f.

sijn klader ssndcr/ nar HERren Christus sadhe M wara
Godz Son/ sch stola ther effter Ma pä Krafftennes hs«
gra hand/ och altsä ealadhe sanningen: Altsä göra alla
filpmlare/ kattare och falsta larare/närchefa höra sanningen
dristigtvchtalas/ta sialla thesigh säsom lhe wllle rljfwa sönder/
lcke allenost sijna klader/ vthan ock sigh fielfwa/ och kalla
sanningen hadelse emoot Gudh. S« göra ock alle oguds
achtiga/ orätträdigha och obeffedeliga mennistior/ som lef, '

»a och öfwa sigh i grofwa spnder emoot Gudh/ och tilfs-
sha sin näsiä öfwertpäld och oratt/ j en och annan mätto/nsr the
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nar the blifwa genom lagzens predikan firaffade/ eller nH-
gon ssgher them sanningen/ a« the göra oratt/ ts fiella the
flgh an/ ltssa som man kastade talt waln pH en heelan fieen/
The föryfra M och saja/alman hafwer talat theras ähs
ra och mpndigheet förnär, och vndsaja then om M och
lefweme/ som hafwer sagdt them sanningen/ säsom the öft
werfie Prestema och heela rädet giorde/ nar the samhelle-

fördömde then olkpldige lEsuln,sa'landes:
,/"- ftker ftl dödhen/ ett.

V. Then hackn / spott och sirsmädelse / som
HENren 3Esus ledh/ aff them som Hollo wacht
om honom/ när han war vthi sinä Bandh och
BO/or. EwangeWema förmal., och saja: ochtheMtlttsom Hollo IH,sum/ begabbade honom/ spottade
z Hans ansichte/ ochkmdpustade honom/ somlige

. bundo för Hans öghon/ och flogho Hans ansich-
2"' te/ochfraghade honom/ schandes: Spaoh Fhri-

ste/ hoo är then som ttgh fiogh i och mycken
annor hädelse sadhe the emoot honom. Meoh
thmne hädelsen/som HERren Christus tä ledh/ sulborda-
des een Prophetia pä honom / hwllken han längl tilfsren-
de gmom Llaiam talat hadhe medh sädana ordh: Jagh
Holt min Rygg tll them som migh siogho/ och
min Kindbeen them som migh ryckte. Mtt an-

wände jagh icke bort sör försmcidelse och
spott. Irem, lherföre hafwer jagh hallit mitt

ansichte
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ansichte fram sasom en fiinlosieen. Sädan bespo«else,
savant qwaal och apespel/ cfwade the öfwersia Presiernas
och rsdetz obeffedeliga tienare ps lEsu om nallen/Medhan
cheras hwsbönder och förmän sielfwe sofwo och hwilade sigh.

Här see wtj huru grufwelige/ förstrackelige/hadske och
omennifflige/ Chrifii siender woro emoot honom/ icke alleF
tiafi sicfwe Herrarna och Rädmännerna/ vchan ock cheras
tienare. Ty nar the öfwelstc Prestcrna och rädet/ som wo-
lo Chnst» fiender/ äklagare och domare/ sofwo och bwtM,
de sigh/ la fick then ofipld'ge lEsus inlet hwijla M/ v,
«han bleff ta/ aff the ognachtiga «ensrena/ begabbat/ be>
spotlal/ kindpustal/ och försmädal/ hwilkel qwaalthe
öfwade ps honom/ til at ther medh phna honom/ och halla
sigh sielfwa ifrä sömpn.

Anvra fäugar blifwa oslagne vthi siit fängelse: Men
then ostpldige lEsus bleff offla obestedeligha siaghen/ oH
«ööt ingen för hugg och siagh i sitl fängelse.

Andra ftngar blifwa lwstade/ nar the are ftlte i fän-
gelse j Menj then ostpldige lEsus bleff begabbat/och Hans
ansichle bleff vpfvll och solat medh siem och spott/ vlhaff
«he ogudachtiga lienares munn/ och ther vlhöfwer tpransk-
liga narral/ hädät och försivädal/ när h<m war satt j Band
och Bojor.

