
3. PttdiKl?a
harligheetz vätanckiande/ hwilken harligheet han / effter sste
ltjdanve och then bittm korsens dödh/ fa ssulle pä Gudz hs-

. gra hand: Altsä stole ock wt< vthi all war nödh och be«
tröfwelse/ tanckla pa then önstelige och harliga
ftljdheet/som wtj hafwe at förwanta/ then wy wisselllgha
stola bekomlna effter thella lUwet. Och altsä «her medh tts<l
fia osi sielfwa/ lindra wart llftande/ och bereda off lit tole<
Modigheel vnder bedröfwelft bordan.

Thersore/ o mennlstia/ nar tijna synder qwälia ligh/fst
hwilka lu äst plichligh at döo Ewmnerligha/' la kom Hugh
och tanck pa Christi ordh; Ea älstade G«dh werl-
dena/ at han vthgaff fin enda Gon/pathel/at
. hwar och en som lroor pa honom/ stal lcke för-' 'Ms / dthan fa EwmnerltAlt Lljff.
K 29 I. 1: 7. 00. 4: 9>När Faltigdom lwingar ligh/ tä päminn ligh och tanck
vppä Gtwz löffte: Slj/ mma Tienare stola äm.
Sy/ mma Tienare stola dtlcka. Me

U/s.-/?, hwarken hungra eller torfta/ ttzem stal in-
gen hete eller Solen sitnga/ ly theras sörbarma-

Mr Eiukoom lwingar tigh/ lä päminn ligh och tanck
VPPS7 at tln stuka och ströpeltga Lekamen stal m
gang bufwa aff Lhlisto förklarat/ och ltjk giord
medh Hans / aff then lrafftM/ z:2<, stgh azttngtz vnderlaggla.

Mr tu lhder haat/ förföljelse och fsrlrpcka^ff
ZNdH MNNllHot/ lä psmmn tlgh ock tanck vppa Christi ordr

Frtjdw



äsuB 111. j?!

Fttjdmlater jagh idhlr/mm giftver jagh
wher. Irem: Mettä hafwer jagh talat medh l- /oö./6.-zz
dher/at j stolen hafwa frtzdh i migh. la/ pämmn
sigh then Ewlgha Frljden/ som tu stalt hafwa hoos Gudh
Ewmnerligha. /e?'

Mr m mäfie vthi <ijn nsdh angslas/ Ma, grZes och
fälla heela lärar/ tä pamlrn tigh och tänck vppä/ thesom medh tarar M/ stola medh gMle vpMra/
och the som ga astad cch gtata/ och bara vth äd-
ia sildh/ stola komma.medh glädie/ och bckra jma
Karfwor. : och HERren stal afftwä
särarna aff all ansichte/ och ssal bortlagtza sins k///-//,
folcks fsrsmadelse t all Landh.

Mrtu mäfiekämpas medh then timmeligahsrdadsden/tZ
Mm <igh och tänckoppä/ at the
(effttt döden) i Oudz hand / och Ultee dögzqwaal .

kommer wldh them. Item: Men the rattfaMge
siola lefwa Hwmnerliga/ och H HRren är the-
ras löön. Icem: Mn tme döde stola lefwa/och
medh lekamen vpsta tgen. I«m: Och sa stole wts

)cem:Mnjag
troor doch/ at jagh seestal HERranS godha vthl
the lefwandes lande. Gudh laee ost <tzt ksmma/ och
thet Ewigha godha fä see/och ther aff sedän ftsgdas i M
eN2MA»,M.THennaPred:kanockftawMayjl.km<,re/if.



Then i. Ptedik.
IN NOK4IKK ILBU-

HÄUSIV.
Aree PredikmnZar öftver 3l^ett

fierde Achten/ vthi war HERres IHsuKhristi Pqnos Historia.
AhmAörstaPrMatt IV.

X U 3
Klar. 27. 15.1.uc. 2). jok. »8.

siodh vp heela hoopen aff lhem/ och hade
anlwardaden Landzhöfdingenom Pontio Pilaeo.

Mr ludas som honom förradde/sagh athan
war dömder/ angrade thee honom/ och baar i-
gen the ttetttjo Stlfpenningar 11l the öfwersta
Presterna/ och til the aldsta/ och sadhe: lagh
hafwer Ma Mdt/ at jagh haftver sörradtmeen-
löst Blodh. Tä sadhe the: Hwadh kommer oD
thet widh t ma tu see ligh om. Och han
kastade Sllspennmgarna ochgtcksin
wägh/ och gick bort och hängde figh sielff.

Mn the sfwerste presterna logho Sllspen-
nmgarna/ och sadhe: Mn ma lcte kasta them

i offer-
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HQu« IV.

l offerkistona/ ty thet a'r Blodz wärd. Och nckr
the la hadhe hallet rädh/ köpte the lher medh en
Krukomakares aker/ ttl fremmandes begrafning/
aff hwilko then platzen heeter Blodzplatz in M
thenna dagh. Ta wardt fulkomnat ehet som
ftgdt war genom leremiam Prophelett/ somsck-
gher i The hafwa tagit lretzo Stlfpenningar /
ther then solve medh betalt wardt / hwilken the
köpte aff Israels Barn/ och hafwa themglfwit
för en Krukomakares aker/ som HEHren migH
befalt hafwer.

Mr the nu kompne woto medh lEsum m ii,

för Radhustt/ gingo ludarna ther icke m/ at
the icke ssulle warda besmittade: Vthan at the
matte äta pastalambet. Ta gick Pilatus vlh
til them/ och sade: Hwadh klagomaal hafwen i
emoot thenna Mannen l Ta swarade the / och
sadhe til honom: wow han icke en Ogärningz-
man/sahade wljicke öfwerantwardat honom tigh:
Ta sadhe Ptlalu3 til them: Tagher i honom och
dömer effter idor Lagh. Ta sadhe til honomln-
darna: op ar icke loftigtt at dsdha nagon. Pa lhet
lEsu taal ssulle fulkompnas / som han ftgdtha-
dhe/ ta han gaff ttlkanna/ medh hwadh dödh han
doö stulle. Och the begvnte klagha pa honom/

iy schan-
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Then i. Ptedik.
WttdeS: Thenna hafwe W befiaghit ther med/
M han forwänder folcket / och förbmder glfwä
Keysaren Skatt/ och siigher sigtz wara Fhnftum
en Konungh. Ta gick pilatus ater m i radhu-
set/ och kallade lEsum/ och sadhe til honom: a-
stuludarnas Konungh lEsus swarave: Sa-
gher tu thet aff tlgh sielff/ eller hafwa andrch
ftgdt tigh thet om migh i pilatus swarade:)cke
är jagh en Jude/ lltt folck och the sfwerste
fierna hafwa tlgh mtgh sswerantwardat. Hwad
hafwer tu giort i lEsus swarade; Mtt Rijke

icke aff thenna werldenne/ om mitt rtjke wo-
re aff thenna werldenne/ tä facheade /w mine
Tienare ther om / at jagh icke worde ludomen
öfwerantwardat. Men mitt rtjke ar icke hädän.
Ta sade pilatus til honom : Oa clstu doch en
Monung. lEsus swarade: Tu silger thet/ at
jagh är en Konungh. Ther tll är /agh född/
och ar ther til kommen veht werlden/ at jag ssal
wltna om Sanntngenne. Hwar och en jomclr
aft Sannlngenne/ han hörer mqna Röst. Sadhe
Pilatus til honom: hwadh ar Sannmg 5 Och
nqr han thetta sagdt hade/ gick han aler vth til
Judarna/ och sade tll them: Jagh finner lngen
ftak medh honom. Vch Niir han beklaghades

sff che
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HKu, IV.

aff the öfwersta Presterna/ och aff the aldsia/
swarade han intet. ?ä ftde pilatus til honomt
Hörer lu tcke huru myM the
och han swarade honom «cke til itt Ord/ fa at
Landzhöfvingen sörvndrade sigh stoorliga. Me»
the Hollo sttt taal fram/ sajandes:
roor lbland folcket/ Urandes öfwer att ludesta
Landet/ begynnandess iGallleen/och sedän alt M
5?"Henna Fierde Achten (Gndz vthwalde) som

begynt ar lil at Vpläsas/ affwars HERres ochFrä-lsares lEsu Chnsti Pqnos Hifioria/han förfatlar och in-
«ehWer/ thet som HERren Chrifius giordhe och ledhhoos
«he werldzligha Domare/ Pilatum och Herodew. Fsrstpä Piali Rädhuus. Sedän vthi Herodis hooft.Ther nafi
öler igen vppa Rädhunsel/ Her han bleff anklaghai, belll<
Zen/ forachlal/ begobbat/beklady vthi en ?larrekappa twä
äthMisa ganger/ Hudfiängder/ Bespollat/ Kmdpufiat/och
omsijter aff Pilalo dsmder och öfwetandlwardaeeil a« tsM
fastas.Vthi Henna vplasne Teitten giffs eilkanna/ a< när HEtt
«n Ehrifins wat/ aff the ofwerfia Presterna och
Rävh/ dömder <il döden/ och Me effter
wardas iandzhöfdingenom Ponlio Pilalo/ til a< effter han?
Vom och befalning korsftjias/ lä hafwer HERrensChri,
sii fsrradare luvas (nar han stlgh at lEsus watt dsmv)
angrat sin ontu garning/ och bekant sigh hafwa isiä giordl/
i thet at han hade förradt mcenlöst Blodh. The lrelyo
SilfpennilWrna/ som han for M omat fä« hade/hafwer

HM
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Then i. PrediK
han buril igen tii the öfwersta Prefitttts och Hldsta/atthe
stulle annamwa lhem til figh, och gifwa honom nägon <röft.
Men theras Trsst lydde sa: kommer thel oh
Vidh i Ther mä tu see ngh om. Och ls hafw«
chan tastae Penningarna vlhi Templet/ och M bott och
Hangdl M fielff. The öfwersta Prefierna hafwa Hällit
lädh M emellan/ til hwadh the Penningarna fkulle anwän,
das/ emedan the woro Vlodzward/ och mä«e förly icke ka-
flaZ i offerkistona. Och Hafwa altsä förordnat/ at en be-
sraffningz Platz ffulle köpas förHem äth ftemmande/hwil-

„, ken begraffningzplatz hmer Blodzplatz in til thenna dagh.
Ewangelisten bleff lhen Pro-p phelian fulkompnat/ som ther om lpdde. Har giffz ock til-

"' ttnua vlhi Texten/ at nar the öfwersta Prefierna worekom-
"' pne medh lEsum in för Pllali Rädhuus/ «ä hafwa the icke

welat ga ther in pä thel the icke stulle blifwa bestnillade/effler
sijn mening/ och owärdigha til at ata PäMambel. Ther-
före hafwer Pilatus gätt vlh til thcm / fsrhördt theras tta,
Hhomal emoot lEsum/ sagdl them fijn mening i then Saa-
ken/ Hällit samtaal medh ZEsu och förhsrdlhans Saak.

U?q wilie i »HVRran» ttttinpn och » h«»« fruchmn/ sfwerlpaH»
och betrachea chenna vpläsne Text vthi 2. joeel«r>

I. Om ZudX anger för si/n mlHgikrning/ om
Hans forstrackellge affgang/ och hwarehans
penningar kommo.

11. Huru HENren Fhristus bleff förder in i
Radhuusee/ ther anklagader för ponttopi-
lako/ och aff honom fsrhörder.

Gudh regere medh stn Anda/ Amen.
Then,.
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' <KKuS IV.

l. Ncelett.
Vlhi thenna förra deelen giswe achl vppH. ,

I. Nar ludaS angrade sijn mlpgarnlng. Ewan-
gelifien förmalar/at när ludas/ som honom (IE- .^,5.,
fiim) förradde sckgh at tzan war dömder/ angra- '

de thet honom. Ther medh gissz tilkänna/ at ludas
hafwer icke angrat sijn i raltan tijdh/ narlE-
sus sä offta och lroligha päminle honom/ ja/ ock förmmle
honom medh weeroopande/ at han ffnlle befinna sigh: vthan
hal, hafwer fmmhärdat i sitl onda vpsaät och fulbordal syn-
dm/ och änlä latilt them sigh behaga in «l desHEßren
Chnfius bleff dömder aff ludarna; förr an han hafwer lä-
tit förnimma nagon spndaanger.
~ Thet ar itt ondl och farligit kannemarcke,al spndaren s»rdM.

icke i tW känner och förnimmer nagon ängest och bedrss,
welse i hierlal/ öfwer sinä begängna synder och
gar/ besvnnerliga nar han hörer trogna och alfwarsammo
förmaningar. Thet ar itt Teckn lil/ at Snthan hafwer be-
satt honom/ och haller honom sangen. Hans samweet soft
wer/ at han icke kan besinna hwadh han hafwer giordt eller .

hwadh han hörer. Men när spnden ar fulbordat/ och sam,
Melel omfijyer wacknar/ tä faller en sadan förhardat spndare
lälleliga vthi förlwistan medh luda/ Cain/ Saul/ Ahiw,
xhel och räkar der öfwer i samwetzqwaal.

Therföre stolewtl bidia Gudh/ a« han Wille vpwackia
wära hierta/ til at angra wara synder och miM< ""'

mngar/ göra ftnna bätlringh/ och bekomma Gudz Nädh/
syndemas förlättlse rattferdigheet och Ewigh Saligheel.

3 u.zsr
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11. För hiven, ludas hafwer bekänt sin syndh
Vch MlHgckrNlNg. Ewangklisten förmalar/ at

til the öfwersta Pre/i rna och lil the Odfia/ som
hade waril Hans rHdglfware til >it synda/ och för lhem haf,
wer han bekandt sin mistgaminz och synd.

ö.«rdom. som gifwer sigh i sa! kap och radh medh ogudach,
tiga til at synda/ han kan imet latttligha ffllias ifra them/
vchan fär alttjd meera lust och behagh til at vmgZs medh
them/ och lil atvppenbara for chem sijn meening/ oansedl
han hafwer inlet gagn/vthan största ffada och förperffaff
theras vmgange och samtaal. Sa gick thet med ludit Ischa,
rioch/han hade glfwit stgh i salffao och radh rnedh vgudF
achtigha lil at synda/ och för ch m hade han ock lust lil at
bekanna spnden/ oansedt thet lande honom lcke tll naghott
nytta eller Tröst/ vchan meer til qwaol och tilEwigt förderf.

Wachlc sigh hwar och*en för begynnelstn tll at vmgas
tnedh the ogudachlisa: Ty thet ar imet latt at fflllM ifrä lhem
och «herM ymgange hafwer omsijder Ewigh Dawädatmdh
s?gh/ stsom thet -hande ludn Dchnriotl>.
lil. Huruledes han tzaftver bMndt sijn mist-

gärNtNg» Eroana/listen förmalar/at ludas hafwer medh
fÄdana ord bekant W synd och mchgarning l lagh haf-
wer tlla gwrdt/ at jagh hafwer. förrädt meenlöst
Blodh.,

Aff )ud» bekannelse see och fortiimme' wij/ at <het <lr
en ond garning och groff synd/ at stampla effeer eheras 0F
lycko/ stada-och fördcrff/ som offyldiga och meenlösa are.

The ogudachtjga halla thet för nagon ond garning/
frommas stada/förderff/.



ääul IV. I7Z
tijss och Blodh: Men niedh thdm fi the förnimma sigh
hafwa illa giordt.

ludas tänckle icke at han giorde illa/ nat han gick lil
rädz medh chens offyldige IKsu Chnsii fiender/ och lof,
wade sigh wilia förrada/ cch siaffa honom i therss händer
«l at drapas. Han Holt icke haller <he« för nägon ondhgärnlngh/ at anfsra en fin leligh Skara tll sin ostpldige
och fromme Mesiare / och gifwa <hem anledning och lär-
dom/ til at omhwerfwa hcvom/ fangslgn och ledan lil dö-
den; Men nar gärningen nar fulbordal/ tä förnam han
W hafwa illa giordt.

Cain mente sigh icke gcra illa/ nar han siogh ihial sin
ftomme och offpldlge Broter Abel: Men owsijder fickhan
förmmwa sigh hafwa giordl en ond garning/ och bedrifwit
en gwoff spnd. lesabel / Dawid etc. Sädan
bildning hafwa an idagh al/a the/ som siampla effter sins
nasias ffada/ förderff och olpcka/ och siä effter Hans offpl- s-
diga Blodh/itjffoch tefwlrne/ the besinna lcke/at thegö-
ra illa / och bcdnfwa en grooff Spnd och Mlsigarnmg
lher medh. i'-'

Che som vthan stuld masic lljda/ och the/ hwilkas o- zzzs.
sty!diga Blod bllfwer off cgudachliga mennistivr förrädt/ -.5<«».//
hafwa chenna Arosten/at HERren Gudh weet wal theras 4-^.«/.
ostyldigheel / han höeer lheras weenlöösa och offvldiga blotz
Röst/ som roopar til honom vchaff lordenna/ och han ffal
hampnas lher öfwer. la/ lhe som siampla effter the from,
mas ffada och förderff/ och förrädha lheras offpldigaßlod/
masie ock omsijder siclfwa dekanna lheras ostpldigheet/ ochs<)N egen onda garning. 5'

Hwar och m Chrisicn mennistja wschle sigh för onda
MM-



lsV Then i. Predik.
fiamplingar emoal the fromma/ och forraderh emoot the,
tas ostpldiga Blodh/ tanckiandes pä/ at sadant ar en groojs
spnd och och Gudz hambd och firaff
medh sigh/ säsom bäde witnesbyrd och Erempel ther pä sin-nes i lhen Ht Skrifft mängestades.

. IV. Huru Judas hafwer burit igen/ och left
remt ifrä sigh the tretttlo Sllspennlngarna/ oH
kastat lhem i Templet, säsom Ewangelisten förmalar. Iu-' '

das war mpckel lpfien och snaäl effeer the Silffpenmngars
nafsrr än han fic? chein/ och alskade them öfwer mälton
sedän han hade fätl them/ och hadhe rum nogh för them i
Pungen: Men nar han baar igen them/ tä woro the ho-
nom sä wederjipggelighe/ at han kunde icfe see lhem/ sä lu««
ga/ at han förmatte icke bara them/ ja/ sä stoora ochman-
ga/at han wiste icke rum för che?» eller hwad han stulle gsm
aff them. Therföre kosiade han them ifrä sigh vlhi Tem-
plet/ meenandes: Taghe lhem nu/ hoo som wil.

S« gär pä sidstonne medh alt orattfängit godz/somar
Kardom. sz langtan och snälheet effterfarll/ sa mycket a^

ffat och affhällit/ och sä ftiligt giönt och spardt. Nar the-
ras ftinweet/ som sammandragha och agha thet oratt fängna
godzet/ wacknar/ tä blifwer th t sa stoort och mpcket/ <3
tungt och wederstyggeligit/ at chet lranger sinä giruga och
. oratta aghare ifrä Gudh och th:n Ewigha saligheeten/säsom

hände luds- Ischariolh.<?3ma- Therföre mä wäl hwar och en Christen mennistla taga
ningh. siO til wara för orattfängit at hm <hel icke försam«

blar/ alstar eller göm ner. 1,/ wlj stsle bldis Gudhbewa,
«otz för iusi och begälflse thet oralta godzet/och at han wil-

leglf-



lr glffua ol) chee som rdtz kunne förwarfwa/ aga och bwka mcd
tätt/ och hafwa itt gott ftmwel ther öfwer/ bäde i lM och dödh.
,V. öswerstä presternas Tröstlöösa swar

pa FudX bekiinnelse. Ewangelifien förmalar/ at när -

Indas bar lgm the Sllfpenningar til the öfwerfia
Prefierna/ giorde flll strifftermääl för them/ och bekande
figh hafwa llla giordl/ at han hade förradt meenlöst blodh/
ehet ar/ bracht sin fromme och ostpldige Ma- «

fiare lEsmn «l dödhen/ la hafwa the gifwit honom thet<:
ta tröWösa swaret: Hwadh kommer thttost Wldh?
Ther mä lu see tlgh om. Säsom the Wille stja:
bekiymbte Mlet om tljn garning/ Swara fielff til lhel
tu giorbl hafwer.

The ogudachliga och mootwillioga
sijder vhan wänner och trösi. ludas hade wanstap och
gunfi hoos the öfwerfia Preftcrna/ när han gafffigh lrädh
»nedh them/ 11l at föträda chen ostvldlghe lEsum/ Cä glad-
des the öfwer Juos ankompst/ och Mte sigh lustlge och
«vänlige ewool honsm / badhe medh taal och swar / gofwo
honom rädh loswade honom Penningar/ och bodo honom
gsm sijn tW; Mm nar then onda garningen war
vch Indas bekande sin spnd för the»/ begarandes afflhcm "..
ttöji och gott radh/ts war all wänstapoch tröst andat.

Ss gar thcl medh then,/ som gifwa sigh i rädh medh
«he ogudachtiga/ til at bedrifwa synd och ondffo/ och pH
lhet satlet sigh theras gunst och wanstap/ the haf-
wa omsijder ingen gunfi / wanstap eller tröst hoos them»
la/ nar the maji behöfwa wanstap/ trofi och raoh/lafin-
n<» lhe owanffap/ harda ord och lwjtlöösa swar.

3 l« .Thw



Then i. Predik:,8t

F6rnm- Therfsre mä wtj wal wachla ost för the ogubachtigas
"'«gh. vmgänge/ wänffap och rädh: Tv then som medh chem

gas och efflerfölier theras rädh/ thenräker vthiförderffoch
Ewigh sialewädhe.
vi. HudX forrädarens forffräckeliga affgang

sch clndalycht. Korleligen til at saja: Han fsrlwlfia-
dc vchi sinä spnder och vphangde sigh sielff. Och lher lil
dreff Sathan honom/ som war vlhi honom infaren/ och

,„/,'»/ hade ingifwil honom i himat/ at han stulle förrada siw"'" Mastare.
L«rdsn,' '» H«r aff synes hwadh vpsäät Sathan hafwer/ nar hm

drifwer mennistian til at synva/ ?camligha han wil icke al-
lenast fordcrfwa spndarcn pä Kropsens/ vthan ock pä sialem
nes wagnar/ säsom han giorde medh luda; han ledde ho,
nom icke allenast til at sp.ida/ vthan ock lil at föttwifia och
affhanda sigh sielff ltjfwet/ thertgenom han ar förlappat wor-
den Ewinnerliga.

Therfsre ffole wtz siä emool Dieffuulens rädh och in,

numh""" s'fwande, och lcke läla honom drijfwa «l at spnva och
brvta emoot Guoz Bodh och befalningh/ pä thel wg icke
matle räkä uchi Hans förffrackeliga snaror/ sasom ludas rä,

.n tade ther vthl.
. 2. Wlj see ock/ huru lhet ar sanl som Paulus sager/ ae

/
Mlgheetar en rool til alt oudl. Een part mennistior mee-

',g '

na/ at sirighceten ar lcke nagon grooff spnd/ cllcr hafwer
nagon stoor stada medh sigh: Och lherfsre vmgas the medh
gilizheeten vlhan försyyn och älerwando. Men the ffola

j?zh/al )u3as bleff aff Sachan först drefwcn eil
girizheet effler Penningar. Och vlhaff then fsrgifftighe'
rooten kom och vvwarte mpckcn ond frucht/ som



HHus M

Hvar olydna och fönaderij emoot then ostyl<»
dighe lEjuV/ och omsijder förlwlfian och een Ewigh för-
Hömelse.

Hoo wil eller kan nu saja ihella Pauli spräkt icke wa-
ta sam: Mn the som wllm tljke warda/ salla v-
tht ftestelse och snaro/ och l manga darachngh
Vch ssadeligh begarelse / the ther sänckla melmi-
stlorna vthl förderff och fördömelse: 'Cp gmg-
heet är een root ttl alt ondt: lil hwilka somliga
haswa hafft lust/ och aro ther medh wllle farne,
jfra trooue/ och hafwa glordt sigh wycken be- '^.
dröfwelse. Therföre stole wh fip iarant efftcr Pauli
föttlfanmgh. v. n.

wille frägha och saja: Hwad ar girigheet/
kller hoo ar aldra mast girigh? Swar.

i. Thet ar gmgheet/ at intel lata W nZja metH then
deel/ som Gndh enom bestärer/ lhen ft>m chet zgör chan m
girigh.

2. Thel ar girigheet/ at begara/ taghä och annamma ihetsom enom imet böör begara/ tagha eller annamma. Hhen
lhet gör, han <lr gielgh.

z. Thet ar girigheet/ at behälla hoos sigh/ nptlia ech för,
tara/ «het som en annan medh ralla borde fä och betomma/
then thet gör han ar girigh.

Sädan girigheet är synn/och the som medh sädangirighee<
omM/ chr synda emoot Gueh och Hans Befalningh: Men
the som ssja lhet wara girigheet/ at begara och annamma
tilbörliO och föroronal löön för sitt Embete/aff them som
Man mnar/ och kM then gmgh som lhet gör (hwllken

obeste,
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sbestedeliga bestyldtting Preditanler offla mäsie hsra) the
gä sanningen förbg/ och medh sädan beffpldningh wilta the
Fsrfi igen fioppa Predikanternas m«nn/ at the icke stulle
firaffa giridgheetz spnden. Sedän wilia «he affstrackia pre,
dikanlerna/ at the icke stulle drifia sigh til/ al begära stn
eilbörlisha ralligheet och löön vthaff fina ahörare/ vthan
lala sigh noja medh thet som the moolwilioga tacklas gift
wa them. ,

Tanck nu effeer/ hwilka wore girige/ anlingen Anani-
as och Saphira/ som vndstungo och fördolde thet them bor-
de frambara för Apostlama/ eller Apostlama/som ther pH

v / fororade 3 lagh menar Ansnias och Saphira wore ginge/
'

och therföre blefwe the sek straffade medh oöden.
vii. Hwar til the Sllfpenningar Ma-

dess. Ewangelisten förmalar /at the Silfpeningarnakoms
mo hwarken lud» eller Hans arfwingom til nplla: vlhm
the anlades til at kspa för them en Krukomakares äker/lil
fremmandes begraffning. Och altsä kommo lud« pen-
ningar (hwilka han i sijn girigheet och medh sijn Ewigha
Sialewäda fsrwarfwat hade) vlhi offpldas och fremman-
des hander.