Anvra fängat plagha. fä sofwa och hwijla sigh vthi sit<
fängelse/ om them sa behaghar: Men then ostpldige lE,sus fick inlet sofwa eller hwijla sigh vthi silt fängelse/ vthan
mäste heela natten waka »blandh en ogurachligh hcop/ oan-
sedt han ock länge hadhe »vakat tilförenne/ för sn han bleff
grijpen vthi ärtegarden. O synd/ o svnd lu grufwelighe
vch förlklackelige «ngh/ som sidant sfwklMigt qwaal och
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Ovthsajellgil Wande/,pa then ostyldige lEsu förorsakathaft

." >-.Z/.-2. wer.Tighsynd/ tigh syndstole medhrattaallamenniffiör emool<
strida/ hsaea och vndfiyy. la/ thet ar fulkommeligha handt

Thenstalkac-h/16. <ige bedrffwer synd/ och chen ostoldigc ltjder Slraff och
hugK lhttfore. Then sgudachtige förtsrnar Gudh/och then
frömme mäfie thet vngalla. Syndaren fstlienar firaffct /

och then rällferdige maste thet. Tienaren bryter/
och HTRren betalar Hans stuld och brot. Hwad »enni-
stian bedrifwer/ therfsre plichtar Gudh.

HERren Christus la< W för Het andeliga kantilta,
rio falsteligen och lögnachieljgen ankligha/ pa thet wh för
wara synder, in för Hans domstool stole oanklaghade warda/
ja pa thet at Sachans/syndennes/ lcgsens och wätt sam-
weetz anklaghande stulle imet gälla emoot ost/ v«han at hwar
och en boolferdigh spndare stulle kunna saja: Iggh h^
fclnner wal minä synder/ och ssyler mect mM
mHgarmngh/ men jagh färstrackes och förtwlf-
lar intet: Tp min HERre lEsus Chrifius hafwer ls-
<ee sigh ostpldigt/ lZMchleligen och falffeligen anklagha och

pä chct han wlgh ifra milt bllljgh» anklaMnde
och beffpllande/beftija stulle.

. Han lstt M hächa och forsmada / pä thft han Me
" blifwa wärt bcrsm och prtjs/ och at wtj för Gudz Ansich,
telcke ffulleEwianerlW tilstamoch försmäoelse warda/vtha»-
at wlj stulle gladhe warda fsr Gudi.

Han lat bespotta och oleenc, si« ansichle/ pä lhet han ssulle
oh wck aff wara mwglZrnmgar/ sch reena

'oh istä wara syuder. Och aff twa SionsDöl-
lrarS
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lwrs smitto / och fördrljfwa lerusalemS blodh
stylder/ sa at ther wära synder woro blodrödha/ 5/ „.

stola the doch warda snlöhwtzla / och thet the
woro sasom rosenfärgha/ sa stola the doch war-
da sasom een vil. /o/,./j,:!7

Han lat förstyls silt arsichte/ sigh 11l haän och spot/pä
thel effter lhetta lizfrvet stullc ft stodha och see Gudz
bltjda ansichle/ och at lhn spndllackclset/ som hänger för
wär hierlas och förstandz cghon/ stuNe Ewmnetltga borlla-
gtt warda/ och wära öfwellräeelser/ spnrher och
ghar/ stulle föriäma/ och altrigh liltäclnare
warda.

Han lat siä siit anfichle och kindpufia sigh/ pa thet
icke stulle blifwa aff Scilhans änglarkindpufiade / slagne och 7.
martheradhcv vlhi Helwklet Ewlnnerllga/ säson, wh för-
«ent hafwe. 2^.

Thet stal ock tienä ost til Tröst/ när wara margfallt-
ga synder qwalta och anfechta ch/at HERren Chrifins
hafwer lagit all wär stuld och brott pa sigh/ och giordl ther-
före en fulkommeligh betalningh / pä thet wtj stulle wara e/ „..«herfsre aldeeles Säsom sager: Mp-
sten liggerpa honompa thet at wtj stulle fryd hafwa.

Wtj stole wara war kare HERre och Fralsare lack-samme lhcrföre / at H<M sä hafwer laghit wär fiuld och brot
pä sigh/ och medh sadant swart och förstrackeligit lljdande,
giordt therföre een fulkommeligh belalning. Wh stole ort
wachla osi/ at wy icke föttöme honom medh wära spnder/
och ther medh pä nptl föismadha honom, pä thet Hans för-
tienst och bcltckiingh icke mälte bllfrea pä H förlorat >och

H förgas,
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förgafwes/ vchan haller lander osi eil Elvigt Sialegagss,
Vl. öswerste Presternas och tzeela radetzs'."' orattradigha domMande/ öfwer then ostyldighe

74: swangelistettta formala / at nar H E Rret»
Chrisius btkande sizh wara Gud; Son, som han ock»sanning

ker lil dodhen: Irem, Ywar effter begcire
ön nu witnesbyrdh i wq haswe sielfwe tzördt thet
aff Hans Mmn.

e.nrdK,„. '» HZRren Chrifius lal sigh Medh een orall dom/
aff orattradigha domare/ pä ehet han stulle blifwa war mcd-

och förswarare för Gudz rallwljse dom/pä then ptter-,
sia daghen hwilken dom Chrifiub sielff halla stal/ jasom the»~/0ö,2./. H; Skrifft wilnar i mängh mA. es. 95: iz. 14. ,s:

§,.-//. 2. The som döma nagon lil firasset cffler sijt»
e.«rdom. egmmeeningh/ förr an thethens anklagades saak lagllga ran-

sakat hafwa/ och förnummil om hon ar godh eller ond/ the
are oraltferdigha och oratlrädigha Bomare. Ilem, TheDomare som göra en grooff synd och saak vchaff lhet/ som
ingen grooff synd eller saak ar/ och lher effeer dömanägon
ostpldigh lil straffel/the are ock ogudachtiga och
lige Domare. Säoana ogudachtiga och obeskcdtliga/ oratl,
ferdiga och orattradigha domare woro. the öfroerfie Prester-na emoot lhm oskyldlge lEsum: 'Och lherföre bliswer the,
ras spnd och odpgd billigt i huzkommen och lastat i heelck

androm til en wamagcll.
§<?lm6- För Mna spnd och odpgv/ ffole aNa domare wachlamnZh. dsmsre kM:a/ och them böör kunna/

chtläsa
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«he lasa/och them böör lasa then helige Biblia: 3p mä the
sielfwe pä see och belmchta. thesse effcerföliande striffiennes
rumi Lxocl.fiZ: l>. 2-. Lxoci.2l. 22. 2z. Levit. lZ: »5.
Deut. l: 16. leq. veut. iz: 14. Oeut. l7: 4. ley. Oeut.
l<>: iz. sec;. 2. ?ar. 19:6. 7. k5. 82: 2. seq. krov< 18: 5.
krov. 24: 24. 25. Bvr. il: 7. 8. Z. 7: 12. FoK. 7:
24. ~ lim. ;: 21.

Om orällrädigha Domares straff. Oeut. 2?: 19.
krov. i?.- «;. ?rov. 24.- 2;. Ls. 5: 20. Ls. ic>: 1. 2. z. 4.scr.;: B/r. i<>. 8. Z.om. 2: 1.

THett 2. Neelett.
thenna andra deelen gifwe wtz acht vppä.

I. H ZRrenS Shnsil siillett/gande/til theöf-
werste Preftetnas lögnachttgha bestyldnmgar och
falffa wltnesbprd emoot sigh. Ewangelifiewa'^/^"-":
mäla/ at KhrlstuS tygde och swarade .

plcltt Mtee/ nal han bleff fräghal /om han Wille swara ").
nägot til lhe beffyldningar och wime / som framfialees e,
mool hönom. Och medh thet samma sitt stillattlgande be-
epgadhe han/ at the öfwersie Presternas tlagomääl och wit-
ne emoot honom woro lögnachngha och falsta/ och woro
icke wärde at nagol swa? stulle ther pä gifwas.