Har see wij/ huru the girigas hopp siaärfcll. ludas
meenle/ vthan twifwel/ sigh och sinä Arffuingar stulle haff-
wa fioor nplta och gagn / aff the
na/ men Hans hopp stogh honom feelt. Sä gar thet ge<
menliga medh the girigas orallfangna godz och penningar/
«he falla ifrs them/ som them försambla/ och ifrä theras,
Barn och Alffuingar/ sa at the hassua ther aff ingen fordeel
eller nplta/ oansedl the hassua haffl lhen meeningen
hooningen/ nsrtbe chcm gär somSalomaU.

" saa/r;
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säger l Men sitt godz formeerar medh aker och
wmning/ han förstmblar thet them ftttlgom til
nptto.

Therföre stsle wlj intee befalla ost medh oräll gorz; ,p
«hen Mdie arfwingen ffal icke gladlas «her aff.

Thett2.Meelett.
Vthi ehenna andra deelen gifwe wtj acht vppä.

I. Hum HERren lEsuS hasMr bleswelled-
der tll werldzllgh Rcktl/ ochiheröfweranlwetdatiandz,
höfdingenom Pontio Pilato / som lä then förnämste Do,
waren war i Jerusalem cch t ludeffa iandel. The öf,
wersta Presterna/ Pharisecrna/ Skrifftlälda och Hdsta i-
bland folcket/ hadhe hafft HERren Chrifium för sill rädh
vchi Caiph« huus, och thir handlerat honom och hanssssaksz mycket som them behaghade. Och emedan lhem war ies
ke lofiiglt/ at läta dödha nagon effter sin gifne dom/vthan
then som war saker tll dödhen/ stulle först dömas «ff then
werldzlige öfwerheeten/ och sedän dödas: Ty bleff ock
rm Chrisins förd lil Ponllum Pilmum/ som war en Heo-
ning/ til then ända/ at han Fulie aff honsm dömas/ och
eftter Hans befalningh dödhas. Och säledes fulboroades
Chrisii Ordh/ som han lljlee lilförende sagdt hade: S O

Mm vp til Jerusalem/ och alltingh stola
fulbordat warda/ som strlfwln aro aff prophe-
terna om melMlstlonncs Son: Ty han stal of, „

weramwardas i)ednmgom/ och begabbas/ ochA a försmti-
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försmädas och bespottas. Och ftdan the hafM
hudstengt honom/ ffola the doda honom/ etc..

särds,w Che öfwerfia Presterna / Ph mseerna / Ekriffllärda och
Hdsta hafwa lätit se? sijn strymt,ch,igheet och ttt falfftsteen
til heligheel och ostoloigheet/ the icfe wille sielfwe
pa lEsum/ lhen the wal wifte wara cstyidigh/ vthan ane-
wardade honom Pomio Pilalo tll at domag och hafwas
<il dödee, / och Mdes menee the sigh wara ostpldige tis
Hans dödh.

Sädan falff inbildning om ftn offyldigheee hade ock
losephs bröder / nar the imee wllle drava Joseph, vthan

z/.- Me holwm He Ismaeliler för tiögu Silfwerpennlngar/iil
2<5/?. <ls drapa hsnom/ om them sa ffulle bchagha.

Sädana Skrpmlare finnas än nu mäng<> i werwenne/
fom stampla och uachea bäde Nate och Dagh / at tunn»
komma fin nasta/ som offpldiKär/ pä hsgsia stada ochför-
derff/ ja/om tlzff och iefwerne/ sch wllw lljkwal heeta he-
Nga och ostyldiga/ «herfsre/ at the icke hafwa medh sijna
hanver glordt nägol drääp pä fin nasta. Men sädanafkryni-
tare stola fömimma/ at HlMren Gudh Ol engäng döm<3
ihem/ och intel anfee theras falst, steenhelighcet/ oansedt lhe
icke blifwa dsmde och straffaee aff mennlstior>

Dawid meeme sigh ock wara ostpldig lil Vri» dödh/
han lcke sielffdmp honom medh ftjnahander: Mm

onistjder höra en annan dom vlhi then jaken/näm,
samma/som Hoor och Mord begsn-

-- gj< hadhe.
Fs«m<»' Wachte W hwar sch en Christen Nenniffia för illifii-

u»ngh. A och msldiffi, MWlingqr «Msst sin näM sog, offyldigh
är/och
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lM och fsr ftlst och strymeachligh hellghcet i lp H ERrm
Gndh ar en Rätl och strang domare thcr öfwcr.

11. öfwersta Prefternas Samwetzgran-
heet/ at the icke Wille ga m i Radhuuset. ?he
tänckle pä ae the wore ludar/ och ssulle ala Pastalambel
sirax ther effler/ ther li! «he icke wille hcelas wara oreena
och owärdigha. The päminte M cck then ordnmg och
iagh/ som warass Gudi gifwin om them/som hadhekom,
mit widh nZZsn hade waril I thet huus/ ther
nsgon doder warinne/ at «he stUlle HZllas för oreena/ ocho?
wardigha nl at ata Päffslambet/ förr an che effter taghen
harhe rcenat M» meente the, at lhen som ginge mi
Rädhuufel/ ther en ogamingzmann dömdcs lil döden/ han
stulleracknas for oreen/ och wara owardigh <il at ala PH,
ffalambet. Och Medes Hollo the Rädhuuftl/ ther vthi iagh
ock hades för handcr/ fsr jtt oheligt tum/ och the<
werldzllga öfwerheetz siändet Hollo the för itt wedersipggcli-
git och Gudi mihhageligtt siand / hwilkel war orätt tancttaff
thM/ och firafwade emoot then Helga Strlffl.Z.c»m.i3:i.öcc.

Mr the öfwersta Peefterna inbilladhe figh stulle blifwa
oreena pä Rädhnäsel/ och meente figh jnlet wara oreena
off thet then fiendffap och ondsta/ söw the hade haffl
och an hadhe i himat/ emoot then ostvloige lEsum/ och
meeme figh inlel hafwa spndat emool Gudz Budhoch tagh.
medh the lögnachtiga kiagomal och falffa wllne/ thet begab-
bande/ bespottanoe/ kindpustande/ lhe hugg och slagh, som
she hadhe öfwat p» honom vthan saak; ta läle the förniMF
wa figh fulkommeltga wara the blinda ledhare/ som Madhe
Mvggior och vpswolge Camelen/ om hwilka Christus talar.
En Dan strpmtare war K: Saul/ ngr han giorde M ftm,

A sty lveet
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öfwer/ at drapa then spigifne Agag/ och ssonte ho-
F. nom ltfwet: Mcn imet samweel gisrdc han figh ther öf,

,ö,</c-,F wer/ at han halade och förfslg?>e then ostpldige och from-
tZ' me Talvio/ och stod effler Hans ttlff och Blodh/ thet Holt

Fc. hllN icke fsre at wara synd och llla giordl.
Sadant och sädan skeenheligheel fins an

dagh vlhi Pafwedömet/ ther som thet räcknas för grooffoch
földömeligh synd/at göra nögst emoot Pafwens ordninM
och vpdichtade fiadgar: Men ae»brpta och handla emoot
Gudz Budh och tagh/ thet räcknas icke för nägon spnd hcos
the Pafweffa/ vthan meer för ccn besvnnerligh heligheet

Gueztienst.
Men thet ar meera söetreleligil och stamligit/ at sadH,

na strymtare och skeenheliga sinnas ock vlhi Chrlfienheelen/
ftm göra sigh samwect ther öfwer/at nägon stulle arbela i
Skogen och hugga farsta tma/ emellan Allhelgona dagh octz
Marlini tijdh/ ellerspinna om Torsdagzafflonen/eUerför,
summa nagra andra fiättiaoroningar/ som snart are otach-,
neliga hoos een parl/ och äre aff narrachtiga och tokotta
mennistior vpdichtade. la/ the meena och saja thet wara
synd/ at icke hälla sädana ordningar/ och landa them «ilo-
lpcka/ som brpt<i ther emoot: Mcn imet samweet göra the
figh ther öfwer/ at the emoot Gudz befalningh och ordning/
ohclga Sabbatz Dagen/ medh ochdigt arbelande/ Gudzordz
förachl och medh annan olydna emoot Gudh och Hansbudh.
Sadant »neena the icke wara spnd/ och lända them til o,
lpcka och straff.

Om the Pafwesta blefwe förmante aff sinä lmare/ ae
the stulle wanda igen och aW ifrä sijn wllfarclse/ jogh
troor wisi at the Me bewljsa lpdna; Men wära narrach,

liga
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eiga daghewäliare/ ttFnelpdare/ spämali/signiffot och lefier-
stor äre olydiga/ och belroo Mintee ataffiä lfrä sijn galenstap/
oansedl the icke allenast blifwa troligather lil förmanle/vthan
ock hootade medh Gudz firaff och then Ewlgha fördömelftn.

Zherföre o mennistis/wiltln wara en Gudz Tienare/sasom lu i döpelsen lofwat hafwer och tu sä Oma-
tienä Gudh medh alfwar och vchan strymtan. W»ll m "'"Sd-

emool Diefwulen/ och haala synden och alt dief-
wulens warck och wasende/ fisom m wid döpelsen lofwat 2<>.

hafwer och tu <h)ldigh afi/ sa latt «het ssee medh alfwar
och vthan ffrymlan/ och beblanda icke ttjn Gudztiensi mcd
Saehans licnfi; Ty ingen kan liena bäde Gudh och Sa-
than/ och blffwa saligh.

111. Pllali ödmiukheet emoot the öfwerstaPw
siema. Ewangelifien fsrmalar/ at nar the öfwersta Pre- ',

siema wore lI samwchgwnns och högfardiga /at the icke '

mlle gä in i Rädhuu/et/ la gick Pilatus veh lil then,/ ta-
ladhe medh lhem och fsrhörde theras arende/ och war alt-
sa ödmiuk oansedt han war en fsrnamligh öfwerheetz Person.

Pilali ödmmkheetz stal hwar och en Christen
mennistia medh raeta lara at efflerfslia/ och bespnnerligha
the som are vihi nagot förnamligit Kall och Ewbelel/ ss-
som öfwerheetz Personer/ the stola/ ibland andrs goda dpg-
der/ som the bara/ befiljta sigh om ödmiukheet/ wildheer
och beMellgheet/ emoot sinä vnderhafwade: Tp lhendpg»
den beprpder mpckel wal/ bäde personen ochembelet. Tilchen
dygden/ som ar ödm ukhect och mildheel/förmanar HERrett
Chnsius / sattiandes ftzh sielff nl / sajandhes;
Larer aff migh/ ly jagh är mild och ödmtuk aff „,

hlereal. Sprach saser ock: Iw hogre lu 6st/ jw
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meer ödmiuka tigh/ sii warder tigh HERren
huldi Ty HERren ckrthen aldrahögste/ochgsr

"' doch stoor ting genom the ödmiuka. Hwad stava
högfardigheeten fsrer mennistionne tilhanda/ och hwad för-
deel ösmiukheeten fsrer chem «ilhanda / som <hen dpgdenai-
sta och sfwa/ thet gifwer Avofi; Petrus tilkanna/ sajandes:
Gudh Mr emool the högfärdtga/ men themöd-
mmkom glfwer han nadh. Sa ödmiuker ldernu

/ csägerhan) vnder Gudz mckchllga hand/ pa thet
han ider vphöver i sinom ttzdh. Syrach sägen them
högftlrdlgom äre badtze Gudh och mennMorhiZt-

fsrty the handia för bädom them oratt. S<z-
dana lhens helige Skrifftz sprääk/ stola medh ratla beweeta
Mennistiorna lil en Chrijiellgh ödmlukhcet. «

IV. Pllati forstandlgheet och vprichttgheet/tll
al handla 0M Ohttstl saat. Ewangelisten förmalar/
at Pilatus hafwcr fsrst ftägal Chnstl fienver och mool-
ständare/ hwadh klsghomäl the hadhe emoot honom- Se-
dän/ narchesadhe honom wara en ogärningsman lhwilket
d?ch icke war bewisiigit) tä wille Plla,us lcke döma Chri-
sium ftra? til döden/ effler theras blotta klaghomäl. Och
saledes bcwisie Pilatus sigh wara en förständigh Boware/
lii at först förhöra bäda parterna ; Sedän at gifwa en ratt
dom/ effles staliga bewgs.

Sädana opgder / nämligha / förfiändigheet och vprich-
tigheel/ beprpda badhe DomareCmbetet och them som thet
bctlada och förefiä mvckcl wal / at parterna blifwa bädhe
förhölde/ och en mtt dom i rätmn tPh öfwer sqkenassagder.

Tilsä-
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Ril sidan dygd förmanar Svrach/säMdes; FsrdslNltt-
gen förr ckl lu aff sakenne weest/ ransaka först
och straffa sedän. ?u stalt lcke döma förr an
lu sakena fschördt hafwer/ och lätt folck sörst
vthlala. Blanda tlgh icke vthi annars mans
faker/ och sitt lcke ofwer orättom dom.. /^^

V. The öfwersta PresternaS klaghopunchler
emiHt lEsum, l. Fölst sadhe the honom wara en o,
garningzman 2. Sedän nampngäfwo the ogarningarna/
som the brstylee honom före, och sade sigh hafwa fönvändt
folcket/ förbudit gifwa Kepsarcn stall/ och jagdl M wara/
Chrisium en Konnngh.

Nar HHRren lEsns bleff kallat en ogärninszmatt in «.ärdsm.
för Pilato/ la stedde honom fioor oralt/ «y han war icke
nsgon ogarningzm«n : Emedan han ingom orä« giorde
hade/ ep Heller war nagot sweck i Hans Munn. Han war v, '"

Gudz eghen ra«fardlge tienare/ Ia Gudz clstelige Son/i
hwllkom han haoe itl goll behagh

Mcn HERren Ehostus mäsiehsraochltzdasädana lögNs
schliga klaghomal och fsrsmadellgha beftyldningar för wära
stuld. Han bleff offpldlgt anklaghat/ btstpiler och vlhroo,
pat for en ogämingzman/ in för Pllato/ för wära marg,
faliiga miffgarningar och spnder stul/ ps thet wtj ic?e skulie
«hcrfsre blzfwa anklagadhe och bejkplle in för lEsu Chw
st, rattfardlghi, Dom/ vs lhen pttersta daghen/ och sasom
ogarninsztuan bortwWe til fördömelsen. Han bleff oskpl»
big« beskplter sasom en vpwnsk emoot sswerheelen / chen
thcr förwande folckel/ och förbödh gifwa Kcpjarcn E?all/
fsr wär NMZfMga olpdns/ Woet Gurh och M fromma



Then i. Predik.ly:

öfwerheet/ hwilken ar Gudz ordningh/ pä chee wIZ icke sku,
le biifwa therföre anklaghadc ps Bomedaghen/ och flichla
therföre i alla Ewigheet.

Han bleff oskyldigt försmadat och bessyleer för siltKo,
nungz ?tampn («het han medh ralla baar/ k5. pä thee
at «H/ som offta högfardas aff ahrelllllar och »hem mitz,
bruka/icke skulle therföre hsra och lljda Klaghomäl och be-
fpollelse pä lhen ytlerfia dagen/ och plichea therföre i för-

2.Ti»,.> dömelsen: Vthan at skulle bllfwa beprydde medl^iiff-
/. zens och rättfärdlgheelennes Krono/ och i frsgd och gladie

fä wara Himmelske Konungar och Drotlningar/hoosGudh
". och the H: Änglar Ewinnerllgha.

VI.
Pllatt spörsmaal och sörhöör. Ewangelisternaför-
mäla/at när Pilatus fräghade lEsum om han war )u<

//. darnas Konung och hwadh han hade gioldl/ ta hafwer HEr,
ren Lhristus swaral lher 11l och sagdt: tll thet
aff tlgtz sielss/ eller hafwa andra sagdt tlgh thet
om migh. Mltt rczke ar icke aff thenna werl-

2"' denne/ ett. s«m. nar Pilatus sadhe: Sa cist lu doch
en Konung. cl. Emedan lu hafwer itt somlu
sagher/ sä kanl tu icke neeka ligh wara en Konung. Ther
til hafwcr HERren Christus swarat och sagdt: sa^
gher thet/ at jagh Hen Konung. Ther tll är
jagh fsdd/och är ther tilkommen l werlden/ at
jagh stal witna om Sanningenne. Hwar och
en som är aff ftnntngenne/han hörer mc)na Rsst.

Vthaff
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Vthaff HERrens I Esu Chrisii Swar kunne wh see s«'rd«m.
och förnimma/ at han wiMiga är en Konung, oansedl
han icke är en lordlst Pottnlat. Och han hafwer cck sä
l« Konungaryke/ oansedt i lhet samma ar icke aff thenna
werlden/ säsom Chrisius sagher.

At Chrisius är en Konung/ ther om hafwer han sins
Himmelste Fadhew wilnesbyrdh/medh sadana Ord:MeN
jagh hafwer insttt min Konung pa mitt Helga
Berg Zion. Han kallas ährones Konung. Vthi then
45. Psalmen/ kallas HERren Chrisius offla en Konung.
Cunf. ?ll 47. 3. 7. 8. Z< ?s. 72:!. S»z: 1. ks. Z6: 10.

97: 1. Ll. 9: 6. 7. ser. 5.
At HERren Chiisius hafwer i« andeligit och Ewigt

Rljke/ ther om witnar och then H: Skrifft l mang Rum. '

.tl. 2:6. ?5. 96:12.
Emedan hafwe en sadan Alzmächligh nädz< och äh-

: Ty Me wlj hälla osi til honom vthi all lpdna
och hsrsamheel/ ödmiukheet och vnderdanigheet/ pä «het wlj
mätle vnder Hans bestärm och sakerheet/ Ewinnerliga blhalo-
ne och saligha blifwa.

Wlj ftole aista Sanningen/thet är/ blifwa widh Gudz
Ordh och Rost/ och effterkomma Hans befalning/ länckian,
des pa at are ther til födde och komne i werlden/at
fiole bewtzsa ost wara aft Sanningenne/och lhel medhGutz
och lEsu Chrlsii Rösts filtige hörande och betrachtande.Tp wtj are aff Gudi stapade tll godha garningar/ och
Christo reenade/ at wlj ch lher om stole.

Werloennes Barn blkpmbra sigh ltjtet eller inlet om
Sannjngen/ Pchan medh Pilaeo säM hspgy gp ftNNMgt
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och ssledw, läta the paffma/ al the hafwa fsrgätit/hwar tE
the aff Gudi stapade me / och til hVadh han hafwer lätit
chcO fsdas ti! werlden/ nämlW/ «?e che stola wima om
SMningenns / alsta Gudh och Hans Röst / och lefwa hör^
samliZa cffler Hans Budh. Therföre stole Wtz wachla oi)
for the«s «Mffa och oZudachiigheet/e«c>
Vll. PzZatt wiwetzbyrd om ISsu Fhristl o>

i. fkyldtgheee. Ewangeljzien forlnalar /at Mr Pilatus ha,
de medh sisrsta filjt fsrhsrdt HERren lEftsU/ vlhi the
bestyldningzpunchter/ ssm ludarna hade emool honom och
tunde vehi lnlet finna honom Mara stpidigh/ tä hafwerhangä«t vlh lil them / och sagdt siZH ingm ftak finna m«dh

Vthaff ehetta Pilsli wimesbord kunne wh fte och fsr<»
nimma/ at oansedt HERren Christus maste vlhstä och lst-
da sä mpcket haal/si mänga klagomal bestyldningar/ sä myc-
ken forsmadelse/ bespstlelfe/ hugg och siagh/hudfiängmnz
och tsrneklömtig/ ja/ han mäste omstjder blifwa dönid ti<
döchen/ korsfafier och drapen: Sä war han doch aldeeles
iher til ostyldigh/ och hade jadanl in<el foment; ty HM
hade mgom orcktt giordt/ och mtet fweck war i
Hans mun». Han wlste aff lllgen synd/ men ha»

2 for ost giord til synd/ pa thek wh ssulie war-
da Gudz rMstrdlgheet genom honom.

Träsi. Ehetta lander allom boorfardigom sptwarom til fioor
Tröst/ at HERren Chrisiue som ostyldigh war/ bafwer
dit for som stMge are/ pH thet at wär stuld stal o§
MlMs och Migh nmm of) tilracknat lpUda/säsomLt,^»

figer
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sager: Wen han <ir sargat för wara mlMmmgar
stul/ och staghen för wara jpnder stul: Napsien
llgger pa honom/ pa chet at wc/ stulle MH
hafwa/och genom Hans sar are wij heelade. Säle<

'

des hafwer HERren Christus sörlöst sinä
Sttilar/at alla the scm lrösta pa honom/ stola
lck warda brotzlige.

För sadan förlosnmg skole lvy tacka wär HERre/Gudh F6rmg-

och Fralftre/berömma Hans godhect och säja: laghWll "'"^'

VphöW tlgh MM Glldh/ tu Konungh/ och tltt
Nampn lofwa altt/dh och förvthan cknda. Lof-
wa HZ.Rran mmEial/ /agh wll lofwa HER-
ran sa lange jagh lefner/ och loWlNga mmom
Gudh sa Unge jagh har är. tu hafwer dth- '

tagtt minä Stat vlhu dödenom/ mm Sgon «fta
min Fooc lsra fall/ 3agh wll wandra för _.

OERranom vlht the lefwandes Lande. '"'

Gudz Nampn ware ährat Ewmnerllga Amen/
Thenna i. Predikningen kan ocl/ effler lagelighcelen/ftam-

fiällas vlhl!. Prcdlkningar.

TAenAttdmPrchtkan H<ÄuslV.
x u 3

pllalus höld< nempnas Galileen/ fraga-
hqn om hcm war en Galtleest Mn.Dch



Then 2. Predik.
ta han sörnam/ at han war vnder Herodiswäl-
de/ försande han honom til Herodem/ty han war
ock l Jerusalem pa then ti/dhen. Ta Herodes
ficksee lEsum/wardthali ganffa gladh/lyhan
hade lsyg lijdh hafft astundan til at see honom/
ty han hadhe mycket hördt om honom/ och hop-
pades fa see nckgot tekn gsras aff honom. Och
han ftagade honom om mang stycker: Menhan
swarade honom intet. Swdo ock öfwersta Pre-
sterna och the Skrifftlarde/och flagadhe stvarll-
gha pa honom. Men Herodes medh silt folck
förachlade honom/ och beggbbadhe honom/ ochklädde honom vtht hwitt tMhe/ och sände ho-nom lgen tl! Pilalunu Och Pilatus och Hero-
des wordo wcknneremellan sigh pa samnm dagtz:
Tp emellan them hade tilförena warit owänffap.

n. Ta kallade pilatus tllhoopa the öfwersie
Presterna och förestandarena/ och folcket/ och
ftdhe 11l them: j hafwen falt migh lhenna man-
nen/ sasom then ther ftrwänder Folcket/ och sij/

hafwer förhsrdt honom i ldranckrwaw/och
finner doch mgen aff the ogarnmgar mcdh thenna
mannen/ ther j beklaghe honom före; ey Heller
Herodes: B) jagh för-siinde ldher ttl honom. Och
si// man kunde lnlet komma pa honom thet döden

wawt
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wärdt war/ Therföre M jagh napsanoch fiap-
pan-.

..

. «
.^.^

Mn i Pasta högtijden plagade Landzhöfdin-
Zen gifwafolckena en fange löös/ hwilken thehalst
begärade. Och hade han pa then be-
tychtat fange/ nemligha/ en Röfware som heet
Barrabas/ hwilken grapen war/ och lagh t san-
gelse medh nägra the therlttdplophadhegiordt/
och tzadhe vtht oplopet bedriswit ilt Drap. Ta
gick folcket vp och begynte bidia / at han stulle
göra them som Hans plckgsedh alttjdh war.Swa-
rgche pilatus/ schandes: I hafwen stdhwenla/
at jagh stal gifwa idher en löös om pasta: hwil-
ken wlllen j/ at jagh stal gifwa ider löös/ Bar-
rabam eller Jujuni/ ludarnas Konung/som
kallas Oheistus. Ty han wiste/ at the öfwersta
presterna hade vthaff afwund tzonom öfwerant-
wardat.

Mn the öfwersia presierna och the aldsia gaf- lli.
wo folckena in/ at the stulle begära Barrabam/
och förgöra IH>sum. Ta roopadhe heele hoo-
pen och sadhe: Tagh lhenna vthaff waghen/och
gtff Barrabam löös. Ater taladhe pilatus til
them/ och Wille gifwa honom löös. Hwadstal
jagh lä göm aff ehen l tallen JudarnaS

Bb ch Kommg

197



Then 2. Peedik;
Konung? roopadhe alle: Korsfesi/KorsW
honom. sadhe han tridie reesan til them:
Hwadh hafwer han la llla giordt i lagh fin-
ner mgen dödzsak medh honom t Therföre wil
jagh ttapftn och stchpan. Men the ladhe ath
medh stoori roop/ begärade at han stulle Kors-
sastas. Och theras och the öfwersta Presternas
roop wardt M meer och meer.
Mq hörde cGudz vthwalde) i then Första pre-

framstalt bless öfwer lhenna 4Achten/HUB
ru ludas/ lEsu Christi fslradare/ hafwer ängrat
gHrning/ och bekant stgh/ for the öfwersta Presterna/hafwc,
»Na giordt/ i thel at han hadhe förrädt weenlösi
hafwer burit igen the lretlllo Silfpenmngarna/kastat
iTemplet och M bärl och hätigdt sigh stelff: Mm thesamma venningarna anwandes tjl at köpa therföre en Kru,
ksmakares aker/ til en begraffningzplatz äth ftemmanVe.Wlj
hörde ock huru HERren lEsus Christus hafwer blefwit
bundnan bottfarder til thet wcrldzliga Rädhuuftt/och ther
aff Ponlio Pllglo förhsrder.