~ Nar HERren Chrijius bleff lsgnachletigen och fal-
steligen beklaghat sch teffplttl/ ta lat han lcke Vp siN
munn/ sasom itt lamb/ thet til stachlmng ledeS/
och sasom itt far/ thet sitlla tljger för sinom klip- e//Z:?.
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<?,». z. tigha samlaal/ som Ewa wär förste msdher höle medh Sa-

ihan igenom Ormen/ och at hon sampl medh fin wan och
sinä Barn/ stulle blifwa otlltalt för chen spnden/ som hon
medh samma samlaal bedreff/ och blifwa befrljal »ftä thet E-
tviga strajftl och fsrderfwet/som Adam och Ewa sampt medh
M finz Barn/ therföre wore styldige at ltjda och vndergH.

la/ HERren Christus hafwer ock medh fitt
gande/ nar han bleff orallrädheliga bettagat / bestpller ochAs?:'s- dsMder/welat betala och plichla/ för the mänga ogudach-
ligha taal och fäfanga ordh/ som M vchaff wär munn:
Pa lhel wlj icke stalle pa ehen ytlersta domedagen therföre
gsraeen strangh och försträckeUgh rackenffap/ och plichla

..., therföre effter wär förticnst/ vthan at wtz zkulie therföre för-
stonle blifwa.

Thet lanoer oss til stoor Trsfi emoot wärs mänga onpe-
Träst. tigha/ faftngha och odefkedeligha ordh och taal/ för hwilka

effter Chrijii dom, are pkchtigc at swara pä dome,
dagh/ at nar wlj ängre the syndcr/ joa, ther medh bes
dnfwit hafwe/ tä stola the osiinlet blifwa lilracknade: Tp
lEsus Chrlstus hafwer therföre plichlal/ och en fulkom,
mcligh belalnlngh giordt/ mcoh M ltzdande och stlllelij-
gandhe.

z6rma- W j lkole wachla ost/ at wlj icke medh wär munn och
lunzo/ vthföra nägon fafangeligheet l taal och ordh/ ther
aff Gudh tan blifwa förtörnat/ och wij räkä ther igenom
vnder Hans strangia dom och räckenstap/ pä then pttersta
daghen/ och aneellga l Ewigt fsroerff.

KKds,,». Wl ikole lara aff Lhriftl Erempel/ at medh eolamod
och stlliatcjganve itjda hwadh HERren O tackes chpä-
lcggia för wara spndew stul/ annagen lhel. Mr imme-
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6i«t« / aff Gudi sielff/.medh Smkdow/Falligdom och E<
lendigheet. Eller meöigts/ aff Biefwulen och ondamenni-
stiar/ medh fiendstap/ förföljelse/haat och förttyck/tller annan /.2/-

staees tllfoghande. stole wh medh lhenlolemodige Hivb
gifwa oh tllfridz medh thet som Gudh lacles göra. la/ i)e«i. 3,:
wtZ stole befala Gudi saken/ hambden hvrer ho- N-
nom tll och han stal wederglillat. WH stole pä-
Minna ost Salomons ordH/ hwilka sa lpda: som
toligh är/ han lir wqs/ men then som owligh är/
han oppenbarar sijn galenstap. ,

ther toligh är/ han är en tlook mennlstm / och
thet är tzonom ahrligit at han odpgdh öfwer "-

see kan.
3. Wij sto?e ock lara aff Ehlisii at weeta l^rdsmi

tijdh tll at ti/ga/ ech lqdh tll at tala och swara.
Enom dära stola wq vnderthden intet swara ess-
ter Hans darskap/ pa thet wq honom lcke llste
warda. Vnderttjden stole wlj swara daranom
effter Hans daistap/ at han icke ffal tata sigh tyc-
Maathan arwqs.