«Vthi thenna vplasne Terl fa wij medh Gudz Nadighe
tilhielp huru HERren Christus hafwer blefwit sander
ifrä Pilalo til Herodem (hwilken ock lä war i Jerusalem)
och bleff aff honom fraghat om mang stpcker i Doch haf-
wer HERren Christus honom inlet swar gifwit. The of,
wersia Presterna hafwa anklagai Chrisium för Herode.
wdes medh sttt folck hafwer sörachtat och begabbat honom/
kladl honom vchi itt hwtjtt klade och sandt honom til Pila-

tUM/

198



HKuz lV^ l?9

<um igen/och giotdl/ igenom thel «ilfallet/ wanstap me»h
Pllato. Pilatus hafwer wydare «alat wedh the öfwerfia
Presiema/ föreMdatens och folcket/och hafwer wilnat oM
Chrifii ostyldigheet och anwändt stoor fistt/ al han mä<«
gifwas löös, och hafwer doch «t« lnnnat ftaffa: Ty the
öswersta Prefiewa hafwa alt fort stätt M al lEsns Chli-
fius stulle korsfästas.

«?«, wllie i -HHRrans Nampn och » Hans ftuchmn / p« thenn«
siundenne/ bet«ch« och ofwerwägha thenna vpläsne Text »3.
Deelar.
i. Huru HEn lEsus hafwer blefwet scknder

ttl Herodem/och hwadh han ther hafwer
mastlljda.

U. Huru Pilatus hafwer anwändt fiijt/ ak
matte gifwas löös emedan han wl-

ste honom wara ossyldigh.
111. Huru I Hsu Khristi anklagare/ hafwa v-

than ckerwando stadt fort ther pa/ at hatt
stulle korsfckstas.

Gudh regere oss medh sitt H: Anda/ Amen.
l. Meelcn.

Vthi lhenna första deelen glfwe wlj acht VPpH.
l. Pitatl wst och benägenheet/til atsandale-

<UM lfra figh ttl Herodem. Ewangelistey fsrmalar,
at ta Pilatus horde nampnas Galtleen/ sraga-
dhe han om war en Galileest Man. Och
56 han föltHM/ ett. Pilatus wllte nödigt VPlsga the

öfwer-
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öfwersta Presternas klaghomäl emoot lEsum / och rfflcv
«heras Mie dsma honom lil döden: Tphan wiste wal/ai
M war ostpldish vthi ale th« ftm han begabbades före.
Och oansedt Pilatus gaff Chnsto witnesbprd om sin
bigheel/ doch fornam han wal, at Hans fiende och sklaga-
« wille inlet lata ralla sigh i saaken/ vthan willeal hanäw
teliga stulle dömas och dräpas. Nu tanckle Pilatus:jagh
wecl inlet baller Räch/ an at M sander honom til Hero,
dem/ vnder hwilkens walde han ar/ emedan han arenGa,
lileest man/ han ma handia medh honom Wm honom be,
hagar/ anlingen Mppan ellet lata dödha honom/ allenafijagh
blifwer Honom qwilt/ at MH icke mätle läla doda enostyl-
digh man/och fa ilt ondl samweet lher«sftver/ elter sla>
pa och stona en som ar sa högt angifwen och anklagat, och
komma vthi mGagh och ogunst lhcrföre hsos folcket/ och
omsijder hoos Kepsaren.

«' ><,».' Här see wij /at Pilatus handlade orattradeligha eniost
HERren Christum/ nar han icke wllle affsaja en rate doa,/
emellan honom och Hans aklaghare. Oanfedt han wifie san-
ningen om saaken/ at Chrisius war ostvldigh/ och stullemedh
tätla gifwas löös/ doch wille han icke döma honom saaklöös/
och gifwa honom löös vlhu Hans ficnoers omiloa och lp,
rännistä han icke Me fiaffa sigh ogunst/ vthan
han läll sora honom bundnan/ aff sinä egna fiendcr/lil then
blsdstandaren Herodcm.

Sä M werldennes Barn til sinnes nn idagh/ tp o«ltt-
sedt the weeta the fatliga och alenoigha ostpldigha/
och llld<, orätt och öfwerwäld: doch wilia «he «tel stassl

52:4. them räll/ och hielpa them iftä theras haalare och fiender/
effler stn Etnbelesplichl/. och säledcs wilia the wachla M

ftrmen-
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för menniffiors ogunst: Men för Gudz ogunst wachtache
sigh inttt. meena figh ingen stuld hafwa/ nar the fielf,
»a icke them offpleigom nägot öfwerwälo/ oansedt
the lilstadia androm ch?l gsra/ thet lhem borde medh ralla
förhindra och förbiuda. SadNNa göm olätt Vppa
eens Slals blodh/lherföre warda the tcke behäl-
dne / thet the än l Oelwetet sore. döma
then ogudachttga godäll/och sördöma thenrckt- />ov./?.
fcirdlgha/ therföre aro the HERranom een siyg- /5.
gelje. Sädana ssola besinna thet som Gudh geuom Pro,
pheten sagher: Huru lange wlljen l döma
orätt/och föreftttia the ogudachttgas person; Kaf-
fer then fattlga och faderlööft rcktt/ och hielper
then fsrachtade och fattlgha/ och förlöser honom
vthu the ogudachtlgas wäld. elc.

11. Herodls benäghenheet och behagh/ ttlate-
moottagha lEsum/ när han fändes til honom.
Elvangclijim förmalar / at ta Herodes ficf fte lEfum/
wardt han gansta gladh/ etc. thel a>/ Herodes lal
jW ganfta wäl beh,ga/ at Pilatus wlstc honom chen ah-
tan och benaghenheeten / at han sande honom lEsum til-
handa/ thcn tä war en fänge/ emedanhan haoe hördtwpc-
ket talas om honom och Hans tekn / mcn aldtigh hadc han
sedt honom fsrr< Hcrodcs wllle ock garna see nägot lekn
«ff lEsu/ och therföt e frsmlialte han mänga ftagor för ho-
nom/ doch om säsäiga sa ker.

Hsl fte wtz hwao./ athstltnat är emfllatt the Gudftuch-
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Then 2. Predik.
ligas gladie lilat see lEsum/ och the ogudachligas gladie
til at see hsnom. Bada hoopnna frogdas sannerliga/ a<
the matte fa see lEfum/ men theras ftsgd ar olljka. The
Gudfruchtiga frogbss och gladw/ at the see lEsum Chri-
stum / sasom sin Gudh/ HERre / Fralsare och Salighgöra»
re, then medh silt Blodh reenar <hem ifra lheras
klädher them medh saligheetennes kläder/ och dragher vppä

' ' them rättfardlgheeienes Kiortel. Ealedes hafwer Abraham
ftögdas och warit gladh/ at han ssgh Christum och Hans

~
, dagh/ medh tronnes ögon. OH thet csagher Paulus) wardt
' honom racknat til rällfardighcet. la/ the som sä hafwa

'^ medh tronnes öghon scdt lEfum Christum vthi Gambla
Zestamenlet/ och frögdas och gladz ther öfwer/ the hafwa
ock äfiundat medh gladie see honom medh fina tekawlighs

1,«5. /s.- öghon, sasom sin kare HERre/ och Fralsare/ sasom HEr,
rw Chtistus talar hoos Ewangelisten tucam.

Men the ogudachligas gladie ar/ at the fä see lEsM
medh sinä lekomligha öghon/ til at fsrachta/ försmadaoch
bcspolia hsnom/ och til at aldeeles sättiä sigh emoothonom.
Säledes wille Herodes garna see lEsum. Saledes sigo
ock the öfwersia Presterna/ Sklifftlarda och Äldfia lE-
fum/ sä ock theras ogudachligha tienare/ nar the satte sigh
före at grljpa honom i örlegardcn. Pä sädant salt see lE-
sum/ och ther öfwer glädias/ lander them ogudachligow lii
ingen fördeel/vthanmeeratilfordömelse: Emcdanchefrög/
das och gladias öfwer sin ondsta och ogudachligheet.

Fo'r»m- Therfsre stole wlj hafwa wär lust/ ftögd och gladie thet«mgh. <,ss/ at wH see Gudh Fadher/ Son och then H: Anda medh
wära lroos öghon/ vchi Ordet och Sacramemen/och halls
honom för war Gudh/ som ar emgh i warelsen/ och tree,

falligh
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fMghiPersonerna/ wär Skapare/ÄttrlssareochHugswHF
la«,och at wlj fä tlcna Endh then H: Beefaldigheet i heF
ligheet och ratlfardigheet i alla wära lljffzdaghar.
lil. Hmuledes Herodes hafwer förhallit figh

emoot lEsilM. Ewangellsien fsrmalar/at Herodeshafwer
~ Försi ftagat lEsam om rnanz stpckr/ ther til han

inl« swarat hafwer. Och lheraff kan ialleliga dömas/ at
Herodls ftägor hafwa want ydel fafängia och «ff iNlhet
warde/ opfpltc medh föttrect emosl HERren lEsum.

2< Sedän hafwer Herodes medh sitt folck och sijna tienä-
re forachtat och begabbat HERren lEsum/ hrrilkel/vthsn
<wifwel/ hafwer stedt medh ordh/ athafwor/ hugg och för-
smäoellA, Narrespeel.

z. Hernäst hafwer Herodes lalit paklada HERren lE<sun, llt hwttt kläde/ til en Narrekappa/ säsom een part pla,
Kha lust til at vthklada narrar/ pä th<t the mälle fg
sioordt och otljdigt löje i hals och munn ther aff.

4. Wcjd«re oansedt HERren lEsus hadhe medh sigh fi.
Ns arga fiender och haftiga äklagh«re/ som honom swarli-
ga anklagadhe för Hcrode: doch achladc Herodes honom
icke sa myckel/ at han stulle falla näghon doom i saakeli/ v-
<han sande honom sasom en Narr til Pilatum igen, medh
chen Narrekappcm/ som han hade gifwit honom pä sigh.

i. Har sce wlj til hwadh anoa the ogudachtiga werlden-
nes Bam/ framMa sijna ftaghor och spörsmal/ Ttamliga/
lcke at the sielfwa elier andra stola «her aff bllfwa lärda/
lvEa och förfiandiga/ vlhi Gudz kundstap och i een ratt
Guoz fruchlan/ at the mälte blifwa Galigha/ och hoos
G»rh ewlnnerligha behaldne : Vchan theras fräghor ochspöloinäl gä pch xg föracht och föismädelse/ Woot Gudh

och



Then 2. Predik.
och ftotmna menniffior. Sädana woro Herodis fragoroch
spörsmäl til lEsum. Sadanc, woro ock the Phariseers/
«til lEsum/ lher om Exempel finnas vthi then Ewange-
lista Hifiorien.i.?'/»./.- The som Mna ftHgor framMa, the fraga icke w^

4. siigha/ theras spörsmal landa icke til förbättting «il Gudh2,^,»,.::, eroonne/ the hielpe mpcket til ogudachligheeli the.aro o,
i<s- npltigh och fäfang / och foda ltälto aff stgh. Sadanck

5. nyltiga/ fafanga och ogudachliga frägor och spörsmäl stole
25. 2. När HERren lEsus blcff aff Herode och Hans ogud-

-s.«rds»n. acheiga tienare förachtat och begabbat/ lä sannades pä ho-
nom/ thcl som Job haffuer sagdl : rattfärdlge
och fromme maste warda begabbat/och är them
rtjkom sasom een lampa/ förachtat l lherass hier-

/2: ta/ doch tilredd/ at the ssola lher vppa siötaföt-
«-1-. terna. HERren lEsus tvar rattfardigh cch ftsm/ ja/

och ödmiuk aff himat: Doch bleff han förachtat och
begabbal aff then blodstandarcn Hcrove/ och aff Hans ogud-

-2- achtiga hofftienare. Han war och ar werldennes lius/then/«?b. /: j,. ther vplyser alia menniffior/ som komma i werldenna l doch
blcffhan aff sijna mootstandare förachtat/ säsoss» «n rin,
ga iampa.

SZdant hander ock them/ soin aro Christi lemmar/thet
ar/ frommom och Gudftnchtigom i werldenne, at jw mee-
ra the befiljta sigh om at lyft i Troona/ i fromheet och i
godha gärningar/ jw mccra bllfsua the aff wcrldennesbarn
begibbade och förachlade/ hwi kt) garnc, wiiia aldeelesvth-

siackla
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slackia och til intel gsm lhe»/ säsom een ringa och
lal lampa eller liuseweeka.

Men thel ar the frommas Tröst (när the förachtade «-"st.
och begabbgde watda) som Hiob sagher: som aff
sin nasta begabbat warder/ han ma akalla Gudh/
han warder honom hörandes. la/ säsom HER- «.

«n Christus hafwer öfwerwnnnil fijna förachlare och be<
spottare: Allsä stole ock wg pa sidsionne winna och behäl-
la Sagten/ ss ftampt Me ch ti! Gudh och Hans Son
IEsum Christnm/ medh fiiligt äkallande och een siadigh
mo. Lx.!. Bgln. I. 5. seq. 21.

3. HERren Chrlfius hleff «Urrat/ fqrachtat och fötsma- s.nrd«m.
dat medh een hwljt och ledh sädanl godwiliogt
och medh tolamoch/ pa thet han stullc fölwarffua ch the
hwtjta Salighech kladirna / och lhen ralta tattfardigheetz

,

Kiorlelm igcn/ som wlj igenom svndafalltt bottmist hade.tt. iv.".^.

4. Vthi the hädste Christi fiender/ som földe honom ess-
<er lil Herodem/ och eher swarligha anklagadhe honom/ ajf,
mälas che frommas och ostpldigas stamlöösa och obestedeli,
gha haatare och förföliare.

Tp safsm HERrens Christi halare och
wersta Presterna icke wände igen lil at anklaga honom/nar
the hzde haffl honom/ Först för lhet andeligha con2No-
rio/ och sedän för Plwo/ ther the hafftigl nogh hadhe an,
flaghae honom: Vlhan när the ssgho at han bleffsander
lil lhen ogudachligha blodstandaren Herodem/ tä fölgde the
honom pä fool lljl/ och klaghadhe sck ther swärligha pä ho-
nom/menandes: Aldenstund Herodes/ qr en härd och omild
Konung/ sä lseer han lälleligen beweeka sigh/ effter war

Kk H degci-
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, begaran och wart häfftigha tlaghomäl / tll at läta kotsfefiH

lEsum/ «p han ar intel sä samweetzgranner l menle the)
som Pllatus ar. la/ the mecnte: Nar Herodes haffuer

f warit sä grooff och samweetzlöös/ at han haffuer taghit sins
Broders hustru tll at bedriffua blodffam medh/ emoot Gudz
förbod/ och lälit halshugga )oh: B: ofsrffplt / nogh lors
han wäghat/ effter rvar begaran, at läta korsfasta lEsum
oansedt han icke finner näghon dödzsaak medh honoM: Alt-
sä gsra the/ som h«aea/ sörfölla och förtryckla the fromma
och ostyldiga/ och jiampla ondt emoot «hem, the wandaiw
M igen at tlagha pä them pä ilt rum och för en Domare/
vthan the anklaga theln i all och hoos alla/och jw o,
rätträdlghare och omildare Domare <he tunna fä öffuel
them/ jw Heller see the thct. la/ the säghe garna/ at the
finge sielfwe Sathan sigh lil hielp cmoot the oskpldighä.

xrsst. Men thctta ar «he fromas Tröfi / at när the halla sigh
til lEsum Chnstum/ och bidla honom om hielp och be,
ffarm emoot sinä fiendcr/ lä stola «he bliffua bewaradhe/
sä at theras fiendcr ftola intel kunna vchratta emoot them.

56rma- «Wachee sigh hwar och en för sadant obestedcllgit haa«
tungh. ostploigha/ Guvh kan intet lljda chet/ ep Heller

later han chem duffua oftraffaohe/ som oförstplt haala fin
Nasta. >

IV. pllati och i)erodts wänffaps vprattande.
Elvangcllficn förmälar/ at pIIMtUS ochHe;odesWor-

"

do wanner sigh emellan pa summa dagh: ty emel-
lan thcm hade tllförende want owäi.jkap.
ar/ Nlir sazh then benaij,)enyeelcn vthaff Pilato gs

Mr
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war ta Regent öffuer Galileen/ lä lalt han falla thenwrede
och owanssap/ som han lilfsrende hadhe emoot Pilamm/för
<het (som nägra meena) at Pilatus hade dräpit nägra Ga-
lileer/ nar the offradhe.

Här see wtj/ huru werldennes Barn are benagne «il
wanffap/ nar thet bar lil at förachta Chrisium/och haala
och fsrtryckia Hans Fsrsamblingh i werldenne/ oansedl the
eliest äre sässm grymma och fienleligha Wildiur emoot hwar
andra.Sädant giffwer Dawid lilkanna/ sajandes: Hwar-
söre wredgas Hedningarna/ och Folckena eala
sa Konungarna pa lordenne reestsigh
vp/ och Herrarna radsta medh hwar annan e-«,
emoot och Hans smorda. ett. "'"'"'''

Ahctt2.Neelen.
VHi thenna andra deelen gifwe wij achl VPPZ.

i. Pilatl Sammal medh the öfwersta preftr-
na/ föreständarena och folcket/ om H^^rens
lEsu ostyldlgheet. Ewangelisierna förmäla/ at nar
HERren lEsus wardt sander nlbakars aff Herode/ til Pi-lalum igen/ och wardt hwarken dömder eller frysagder aff
Herode/ ta haffwer Pilatus pä nptl kallat tilhoopatheöff-
wcrsia Presiema/föreständarena och Folcket/ och emedat,
han wäl wiste/ at the wille hassua honom til at döma le-sum til döden/ haffuer han hallit itt samtaal medhlhem om
lesu/ lhen the fatisM och anklagat hade/ haffuer repelerat
theras klaghomäl och belkoldnjngar eyioot honom/ Wmliga/

at the
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at the have angifwit honom/ säsom lhen ther ffulle hafwi,
förwändt Folcket «il falfl lara/ och til mootwillogheet e,
moot Keysaren. hafwer ock pämint them om sijn fttjt
<il at forhora lEsum vlhi lhel som the hade beffyll honom
före/ och thee icke hemllgha för figh fielss/ vihan vppenbar,
ligc, i theras narwaro/ lher han doch ingen ogaming hade
kunnat finna medh hanom thet the ock <?elfwa hade stdtoch
hördt. Han hafwer ock pamme them vehi fitt samtaalmed
them/ huru wardt lll Herooem/ och therfor-
hörder i theras narwaro/ och at man kunde ep häller lher
Nägol komma pa honom lhet dsden warvt war.

HlSsm. Sasom Pilatus förlwarade )E sum, och gaff howlN
witnesbyrd om stn offptdlgheet / hoos chem som honoman-
klaghade: Altsä stola öswerheetz Personer och Domare
förswara the offyldigha/ och vppenbarllgha witna om lheZ
ras ossylolgheet/ nar «he anklighade wnda aff ogudachtiga
och wrängwtjsa mennistior. 31l thcn dpgden förmanar Gudh
genom Prophclen Damid/ sajandes: Skaffer themfat-
tlgha och ftderlöösa rätt/ och htelper them elenoa
och torfftlgha ttl ratta: Ylelper then förachtada

satttgha/ och förloöser honom vthu the ogud-
achtlgas wäld. Salomon fagher: tm MUNIt
vp sör the dumbar/ och soralla t^erassaaksom

i>«v.;,.- förlatne aro. Lät tln munn vp och döm mlt/
p» och hamnas then elända och fattzga. Een sadan

dygd bcf lller ock Gadh genom Propheten lacha-
nam/ sajandes: chetta ar lhet j göra ffolen:
Hwar och en tale ftlllllngena mc3y then andra/

och rö-
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vch dömer rätt/ och ffaffer fridh l idrom porlom/
pch mgen täncke nagot ondt l sitl hierta emoot
sin nasta/ och elsser icke falssa Eeder: Ty M
sadant haamr jagh/ sager HERren. Ircm.-dö-
mer ratt/ och hwar cch en bewA godheet och
barmhertlgheet vppa sin Broder/ och gören lcke

och Fatllgom
vratt ett. Gudh sager cck gcnoin Mosen : stolenlN-
grn person ansee t domen: vthan stolen höralhen
lttzla sasom then stoora/ cch lcke haswa försypn 0,5/,.
för nagons mans person/ ly Domare ambelet /?.'
hörer Gudi til. wpwch sager: L)ielp lhem som
öfwerwald ffeer lfra then honom orätt gör/och
war oförsträckt när lu döma stalt. Irem:Lät
ingcn person beweeka tigh tll stada/ellerförstrac-
tla tigh til förderff/ vthan bekänn frtj thel rcklt
är/ när man folcke hiclpa stal/ ty genom bekän- ""/ 2s,
nelse warder fanningcn och rckten vppenbar. I- ""-

rem: Nenä lcke enom dcka l Hans ftak/ och seeicke pa Hans waldigheet: Vthan förswara san- ,

ningena m til döden /sa stal Gndh /'
strtjda för tlgh. ?

Therfsre stola alla mennistior elssa sanmngen och haala 6°'r«M
lsgnen/ bespnncrllgc, the som saaker döma stola : Menon,
the annorlunda göra / lä wil HERrcn Gudh hampnas,her
öfwer medh MmnelM isndzpläghor / at alla iandzensD o Grund-



3hen 2. Predik:
Grundwalar nMe M/ och the oraltradiga masie förgss

i. säsom Tyranner.
11. The twe«ne medel/ som pilatus hafwer

tllbudlt sigh wilta bruka/ til at fa
och Ma Hans anklagh.ne til fridz. i. Fsrst haf,

L»c-. 2,.- wer Pilatus tilbudil stgh wilia napsa lEsum/ thel ar/ la-
la sla honom medh rljs/ hwilket han mmle wara nogh ach
honom/ bäde til straff och försmadelse/ och äth Hans fiender
til nöjachligheet/ at the imet mcera straff stulle begara p»
honom.

e.ärdc>„l. Har see wy/ at Pilatus hafwer icke vlhi alt blifwit
widh lättlvljsan i sitl Domarea nbs<e: lp han giordeoralt
ta/ nar han wille napsa och sla lEsum / then han wiste wa-
ra ostpldigh' Hans meening war wal /at han stulle ther
medh gsm I: Chrisii fiender til behagh och Ma lhem 11l

-' fridz/ och at lEsus stulle lher medh gifwas löös: Me^
lhel war oratt/ at lala sia then ostvloiga lEsum Chrijwm
til thcn anda/ at Hans lögnachtiga anklaghare och siender
stulle fa sijn wilia/ och bllswa pä lhet sateet til fridz sialle.

Fornm- Thersore stal hwar och en mennistia wachta sigh/athan
nmgh. ostpldiga oratt/ pa lhel al Hans haatarom ma

flee til behagh. Man stal icke gsra nagot ondl/ pa lhet
ther aff ma folia nagot gotl: Ty thel ar icke ratla wagen
ther til: Vthan man stal gsra gotl/ at thel onda maför-
hindral warda. stal icke wara strpmtachligh i s?lt
Embcles förraltande/ sasom Pilatus war/ nar han lilbödh
sigh wilia napsa then ostpldiga : the ffrym-

Stal ffal döö medh qwaal/ och theras
lbiaW bolare/och theras glädie wamr m

ögna-



HKöz IV.'

ognableck. donf. 8: 13. lz: l<s. dap. »5:
34. c!3p. 27: 8. 2Z: iz. leq: kx. om strpmlech ochstrpM
eare i 82M. 15:20. iz le^:
'2. Sedän lilbödh Pilatus ftgh wilia gifwa ludomen then
sängen lEsum löös i Pästa högtidhen/ effler then /';.
nan som the hade/ och lhcn begaran som the la ther om
sialle til hsnom /at ehem malle en fanga löösgifwas. Och 2;.-pa thet at Pilatus ffulle kunna bewecka ludama lil at be- 7'
gara lEsum/ satte han holism/ säsom en offyldigh och from ..

fänga/ i wahlet tillijka mtth Banaba/ som war en ogud-
achtlgh/ vprorist / Rofware och Mandräpare/ then lcke war
ward ul lefwa pa lordenne. Och saiedes bleff lEsus
rächnst «bland ogarningzman.

Oansedl then sedwanan som ludarna hade at en fänga
stu3e gifwas them löös om Pasta/ war gammat och bru-
keligh hoos lhem/ sä war han doch icke een godh eller ralt-
Maiigh wana. ludarna hade sielfwa vpdichlal sigh then
plaghsedhen/ at en fänga ffulle them löös gifwas om Pä-
ftatljden. Och ther medh wille the paminna sigh Gudz
walgarning emoot theras förfader/ i thet/ at hgn hade för-
lossat them vthu then Egpptiste lraldomen / säsom fangar
vthn itt swärt fangels-.

Men oansedt )udarna hade een godh mening ther med,
sä war doch ltjkwäl lhen plagseden ond och oralt, TpGudh
hade icke befalt them then plagseden til pawinnelse om sin
walgarning emoot them : vchan han hade befalt lhemslach«
la och ata Pastalambet medh the (7erem«nier som ther
om förestrifne woro/ och ther medh stulle the paminna sigh
Gudz walgarning/ som han hade bewist silt folck.

Ällsa war ludarnas sidwana oralt och ond i. Först
Dd lherfö-



Then z. Predik.
therfore/ at han hade ingen grund vthi Gudz Ord/ ep hel,
ler war then wanan them befaltal hallas. Sedän war
öck lheras wana orält och ond cherföre/ al han strafwade
lwert emoot Gudz befalning: Tp Gudh hade befalt at
grofwa, syndare och ogarningz menniffior stulle dödas/ och
lcke forlkonas. ut: Qen Zi 5. Lxo6. 2<: 12.2;. 24.
24: 21. >lum.;;: 16. ;i> Deul. 27: 24. Lx. Bgm. 4.7.12.
). Thernast war ock theras sedwana orätt och ond cherföi
re/al them war lofiM begara löös hwem the wllle/lypä
thet sattet gofwos offla grofwa löösa/och
the som rinKare syndat hade/ mäjic sallia ltjfwellil.

Altsa är lcke lhet allljdh som aAl,mall_ochMMli,
git äv vlhan allena thtt/ som ar grundal pä Gurz otdoch
befalnmgh: Och therföre kanna och böra manga gambla
och wanllgc, sedher mcdh gstt stM forandras eller aldee-
te» aftaMia»/ oachtat at the kunna synas hafwa godh mee-
ning mcdh M/ och äre doch i stgh sielfwa onyttiga och
otientiga/ och hafwa meera stada och förargelse mcdh sigh/
gn gagn sch vpbyggelse i Gudz fruchtan.

OIN nägon ibland thcm/ som gambla och olienliga sed-
lvanjor garna halla och förswara/ wille frägha / hwal/öre

i<Fe aMaffade afföfwerheeten och
gennes förefiändarc? ta tienar then famma lhelta swanl:

hafwa hafft nogh til atKöra mcdh osedew affstaffans
dc vlhi sm tijdh/ och ale thet som böör gäras, kan icke p»
en tHdh, fulksmmkliga Blas<

111. Pllati fördröjande/ tt! at Ma domen/eff-
begaran. Ewangetlfttma föfmäla /at

W luvawa ftwhälllgt haffllgt ankiagat HER<
stulle
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ssulle korsfasias t Doch hafwer Pilatus icke warithasiigh 2z.-
til at Ma dom öfwer honom/ vthan han hafwer thermedh
fötdrsgdt/ tilbiudandes pä äthffilliga salt/at han mällegift /<?ö. 75.-4.
was löös / emedan han wiste honom wara ostyldigh. /^.

Thel ar ock en besvnnerligh och berömmeligh dygd/som tarvon,.
Domare stola befiljta figh om/ at the ransaka och belänc-
kia ftakarna wal/ och are icke altförhastighe til at döma/v,
«han läla ock then fä tala för figh/somanklagatb!ifwer/och
fordra Ml aff then/ som fin nasta anklagar/ pa thet at san-
mngen Mälle blifwa vppenbar/ och lhel mätte blifwaknn-
nogt/ HÄlken soin stpldlgh/ och hwilken som ojkvldigh ar/
fä at then ostoldige icke mätte blifwa orällmaligt siraffal/
och then stylvige srtj giord och ostraffat.

Icke jkole Heller Domare troo ill klagomaal/ när
ihel framstallas emoot nagon/ och hastigt döma/ therföre
at then anklagade ar ringa och eensam/ och Hans anklagare
äro mächtigc, och mänga: 3p en ringa mennistia kan sa)a
sant öch wara offvldig, och mänga machliga kunna ock vn,
derttjden saja ofant och wara ffoldige. Hrempel: Susanna
och hennes antlagare.

TM 3. Geelen.
VHi thenna Ttidie deelen gifwc wtz scht vppa.

I. .The öfwersta presternas och the aldstas m-
giswande/ at thet gemeena foicket stulle begära Barra,
ham loös/och ae Msus mslte korsftstas. EwangMw
na förmala / at the öfwersta vrefierna och the aldsia gofwo

'

folckena in och äggiade chem/ at the stulle begära Barra-
bam/och sörgsra lEsuV.

D d H Vlhi



Then 2. Ptedik.
g.ardsm. Vthi the öfwerfia Ptesiema och aldsia / som gofwo

folckena in at the stulle begara then grofwa ogarninsjman<
nen löos/ och at then ostpldiga lEsus matte förgöros/aff,
mälas strymlare/ som wilia spnas fromma och ostpldiga/och
äro doch fulla aff ondsta och oraltfardlgheet. The agsiaF
folcket til at spnda/ och säledes woro <hc jiclfwa rooten
til spnden.

3" sadant strymlertj stole wlj taga granneliga til
nmgh. wara. Wtj stole inlet ondt ingifwa androm/ eller aggia

nagott til at spnda: To then som thet gsr/ han spyyarförst
och gwfwast sielff- Wq stole pamtnna ch/atHERrm
Chrifius roopar wee öfwer sadana strpmtare / som saledes
asiadkomma forargelse.

Wtj stole icke bidia för them/ som medh sijna groff<
N>a mistsämingar hafwa fortient firaffel/ at the matte l»lij>
wa förstonla. To sasom lhel ar Gudi mGageligit/at the
ostyldiga stola blifwa dömde och straffade : Alesa m cck
thet Guoi mitzhageligit/ at the vrotzliga och grofwa nHgär-
njngz mennjstlor stola blifwa frtMade / förstonla och o,
firaffaohe.

Attsa grufweliza/ som bidiaM the oaudachi
eller saja at «he göra llla/ jom laggia tilbörligit jiraff lip-
pa ogawwgz mennlstlor/ och kalia them therföre omilda:
Tv ftledes dllswa the ogudachtiga siprckte vthl ondffcna»etc.

27- KhnM slenders obeweekellgheet/ nt
. at besara JEfum löös/ och til at förstona honom ltjft

' wet. förmäla / at när Pllams fragade lu,
dama/ hwadh lhc wllle han stulle göra aff lEsu lhen che

"/'//' taljaoe sln Miung/ meoan han tffter thcrap bigsstan/
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stulle gifwa them lhen Röfwaren Bambam löös/ tä haf,
,

wa the samhälligl roopal och sagdl ZthstiNigci gänger: /

?agh thenna vthaff wäghen. Korsfasi/ korsfast
honom. bort och korsftst honom. Iccm:
Mn the lade ath medh stort roop/ och begara-
de/ at han stulle korsfcistas. Och theras och
the öfwersta presternas roop war jw meer och
meer.

, Säsom the öfwersta Prefierna och äldsta sampt ge-
meena hoopen ibland ludarna/ woro sä fsrhardade/öchaff
Saihan sä vpblafie och beredde til haat och affwnd emoot
then ostyldiga lEsum/ at «he icke kunde medh nsgot ling
eller genom nägot medel/ lata beweeka sighiil/ at vnna
nom llfwet / lher til the bäde orsaak och lilfalle nogh hade:
Altsa are alla lEsu Ehrisii och Hans församblingz fiender
widh thet stnnet an idagh,: The aro aff Sathan forharda,
de/ vpblafie och beredde til oandeligit haat och förfölielse/
safom glupande vlfwar/ emoot HERren Chrifium och Hans
andeliga Mhws. la/ the lata sigh aff jngen ting bewee,
ka til at affstä ifra sim ondsta.

En fädan fienlcligh vlff war Cain emoot fin oskvldige t7e«.4.F.och ftomme broder Abel. En sadan glupande vlff war
Konung Pharao emoot Israeliterna vlhi Egypten. En
sadan tyrannist vlff war Herodes emoot lEsum och the
Bethichcwliiske Swenebarnen. Sadana finnas annu
ga i werloenne, som inlet vnna Gudz barn lifwel: Men
arga Skalkar och sädana som Barwbaswar/
ltjda the garna ibland sigh.

Men thet är Gudz bamas Ttösi/ st sadana glupande Trsst.
plMr



Then 2. Predik:
... vlfwar kunna them lngen meera eller större skada tilfoga/an
iv', Gudh them effterlaler: Ty G/ son Gudz Varnare/ sfal

ickeilt M falla aff hufwudet förvchan Hans wilia/ och
Helweles portar skola icke wara Hans fölsambling sfwer-

," Korsfckst/ «>Y skole en gäng fä höra sajas om ch: S^/
mlne tlenare siola ata/ men l ffolen hllngra/
Sq/ mlne lienare l?ola dricka/ men l Men
sta/ lienare Ma glada wara/ meni

«....,. ffolen lil stam warda. Stj/ mine tlenare stola ftög-
da sigh för gott modh stul/etc.

. Hwar och en Chnsicn mcnniskia wachte figh, at han
icke begynner til al haata fin nafta som ostvloigh an Tpche
som sädan spnd och ondssa begynna/ the blifwa affSathan
förhardade/och sä ulondskan och argheelen vpblafie/at the
owsijder lher ifta icke affstä kunna, vlhan the blifwa Ea,
lhans fangar och trälar förvlhan enda. Men the som siä
chcl onda emoot i begynnclsen/ bltjfwa ifrä Saihan bewa,
rade/ och stola fa frögdas hoos Gudh Ewinuerliga, Gudh
hielpe alla <her lil/ Amen.
Chenna Predlkan ock framMas vthi

lvlar. 27. »5. Luo. 2). »F.
. a togh Pilatus lEsun, och huoftängde ho-

' Landzhöfdlngens Krlgztnechkar
wgho
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togho IHftm til sigh pä radhwset/ och fsrsam-
lade hela Skaran tll honom/ cch affkiädden/och
tladde pä honom en Purpurmantel/ och wreedo
samman een och satte pa Hans hus-
wud / och fingo henom een röö t Hans högra
hand/ och bogde Knä för honom/och begabbade
honom / och begyme til at helsa honom / sajan-
des: Yeel Konnng. Och spottade
pa honom/ och gäfwo honom kindpustar/och to-
gho röön/ och siogho ther medh Hans hnswudh.

gick ater pilatus vth/ och sade til them:ftj/
jagh hafwer honom vth tll idher/al l sorsia ffo-
len/ at jagh finner lngen saak medh honom.
glcklEsus vth/och baar een törnekrona ochttt
pllrpurkiäde/ och han sade tll them : Stj men-
nlstlan. Nar the öfwersia presierna sägho ho-
nom/ rocpadhe the och sade: Korsfest/korsfest.
Ptlaeus saohe tll them: tagher l honom ochkors-
ftster / ty jagh finner mgen saat medh honom.
ludarna swaradhe honom: Wlj hafwe lagh/
och effter war lagh stal han döö/ lp han hafwerglordt sigh tll Guoz Son.

Ta pilatus hörde lhet talet/ ftuchtade hanan nu meer/ och gick ater «n i Radhusct/ och sa-
dhe tll ZEsum: Hwadhan O tu^ZEsusswaradeE e hptwm

217



'Then 3. Pretik.
honom intet. Ta' sadhe Pilatus tll honom t Ta.-
lar tu ineet medh migh t west tu icke/ at jagh
hafwer macht tigh/och hafwer macht
at stappa tigh t lEsus swarade: Tu hadhe in-
gen macht öswer migh/ woro hon tigh icke gis-
win ofwan effter. För then stuld hafwer han
större synd/ som migh/ hafwer tigh öfwerant-
wardat. Och ista then Mn söckle Pilatus ef-
ter at gifwa honom löös> Men Judarna roo-
päde och ftdhe: Gifwer tu honom löös/ sii ajk
tl! icke Keysarens wck,/ ty then som sigh gör tll
Komma/ han ar emoot Keysaren.

Nar Pilatus hörde thet mlet/ hadhe han lE-,sum vch/ och satte sigh pa Domstolen pa thet
rum/ som kallas
batha. Och thet war Paffa lilredelse dagh/
wldh siette liman. Och nar han sat pa domsto-
len/ sende Hans hustm eil honom/ och lat st/H
honsmt befttta tlgh intet medh thenna raltfar-
dighH mannen/jagh hafwer mycket iijdilidaghl
fömpnen för Hans fful.

M sadhe han til Illdarna: Gcj ider Könung.
roopadhe lhe; bort/ bort/ korss-

W honom." PtiaAS sadhe lii thcm.- ffal jagh
LorssftD lder Kolnmg, Z Swaradhs öfwersta.
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Presterna: wy haswe mgen Konung/ vlhan
Keysaren.

sNen när Pilatus sagh/ at han kunds imet m>
ssaffa/ vthan sorlet bleff jw meer/ Wille han la
göra folckena fvllcst/ cch dömde at ffee stulle/som
He begämdhe. Och han eogh wakn och twadde
sijna hcZndcr för folckena/ och sadhe: offyldigtz
ar /agy i lhemm rättfardlgha mansens blodh/ i
mägm sce ldhcr ther om. Ta swamde solcket
och sadhe:Hans blodh komme öfwer op och öf-wer war Barn. Ta gaff han them Barrabam
ioös/ lhen t fangelset satt war för vplopet ochdrapet fful/ then the begckrat hadhe: Mn IZ.-sum öfwer antwardadbe han effter lheras wllia
til at korssestas.
Mq hörde (Gudz vchwalde) i then andra pre-som ftamstml bleff sfwer thenna 4» husru HERrcn Chrissus hafwer blefwee sänder Pllalsbort 11l K: Hcrodem/ och hwadh han ther hafwer wäsi l««
da och viM, bädhe aff Hewde sielff/ sa ock aff Hans o,
gudachligc, folck och lienee. Wcj hötde ock hum Pilatus
(nar lEslZs bleff sanoer lil honom lgen) hafwer giordt siinM/ at lEsus mätte gifwZs löös. Emedan han wisie hs-nom wara ostpldigh. Zhcr emoot haswa Hans fiender ochMssghare vchan älcrwmwo/ siatt Hart ther pa/ at lEs«sstulie kowfejias/ och Wrmbas/ chen dläparen, stulle giA
Ms them iöos.

E e tz Vchi
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Then 3. Predik.
Vchi thenna vplasne f, wlj medh Gudz nädigetil-

hielp höra/ huru HZRren Chrifius haffuer bliffuet hud<
fiangder/ bekladder medh en purpurmanlel/ betrönter medh
een lornekrona/ hafwer fält een röo vchi sijna höghrahand/
och haffuer bliffuet begabaat och plZgat aff Krigzknechter,
na medh narrachtigt knns bsjanoe/ spotzkeligil helsanve/be-
spollande, kindpufiande/ hugz och slagh. Pilatus haffuer
wljdare bekänt Chrifii oskMghcel/och garna welat gifwa
honom löss/ och drägha figh vnvan/ at hau icke skulle domck
hsnom til doden. Nar Pilatus hörde/ at ludarna roopave
sajandes: Wij hafwe lagh / och effter war Lagh
stal han döö/ ly han hafwer giordt sigh lllGudz
SON. llls haffuer h n begynt beftuchta sigh an meer/
och pa nptt ftaghal IEsum hwadan han wsr/ och hwij
han icke wille swara honom/ cmedan han hade macht at
korsfästa honom / och til at jUppa honom/ lher til Chrifius
swarade; tu hade lttgen macht öfwer migh/ etc.
Nar ludarna begynle 11l at radda Pilalum medh Kepsa-
«ns owanstap/ ther han ftulle glffua lEjnm loös, tä lat
han omsijder öfwertala och beweeka sigh til/ at effter theras
wilia och begaran/ doma lEsum «l döden/ och gifwa them
BarrabaM löös/ then i fengelsel salt war.

LVij wilie i -HERrans ttmnvn och i Hans frucht<;tt ofwcrwaga
och lsetrachta thenna vplnsne Text vchi Z. Deelor.

I. Hliru YERren Mristus hafwer blifivit
hudftengder/tsrnekrönter och obarmherte-
llga medfaren pa Pilatt Radhws.

11. V«ru pilalus hafwer bcfruchtal/aklEsizssom
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som fangflat och anklaghat war/ stullewa-
ra Gudz Son / och söckt effter at giswa
honom löös.

m. Huru pilatus anteligha haswer latet be-
weeka figh til/ at döma och öfwerantwar-
da lEsum/ som offyldigh war/llldöden/
och glfwa then draparen Vanabam löös.

Gudh regere medh fin H: AM/ Amen.

TM i. Neelett.
Vthi thentig sorsia deelen s'fwe wg acht vppH.

I. HHRrens )Esu Mlsti hudftengning. O
tvangelisterna förmala/al oansedt Pilatus söckleeffler/och

figh om pä lhet högfia / at han mätle fä giffua
lEsum löos/ sä kundt han doch intet staffa emooi ludar,
nas idkesamma och obestedeliga ropande ochbegaran/alhan
stuNe korsftstas/ vlhan lat hudftängia honom/ wenandes at
luZarna stulle aff mevömkan öfwer honom (nsr the stnl- "'

le fä see Hans söndersiagne och blodighe krop) blifwa be, "

weekle til at stona honom lljfwet och gifwa honom löos.
Vlhi the«a hudfiangimdet hafwa the ogudachliga Krigz- "«"-"

knechterna sa öfwal sijn obarmherligheet / omenniMgheet
_

och ondsta pa Chrifio/lil at afWta honom
binda honom och jemmerliga söndcrsta Hans heela krop med
M htludfiangiandc/ at cher pa hafwer intet Hell syntz/ vthan
Gel bisdsirimmör/ Säär och blanader. Och säledes bleff
fulbordat h.?ns fgil klagonläl öfwer thetta jemmerliga hud-

E e lh MM-



!2T Then 3. Predik:
fiängiandet/hwilket sä lyder: plöyarc hafwa plögk
pa mm Rygg/ och draget sinä fohrar langa.

Vthi lEsu Chrijii jemmerliga och sörstrackcliga had-Karvo,,,. affmalas och fialles otz för, ögonen / hwadh wlj
mennistior mcdh wara margfalliga synder och
hstfwe förlient/ Namligs/ at wlj ffulle hafwa blifrccl v<-
than vppehald och aterwando pistade/ slagne och pljnade/
aff the Helweles oreena anderna i chen Ewiga fördömelsent
Men pa thet at wlj ffulle lher ifra beftljade blifwa/ haft
wer HERren lEsus Christlls godwiliogt lagit pä sigh/lil
m lljda och vthsta sadan jemmcrligh hudfiangning.

2- ohella ticnar til sioor Tröst emoot wara spndew
'

myckenheee/ sa ock cmoöt then Helwetes napst och plsga/
som wh ther medh förtienl hafwa at lljda aff the
derna/ wedh pistandc/ Mande och ptjnande i alla Echgheel:
ip HERren Christus som ojkpldigh war/ hafwer bul-it wä-
ra kranckheeter, lagdl pa sigh war swcda/ och hafwer lätit
laggia napsien pa sigh/ sönderslä/ sara och sarga sigh/ pa
lhet wlj stulle frljdh hafwa/ och genom Hans Dr heellwe

For.M- Thenna lEfu Chrisii jemmerliga och förffräckcligahud-»
ningl). MngninZ stal ock, liena ch til förmanilig/ at wlj are ww

rom HERra lEsu Chrizio lacksamme/ för sadan sin
gärnmg o§ bewljst/ elc.

Wlj stole ock wara lolemodige/ när wlj aff lpranner
och wäldzwärckare blljfwa pa nagot satt plZgade/ pWeoch
llla medfarne/tänckiandcs p<s/ at HERren Chrisius/som
ostyldigh war/ hafwer medh lolamod lwit hudtMgning för

?? «, ~, wär Md/ som stpidige worom. Thcrföre ffolc wlj halla
tbtt for een ahrg och jtt beröm/ at wtj lljde för Chrisit

hstanF



H<IUS IV.

bekännelse stul. Sä hafwa the Heliga Apostlar/ när the
woro hudfiängde pä the öfwersia Presternas rädhuus/ gatt
wedh ftögd ifra rädet/ at the woro wardige lijda smaleek
for hins Nampn stnl< 4^.

Wlj stole ockfi läta thenna jemmerliga och försträcke,
liga hlldfiänKning tienä oh tll waming/ at wlj wachla oh
för synden och ogudachtigheeten / länckianVes pZ/at HCR-
r?n Christus/ som oskpldiZ war/ bleff sä jemmerliga och o-
mennijUiga hudfiangder för wära spnder och misgammgar
fful. Hafwer nu H ERren Gudh sä ömkchgen lätit fam
mcdh sin egen/ offyldige och kare Gon/ för andras spnder
stul/ MjfeMAa warder han grufweliga och forsträckeliga lZ-
Hmdes faw medh alla ogudachiiga och obotfardiga vthi pA
norummet/ för theras egna spnder och mlsgarningar stul/ »2/.som «he bedriswa. Haffucr han icke stonat thet färsta lM '

ingalunda warder han stonandes thel lorra.
Therföre stole wij ällljdh päminna oh och essterkom-

ma thens H: Andes rädh och fsrmaning/ som sä lpder:
ider/ görer ider reena/ lagger bort ldart

ozwa wäftnde lfra mm ögon. Wänder igen' aff
thel onda/ larer gora thet golt ar/ farer effeer
lhet som ratt ar/ ett. Irem: Mm Gon/ Haf-wer m syndat/ sa wandt igen/ och bedtz at thet
fsrra gwrdl ar/ ma ock förlattt warda. Flyyför
syndenne sasom för en orm/ etc. /^.

ii. Ket försmadande/ begabbande och bespot-
tands/ och the hugg och stagh/ som HERren Chri-
Ms hchtter lUlt aff HchjkneHlcrna/ sedän war hud^

fiatlgder
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fiangder. Ewangslifierna förmala / at landzhoffdingens

z_. Krigzknechlar togho )Esuu lil jlgh pa Rädhuusel/ och
2' församblade heela Skaran tll honom/och begpnle lil atdrif-

/v "H alhikilliga narrefpel medh honom.
/s l. Emedan the hade hördt honom saja/ fsr Pilato/ sigh

/sö /s-H
Konung/ och wara ther lil födder och kommen i

'"

werlden/ at han stulle wima om sanmngen/ lp tiavoe the
aff honom Hans klafter / som tä vthaff Hans söndersiogne
Krop/woro medh blodh öfwelb stanckte/ och tlmde pa ho,
nom en purpurmantel/ hwllkct war Konungadracht (vthan
twifwel) sajandes : Emedan tu ast en Konung/ som <u sä,
ger/ sa wiliom wij gtffua tigh Konungzkappan pa ligh/alt-
lhenstund tu ager ingen sielff/ och hafwom NU medh ill
hudfiangiande smordt tigh «l Konung.
-. Emedan HERren Lhrlstus iiodh som en annan fallig

fange medh baart hufwud fsr «hem/ ly wredo the samman
een lörnckrona/och satte pä Hans hufwud/ honom ickealle-
nast lil haan och spolt, vchan ock tll »ioor ptjna (vthan
twifwel ) sajandes: kan st?e/ tu haffuer förgatit at lata
krona tigh tll Konung/ wlj wiliom glffua tigh Konungz kro,
Nan pa «gh/ at antzra mä see hwadh man tu äji.

3. The haffua ock fttt hönom een röö (vthan twifwel)
sajandes: Emedan tu haffuer fa« Konungzligh Kappa o H

lp tlenar tigh ock at haffua een Konungzllg
ra t then. wlllom wcj ock glffua tlgh.

4. The haffua ock bögdt kna för honom (vthan twifwel)
sajandes: Scehurutlen<tachligeoch öd-niuke wlj arom emoot

tu wilt jw/vlhan twifwel/at wljstolom sä wara/ochgö-
ra tigh ähra/ emedan m <iar nu vlhi tln Konungzliga struo.

z. Tj?e hafwa honomoch sagdt: hel Juva
Konung/

224
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KonUNg/ och (vthan lwifwel) wydare sagdt: tn wiltjw
nu/ at wy stole önsta MH lpcka lil titt KonunMalde/som lu fcilt hafwer nu pa stunden.
6. The hafwa sootlat pa honom/ och vchan lwifwel) sagdt:

Twtj ligh tu natr/ scer lu at wy hafwom narral ligh/seer
t« nu huru mpcket wtj achlom och wprdom ligh?

?. The hafwa ock sa/ til öfwerfiödh/ lagit röön/ som the
hade falt honom i handen/ och slagit ther medh Hans huft
wud/ och ( vthan twifwel) sagdt: medan m kane intet ratt
bruka tin Konungzliga Sptjra och lill walde/ see/ sa kun-
noin wlj gsral.
i. Mr HERren Chnsius lat assklada sigh sinä blodiga

klader / och lat päklada sigh en purpurmanlel/ then ock aff
blodh bleff igenom watskal / <ä bleff een Provhelia fulbor-
dat/ hwilken sa lyder: Hwq tlr tIN kladnat sa rödh/
och tin kläder sasom en wqmrampares i lagh
trampar allena/ och ingen afffolckenar medh migh/ jagh hafwer lrampat lhemtmm-
ne wrede/ och nldertrodat them t minne grym-
heet: Ther aff hafwer theras blodh stanctc mG
klader. la/ HERren Christus willc sa lala besianckia
sijna klader medh sitl blodh/ affklada them/ och päklada
sigh en purpurmantel igen/ lil at betackia och vfwerffpla sin
blodroda sönderstagna och sara kropp/ pa thet han ffnlie lä-
ta förnimma/ figh wilia medh sitl ltjdande/ medh sijn Ma/blodh och döoh voretagha then sondelarfwen/ som wlj ige-,
nom wära forsta föraldrars olpdns fslt hade/reena
alla wäm spnders Mlo/ och »klada medh salighce'^"-^

Ff lenes
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s/ij/.-/s. «enes kläder/ och pädragha ost rattfardigheelezines kwrtel/

och sälcdes öfwertäckia och styla wara blodröda syndasäar/
och at stulle säledes kunna blifwa och wara lacke/ de-
pelige och behagelige in för Gudz Ansichte Ewmncrliga.

Thetta länder o§ til sioor Tröfi eznost wära svndeo-
reenligheet och saär: Tp ChriDs hafwer mcdh sitt blodh
teenat ifta synden/ och medh sijn rattfärdigheet wil hm
beläckia och öfwerstpla wära syndasaar m för sin Himmel-
ste Fadcrs Ansichie.

Fornm- stole wachla H för synden / al wst icke the? medh«'ygh. Kropsens och Siälennes wägtiarv lher »ges
NSN wij blifwe wederstyggelig? for Gudh och Hans hellga
H7glar. 2ly the som medh synden och oboolfardigheelet,
förlora sijna rätla bröllopccklader / och blifwa mW.igelige

!2.- för Gudi/ the blifwa omsijder bundne lil hander och fotler/
?/. och kastade vlhi chet pttersia msrckel/ lher M och landa-

gnijlan wara stal. Men the fom wachta sighförfpnden/ocH
befiPa sigh allljdh om l« gudfruchligt och bootfärdigl left
weme/och säledes twa sijn klader och gora them hwijla i
iambsens / lEsu Chrisii/ Blodh the stola effter then tim-

nom DaO och Nalt vchi Hans Tempcl/ och stola pa then
ptlersta daghen blhfwa kladde vchi hwil och renl silke/ och

medh fölia sin HERre och Bmdgumme cffier. ?ä
M hwarl och ilt Gudz Barn säja: lagh ftögdar Mlgtz
i HHRranom/ och mijn Släl ar gladh i mi-
uom Gudh: han hafwer migh vchtkladt

kläder/ och dragit vppamigh
W'ttft,roigheelcnes Mrttl.

5.Mr
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2. Mr HERren Thttstus leet sigh lil pstna/haan och e,zrdMi

spott/ sättiä een hwas törnekrona pä silt heligha och offpl-
dige hufwud/ <ä wille han <hcr medh plichta för och
förwandla a!t wärt fördannclses/ försmadelses /

och bedroftvelses tömc/ som ch för synden stul pakommet
Zr/ vchi Ewigh walsignelse/ herlighcel/ lpcka/ frögd och gla-
die/at wam hufwud ffola hlifwc, smorde medh gladicolio?
och for of) M ftögdcwW ftllt instanckl warda/och at Gudz
godheet och bannherligheel stola fölia oi) i alia wära ltiffz-
dagar/ och wtj ffola bllsws i HERwns Huus Ewin-' v/-.,
ncriigha. "'"'

la/ HERren Chtisius hafwer mafi bara een hwas tör«
«ekrona sigh til haän och pljna / pä thel wl? stulle vndfä
och bara mttfärdigheetenes och lhffstns oförwansteliga kro-
na/ hwilken Chrisius lEfus/<hmraltfärdige domaren/H
giffua stal pa then ytlersia daghen. 4". 2:/o.