11. HERrens Ohrisii Swar til the öfwerste
Presternas svöchnM. Ewangelisiema förmala,« """'"

nar HERren Christus tleff fraaMafflhen öfwerfiePre,
sien/ om han war Gudz Son/tä hafwet han swarat och
Ml: sadhe ,het. lagh lir sa. :om
jagh fäger lder thet/ sa troo l thet intet/ fragar '

MH
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jagh ock/ sa swaren j intet/ey Heller sttlppenimig.
HERren Christus hadhe godha ffaal ther lil/ och kunde
medh frtjmodigheet bekanna sigh wara Gudz Son/ emedan
han thet war/ och Hans Himmelste Fadher hadhe siclff be-
kändt thetom honom/ sajandes: ohella är MM klire

t hwllkom jagh haswer ltt gott behagh/ho-
nom hörer. : äst mm Son/ idagh haf-

jagh fodt tigh.
KsrdM. Säsom HERren Christus vthan fruchlan bekande sigh

wara Gudz Son och werldennes Metziam/ oachlandes ae
han wal wiste/ at Hans fiendcr stulle ther aff blifwa fsrbit,
erade pä honom/och imet stona honom ltjfwel: Altsa stsi
le wij fölia Christi Excwpel cffter i thet fallet/ at wtj oför-
ftrackte/för falsta kattares / tpranners och waldzwarckares
ondsta och bjlterheet emoot oj)/ bekanna ost wara Gudz

... Varn och Egendoms folck/ ther 11l wij are vlhwalde och
annammadhe i lEsu Chrifio/ förr an lordennes grundlag<

Lo/b dFr war: Ty om wtj bekanna Gudh Fadher wara wär
'

HERre/ Fadher ochSkapare/ Gudz Son wara warHEft
°' re/ Fralsare och aterlösare/ och Gudh then Ht 3lndawaw

I<pM.F.war HERre/ Trostare och ltjWfwar<: ml Gudh <hen
Heliga Treefaldlghcelen kannas widh at wtj are Gudz

l. 6s?.>Ham/ lEsu Christi brödher och-medhaffmngar/och chens
H: Andes Tcmpel och bonjngh. Säsom HERren Chrijius

«M/?, sager: Hwar och en som Mlgtz bekanner förmenni-
stwm/ honom wil jagh ock bekanna för mm Fa-
dher/ som är l himmelen. Men then som mW
wedhersater för mennlstlom/honom stat ock jagh

wcher-
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wedersaka för wm farher/ som är i himmelett. „

Och när wy sadant ltoo medh hiertat/ ech be-
tänne medh munnen/ ta warde wq rättferdlghe
ochSalighe.

111. HHRrens Lhristl Tröstelighe paminnel-
st om sijn tilkommande herllgheee/ lher ttl han/
effeer fitt lqdande/ ssulle blifwa vphögd pa M
mennlstllge naturs traM. Ewangelisterna förmala, """'"'

al HERren Christus hasrrer tws älhstllllgha Käna/r talat
.

om sijn lilkowmande herlizheet (medan han watt lögnach- '

«elighen betlaghal/ falsteliM bestpller/ obestedellghen siagen 7
'

hänligen bespoltal och stawligen försmadat/ och omsijder o, '

rätträdeligen dömder til tödhen) säjandes: Ha> effter
stolen l faste mennistlonnes Son sittia pa kraf-
tennes högra hand/ ech komma < himmelens styy.
Irem: Har effter ftal mennlfilonnes Spn fittla
pa Gudz krafftz högra hand.

Medh sädant sijn tilkcmmande harllgheetz pälanmande/
lindrade och öfwerwant HERren Chriftus sill swära llj-
dande/ som la war för hanrcn: lp han fallade sädant trö-
steligit pätänckmnde vlhaff lhe prophetier/som woro om Hans
Segerwinning öfwer dödhm och sinä fiender/och om hans
vphöjeise til Gudz högra haneh/ pä mandomens wagnar/ /1,2« o
hwilka. prophetier wäl mang<finnas i then H: Skrifft.

Säsom HERren Chrifius wi« vlhi fitt bittra lssdande
och qwaal / och nar Hans fiender aldrawast bespollade/ hadde 27.

och försmsdde bonom/ llösiade sigh medh sijn ljlkommanve