Thet är wär Tröji emool then Ewigha förbannelsew/
förftnädeisen/ olpckan och bedröfwelsen/ at HERren Chri-
sius haffuer medh then föibannelse/ försmadelse/ och pijna/
jöm han war vnderkasiat/ förwandlat <h« alt vlhi Ewigh
och Himmelst härligheet. la/ chcnna limmelighs förban-
mlsen och olpckan/ soni wtz for wam spnder stul bara ms,
sie/ stal ock snart förwandlat watda vchi Ewigh wälsignelse/ 22»
lpcka och frögd.

<M stole waratolemodige/ näe wlj ra?a blilffua M
gade vthaff förfölielsens/ olyckones och motgängz törnehar
i werlden: ?p ikhrisii Brudh/ thel m/ Hans fsrsambling/ " "

haffuer ingen annor lagenheel at förmoda i thelW jemmett
dalen/ än atD säsom een roos ibiand törne.

z. SäsM HERren Christus haffuer godwiliogl emot- ...



Then 3. Predik^2zz

lagit then röon/ som bleff honom giffuen lil häan och spotl/
A 42./. och icke bröst henne sönder i wrede : Allsä wil han een

förbräkal röö icke ssndetbrplq / thel är/ han wil icke förka,
sia och fsrderfwa the swagha och klemwgne menniffiorna/
vlhan wil wara lheras Gudh/ han wil styrckia och hielpa
chem/ och wil Ma lhem wldh machc genöm siM rallfar,
dlgheetz hsgra hand.

Thella länder lhem Swagsm och KlelMognom lil
Tröst/elc.

Wij stole altijdh bidia Gudh / at han wille medh
heZig? ordzkap och Staff lrösta, styrckia och hielpa of)/ och
hälla otz widh machl, i lroons in til alwan och in i dödz-
stunden.,

K.«rdo»n> 4. HE Rren Christus h iffuer lätit fU stgh medh roön i
sitt hufwud / han hassucr iälil Kindpusta/ begabba/ bespstta
och forsmada sigh aff the ogud nhliga ps

2 ,-
wij icke ffulle blifflia slagne/ kindpustade/ begabbade/be-

fpottade och forsmädde aff Sachans Änglar/ the onda an-
darna i alla Ewigheee/ vlhan at wij malie bliffua bekröns

»/>,.„« medh Ewigh harligheet/ ftögdv gladie och näde/ jasom
medh en stöldh.

111. Hmu pllattls hade I Esum vth/och lat
Indarna ste huru jemmerliga han war lilpyntae.M/j?: l. EzVangrljsten Johannes fötmajer/ at nar HERren lEsus
-war st jemmerliga hudfiangder pa Rädhuuset/och
gff Krigzknechlema A omenniMga medhforen/ at en sieen
mäeee hassua HM medlhdande lher ofwer/ la hade Pilatus
honom vth til folcket/ at the stMe faste huru omkeligH han
sfZgh pth/ ther han stobh medh bZsdigh och söndersiageli krop
Md.er. cm, törnctrons ach m menanom al che,

stulle.
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stulle ther aff bliffua bemekle «il wedpnckan öfwer honom
och til at stona honom lhfwet. Och pa thet han stulle
tunna beweeka «hem/ gaff han stee pä nvlt Christo wilnes>
bprdh om sin ostpldigheet/ sajandes: Sij/ jagh haswer
honom vth til ider/ at l försia ffolen/ at jagh fin-
uer ingen saak medh honom. OH sade wljvare: Slj
mennistian. Säsom han Wille Aa: Sh huru jemmer-
liga och illa lhenna sängen ar handteral och medhfaren/stul-«
le icke thelta firaffei wara nogh och altförmpcket älh honom
föm är ostpldigh/ och inttl ondt giorvt hafwer?

Thelta orvel/ Sij mennistian/ stal tienä ost ttt pämitt-
titM at wff dageliga tänckia effler/ hutudana the förstamcNß
«likiorna/ Aoam och Ewa/ wore/ forr an the söllo i spn,
den/ och hurudana/ che sampt wtj/ som lheras barnare/blef,
wom stdan effler syndasc<lw. För spndafallet woro men,
tiiskioma- sä lattfärdige/ dcyclige och lpcksalige/ at
staparen HZRren Gudh sielff/ ltzka som medh förvndran/
jagh sin lufi pä thcm/ at the sä wal som alt annat/ sow
stapat war/ woro gansta godha. Men sedän the wore
falne i synden/ woro the sä orättfardige/ohelige/ oläeke/
wederfipggelige och elendige/ ther the stodo nakneförGudz
ansichle/ sä at lheras Skapare/ Gudh fielff/ afffioor med-
ömckan öfwer them/ och medh förvndran sadhe: Stj
dam ar worden sasom en aff ost. Thet ar: oluama men,
nistia, som tllförenve war sä heligh/ deyeligh och jiill/ stapat
li! GM belate/ men Stj nu mennistian/ huru jemmerll-
ga hoon ar igensmförderfwal/ och gansta illa medhfarem
Om elcndigc Adam sampt medh hustru och alla tienä
Barn/ huru wsnsfapelige aren i nu wordne: H huru aren iz f ttz nu r^



Then 3. Predi?:
nu rakade vlhi fisor jemmer! OH therföre höres nu then-
«a tlagowlOn i hwars mans munn:

Mn tzwar man ma beklaga thel/
At synden är lnkommen medh/
Watt regiment hafwer hon krangt/
Och oh medh sigh t döden fingt. Icem:
Thet hierla mckte bnstasom lhetwlsie/
Hwadh gllidie Adam miste.

Och nar wlj dagheliga päminna sadant wäre jemttmli,
galilstandh/ la förgääs all högfardigheet vthu wära hierta,
och <het fioora och siolla modet faller hoos ch/ och wijla-
m bestnna/ at wtj medh ralla mästom ftamma ol) / at wij
hafwe spndat emoot HERren wär Gudh.

/'.« Men thel ftal wgra wär Trösi/ at HERren Chrisius/
"' ftm war then aldradeyeligaste lbland menniskiors barn/ han

haffuer tagil wär syndaorenligheet/ wanskapelisheet och
lendigheel pä figh/ sa at han hade ingen stapnat eller depe-
ligheel/ han lat see sigh/ mm ther war ingen then ska,
pnal/ som menniskiom kunde behagha. Han war then al-

L/zz.-2./. draförachladasteoch wanwyrdasie/ful medh warckochkranck-
heet: Han war sa förachlat/ at man gömde borlansichttt
for honom/ och cherförc achlade wij honom inlet. Och
lhma ar alt skeedt til then anda/ at HERren Christus
stal pä chcn pllersta dsZhen sallia ol) til himmelsk raltfar-
digheel/ lMighcet och saligheet/ hwilket goda och frögdeful,
la Mand wtj scdan sitidigt bchM skole Ewinncrliga.

mngh. ohella ordel/' Olj mennlsiian/ skal ock tienä ch til war<
mng och förmanwg/ at w,j dageliga sspp och vndfipp spn,
den och ogudachllghceten/ mnckiandes pä/ at spnden gsr
M,nWn siM och för Gudh och skiljer

230
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Gudh och mennistian ifra hwar annan. la/ wij stole
tänckia pä/at pä thcn yllersta daghen skola alla ogvdachw
g, och ovootfardiga syadare siä och synas »edersipggelige
för Gudh / för Hans heiiga änglar/ och för alla Hans vcho
walde barn/ och skola bllffua borltvijfie «il chen stygga och
förskräckellga diefiahoopen/ lher the sedän mäsie bllffua vchi
Mmer/ pijna och qwal i alla Ewigheee.
iv. chhe öfwersta presternas och tienarenars

tymnnlsta hima och blodtörsiigheet emoot lE-
fum. Ewangelisien loh. förmäler /at Nar IEsus warl /j, >

vchledder lil che öfwerfia Presierna/ sa sargader/ sondeista
gen och blovis?r/ som knszknechterna hade siapt honom v,
thu RMuuset/ lfrä sinä swllda och grpmma hander/ och
the fingo see honom /ta hafwa che öfwellludt ropat och sagdt:
Korsftst/ Korikftst. nar Pilatus sade:
ger l honom och Wrsfester. la hafwa lhe swaral och
ftgdl: wlj hafwelagh/och effterwarlaghstal hau
dsö/ ly han hafwer giordt sigh M Gudz Son.

Har see tvij/ huru Sathan kan förwandla lvenniskion, s.«rVV»tz
ttss sinne / tll ostaliga och wllla Dinrs sinne. Nät ftom,
ma och ratsinniga menniskior see blodh waw vlhgutit/
spnnerliga/ nar oskpldiga menniskiors blodh vchgiutcs medh

hugg och sisgh/ la bllffua lhe förstrackle/ bedröfwade
och modfalne ther öffuer/ och beweekas latleliga til grätoch
medlijdande öffuer chen som l«jder t Men lhe öfwelM
Presiema och ludama/ nar lhe fingo see IE su Chrisii
krop waraall sönderfiagen medh Mande/Hans hufwud wara
sargie medh tömekrsnan. och heela Hans Krop waraöfwee,
Mnckllr Mdh blodh/ kegpnle lhe sasom wllla Hfar (nar

che.
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<he fa see dlodh) ropa och rpla/ Korsfest /i Korsfest.
Ta begvnte the sasom glupande vlffwar och rplanoe tejon
(nar the fä see blodh) siä efftcr liiffuel. Och allsä hade
He tä icke meera nagot ralt mennistio sinne och hima/v'
than the woro lijkarr willa glupande Vlffuar och
rplande tejon/ an Menmstiom. Om thesss willa OZar/
glupande vlffuar och rptande tejsn/haffuer Chrifiuslange
tilförende talal/ genom Dawidz munn sajandes: Stoo-
re stucar hafwa belagdt migh/ seece oxar hafwa
omhwärfft migh. vpgapa medh sin munn

LeM
SZ förandrar Saehan theras sinne/ som han fäär til a«

hata och forfölia sin nasta som ojkpldigh ar/ säsom hangior-
2-/<j be medh Herode / nar han fick honom lil at Ma drapa

the BethKhemmste Swennebarnen. la/ sadant spnas ock
,//<- 55 som äre benagne til at lräta och sias medh andra/

22 thet synas meera glupande Vtfwars/ Biörnars och andra
willa Dims sinne och athafwor hoos them/ än mennistioF
sinne och ächäfwsr. .

Wzchee M hwar och en Chrisien mennistia/ochbiF
die Gudh bewara sigh för stdsn grpmheet/ hwar och en
fiyre sttt sinne/ st Saihan icke wälle fa machl til st för,
andra och drMa mettmffian til sadan bcestachligheel.

Vchi thenm andra deelen gifwe acht vppä.
I. Ptlatt ftuchtmz theraff/ at lhenna sangen/
IHftls/stuliewarg Gudz Son/och fi^iger.,nsakanoe

therom
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ehsr oui. Ewangelisten fönnäler/ al nar Pilatus hörde ,
darna faja/ at lEsus hade giordt sigh tll Guvz Son/ lä
fruchtade han annn meer. ?p han länckte sä widh sigh:
ar lhenna sängen en Gudz Son/ tä hafwer jagh allercdo
allförmpckel handlal orält emoot honom/ och fioorligen fö>
gripit migh. Och gick sä in i Radhuusel/ logh lEsum
mech ftgh och ftHgadhe honom hwadan han war / cher til
lEsus lnlel swaradhe.

Säsom Pilatus lestucheade/ at HERren lEsus M«,
le wara Gudz Son / och at han stulle hafwa förgrGit sigh
emoot honom/ och säledes brulil Gudh s?elss emoot/ i chee
at han haohe handlal omit emot Hans Son; Allsä ffole
Wh beftuchm otz och hafwa förspn therföre/ at förgrGa ost
emoot Gudz Barn/ thel ar, lilfoga them frommom och
oskyldigom orält / stadha eller öfwerwäld i nägon Malto.
Ws stole länckia pa at the are Gudz Barn och Hans kar-
komna wänner/ och therföre spndar lhen emoot Gudh/ som
them nagon orält tilfogar/ ja/ the rööra lher medh Gudzögnasicen.

Thetla ffola the tänFis pä/ som are benagne lil at öf,
tva haat/ förfölielse/ orält/ obestedellgheel/ öfwerwäld ocholpdna emoot sinä iarare/ som troliga göra filt Embele i
Gudz ftuchlan. ?p the are Gudz staffare lil Hans hem-
llgheet. The are Christi tienare och sanninge bodh i Hans
fiadh/' och are Gudz Barn : Therföre then som tilfogar
them orätl/ han brpler Gmh emoot och rörer Hans ögna,
<?ren. Then som <hemfomchear och ar olpdigh emoot them/
han förachlar Gudh och ar honom olpdigh. Ia the som /s.°
are bcnägna lil at förltpckia the falliga och alenda/ som
Gudh fnlchta och iiena/ och titfog4 lhem orätt/ the spnda

G Z emoot
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emot Gudh som theras Fadher är. Therföre stola the tanckia
effler hwadan the are / och paminna sigh at the are Gudz
Bam: Och allsä beftuchta och hafwa fördrsgh/ at förgrA
pa sigh emot lhem: lp Gudh wil jwförswara sinä Bam/
och wil engang hälla ffarp wnsakningh medh them/ som haft
wa faril illa medh Hans Barn i werldenne/ och wil sirafft,
them föt theras onda garningar. Tanck pa huru lhet
gar enom lordijk Fader/ at nagon lilfogar Hans barn/ som o<
ffpldige aro/ nägol ondl: Altsä kan icfe Gudh läta figh be-
hagha/at Hans barn lgda oralt affnagrom.Tanck pä/<jl Gudh,sr icke en falligh/ ringa eller fader/ cller machtlöös
til at förswara sinä Bam/ och hlmpnas theras orat som «he

2o' " Alzmächllgh Fader för sinä BaM/och
' en siarck och förskrackelig hampnare öswerallaogatniligzman.

U. PilM sörtrytande/ owllgheet och fpGM
taal ofwer Shrisil sil!lallgatid< Ewang: fsrmäler/

/FH at nar Piiatlis fragade HERren Christun, hwadan hj?n war/
och fiSMel jwar lher pa nffhonom/ lä hafwer hW spotzkelt,
ga sagdt: tll lntet medh migh 5 west tu lcke/
at MH hafwer macht at korsftsta ttgh/ ochwer macht at stappa tlgh

Mrdom. Har ste wlj huru een p.irl memiissicr/ fa oc? che/ ssn,
—'' meena sigh wara wtjsa och försiÄwiZa/ lala offla fafengMga/

oratt och ewot sigh siclfwa/ sä giorde Pilatus nar han sade
til Msum: weest lii lcke/ at jagh hafwer machtM
at korsfesia tigh i och hafwer macht at fiappa ttghk
. Vi6ez seipsum eonciemngvit ? 3i in tug po«

"' tcM<: eN> czuare inlontsnl non cliwittiz? Thft m/Kee-
huru:
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huru han fördsmde stgh sielff 3 Dm thet sr vthi tljn macht
(at göra och laia) hwtj siäpper tu tä icke thrn offpldiges

Cherföre stole wlj icke wara alt förhastige / til at vthftra F6r«m-
Medh warl <aal/ eller obeeanckl och i otoligheet läla höra ""2h'
ta ordh: Ty thet kan lalleliga handa/ at wlj medh hastigt <aal
och obelänckta ordh fördöma oi) sielfwa/ och lala oi) til ssada
och förderff. Therfsre sagtt ock Apostelen Jacob: Hwar
och en menmstia ware snar til höra/och seen lil
lala/ och seen til wrede: Tp mansens wrede gör "-

icke thet ratt ar förGudi.
111. HERrens Khristl Swar paptlatihafil-

ga och obelänckta eaal. Chrisii Swar lpder sa: tzu
hadhe lngen macht öswer migh/ woro hon ttgtz
icke glfwen ofwan effter: ett. Ther medh bewGe
Christus Pilatut» hafwa talat orstt.

i. Nar H E Rren Christus sadhe: hadhe lttgsN ZHMj.
macht öswer Mlgh ett. ta gaffhan lher medh lMnna,
at thet lljdandet/som han tä vlhstodh/ war icke kömmit honom
vppa effter menniffiors rädh/ wilia och beslul/eUcr aff theras
macht/ som honom anklagade och döwde til dödhen: vchan
thet war beslutit affihen H: Trecfalligheelen/ at han/ Chn»
sius lEsus som war then Personen i Gudomen/stuue
st lljoa. Och aff Gudz liliatelse kom ock thet/ al Pilatus
och andra menniLior finge ja handla medh honom/ ellest Ha,
dhe the icke kunnat röra honom til thet ringaste. Altfi ka»
hwarkenSalffan eller nägon rnd wennistia lilfoga Mm from,
mom Mgot ja/ icke affhanda Het ringafic häar aff the-
ras hufwud/ förvchan Gudz nljiadlche. Sachan kunde in-.
M snst llifoga lolv för an Gndh iilstadde honom thee, ey
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~ . kunde han heLer meew gom til saken emot Job/ an fä
Trssi. Theua länder ol) til Tröst emot EaHatt och onda men-

njstior. Sathan gsar alttjdh omkringh, som ill rplandhe
sMr hwem han vpDka ma. Onda

stior/hwilka are Sathans lienare/medhielpare och walck-
tpgh/ gsra oc? stjn högsta filse/ til at fsrderfwa ch/ som
Gudz Barn och lienare are: Men nät hälle ol) jw
digt til Gudh/ medh bönen sch Kt botfardlgt lefwetne/ ts
stola hwarken Sathan eller onda mennMr kunna tilfoga
ojj nHgsn stadha.

Zo'r.,«;- Therfsre/ NKt wtj taka vihi lhdande / nsdh och anfachts
mng/ aff Sathan eller Hans lemwar/ ta stole wtz säja och
iänckia: wara fiender och hatare hade ingen macht ofwer
pst/ woro then icke them gifwen och efflerläten ofwan «ff-
«er/ o§ <il syndastmff/ 2.8Zm.16: >s.

H EMen ClMu» sadhe til Pilatuw:
de mgen macht ofwer migl)/ ett.' ts gaff han lher
medh tMnna/ at HERren Gudh hafwer gifwie öfwerheeo
ten chcn fulmacht/ th?l walde och höga ausemde/ som the
hafwa i wetlden/ öfwer andta mennlstio^

DM, 'Helka tander alla fto.nma och gudftucheiga öfzver-
hcetz Perssner til Tröst och stplkio/ när ehe stola medh alf,
w,,r forratta At Embele/ at HERren Gudh hafwer icke

ffickal och föroronat them til at wara öfwerheel/
mhan han hafwer ock gifwit thcm, walde och fulmacht/ ii! at

<s 4. hämpnas sfwer osärninZMän och olydiga mennistior/ och
til at frMM och fsrswam the ftomma och lydiga. Och

M»?. /Z. nar thee sseer Ht the sa HM/ tä bewG the sigh warss Gudz
«., ANste-..
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The«a tienar ock öfwerheelm til päminnelse/ at chem FFr««p
bosr tacka Gudh forthel walde/anseende och <hen fulmacht "ingh.

som <he hafwa: lp han hafwer giswit chem sädcml ofwan
effter. The stola icke högfardas öfwer thenna sijn fulmacht
och hogheel/ ,p Heller mitzbruka «hen: Vthan tanckia pa/al
HERren Gudh wil engäng efflerftäga huru the handia/ och ,

eansaka hwädh the förhander hafwa. Therföre stola thehal«
la tVtjsheetena för ögon/ pa chet the maga Ewinnerligaräda.

Vndersätare stola icke misvnna öfwerheetenne lhet
de oG lhen fulmacht som the hafwa: lp Gudh hafwer giff-
wil chem theras walde och fulmacht. The stola icke stort
bckymbra sigh eller förtryta öfwer theras firänga regimente
som the föra: lp the mäste sielfwa gsra therföre reckenstap
för chem hsgsta/ hurn the handlal hafwa. The stola wara
öfwerheelen vnderdanige/ icke allenast för stwffet fful/ plhan
eck fsrfamwkelet stul.

3. Seelm.
Vihi ihenna Tridie deelen gifwe wlj acht vppa.

I. Aff tzwadh orsak och tlZsalle Pilatus lät be-
zveeka siO/ til ae döma ZSsum nl dödhen. E-
wansellsten förmalar / at när ludarna förnumwo/ at Pila»
ms hadhe i sinnet/ at gifwa lOsum löös/ ta förkasiade the
honom Kepsarens ogunsi/ shmdes i Glfwer tu honom
töoS/ sa ast M icke Kcysarens wänn. Esso»
lhe wille saja: Fär Aepsincn chetweela (hwilket wal stal
stee) at lugifwer en sädan löös/ som wil vphafwa sigh til
Konung emot Keysaren/ Mblifwer lu icke lange belrodd ae
MM iandzhsfdjnA/ jg/k«n handa st m Mistlt lUwet lhee

Gg G ffrs/
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före/ tä Ut Pilatus bcweeka slgh til/ at sama sigh pä
Domsioolen/ elc.

HMsm. Häl see wh /at Pilatus hafwer meer fruchlat för men<
nissiors ogunfi/an fsrGudz wredhe och onäde/i thet/ at han
ludomen til wilie och bchagh/ och pä thet/ ae han ickefful-
le bliZftva angifwen för Kevsaren/ vlhi Hans ogunfi/
satte figh pä Domstolen/ til at döma then ostpldige lEsum
<il dödhen/ och til at kowfesias. Och altsä war Pilatus i«
E/empel pä thet som Salomon sqgher: stm rädes
for menmstiom/han kommer pa fall. Och eme-
dan han lpdde meera mennistior/ än Gurh/ lp weverfors
ockhonom thet/ som Salomsn om lalar/ sajandes: hwad

5« then oglldachttga ftllchtar/thet wederjmshonom.
24. Tp han rakade omsljder vchi Kepsar caliZulN ogunfi;

dteffz i tandzfipchlighcet/ tom i samwetzqwal / drap j?gh
fleiff och bleff kastat vthi then fioden LlHben, ther the otena
andarna sages hafwa hallit vndersamma speel medh Hans
dödha Kwp och saledes sannades pa honom thet Salomon
säger: Een mennistla som dppa eensGialsblodh
Mlt gor/ han warder lcke behallen/ thet han an
i helfwetet fore. 9.2. l«^.

«orma- mennistia mä wal wachm jigh för Mäti
Nmgh.

'

Exempel i thee ftlltt.
nistiom iil mlie och bchagh/ at wtj lher medh göre m oot,
Guvz wllit och befalnlng. Hoo äst lU ta/ sager Pro/
pheeen / at tu ftuchtar ligh för menmMr the doch
höö/ och för menmKobam / tzwtlfe sasom höö
föttmve och fötMr K)H3IMi then

«sh
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ligh giordt hafwer/ then cher himmelen vlhsirac-ker och lorden grundar i Tv stole wy altPh latasi"".
Gudz fruchlan wara för wär sghon/ och meera lpda Gudh "-

sn mennistior/ wachtandes ch/ at wH icfe bedrifwe
handle nagol emot Hans wilia och befalning/ pä «het
Mälle komma l Hans ogunst och owänssap. 3y säsom Ko-
nungenswrede ar dödzens sanninge bvdh : Allsa m Gudz
wrcde then etvigha fördömelsens sanningebvdh.

11. Pilatl OustttS warning
sitt Man / at han stulle inlel befttta figh medh then //.
rätlfardige och ostpldige lEsu. Ewangelisterna förmala/
at nar Pilatus satt pa Domstolen/sande Hans
hustru ttl honom och lät Ma honom: Befattg
ligh mtel medh thenilst rclltftrdiga mannen/ etc.
«het äe/ han stuNe Mtel doma honomtil dödhen: Tp honha-
d? mpcktt ltzdtt/ thtt «r/ hon hsde M kunostap om Hans
stpldigheet.

Oansedt en man icke böör läta mestra sigh aff sijn
siru / doch böör honom icke förachla eller förbtjgä hennes go-
da och nptliga rädh. Vthi then H: Skriffl finnas älhstil-
ga Exempcl/ at qwinnor hassua giffnit godha rädh. Vthi
roerldzliga Hisioricr finnas ockEMpel/at qwitMorsßädh
hassua warit nyltiga och ffaffat mpcketgott/ och ther thehaf-
wa bliffuil fömchlade och fsrbljgängna/ la haffuer therpil
fölgdl olycka/sorgh och fioor stada. Hade Pilatus lpvt sins
hustws trogna rädh/ tä hade han icke dömt then ostpldiga le,sum / och omsider drapit sigh sielff. Konung Däwid alff<v
de sa hogt fyr hennes lrogne rsdh M/ at hm toA

tzennc
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hennelilEchta/ narhonbleffEnkia. Salpddechen Krigz-
hieltenßarach veborX ihens Prophetijsans ochDomarino

4: nans radh/ och thet lyckadeshonom wäl. AlllA lpdde ock
K: Jolla <hen Prophelissan Hulda/ och lhel lande honom lil
fioor nptta och fördeel.

111. ludarnas samhMgheet/ til at förssmta
och lcke wllla hafwa honom til sinKo-

/sö.^.// nung. Ewang: formäler/ at nar Pilatus förbrädde ludar,
naatlEsus war theras Konung / sajandes: St/ ldhor
KonUNg. Säsom han wille saja : i ludar haswe st haf-
<igl anklagal thenna sängen och sagdl/ at han ffal wllla vphäf<
wa sigh för idar Konung/ emot Kepsaren/ s«r nu sieljwe/HUF
tU alendlgh han Mr här för idor öghon/ secr han nu cher.
effler vth/ at han ssal begara at blljfwa Konung ? Thel ar
neesiigil/ wil han säja/ at fsra itt sädant klagomal emool
uom/ som sa är tilpynlal. Thet ar ock forlreeleligit til at
hora sadan beffyldning emoot en sa alendigh Man. Tä haf,
wa ludarna samhalligl fsrkastat HERren lEM/ roopat
och sagdl: bort/ tagh bort/ korsfest honom.
Och «ar PMus sade medh föltreel: skal jagh korsfe-
sta idor Konung.l' Tä roopadhe the ater sajandhcs:
WH hafwe lngen Konung/ vthan Kepsarell.

Vthi luvarnas samhaliigheet / lil al forstiuta lEsum/
och i theras obenägcnhcec til at anamma honom för fin Ko,
nung/ affmalas alla Kattare/ falffa tärare och ogudachliga
i werlden / som sallia llgh vp emoot Wsum Christum/hwil^

, ken ar HERwns fmorda och. Konung/ fölfflUla och fömch-
' '

la IMSM och Hans SwsnaMm / och wllja lcke lsla regera/
larg



/.älub, !V. 3.4'

lara/ WderwHsa och mchta M ass honom. la/ the wilia
icke HM honom/ tienä ho«om fwgdas
öfwer hononi medh bäfwalide. The saja cck om thet regi,
mentet/ soll; Gudz Orvzlienare/ meth ordei och theH.Sa-
cramenlen/ stulle medh ralla hälia them vlider: Mo§
söndersiljm thems Bojor/ och kasta theras band
bort ifra H.

Men säsom lhe förachea shen himmelsta Konungen/
Christum lEsum : altsä wil han ock fömchla them/ och la-
la them komWa pä stam. Säsom the öfwergifwa och för- "<""-

stiuta honom: altsa wil cck han öfwergifwa och föMnta
them. Han stal waka vp och hemsökia M Hedningaroch
them ingen nädhe bewhsa/ emedan the aro förfiockade ogar-
mngzman. Han stal lce äth them/ och bespolla alls Hed-
ningar / eec. Han stal tala medh them i sinne Wre-
de/ och medh sinne grpmheet stal han förstrMa
ihem/ han stal söndersia them medh jernsptjw/
och sasom leerpottor stal han sönderkrossa them. .

Ia / HERren Christus stal sinä owänner/ som icke Wille at 27
han fiulle rädti öfwer them/ läla leda til sigh / at the stola dra-
pne warda.

Sa gär allsm them/ som öfwergifwa HERran/ förach-ea Hans Regimenle/ som han gmom predikoEmbelet fsrer/och icke wilia wandra pä Hans wagar.
Wg ffole taga ost wara för olpdna och molwiliogheet/

pä thel Gudh icke stal fa orsm'k til at förderfwa ch/ leedas
widh at fstbarma sigh öfwer och kasiasi medh ee» kasto/ /^ 7stofwel borlvthu landet/ säsom HERrm Gudh haswer hoo,
mDdamathermedh/elc.

H h ' IV.Pi-
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IV. Pilati händers twaande. EwansslistetNÄ

. ssrmäla: at nckr Pilatus sagh at han kunde intet
staffa/ vlhan sorlet bleff jwmeer/ Wille han tH
. gsra folckena fyllest/ och dömde at ssee ffulle som

'

the begamde. Och togh wam och twädde fijna
I.«c. zz- händer för folckena/och ftdhe: ostyldigh är jagh

24. , thenna rättfärdiga mansens blodh/ i magen see
«dher ther om.

KZryom, Vtht Pllaw/ som twadde fijna händer/ och meettF
te sigh säledes bltlfwa reen/ och aldeeles frtj och offpldigh
ifm then spnden som han bedreff/ nar han/ effler folcksens
«ragne begaran/ döNde then ostpldiga lEsum lil al kors,
ftstas / afmalas the/ som achlg spnden för itt ringa och
ostadeligil llng/ och for then stul/ vthan fsrsvvn / dagheli-
Za sola sigh yltzi grofwa synder och misgämittgar/ medh
affgudertz/ truldom/ signerlj och spädom/ hwilket ar
chans konfi och lärdom/wedh grufweligil swariande ochban,
nande widh Christi dodh/ blodh och Sacramente/methGudz
ordz fowcht och Sabbatzens ohelgande, medh olpdna och
molwiliogheet ewoot fönildmr/ öfwcrheet och förmän/medh
haat/ Bräp/ Horertj och Dnfwertz/ ele. Och oansedt the
sadsna grofwa spnder bedrifwa/ doch wilia the icke kallas
oreena och spndare. la/ the meena sigh igmom ringa
del kunna fijn fyndaorenUghect afflwä/ och gsra sigh offpl<»
diga bade for Gudi och Mennistwm. Een part meena M
blifwa reeng och osspsdiga nogh/ nar the kunna dölia sinä
synder for menmstior: Men then reenheelen och ostyldighee-
lcn gWr inlet: lp Gudh sen chM säsom oreena och wc-

derjipg^
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derfiyggeliga syndare. Ecn part meena sigh blijftva reena och
ostpldiga nogh. nar the kunna omkring sigh/ medh nee,
kande och drisiigl förswarande emoot sinä anklagare och lhe«>
ras bestplningar: menandes at the kunna lätteligen drUws
lhem til lögnarc/ som sannirgen saja och beklagha them: men
then reeningen och ostpldigheelen galler inlet för Gudi.Een
pa« meena sigh blifwa reena och ostylviga nogh/ nar the
hafiva Exempel för sigh/ och kunna bewlO/ at andra haf<
wa sä spndat förr an the: Men «het twättandet och then
endlffpllan galler inlet för Gudi: tp jw fieera the aro som
synda/ jw stör« blifwer oreenligheelen/ och jw weera blifwer
Gudh förtörnat/ och jw större straff läler Gudh gä öfwer
chem. Een part mcena sigh blijfwa reena nogh/ ja ock alt,

förreena/ nar the mäste bööta een ringa summa penningar
för sin bratt: Men ehen rcningcn galler intel/ sä frampt ic-
te een battre reening kommer lher til. Een part meena sigh
blcjfwa reena nogh/ nar the ga afiösning och til HER-
rans?tallward/ oansedt the intel bekpmbra sigh om nagott
rall battring/ vthan gä sirar til sijna fsrra/ ja «l gwfware/
synder igen: Mensädan reening galler imet för Sudi: ly
ehen som gär owardigh til HERrans Nattward/han blhfwer //.>

eher meera oreen 3 Tp han blifwer saker pä H ERrans teka<
men och Blodh/ och äler och dricker sigh sielfwsm Domen.
Hwadh anlangar lhen reening/ som een part meena sigh kunna
bcksmma genom sinä goda warck och steenhellga gärningar/sH
galler ock then in«l för Gudi: ty alla wärs zarningar / och <..

M wära rallfaldigheeler aro för Gudi säsom ilt orent klade. "

Emedan thessa vpracknade reeningar icke kunna gsra n<Z-
gon mmnlstia reen och ossoldigh för Gudi: Ty stole wij (e- "'«gh.
tmoan wtj äre alla spndare och orcena) effttttanchaoch beftijla
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otz om een baltre reening/ <il hwilken HERren Gudh oS
formanar/ genom Propheeten säjandes: ldher/
görer ider reena/ läggerbort idart onda wäsen-
de lfr<i mljn öghon. Wander igen aff ttzet on-
da/ larer gsm thet gott ar/ farer effter thet som
ratt är/ hielper them förtryckta/ staffer them fa-
derlsst rätt/ och hielper EnkionneS saak. Ga
kommer ta sedän och later otz ga medh hwar an-
nan til ratta/ sager Om idra syn-
der an woro blodröda/ sa stola the doch warda

7<s. sniöhwljta/ och om the woro sasom rosenftirga/
sa° stola the doch warda säsom een vll.

Sedän stole befiym ost omat reena medhbönen,
saMdes; Ach straffa Mlgh tcke l tinne

m 2 wredhe/ och nckps Mtgh lcke i tinne grymheet.HEr-
war migh nadeligh/ ele.
Cher nast stole wlj befttila otz om/ at reena ost Medh M

fiadigh troo pH lEftmi Christun/ försackrandes osi/ at han
ar Gudz iamb/fom bomager werldennes synder/ och Hans

, , blodh reenar oss aff alla wäm fynder. Och la kunne wt^
medh ratta saja: OMigh ar jagh/icke atjagh ar frtj för/./ok./.-? m,gh sielff/ vthan lherföre/ at of-
/ wertradclser are migh förMna/ och synden ar migh öfww
V. FolcksenS önstande/ at blodh matte

l/.- komma öfwer them och thews harn, Ewang: för,
2/. Mla /at när Pilatus sadhc sizh wc.ra ostpirtzh i thens ralt-

fardW
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fardiga mansens blodh/ ts hafwa alt foleket swarat och sagdl:
Hans blodh komme öfwer yst / och öfwer wär
barN. Thel ar: Sa frampl han ar olHldigh /sa önffe
wy/ at Gudh wille lhcl hämpnas päost sielfwa/ och pa wZra
barn och efflerkommande.

Här seewtj/huru snääls och glupande ludarnaH)ow
effler lEsu Christi ttjff/ och huru obekpmbrade och obx-
tänckle the woro om sijn egen/ och sinä barns walfard/ na'r
the wäghade och äfwenlprade bädhe sigh sielfwa och sinä barn

. och barnabarn lil manga lcdher/ vchi störsia fahra och olvc-
ka/förderffoch vndergäng/pa tropsens ochfialennes wagna/
för chel at the matte ft drapa then ostpldige lEsum-

För sadan blodlörstigheet och snäälheec effler «hens Fsr»,,»-
ffyldigas ltjff/ och obeffrdeligheet emoot sigh och sijna barn/ "'"gh.

stal hwar och en Christen mennistia wachla sigh/ och bidia
Gudh bewara sigh/ ele.

Har finnas (Gudh batlre) annu mennistior i werldeMe/
som ärosä blodtörfiiga och hamdgirigha emoot sin näsiä och
medbroder/ at the offta Ewcnlpra bäde sijn eghen/ sampt sij-
na Hustrurs och barns heela walfsrd/ ja sitt lM och blodh/
at the mälte fä ffada/ fsrderfwa eller dräpa sin jemChristna,
Ia the roopa grufwellgare/ än Chrifii fiender roopade/ och
saja : om jaghan stulle beklada ttjo stegel och hiwl/ jagh stal
äntä hampnas. Och säledes läla the förnimma sigh wara
nögde ther medh/ at the sielfwe raka vthi ltjffzfahra och siale-
wäda/ och thevas Husirur och Barn räta vthi fiörfia olpckc,
och alendigheel/ ollenast the fa siackia sijn harm vpps sijn na<
fia/ som dochkm wara ostpldigh. Mänga aro ock ja obeffe-
d.ligc,/ at the önffa sish vthi Sathans wald tjl lU och sial/

t)h ch pm ltze
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om the icke ffulle hampnas. Wachte figh hwar och en för sä-
»ant grofft finne och förstrackeligit önstande: ty «hem kan
latlellga handa «het the sä önlta/ säsom thet hände och weder<
fors ludomen och theras barnom / thet onda som the önffae
hade/ hwllkel che mäste förnimma/ bespnnerliga vihi )ernsa>
lems pnkellgc, förfiörmngz tljdh. Thet hantzer ock offla/ at
<he som efwentyra sigh pH fiegel och hiwl/ blifwa ttje salle/för
sinä grofwc, miiigalningar fful. The som önssa sigh sä offn
vlhi Sathans wäld/ mä imet twifta/ at Saehan jw ar til
»edz/ al emooltagha och behälla thcm / sä fraM Gudh nlsiaF
der honom thet; Tp han gifwer gran acht vppä thcms stl,
stande.

Wachte sigh alla Christna sörqldrar/ at the icfe medh st,
Nä spnder förorsaka nägot ondt öfwer sinä bam/ ellcr mcd silt
ochnsteliga och försträckclisa onstande föra them vlhi nagott
ylycka: Vlhan fipp Heller thet synviga wasendet/ och snste
affGudl lycka och walsignelse öfwer sigh och sijna bam.
Vl. Pllalt 3enrenS och äntellge dom/ at Röf-

waren / thcn ock en Mandräpare tvar/ stulle gifwas löös,
"' och then tllffzens Fursie lEsus / ftnlle kowftsias.55<,tt.27- förmala/ at Pilatus onchjdtr hafwer gifwll B.irra-

bam/ cffter ludarnas begaran / löös / Men lEsum hafwer
"' han öfweranlwardat/ effler theras wilia til at korssestas.

/.»/ «. Pilatus/ som förr wat rattradigh/ vprichtigh och beffede,
z/ Kgh vchi si« Embetes förrättanye/ han blcff omsijeer orättra-
/a-/s dlgh ovprichtlgh och obelkcdeltgh/ och lät beweeka och dragch

sigh lfra sinä förra berömmeiigha dpgver/til ffamliga odpgder.
Sä gora annu manga i werloenne/ the förgala rätträ^

dighecl/ och opgd/ pch Dg beorsga. och beweeka
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M eil orätträdigheet/ obeskedeligheee och odpZd/ sä al lheesannas som i Psalmen siunges:
Här mätte pilatus giftva tapt/

han fick Keysaren höra/
All Hans rattftrdtgheet misie sin kwfft/
Och han latt sigh förföra/
Fruchtade meera för Kevsarens haat/
Hhn Lhnsii lEsu rattftrdlga saak/
Som manga (ty werr) än nu gsm.

Wachle sigh hwsr och en Chrisien wenniskia för sädatt
fiadigheel. Ihen som läter sigh tpck/a at han fiar/ han see nmgh.
eil at han icke faNer. Hwar och en bidie Gndh on, beskpd /«

«lt han lcke matle blhfwa bedraghen ifrä dpgd til odygd/ etc. «.

2. Säsow then ogarningzmannen och dräparen Barrabas
sick gunst hoos ludarna och gaffz löös/ och chen
ga och oskpldiga lEsus bleff haalal/ och dömd til al kors, "'

fesias: Allsä kunna thenna werldennes bam wal och
fördragha sinä stalbrödher/ som are aff werldenne/ namliga/
egudachtigaoch grofwa jpndare/röfware/ mandräpare och o,
gämingzman: Men the ftomma bliswa haiadhe och förfölg-
de/ dömdeoch drapne, emedan the icke aro aff werldenne.
la/ werldennes bam förneka aliljdh lhffzens fursia thenheo ,'
liga och rattfardiga/ochdcgmg/ at mandrsparen ftal
lvas lhem lsos. Thet ar/ the wilia gärna sättiä dräparen
fram för lijffzens fnrsta/ och döden fram för lMwel. The
sattia falst trulkonsi och signerlj l hwilkel
,'lt grnfmeligit siale förgifft) fram för Christl ordh och
hwilkel kan göra «ennifflornas fiälar saligha/ och ar Gudz /
ktaffl allom them lil saligheet/ som lroo. Hwadh ar <h« ,5.'

atmal/
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annat/ än at begara mandrapaten lsss/ och fsrstiuta och
,<:- korsfesta ltlffzens fmsia ? och ther medh förlora the thee1 Na lUwet. The sälliä Mhanda ksltzens walluster/

, 2- lsösachlisheeter/lältfardigheeler/otllchltsheeterochHordoms<
/,'

'

laster ( hwilka strljda emot sialenne/ och förorsaka then E-
wighs fotdömelsen) fram för kostheeten/ höfweligheeten /

tuchlighceten/ dpgden och ahran/ och Mrs iire the leff-
wandes dödha.

TrG. MH som Guvh tienä och Ma H til honom/ och blljf-
we halade och dömde aff werlvennes Bsrn hafwe lhetlaat
«rösta ch medh/ <il HERren Chnstus hafwer vthwalt osi
ifrä werldenne/ til sinä egna tienare/barn och medharffmn-
gar/ och therfsre kunne wy inlet annat wanla aff werlden-
ne/ an haat och fsrfölielse. la, ffole weela/ at werl-

/-ö./;:/F den hafwer hiatal Chrifium forr an otz. Wlj ffole ock
komma lhogh Christi Ordh / som han haffuer sagdt os^t
Tienaren ar icke sörmeer an Hans Aerre.
wa the försolgdt migh/ sii stola the ock förMa
lder/ sager Christus. la/ wtj stola trösta oi) ther medh/
at oansedl wlj haffue haat/ ofrtjdh och lwang i werldenne/

..', sa haffwe doch frtjdh vlhi lEsu Chrijio: Tp hanhG
wer öfwerwunnet werldena.

M/://. Hwar och en Chrisien mennistia stal befiijta sigh om/
at älsta tijffzens Furste lEsum Chnsium/ och haala then

10/1. /.- 4. mandraparenDiefwulen/begara och anamma lEsumChw
". sium/ som ar wärt Ewiga ltjff och liws/ och kan glffua otz

macht at bliffua Gudz barn/ och wedersaka Dleffuulen/
som äl morcksens Herrc och then forsta ochken t,l dodhen.
Wij ffole begara / Wa och HM otz til Gudz Hrdh/Vodh

ochbe-
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och befalningar/ hwilket ol) thcn himmeistä sanningen lE,sus Chnstus vppettbaral hefwel/och fötstmta/förachtccch
sörkkiä mennlstioticht och säfunler/ the cher are off lögnenes /?- />

fader Diefwulen införde. Wlj sscle alffa cch t,fitj,a /0ö.8.44
om Gudfruchtlgheet/ Dpgth och Heligheet/ hwilket Gudh
aff ost hafwa wll/ och haala/ stv och vndfiy ogudachligheet,
oreenltgheel/ svnd och lasi/ hwilket Gudh mängasiädes i sitt
ordh förbiuder.

2. Sasom HERren Chrifius bleff vth«n nZgon nödhoch förstoningh dömder til dödhen/ när han hathe lagit pä
slgh hcela werldennes spndebsrda: Altsä stola ock alla ogud-
achtiga och oboolfardiga/ som dageliZa och vthan älerwan-
do/ belasia sigh medh grofwa spnder och har
i werlden/ wilia icke lwöä slgh och göra sigh ther ifrs
teenä/ medh en fan boot och bätttiligh/ the ftola pa then 6/,. /<j.
ptlersta domedagen/ vthan all nädh och förstonmg/ blyfwa
fördömde til then Ewlgha dödhen nhi ptznorumet/lher ifrä
«he aldrigh stvla förlossade warda.

Therföre igrofwc, och öfwerdZdiga spndate/ som medh Fsrms-idra margfalliga spnder besmlttade aren/ twaat lder/aö- "'"ZH'
rer tder teenä/ elc. I som arbelen och arm belnngade
vnder ldrcj spnoebö^dor/the «her ga vthöswer idarthufwud/
och äre ider forswara wottne/ ipdcr lEsu ChrW Röstoch lfflerkommer then hwlcken sä lpdcr: ktMMer tll mlg „.

i alle / som albeten och ckren belungqde/ cch jagh
lvl! wcderqweckla lder.

The som Mi Gudz sörmaninM loda och fssterkom-
Ma/göra een san och uifkarfam boot och bamiftg/ock sat,
ta lEjum Ctzrljium mnh een ziadigh och lUackligh croo/

I i the sso-
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the stsla niuto lEsu Chusii stranga och omilda dom> ther.
medh HM bleff dömdcr/ i sä matto stgh lil godo/ at <hem

M stal för Chlisti fömenst stul wederfaras nadh/ fsrstoningh
s och barmhcrligheek> Theras öfwe«rH>elser stola bltzfwa.

forlatna/ cheras fpnder öfwerjkylla/ och cheras
Nl>g zr ffol' pä then yttersta domedaghen them inchet til,
lacknade bllfwa/ och lherföre stola <he wara lpcksaligha oH

GF2//.2. Salle i alla Ewighett. Gudz??ampn warc ährat Ewm-,
Mrliga/Amen.

Thenna Prchiknlngm san ock fwmsiallas v<hl
korten predckningal'..

Umis IV.

NQK4INT IKBU-

Prediknmgar ssiver
Femple Achten vchi war YERres

Pljnos Historia.
T!henEörimVrchikM/ AÄUS V.
,x u 8

2,7. Nm-. 15. Luc.

KrW?nechkerM wgho I H sum/ och
affhonom Maneelen/ och kladde M

Wipm Hans eghnaMdhkr/och ledde honom bom
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til at korsftstas. Och han baar M kors. Ochlä
the ledde honom vlh/ funno the en man som ther
ftamgick/ benemd Simon aff Lyrene/ AleranderS
och Ruffi fader/ ehen aff markenne inkom/ honom
togho the fatt och twmgade/ at han maste bäm
-Hans kors. Honom ladhe-the kmset dppa/ at

ffullsbiimt tffker)Hftm.
Men honom folgde en swor hoop Folck och

TMmnor/He ther grew och
Honom. "Ca wande I Hfts sigh om m chem/

stidhe: 3 leruftlems Döttrar/ grckeer icke
öfwer migh/vthan grater ofwer ldher fielfwa/
och öfwer idhor barn. "Cy H / the daghar war-

kommandes/ i hwilkom the Ma scha: SaliFsaro the ofruchtftmma/ och the qwmnor som intek
födt hafwa/ och the spmar som mgom haswa diya
glfwlt. ffola the begynna Ma til Ber^lhen;
Faller öfwer ch: och ltl högharna/ stpler
är lhetta stedt pä thel fersia hwadh stgl
ta ffee pa chet lorra i

Leddes ther ock vth twa Mra ogärningzmckn
medh honom til at afiijfwas. Och the ledde ho-nompathet rumtt som kallas Golgata pä
ffa/ Het är (om man thet mhtydher)
Mleplatzen/och ttzegoswo honom drlekabemirrat

3 i wtzn/
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WM eller äticko beblandak medh galla. Och nckr
han smakadhe thet/ Wille han icke dricka. Ochthe
korsfesie Golgata/ och medh honom the
twä ogärntngzmcin/ then ena pa then höghra sij-
dhan/then andre pa then wenstra/ och I Hsum
mitt vthi. Och sa bleff stnfflen fulbordat/stm
sägher: Ibland ogärmngzman wardt han rack-
<mt. Och thet war widh mdle timan pa da-
ghen ta the korsftste honom. Ta sadhe lEM

"° Fadher förlat lhem thet/ ly the weta lcke hwad
the gora. Ta ssreff Pilatus een öswerstrifft/
och satte pa korstt. Och war sa ffnfwlt: lE-sus aff Nazaret Judarnas Konung. ohenna
öfwerffnfftenna läso mange aff Judarna/tyrtl-
met ttzer war korsftst/ war hardtwidh
Sladhem Och thet war ffnfwtt pa Ebraisto/
och GreMo/och Laein. Ta sadhe ludamaS
öfwersta prester til pilalum: Skriff lcke ludar-nas Konung/ vthan at han hafwer fagdc/ jagh
ckr ludarnas Konung.
Hwadh jagh hafmr stnfwik / thet hafwer /agt)
strtfwlt.

Ta nu Krigzknechterna hadhe korssest lEsum
togho the hans kladher/ och gwrde fym deelar/
een deel hwariom KrWknecht/och kimelen medh.
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Mn Kiortrlen war icke somat/ vlhan «virkat/
«fta sswerfi och alt igenom. Ta sadhe the emel-
lan figh : Skarom honom icke sönder/dthan ka-
siomlott pä honom/hwem han stal tilhöra/ at
ssrifften ffulle warda fulkomnat/ som sager: Me
hafwa bylt mljn kiadher emellan figh/och kastat
lolt pa min Kwrtel. Och thetta giorde Krigz-
lnechterna.

Ta stodho widh 3<Lsu kors/ Hans Modher/
bch Hans modhers syster Maria Kleophe Öttstru/
och Mana Magdalena. Och nckr lEsus ficksee modrena/ och Lärjungen then han ätstadhe
Her nckr standande/ sadhe han til sijna Modher:
Owmna/ sij tin Son. Sedhan sadhe han til
Ltirjuilgen: Stj Nn modher. Och ifrä then ltz-
dett togh Larjungen henne til figh.

Och folcket stodh och sagh vppa. Mtt chesom gingo ther sram/ hadde honom/ riste fin huf-
wud/ och sadhe: Twy tigh/ stönligh fiaar su
omkul Gudz Tempel/ och l tree daghar bygget
thet vpp. Hielp tigh fielff. Dtu Gudz Son/
sä stigh nidh aff korset. Sammaledes ock the

Presterna och the Skrifftlärda/ öchthe
Wsta begabbadhe honom/ och sadhe: Andra
hafwer han holpet/ figh fielff kan han ickehtelpa.

I i iy ckr han
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2lr han Israels Konung/ sa filghe mdh aff for--
ftt./och wlj wllie two honom; han hafwer lrost
pä Gudh/ han frelse nu honom/ om han ar nagoe
om han hafwersagdt: jagharGudz
Son. Begabbadhe honomKllgzknechterna/ och
gingo til och räckte aticka ttl honom / schandes t
M tu ludaruas Konung/ fi htelp tigh.

Mn en aff the Vgärningzmän/som vphang-
de woro hadve honom/ och sadhe: ast tu Khrt-
MS / sa hielp ttgh fielff och ch. swaradhe
then andra/ straffadhe honom/ och ftdhe: Fruch-
tar tn icke Heller Gudh/ tu som ckst i stmma för-
dömelsen i och ar wcil rätt medh! H/ ty wst
dhe thet wara garningar wärde aro: Mn then-
ye hafwer mlet ondt glordl/ och ftdhe tillH-
sum: HERre/ tanck pa migh nar tu kommeri
tilt rllke.Och sade tll honom: Sannerli-
gha fagher jagh tigh. I daghffalt At wara medh
Migh iparadtzs. Och war thettawidh siette tlmmn

Och lfra siette tlman wardt ilt mörker öfwer
heela landet/ m til mnan/ och Solen
miste sitt steen. Och i nejonde timan roopadhs

medh hsgha Rost/sajandes: Eli/Ell/
Lamma Asabtani/ thet är vthlydt/ Min Gudh/
Wtn Gudh/ M hafwer tu öfwerglswil migh i

33ftn
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Mm nägw the ther nar siodö/nclr thechethör-
de/ftdhe the 5 Han Mllm Elmm. Sedhan
effter lEfus wiste/ al all tmgh.nu woro ful-
komnat/as stufflen stulle suibordas/ ftdhe han:
Mtzh Ta siodtz therm Arckmedha-
tlkta. Och strax wpp en aff them/och togH m
stvamp/ och sylten medh cktlckw/vch kringlade F-
sop/ och satte pa een Röö/öch Holt ehet honom
M Mmnen/ och bödh honom dnckD/ men the
andre sade; lätt see om Elms kommer til
m tagha honom nedtzer.

Fempte Achten (Glldz vthwalde) Vthi
HERres och Frelsares lEsu Chlisti Ptjnos Hi-

storia/ vthaffhmlken Actzl thenna Texe vplasen ar/sorfae-
ttr och innehMer hwadh HERren Chnstns giorde/ ledh
och taladhe/ pä waZhen tli Golgata / och! pä kotsel / cher
pä han wawt vphangoer. Sä ock hwadh som ffedde och
hande/ sedän ssm HERren Chrisius wardt lorssesier/ sch
hadhe vpgifwil sin anda ps ksrset.

Vchi ehenna vpläsne Te?t giffz tilkanne/at narHEr,
tw Chnsius wZr aff Pilato / effler ludamas idkefamma<
wop ach begaran/ Vöm3er och «newardal til at korsfestas/
eä KngMechttma lagit honom «l sigh/ kladtaffho"
«om PurpnrWantcKn/ ochkiadt pa hsnom Hans egna kia,
der iM6 ?he hgfwa itt kors vppa honom til G
bara/ the? pä han ffulle vphängias/ och h.ffwa omsijder
Owlngat en mam Simon benemd/ iil at bara vnder korsto
E«s, IWN/ M ijl mttepiaUn. Hgf ZG lilkanna/ at'
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qnnnoma och the som fölgde lEsum/ Zrätit och hasse
medlljdande öfwer honom/ och blefwe förmante aff lEsu
at the tcke ffullc grata öfwer honom/ vchan öfwer Msielft
wä/ och öfwer sinä bam för then olyckan stul/ som <hem
medh tGhen stlcke wederfaras. Här talas ock om twä
gäminszman, ftm Mjka medh HERranom Chnsto vch-
leddes tll at afiijfwas. Och KrigzknechleWa/ nar the kom-<
mo medh lEsu lil rätteplatzen/ tilbudo the honom en bit-
ter drpck/ then han ta icke bricka Wille/ och ksrsfeste ho,
nom sä emellan the twä ogarningMannerna och bllff sttift

s//!:/2. <cn fulbsrdat/ säger Marcus / som säger; Iblandogär-
,/.' ningzmän wardt han lacknat. Sedän som HER,

»<?. ren Chrifius wardt torsfest/ bleff hi,n ock aff mänga pa äch«
stllliga sa« plägat/ snfechtot och hadder. i. Aff Pilata
medh een försmadeligh striffl öfwer sltt hufwuo. 2. Aff
öfwersta Presterna/ medh then förandring, som the begam,
dhe pa öfwerlknffien/ och medh begabbandhe nar the sadhe:
andra hafwer han holpct/ slgh sielff kan han ic-
ke hlelpa. z. Aff Kligzknechterna / »mdh byyte och lo«
kastanoe pa stna klaver och pä jm Kionel/ och meeh ali-
tios tilräckiHNde och bindande. 4. Aff Folcket, som «<ie
sin hufwnd öfwer honom och försmadde honom. 5. Aff
then ena og / jom sachc: asttuLhnstus
hlelp tigh fielff och H. ett.

XVrj wttie i -H ORrans Nl»„,pl, <,ch , Hans fruchtan hctrachtchoch ofwerV«gli<l chenne vpiäM vthl 2. Deelar
l. i)um OERren Kyrijttls bleff aff Krigz-

knechterna omkMoer/ och dmiedoer til at
korssestgss.

, u.Om
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U. Om ehee ltzdande/ som Lhrisius

vtMmäste aff sinä fiender och <het nckwa-
rande folckee/sedän hanwarkorsftster.

GM eegere medh sin H: Anda/ Amett.

Vthi thenna förra deelen gifwe wst ache vppz.
l. HHRrens Lhrisil omklädande. Ewangeli-

fierna förmala/ at när Pilaws hadhe öfweranlwardat lE,sum til at korsfefias, efftcr ludarnas wilia och begaran/
ea hafwa tandzhöffdingens Krigzknechler «gie IE sum til
sigh in pä rädhuusel/ och nar the hadhe lher begabbsl ho- "»

«om / klädde the Manlelen aff honom/ thet war lhen Pur-
pmmanlelen, som the tilförende hadhe kastat öfwer Hans
blodiga Kovo/ sedän han war hudfiangder: lhen samma
blodigha purpurmanlelen logho KrigMechlerna aff honom/och gofwo honom Hans eghna kladher igen/them the lilee
eilfsrende hade kladt aff honom/ hwilka ock woro bestäncktt
medh Hans blodh. Thetta gio,de Kchzknechlerni, Chrifio

HERren Thrifius bleff begabbat/ försmadat och be-
spollal medh omkladande/ och mafie offla ombpla klader/
figh: til hään och fsnreet / pä thet han Me medh ssdam
ltjdande/ja medh W pljna och dödh/ förwärfwa ozmens«istiom igen wära Saligheetz kladher och rättfardigheetz
Kiortlar/hwilka wij igenom spndefallel börlmist hade, ochbbmaga wäw spnde och orättfardWetz blodigha och we-^

K k dersipg-
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derfipgseligl» tlHdher och tackelscr, at wg stulle fa otsat «il
a< gläoias
in för Gudz bWa anfichee Ewi merligc, / och säja:lagh
ftögdar migh i H HRranom/ och mijn siäl

s/<-/:,s.ckr gladh i mmom Gu>h: han hafwer
migh vthi kläoe medh ftlghettennes kläoher/
och dragit oppämlgz rättfärdlgheeeellnes twr-
tel ett,

HERren Chrlsius hafwer ock msdh fin förlmadeligha
och kladers ombpming/ mD Ma och plichta

"' för «heras spnb/ som har i wcrldenne offla ombplä sinä do,

TM. w kladher / och bepryda figh «il högfäw och fioltheet/ sä-som lhen Rcjke Frotzaren giordhe/ «hm,her sigh
i pnrpur och tosteligh ltznklädher/ och leffdhe hwar Dagh
sräseligh.

Thenna Issu Chnfii försmadelighH omNadnmg ffole
tptz ostaleljdh pHminna, och fatla cher aff lrösi eMoot wä-
W orattfardlgheetz Nade, och spndetaekelfer/ ly the ffolablif-
wa otz affkladde och bomagne för Christl forliinst ochltl<»
dande stul/och Hans dyrl förwarfwade salighcetz kladn och
tättfärdigheetz Kiorlel / ffola ch igen gifwas pä ,hen ptter>
fia daghen. SZvant hafwer lhen H., Johannes sert vlhi
fin vppenbarelse wara widerfarit lhen Triumphennhhe

?z. /<>. /z. jamblingenne. päminle ock Paulus M näe
han Me / at HERren lEsus stal war ssrö-
peliga Lekamen ftrklM: pa thet han stal gS-
rg honom lczk inedh sinm fftftgrqde Lckatnen/

affehm
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aff then krafft ther han medh förma figh Mttg
dnderläggm. ".

Wachte sigh hwat och en Christen menniffia for
fardigheet och fiollheel öflrer sijna tläder: kladerna «mM
ro itl kannclekn til warl spndefal/ och til then sipggheee/
ströpeligheel och elendigheel/ som igenom spndefaltet/ och
for spndennes fful H pakon.men ar/ chen ock hanger widh
osi alt in til dodhen/ ja in vchi grafwen. Therföre flole wtZ
lcke hsgfardas aff thessa jotdeffa tladerna/emedan the ars
lcke tekn lil naghon herliZhect eller heligheet/ vlhan lil clen-
digheet och oheligheet/ ja/ «l spnd/ stam och blpgd/ badefsr
Gudh, fsr Gudz Ängw/ Or ch stelfwa och för andrg men<
mstior. '

Wij stola Heller, när wtj tagha p« ch wam Mistä Na-
det har i werldennc/lil at thermedh belackia ochffplawar
elendiga och syndasulla kropp/ stammas widh ch sielfwa for
wära begangna synder/ sucka öfwer war elendisheel/ och
tacka Gudh for then kundffap och thet hopp/ som wij haft
we om wära saligheetz och raltfardigheetz klader/medh hwil-
ka wh vs domedaghen stole beklade och beprpdde blifwa/
hwilka öck sedhan aldrigh ssola ost iftälasas eller förbpms.
ii. HZRrens lEsu Lhristl möda och arbele «i

medh sitt kors/ ttl at thtt bara lil ralteplatzen. /^./^^
Ewang: fsrmalar/ at när IEsus leddes vth til at korsfe-
sias/lsbaar han sielff sitl kors/iher pä han stnlle hängias,
Thec medh gifwer Ewangelifien tilkanna/ at emot then o-
stpldige HERren lEsum/ bleff härdare handlal/an emot
grofwa spndare/ och större tyranni bleff öfwgt pa honom/ -

som ingom omtlgiordl HOhe/an pa röfware och mandräpare:
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Tp han bleff twungen til al bära sill kors/ ther pä han stul^
le lijdha dödhen / men the lwä ogarningzman funno sinä tor»
för sigh pä ralleplatzen.

2>ssrv«nl. ?kär HERren Chrifius lätt laggta pä sigh thel korset
«il al bära / pä hwilket han Me vphängias/ tä wille han
lher wedh läta förmmma/ sigh hafwa lagit pä sigh til ä«
bära/icke allenafialla mennistiors tunga svndebörda/sä ock
Gudz grpmma och fsrsträckeligha wredes last: vchan ocksä
all chen förbannelse / alt lhet straff och ltpande/ somsamma
spndebörda och Gudz wrede hafwer medh sigh. Och säle-
des bewWe han sigh icke alknist wllia lwa och reena otz/oö./:lj>. <zff N>Hr synde orenlighcel/ och förstaffa ost Gudz wsnffap
jgen: vchan ock gsra ost och förstonee ifrä th« helwe-
tes Ewigha firaffet/ som wg medh spnden hadhe fsrlienl ochdragit öfwer o^.

. Thetta lander osi til Trost emot thet gwfwelige firaffet/
' som wy befinne osi hafwa förtient/ wedh wära margfalliga

synder och nHgärningar, at HERren lEsus/ som hafwer
dragit och burit wär och heela weridennes spndebörda/och
sins Himmelste Faders grpmma wredhe/ han hafwer ock vch-
Mtl alt lhel straff/ som wlj haswe förtient at dragha och
vlhstä/ har i werlden och i fsödömeljen/ säsom wtl fiungev»
lhi Psalmen: Wam synder hafwer tu dragit/dö-
den och helwetit mdersiagll:

s<srma- Wij stole wächla o§/ at lvlj icke lafie pä otz nsgon
debörda/ och Gudz grpmma wredes tpngd/ pä thel wtz icke
mätte blifwa belastade therfsre medh limmeliga straff/ och
Ewigha plägor i fördomelsen.
lii. Simons tllhielp gt bära vttder )Esukors.
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Ewangelifierna fömäla / at när Krigzknechterna ledde vch
lEIM til ralleplatzen / ther han stulle korsftsias / och han
baar si« kors/ säfom Johannes förmalar/ tä thefun-
nil en man aff.Corene/som hm Simon/ och honom haf, 2/.

wa che lwingat til/ a< han stulle bara Hans kow. Thet
giorde che icke affmedhlgdande öfwer lEsum/aehan/fom
war söndersiaghen/ hudfiangder och Oa medhfaren/ mätlefä
nägon hielp och lgsa. Tp <he vme honom wäl then ms«
dan/ at han stulle siava thet tnngakorset til sin ratleplatz/
och h<lde gärnaftedt/ at han haHe hafft meer plägha:Men
the giorde thet therfsre/ at HERren lEsus icke stnllegif-
was ypp i wäghen/ eller dös fsrr an han stulle bljfwa tors,
fefier/ vchan at han mätte snart ksmma ck rattevlatzen/hwaß
ttst (vchan llvifwel) mpcket fslckwarfsrsamblat/ at lhemst-
K fä torsfefia honom/ och bednfwa ock sä filt vegabbande
«edh honom pä korset / förr an han stuNe dös. ««»««

Sffom Simon aff Cyrene/ Hm cher war ett ftm och
Gudhfruchtigh man/ blefflwingader cher til/ at han mäfie
bara medh lEsu vnder Hans kow/ och hielpa honom cher
medh til tätleplayen; Allsa mäste hwar och en lattjlnnW

haftva W deel vchi koro och ltzdande här i werl-
den/ alt in til dödhen. Och siledes «äste wy/ som Christi
lemmarare, vpfyllai ware ks« hwadh som fattas i Christi A"-»s
ltzdande/ fst Hans lekamen/ som ar försambiingen. Icke sä/
a< Christus haftver hafft vchi si« lhdande näOon hielp ck
ler ltzsa aff ware ltzdande i vthan/ ewedan wh äre ChrW
lemmar/ therföre ar wätt lHdande hans lWnde/alchenfiund
ehel angar vlhi Hans lemmar/ thet ar/ vthi osi/ som Christne
äre. Säsom HERren Chrisius hafwer thet sielff förtta,
Nl vchi fill sWWI medh Paulo/ M an hm bleff om-
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Saul/ Saul hwy förföl/er tu
/. nugtz.

At alla tättsintiiga Chrifina mäfie wsrdlj deelachtigha
medh Chnsto vthi thet gifwer ock Chrifius til^
Mna/säjandes: Hwilken migh efftersölia wlll/han

,
- wedersaje figh sielff/ och tage sitt kors pa W

hwar dagh / och Me migh. Och alle the ther
Gudeliga wllta lefwa i lEsu/ maste l^

,-. da forMelst/saghor Paulus.
Trsst. Men thelta är wäl llösi/ at nät wtj wedh tolamöd/octz

fiadigheel i lroona/ lWa och drag/a korset/ bedröfwelsenoch
fsrföljelsen/ta stal Het altsammans blMa omsiider en
ingang til Gudz /ther wy stole förnimma /at lhenns

wedermöda/ stal icke warg M emoot then harligs
heet/ ssm thet pä o§ vppenbaras stal. la/ ch som hafwa

. Gudh kar stola alltMZ/ och attsä bedröfwelsen / korset och H-
dandel/ lima til thel basta. Tp war bedrpfwelse är timme-

"-"' mätto wichligh harligheel: wh som icke see effler the tingh
?gW synas, vthan the somjcke spnas/etc. la/sasom Simon
aif Cvrene hafwer itt Ewigt beröm ther aff/ at han baar
vnder lEsu Chrijii kors: Allsa stola ock alla Mu Chri-

, sii korsdrsgare/ nar the hafwa wedh lolamodh/ och i lroo-

na vchhäroat/ winna och muta Ewigt beröm hoos Gudh y-
thj Himmeten. .^.. . . . .

Therföre stole medh itt Chrlsteltglt tolamod altijdh
ch til ltjdandel/ ly thet kommer gemenliga them fro-

mom oförmodeliga vppa/ säsom Simon/ sörr an han wiste
itt ord aff, fick han befalning/ at han stulle bara Christi

kors.
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tors. Sä hande thee Hiob/ fsrrän han tanckle lhet tmgafie
pH kors och bcdrsfwelse/ molegäng och lijdande/ wardt han
ther medh öfwerftödigt belasial. Och sasom wsrt ksttoch
blodh wllicke garna vndergä
Mon gick lcke Heller gama ther t«l/vchan han bleff twun-
gen til, at bara rorset efftcr lEsum: ly stole wu bidiaGnoh
om nädh/ hielp ech frtzmodlgheet/ at wl mätle wara benögne)
beredoe och godwilioge/ «l at emollagha och bara thei tors/
som honom tacfes sticka ost til handa här i werldcnne.
IV. Folcksens och qwltmornas graeqnde öftt)er

lEsuM Ewangellstm förmälar/ al nät
HERren lEsus leddes vchajs Stadhen til at torsfefias/ tZ. -..

hafwa honom fölgdl een stoor hoop Folck och Hwinnor/ the '"'

«her greeo och ömkade sigh öfwer honom / lhel är / the hafwa -'

grätil och falt TZrar ther öfwer / at then frsma och ostpldlga
lEfus, stulle ltzda sä ofwermätton stoor oratt/ och blifwa
fersfest och dödhal. Men HERren lEsns fsrmanle them
»t the icke stulle gräta öfwer Hans ostpldigha lijdande, vchan
öfwer sigh sielffua och sinä barn/ för then olpcka/som them fö-
»esiodh och «ilstundade.

Säsom Folcktt och Qwinnorna g«to/ aff wedömkan öf,
.

wer Christi försmavclig, och ostpldiga lhdande och ptwa/nar
<he sagho honom/ som war then deyeligaste ibland wenni-
ftiorsbarn/ wara then förachtadaste och »anwvrdaste/ full _,

medh wärck och kranckheet: Men öfwer sinä synder/ somwo»
to orfaken ther til/ och öfwer sijn lilftundande olpcfo, son,"'
them och theras barn (för lhems spnder stul) öfwergä stulle/
grelo the mtel: Allsä gräta an nn Mönga aff medömkan
wer Christi försmädeliga lljdande/ eller aff förtreet öfwer
Hans Fiendtt/ »m the M omlalss/ hmn Mmcckgha
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hanVareilppnueochmedfaren: Men öfwer sinä
«ga spnder och grostpa misgarningat/ Nledh hwilka the haf<
wa korsfefi HERren Thnstnm/ och ön dagheliga hsnom
«her medh korsfesta/ gräla the intel. The Ma/ aff olo-
ligheel/vnder kors och lhdande: Men whaff rätt änger
öfwer fina spnder och misgärningar/ ther medh the sädane/
ft stsrre och meera llZdande och ondt/ fsrtient hasiva och das
gheliga förtiena/ zrHea the ineee. la/ the fruchta icke/ ey
Heller rädas the en gsng/ för fin tiljiundande olpcka ochsitt
förliema fsrderff, vthan hassua lust al lefwa i spnden.

3o'«M Therfsre stole wh päminna otz Christi ordh hwilka fil
«H-sh- lM Gräter öfwer ider fielfwa/ och öfwer ldor

barn. The« är/ stole gtata öfwer syneen och ogud-
«chtigheeten/ hwilken hafwer warit/ och an är/ orssten til
Ehristi och til all then olpcka/ jemmer och nödh/
föm wlj har i werldenne äre vnderkastade. Ia/ spndhen
och misgarningarna sro ock orsaken til the oboolfardigao
Ewigha fördömelse. 3y sa lalar H ERren Gudh genom
Propheten Miam/sajsndes; Landet M Mmerll-
gha och forderfwas/lordennes kretz förwanffas
och förderfwas/thehögsta folcketilandena för-,

Landet är
byggmre/ förey the öfwerträdn laghm/ och fsr-
wandla bodhen/och lcka thee Ewlga förbundee

~ ftra. Therföre vpsrckrr förbannelse landet: Ty
the som ther vlhi boo förffylta thee.
bomorkas landsens mbyggiare/ fä ae fögo folck
qwgrt bllfwer/ ett. Sädanl wederfors ludafolcke/

effter
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effter Chrisii Prophetia/hwilken sa lpdde: sij/ths
daghar warda kommandes/ i hwilkom the stola
scha: salighe aro the ofruchtsamma/och the qwe-
der/ som intee södt hafwa/ och the spenar/ som
iligom hafwa diya gifwlt. stola the begyn-
na scha til Bergen: faller öfwer otz / och til hö- '^'

gawa/ ffyler H. ohenna Prophetian fulbordades och
sannadesvä ludafolckel vlhi lerusalems förstörningz tljdh.

Wtj stole filjligt öfwelwaga och befinna/ thet som HEr-
ten Christns Mer: clr thetta stedk pa thet fersta
tradh/ hwadh stal la ffee pa thet torra i ochther
aff läta beweeka ch til at haala och vndfip spndenoch o-
bootfardigheeten/ och förstrackias för Gudz wrede/ firaffet
och then Ewigha fördömelscn: Tp/ar HERren ChrWs
säsom itt grom och fcrste lrädh/ thet ar/ säsom en heligh
vch ostpldlgh/ ptjnlcr/ piaggl/ korsftsi och dödat/för an-
dras spnder fful/ och mafte sä wara sins Himmelffe Fa-
ders wrede vnverkaftal/ oansedt han war Hans ratlfardlghe
tienare och kare Son/ i hwilkom Gudh hadhe ill gätt be-
hagh: Hwadh stal ta stee Wedh them/ som dageliga for- A/Z',/.
loma Gudh/ och öfwetlHa sigh sielfwa/ medh sinä egna
margfaliiga spnder och och are säledes torra
och oftuchtsamma tlä? wsrda wisserliga engäng aff,
hugna/ och kastade i Eelocn/ chel ar/ fordömda/ och vlhi
«hen ston kastade/ som brinner medh Ecld och Swafwel/
hwilket ar then andra dsden.

Sävanl pälänckiande stal beweeka til een sann boot
och bsmjng/ och elnzrchlwelse ifta Mg spnder/ och til at
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beftljta ost om itt Gudellgit och boolfardigt lefwewe/ ps
thet wij mälte wara ftuchlsamma lraa och Gudi behageli,
ga/ här timmeligha och ther Ewinnerligha.
v, I vthforande tll at korsfestas

lbland ogärNlNgzmckN. Ewangelisterna förmala /at
27. när HERren lEsus wardt vthledder til korsel/ tä vthled,

-8. des ock twa andra ogamingzman til at aftifwas/ som til,

gra sijdo / och then «mdra pä then wensira/ och lEsusmill
I.f,c. 2z- pchl. medh wille lEsu Chrisii fiender lijka som bc-

wljsa/ och komma andra til at meena om lEsu/ at han i<-
ke allenafi stulle fulkomliga hafwa förffoll döden: Vthan
ock/ al han sknlle wara then argaste och grofwafie lbland
ogarningzman. Och saledes bleff fulbordat then prophetlan/
som sä lpdve: Och (ChriWs) wart
nom lllk racknat.

s.«rdsm. Na'r HERren Christusbleff vlhförder ibland ogarningz,
wan/och bleff lilltjka wedh then, korsfester/lä wille han
plichla/ lljda och betala for the mänga ogarningar och spn-
der/som wtj/ efflerlhen Helweles msrdarens och ogärningz,
mansens Diefwulens radh och ingifwande bedrifwil hafwe/
och tagha oj; vlhu the helweles ogamingzmans/che oreena
andars salstap och vmgänge/ pä lhet wij omsijder stole kom-
ma i sälssap och omgange medh Gudh och Hans H. Änglar
vthi himmeten/ och ft lher stadigt blifwa l frögd och glä,
die / heligheet och ostyldigheel forvthan enda.

Irsst. Thetla lander o§ lii Tröst emoot then deelachtigheet/
och thel onda och olofiiga vmgänge/ som wlj hafwe hafft
medh svndare och ogämingzlnän/ sä ock emot lhet vlvgän,
ge och siwff/ som wlj hgfwe fZttjcnl at hafwa och vchfiä/
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ibland the onda och mordiffa Anderna vthi ptPorulnet / lp
HERren Chtisius hafwer medh sitt lhdande ibland ogar-
mngzmän/ belall för wam onda gämiftgar, och fralst
ffrs thet Ewigha firasset.

Wh stole stpy och vndfipy the ogudachtigasochogZr- §srm4-
ttingzmans salsiap och vmgange/ al wst icke göre otz deel,«"2h'
ochliga vthi theras onda gärningar / ps thet wtj icke mäe-
te blljfwa deelachnga medh lhem lila« lgda straffet, hae
«ljmeliga/ och sewn / om wtz i obootferdigheeten hädän sti<
ljas/laNaewigheet.
vi. lEsuOhrlstiplckgnlNg aff Krlgzknechtema

medh bemirrae wljn/ eller Mckio beblandak medh
gNlla. Ewangelisien Matthens förmälar/at när chekom- 27-
wo medh lEsu lil thet rumet som kallas Golgata/ thet Hr
Hufwudstalleplatzen/ gafwo the honom älikio dricka blandal //.

medh Salla. Thelta giorde the lil at ther medh eendeels
qwalis och plägha lEsum/ eendeels ock lil at begabba ho- -z.
nom/ sasom then ther borde hafwa een fiprckiodrpck pä räl,
teplatzen i sijn dödzstund. Och gäfwo honom sä een bitter
och suurdryck/ säsom then ther inlel ballre wore ward. Och
ther medh fulbordades een prophetia/ hwilken sa lpdde: och
the gaswo migh galla äta/ och atikio dricka dlhi
minom stoora Men när han smakade thet/ ""'

sagher Ewangelisten / wllle han lcke drickat. Emedan
«hen drpcken icke stulle landa lEsn til fiprkio vlhan lil dodz/
<p sparde han honom ock/ pä thet han stulle fulkomna sitt llj- /oö.
dande och taal pä korset/ och sedän vpgifwa fijn anda.

Medh then bittra och basta drpcken/ som HERren
ChtM smkadhe pa ratleplatzen/ och vlhorack ltjlet förrtl tz an han
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än han vpgaff andan pä korstt/ hafwer han mafi plichta/
lijda och belala för then synd/ som rcara försia Föraldrar be-
drefwe/närthe/ eUer Sathans radh och sinolofiiga lusta
och begarclst/ äte fruchlen aff chee forbudna ttädh. la/
han hafwer ock medh then wederwardige och bitlra drpcke«s
inlaghande/ welat forlaghcroch vchdrtjfwa wär syndeförgiffe/
som wlj medh arffspnden/ fä ock medh wärcksynden indru-
kel/ och o§ ther medh pä stalennes och kropsens wäguar/
forgifflat och fsrderfwat hafwe/ pä thetwti genomlEsum
Christum och Hans lljdande/ matle lil kropp och sialEwin-

6/ //,- /. nerliga heelade och helbregda warda/ och blljfwa beffattckte
j,. medh andeligh och himmelff wällusi/ fäsom medh enom

firöm.
Trsst. Thelts länder o§ til Tröst emool Vara synders förgisst/

ty HERren Chrisius hafwer thet föttagit / ochdrifwit och
giordt helbregda. Ia / han hafwer ock medh then bitlra
drpckens smakande och drtkande/ sa Helgat och walsignal

5/42:4. wär bedröfwelseKalk/ som för ost blifwer medh tarar in-
5/ n: s. fMA här i werldenne/ at then stal ickc waw stadeligh

förgiffligh/ vlhan Heller nytligh och hclsosam.
«. Wtj stole wara lälemodighe och lpdighe/ li! at emoot-

m?gh tagha hwadh bedröfwelsekalk och MVlegattsMätt/ som HER-
ren Gudh lackes for ossinstanckla här i werldenne / läncki-
andes pa/ at wtz som här mäsie vthdricka detla
ses och tarars mält/ stola omsijder warda druckne affHEr-

5. rans huus rijka hafwor/ och wtz stola blifwa ffäncklemedh
'

watlust/ sasom medh enom firom.
VII. lEsu Mlstl korsftstNMg. At HERren

lEsus blcff aff Krzgzknechtkrna kowftst emchan twa Röft

24. V .

Nllsii-
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klarliga tilkänna: men hurulcdes och pä hwadh satl thet 2zt
ftcdde/ ther om förmala the inttt. Men HERren Chri-
sius hafwer sielff tilfsrende talat om/ huruledes han
blifwa korsfager, nar han sadhe: Och sastm Moses
vphsgde T)rmen i öknenne/ allsa mäste ock men-
mWnnes Son warda vphsgd. Item:
om jagh warder vphögd ifra jordenne/ffal jagh
dragha alla til nngh t Men thet sadhe han c s«-
gher Etvanselifien) 11l at betekna/ medh hwad dödh "'^

han döo ffulle. Vthi then 22. Psalmen gissz och til-
kanna/ hmuledes HERren Chnsius ffuNe blifwa korsse-
sier/ ther Hans egna ordh/ genom Dawidz munn/ sa lpda:
lagh ar vthguten sasom waln/ all min been haf-
wa skildzath. )rem: Mma händer och fölter .

hafwa the genom barat. ftem: lagh matte ta-
lja all MIN been. 2:her medh gissz tilkanna/ at HER-
ren Christus war säledes korsfester/at the hafwa vthsträckt
och fastnaglal honom widh korset/ medh sptjkar genom Hans
hander och fölter/ och sedän vpreest korset säsom itl Mgel.

Theeta speclaklet war grufweligit och forstrackeligit til
at.pasee och patänckia/ icke allenast for then pljnaoch thet
langsamma dödzqwaal/ som then korsfefie ledh: bthan ock l/.»

för then fsrbannelsen stul/ som/ effter Gudz sentens genom 22.

Msscn / war öfwer honom/ sä lange han hangde pa lraadh. .

-

Nar HERren Chrisius lat sigh vthstrackia/medspch
kar genom hander och föiler widh korset fastnagla/ isrä jor-
den vphsja och pa korsens lradh dödha/ ta mafie han plich-
sa och ltjda för then grofwa svnd/ sW 3jdW och Ewa

tl ig bedrG
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bedriffue pH Het förbudns tradh/när the vthräcktt stna hän-
ber ther til/ logho thes ftucht och slo then. la/ han haf,
wer ock ther medh mäst plichla och lgdha för theras synd
och misgarning/ som vthräckia sinä armar/händer och fsleer/
eil at anlingen stä och dräpa fin näfia/ som osspldigh är/
eller ock til at röfwa/ fiiala och boritagha fins näfias pen,
ningar/ godz och agodeelar. la/ Chrifius wille stelff wa,
ta vnder förbannelse/ ibland ogsrningMan pa korset/ pä lhee
han stulle ther medh förwarfwa ost then Ewigha lpslsignch
sen/ hoos Gudh och Hans anglar i Hmmelen.

.. rhetla lander otz til fioor Tröfi emot wära forfia Fors
aldrars spndefall/ och then deelachtigheel/ som wh ther v-
<hi hafwe/ sä ock emot thet firaff/ som the och wlj ther
medh förffpldt hafwe at lPa/ nämligha/atHEßrenChti,
fius hafwer Kiordt therföre een fnlkommeliKh belalnmg pH

, korsens ttädh/ och säledes fsrlossat oss ifrä lagsens. fsrban-
nelfe.

<6rma' lkdle wachta ost/ at wy icke vthräckia och bwra
«ingh. wära armar, hander eller fölter/ til at ther medh bedryffua

näghon synd/ pä thet/ae then helweles grufweliga pläga och
förbannelse icke malte komma öftver o^.

Thm2.Neclett.
Vthi chennaandra deelen gifwe wlj acht vppä.

I. Pllati öfwerstrifft pa korset om Khnstl saak.sa: IHsusaff Nazareth/ Iu-
I.«c darnas Konung. Hoos ludarna war bmkeligit, ae

' nar nägon ogawingzman bleff rättat /la bleff ock Hans
i«b loak striffuen pa een tasta/ och satt sfwer honm/at anvra

stulle
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stulle fä weeta och see/ hwarföre han war dödal/ och lagha
sigh wara för sädan misgarning/ som Hm spndaren bedrif-
wil hadhe. Och emedan Pilatus hadhe ingen annan saat
sunnit medh lEsu/ än at han hadhe sagdl slgh wara «n
Konung/ tp anstreff han ock lhen saaken/ honom lil be-
gabbelsc/ sä ock ludomen til harm och fömeel. Thenna
öfwestrifflen war ock vpsall pH lrp lungomäl/ at hwar och
en/ som la i Jerusalem war/ stulle fä weeta hennes innehäl.

?tar wij rätt besinne och öfwerwaghe chenna öfwer, iU«dom<
strifflen/ ta bcfinne wlj/ at oansedt Pilatus meenle sig ther
medh stulle bespolla och wanähra IEsum/ sa lande doch
lhen strifflen honom ltjkwäl til ftoor ähra/ och lil odödeli-
gil beröm: Tp Pilatus streff alt sanlfärdigt om honom.

Nar han kellade honom lEsum/ ta ffreff han samfer, ~

digt: lp han war sä kallat aff ängelen/ forr an han afiat 2!
war i modherlUuet/och sä kallades Hans Nampn/ närhan
bleff omskuren. la/ han ar ock lhen ratta lEsus och Frelssaren som kan frelsa sitt folck ifrä spnden.

Nar Pilatus kallade lEsum Nazarenun,/ <H ffresshan
santfardigl om honom: lp han war ock lhen ratla Gndz
Nazareus/förlofwade och hellghe.

När han kallade honom ludarnas Konung/ tä streff
han ock samfärdigt oM honom: lp han war sä nämd aff
jm Himmelffe Fadher/ nar han saghe: Jagh hafwer m-
satt min Konung pa Mltt Helga Bergh Zion.
Is/ han war ock lhen ratla ludaKonungen/ icke allenast „.

lil at regera <hem och alla ChrifirognaV medh sins rtjkes """'

och Alzmächtigheetz Spljra/ vlhan ock therföre/ «n han eff- ""' "'

<er G«dz löffte/ wawl födder ass luda s«chle.
Altfi
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Altsa kan H E Rren Gudh icke allenast för hindra the
ogudachligas ondg förehafwande vthan ock/ tIM the mena
landa lil wahnhedher/ emot theras vpsat och meemng/wän<

/><?.2/.-/. da thet sigh til ahra och beröm: Ty han haffuer alla men,
nistiors hierla vthi sijna hand/ at the obetanckl och emoot
sijn wilia offta mäsie mla sanningen och ahra Gudh/sasom

/oö<//.>s<, Caiphas/ nar han sade thet wara batlre/ at en menniffia
dsdde för folcket/ an alt folcket stulle fsrgaas: altsä mOe
Pilatus/ then en Hedning war/ strtjfwa en santfardigh öft
werstrifft och betannelse om Chrisio/ honom til ahra ochbe-
rom effter Hans dödh.

11. The öfwersta presternas begäran/ at pila-
tus stulle fsrandra öfwerstnfften. Ewangelistm
förmalar/ at när HERren Chrifius wart aff Pilaeo för-
smädat »pedh een öfwcrstrifft / hwllken sattcs öfwer Hans
hufwud/ oansedt Pilatus have giffuk Chrlsio sin ratla ah<
retille!/ doch owcctandes / ta hassua ludarna bcgarat / at
samma striffl mälle förandras/ och sälcdes Chrisii ratla
miltcl fomngas/ säjandes: Skrlff lcke/Illda K'o-
- vthan at han hafwer sagdt/ jagh tir Juda
KonUNg. Ther lil haffuer Pilatus swarat; Hwadtz
jagh hafwer ffrlfwit/ thet hafwer jagh strtfwit.

Kärdom. Säftm the ofwersia Presterna/ hwilka woro Christi fien-
der/ begarade at then strifflen stulle förandras ther vthi
HERranom Thristo gaffz en ratt ahretlttel/ til chen anda/
at Chrisii ahra och beröm / sa ock sanningen stulle blifwg
förringat och fsrdampatt Allsä ar an idagh/ och haffuer ma-
tit i alla werld: ltzder/ källares och falsta larares högsta ästun,
dgn och begaran/ st the mstte förlsga och fönjnga Christf
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shta/ och vndempckia och förlassia then talla sanningen-
«es lara. Och therföre hafwa the anratlat en oendeligh
sirijd emool <hen H. Skriffl och thes ratta larare och för-swarare. Men sasom the öfwerita Presi: imet finge W
wilia/vchan chet bleff ther widh som strifwil war: allsä
mäste omsijder alla kaltare och siender gifwa tapt/ HER-» /n
een ChrWs kan laggia «hem M lil en folapal. 7/7:2»
ning blifwer sanning l Ewigheet. H E Rrans ord blifwer
Ewinnerliga. Himmel och lord stola förgas/ men Chrii
fii ord stola icke förgas. Hafwa Hans molsiandare icke
nal förandra Hans ahrclillei nar han hangde pa korsel/ mpc-,
ket mindre nu / emedan han siller pa Gudz högra hand/och
ar machtigh til at sla Kot-ungar j sinne wredes chdh/ och v"> "s-

-lil at döma ibland Hafwa the icke kunnat
drtjfwa eller förandra thens Hedmngens Piwi ffrifft/ mpc- 2
ket mindre Prophee: och Aposilernas ffriffler/ hwilka the
hafwa lalat och strifwit/ rörde aff lhen H: Anda.
lii. Thet byte och loltkastande/som Kngzknech-

terna Hollo om
Kiortel. Ewangelisierna förmala/ at ta Krigzknechterna ..

">

hade korsfest lEsum/ logho the Hans kladher/och
dce!ar/een dcc! hwaricm Krigzknecht/ och Kiorielen

medh elc. Och sÄedcs fulbordades een Prophclia/ som om
ehella bylet och lottkastanvel sa lpder: hpta MljN
klader emellan sigh/och kasia lott pa mtzn Nadnal.

Medh IE su Chlisii kladers afflaghande/ bplande och
teelande/ til the ogudachliga Krigzknechlernc!s Wa/ och
loltkastande omhans kiorlci/ hoohonom fa och ägha ffulle/aff-
Mälas ihm oräMächhe Händel/ som mangesigdes lwerldcnne

M M HM/



Then l> Predik:t?4

häis/wcdh Kprkiors/ Academiers/ Scholaw och
deel och inkonist/ sasom chel nar lhen Romeffe Key-

lat borttagha Helgedomsens Sikel/ hwilken war gif,
24/59. bpgning och larmenars vppehalle. la/

sHyg„t obeffedeligjt Kyrckioffisfiande brukas annuallfsrwycs

/: Knjgh och Qlligh fows.
hzZz. Gudh/ som har lil hafwer «ladeliZa be-

warat och frtzdkallae waw Kpckior/Acadewier och
lar for fiendemas lyrattstiiga. Döfiande/ och lararmars'!»-
lomsters och vppehäUes oraltmaliga och obcstcdeligha vlhi»
deelningar/ «bland Krpmma och blcdgirigha Krigzknechler..
L)st bösr ock bidia Gudh/at han har effler wille nadellga<
bewara och frhdkalla o§/ wara Huus och nghodeelar / föp
stenders tylannista mordande/öfwerfallande och
D/ osi bsör ock bidia HERren Gudh/ at han nadeiiga wil-<
ie Ma/ och göw en godh enda och iit ftcd<lig!t vthslagh/
pä thel fchrZiga K.rigzbuldrel/ sozn Vthom iandz och widh
gmntzarna ps Vtter nu ljssW för hander/ ther aff
warl k: FaVcmesland ltzder. meen/ och thes mbpggiarelrM
nödh och lwangh pH mänga fätt»
iv. Gemecna folcksens/ the rftrersta Prester-

nas/ Sknffilärdl,s sch Äldstas/ Kngsinecheemas / sä ock
then, oboolfachiga Röfwarens/ försmädtZcha srd sch athafo,
wsr emot lEsUIN/ ngr han hängde pa ksrstt. Ewangeltt,
ftema föi-mala at the'som gingo fnM om/ och sägo IE-sum hangia pa, korstl/ the hafwa / off wrede och

I.»r. 2;: emsot hsnom/ rist sin hufwud/ Me honmn och sagdl: Llwff
tigh-/ ffonligasiär m omkM TcmM/ochi me dagarvp/
bMer lhtt> 15:,^Z,,



äNliI V

Sammaledes ockche ofwersia Prestemaoch
da och Alosta etc. Ilen,/ Krlgzknechterna gingo til och rack-
« alikio/ ett. Sä sck en aff che ogämjnszmän / hädde
honom/ elc.

Vehi Christi forsmadare/ HZdare och bespotlare/ sptttes Kärdsnl,
Vppenbarligha Een grufVeligh Salhans arl och ondffa:
Tp när HERren Christus aldramäst och figtigast barh för
chem/ at Gudh wille förläta lhem theras misgHrning/ och
vrsächtade them/ a< che giorde thel ondt war/ owelandes/
3a begabbade/ häddc och försmaode the honom igcn aldrax
mast och pä lhet hafftigast. la/ sa gsm ock ogudachtiga
ahörare/ nar theras Predlkantcr mast tienä ihem och bidia
gotl for them/ tä fa the Wrfia fsrsmädclse eil lssn cherföre-.
Men predikattterna maste wara lolemodige/ kommandes i 2,;.
hogh/ at theras mesiare Christ«s Hafwer ock mast ltzda sa-
dant ostpldjgt.

Thet landet ock o§ til sioor Tröst emot ihen befpottck
se och thet bcgibbande/ som wg hafwe förstplt at lljda, aff
che onda andar i fordsmelsen/ at HERren Chrisius hafwcr
jadant ltjdit och vchstalt/när han hangde pa korsel/pä lhet
wlj stole blifwa ftlj för thet helwctes ptlnorumet och thm
fvrsmadelse och bespottklsc/ som alla obotfmdiga ther lhda
masie/ aff the onda andar i alla Ewigheet/ och at wh stuk
le blifwa ahrgde/ trösiade och hugswalade aff Gudh och Hans
H:anglar,i Himmclen förvlhan Tht hielpe H chm
H: Treefaldigheettn elc. Alnen.

Mennä Pledikninzen/ 5.m sck frnmWgs pHi l»
kyttgre p^edikningar.
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z?6 Then 2. Predik.
andra PrchMn V.l!w.Kn" Om the Slw Ord/ som han ta-

« ladepaKorset.
"'s"de. H. Prophelen Jeremias talar i sijns Propheties

O2P. V. 16. sajandes: Emedan haller oh litt
ord vppe/ ta wtj thet fa< Och lhet samma tltt
ord ar war hiertas ftögdh och ttöst. ?her medh
gifwer han tilkanne / at nar nödh och bcdröfwelse pä färde
är/ ta fins ingen batlre lakedom lher emot/ an Gudz ord:Ty
thet ar wär siale vppehalle och war hiertas frögd och ttsfi.Medh
Gudz ord för Mr Prophelen bespnnerliga Gudz hugneliga
löffee och tiljHclser/om s?jn nädh och barmherligheet emot ost ar-
ma mennistior/ lhen han ol) för slnsSons fsrtienst stulbewtzssa wil/ bäde pa Kropsens och wagnar/ medh be,
fipdd/hiclp/lrösi och hugswalelse/ badhe ithetla lifwel och
i thet lilkommande. Therfore sagher ock Paulus/ at Chri-
sii Ewangelium/ thet ar Gudz ord/ ar cm Gudz kraffl al-
lom them lil saligheel som lroo.

Oansedl nu alla Gudz EwanZelijka ord aro kraffligha
och hugneliga/ doch aro the siw Orden soin Gudh och

' Memiiffia IEsus Chrifius hafwer lalal pä korset / be-
spnnerliga kraffliga och harligit lrösiebalsa«n/ the lher kunna
vppehälla of) vthl bedröfwelsens lhdh/ ftogda och lrösta wa,
ra sorgstagne och förkrossade hierla / sa ai wlj kunne saja
medh Dawld: war nu Mr 11l fridz NM Släl/ ty

'' gör ttgh' gvlt. Oli böör för then stulwä,
minnas/ öfwerwaga och bettachla thijse IE su Christi sidsta
ord/ ch ljl hiertas frögd och lrHi/ vtp» thenna war glenves

tijdh



HKug V. Otti ChnK 7 örd pH Ksrsef.
thdh i werldenne. ?p wij plaga niinnas och bettachla /ja
offta omeala och tepelera/ fromma meliliistiors och wa?a
goda wanners Ma ow: Mpcket meera böör ihngkom<
ma/och ingalunda förgata lEsu Chrisii sidsta otd: ?p
han ar then aldraftomasie/ heligaste och wär basia wan.

U?ri wllit i HVRran» Nampn och i Hans sruchtsn/ bctrachta
«ch ofwerwägha the Siw lOsl, christl sidstft ord/ soni h«n tftlg-
de p« korstt/ vchi 2. Deelar.

I. Huru LhriM hafwer hafftbe-
tymmer om andra menmffwr/ och talat a
theras wagnar pci Korzet/ och lhem til
basta.

11. HumhanhafwerhWähogaomsishsielff/
och talat a sinä wagnar,

Gudh regere medh fin H: Anda/ Ämen.

Then i.Neelett.
I. Met Ma ordet/ IEsuS

talade pa Korset/a andras wagnar/angick Hans
fiender/ och them som dömde och korssesiehonom.
Samma ord lpdde sä: Fadher förlät lhem thet/ly
the weea tcke hwadh the göra.

-i. Medh <hct ord« elltr nampnel/ Fadher/
tcn Chnsius läta förmmmä/sigh ingalunda twifia om
Gudz godha wilia och hierttlagh emoot ssgh.
la/ han wil yck ther medh beweeka sin Himmelffe FaVher
<il mtldheel/ nädh och barmhemgheet emot them/ som ho-
nom lögnachtkligg orällMliga fördömde

M M tlj och
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TM l. Ptedit.
och swärliga plägadhe och kowfeste/ ja/ etnoot heela thtt
menniskliga slachlee.

Lnrdsm. Wlj stöle lara <,ss Chrisio / at wlj alttzdh bade i mole-
gang och medhgang/medh een stadigh troo och barnsllgh
tilförsicht/ hälla oi) til Gudh och Hans nadh och balwher-
eigheet/ och hälla honom altljdh för wär wilde och nadighe
Fadher. Sa giorde Chrifius/ oansedt han war
siadder vthi sitl biltra lhdsnde/ vnder heela werldennessyno
debötda/ Gudz wrede/iagsens förbannelse och Hclwctes
ängesi/ och lhet synles säsom HERren Gudh stulle hafwa
SftpelgiflVil honom/ doch lijkwäl hslt han sigh stadigl til ho-
nom medh en Sonligh tilförsicht/och kalladhe honom sin Fs-
dhcr/mlet twifiandes om Hns fadherliga finne och godha
behagh lil M/efflcr GudzFaders egna ord/ hwilka sä lvda;

2 ohella ckr mm käre Son/ l hwilkom jagh haf-c<,/.//./ behagh. AIG stole vthi nvdh och
«ngest/beorofweise och ltjdande/ motegäng och olpcka/ ia/
vthi sicifwe dödznödhen/ icke wtzka ifrä Gudh/ vlhan halla
of) stadigt lil honom / weetandes at han ar wär kare Fas
dher/ och wy are Hans k: Barn/ Dlsom han sielff HOver
fsrklawl sitt Fadherliga hiettä och fin godhewilie emot esi/
säMdes: <Wn pck een qwlnna kutina förgiita sitt
Barn/ sa at hon icke förbarmar sigh öfwer sins
lMson i Och om hon 6n förgaley/ sa wil jagh
doch icke förgäta tigh. Slj vppa händerna haf-
wsr jagh vptaknat jtem - gr tcke Ephra-
im mm elsteltge Son och mm kare Barn i
Mh kommer W wal l hogh hwadh /agh medh

honom

278



HHug V. ONI Chrisii 7 otd pä Kotset.
honom talat hafwer/ therföre brisier Mlgh Mltt
hierta för Hans stut/ at jagh masie förbarma
Mlgh öfwer honom ffgher HE Rren, Dawid
säger: Barmherligh och nadeligh ckr H<MRren:
Migh och aff stoora mlldheet. Han trcker lcke
til c^wtztljdh/och wredgas lcke Ewmnerllgha.
Han handlar lcke medh otz effter wara synder/
och wedergailer oh lcke eDer wara mlpgärmn-
gar. etc. Oasom en Fader sörbarmar sigh öfwer
Barnen/ sa sörbarmar sigh H HRren öfwer '

them som fruchta honom. Vthl Klagowtzsorna star:
HERren driftver lcke ifrä sigh Ewmnerliga/

vthan han bedrofwar wäl:Mn han sörbarmar
sigh igen effter sijn stoora mildheet. Ty hanpla-
gar och bedrofwar lcke mennifflorna aff hiertattc.
Therföre stak wtj althdh sajc» medh Dawid: Dm Mlgh
än Kropp och Sial försmächtade/ sa äst tn doch
Gudh alttjdh mtjns hiertans eröst och mW deel.
la/ HERren Gudh ar war Fader och war för-
loffare/ aff cizver ckr thet Hans Nampn.

2. M)dh thetordel/ ftrlat/ beder H ERren Chrjsins
fin Himmelste Fadher/ at han wille aldecles lilgifwa Hans
fiender cheras ffuld och brott/ forffona them för thet Hcl-
wetes fangePl och Emigha siraffet/ som the förstple hade/
och ae han wille aldrigh tiiräckna them cheras spnder medhnsgoe förekastande.
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Then 2. Prediki
5ZryM. l» Här see wy huru mild/ nädigh/ barmherligh och tale<

modigh HERren Christus war emot sinä arga fiender / i
thet/ at när the haeadhe/ belugs/
fiangde och lörnekröntehonom/ och roopadhe samha'Nelig«
och spotikeliga om honom/fajandes; Tagh bort/kors-
fest HONOM. Täroopade han sdmiukeliga emoot om chem/
säMdes: Fadhcr förlät them thet. O hwadh för een stoor
talemodigheel och Ungmodigheet war thet/ emoot sa argc,.
fiender och owanner.

Mr Adam bleff aff Gudi lillaalter för thensyndsom
han och Hans hustrw Ewa hade bedrifwit/ vrsachladhe
han M/ och M heela stuloen pä Ewam/ hwilken war

<?5».z.-/2. halw gode wann och k: maka/, then han ja gladeliga och
wänliga emollagit hadhe/ säjandes: tir dochbeen aff minom beenom / elc. Men then Himmeli

Ädam lEsus Christus hafwer fast annollunda föchället
sigh och handlat emoot sijn brudh, thet ar emot menni-
ftior/ han hafwer lagit all w<lr stulo pä sigh/ oansedl han
war ostpldigh och hafwer Wl for som ffpldige och brotz,
lige woro/ och hafwer bidil/ icke aUenafi for sinä wanncr/
son, hsnom tienä och alsta/ vlhan ock for sinä fiender och
hatare.

Nr6st. ohenna lEsu Chrisii fsrböön lienar til fioor Trösil
Tp om han hafwer bidit för sinä fiender/ ta när lhehalads-
honom/ och foro aldrawerst mcdh honom/ ja/nar hanhang<
de pa korset/ och Me vpgifwa Andan: wisserliga bcocr
han för otz/ som älsta honom och halla ost til honom/ nu
emcdan han ar war öfwersta prcfi/och hafwer salt sigh pH
Gndz hogra hand/ al han ffal ther mana goll för ch.Thw
före ma wij inttt lwiMom lEsu Chrjjij godwlllogheet

emo^



äKm V« Oin Chnfii 7 pä Kocht. tn

emoot cA oanstdt HZfwe synral/tp HM är wär älstelige
Bwdgumme / ttognc förfMuare och öfwttste prest Ewm-
Mtllgha.

2. WH stola ock lära aff Chrisii ExWpel/ atwara taligc
och längmodige emoot them/ som aff sVagheet och owelig-> (?s».z<§:4
heet gsra ost oralt/ hala och förfölia cH Sä war Joseph
Mgh emool sinaßrödher/ som giorde honom sioor oräll/
Mde honom bott iftewmande lanb/ ochicke Wille lijda he-
nom hoos sigh vlht sins Faders huus. Sa war Bawidh
tälemodigh emot Saul/ och hsmnades jcke pä honom eff-
eer Hans föreiensi.

3. Medh thel ordel/ innesiuier HERren Chri,
fius alla mennistior vthi sijn bosn/ och bedher för chem al-
la/ icke allenisi för lhem/ som korsfesie honom/ vlhan ockför
alla anora/ som spnda och fölsee sigh/ ja/ för heela mmm,
stio stachlet.

Här see och fsrnimme Chrisii ovlhsajeliga kärleek
«il heela thet menmffliga siächlel/ ae han wil alla menmffiors
walfärd och sallgheel/ och therfore bedher han för alla. At
Gudh wil alla mennistiors Ewiga walfardh och sallgheel/
mma chessa strifflennes rum: Mnar tU M jagh lust
hafwer ofwer thens ogudachtigas dödtz/ säger
HERren HERren/ och lcke mpcket meer/athan
vmwander sigh ifra sitt onda wasende och les- NeM.,F
wer. Icem: Sa ftnl som/agh lefwer/sagher
HERren YSRren/ jagh hafwer mgenlusiM
thens ogudachttgas oödh/ vlhan at lhen ogud- ,

„

gchtiga vmwander sigh lfra sitt wasende pchlch ~/
N N wer.



Then 2. PrediK
wer. Item: sa alstadhe Gudh werldennct/
at Hall vchgaff fin eenda Son/ pa thet/ at hwar
och en som troor pa honom / stal tcke fsrgaas/

!/' vthan fa <S.wlnnerllgit LE. Icem: Kommer lil
n«gh iälle/som arbeten och ären belungadeett.

4. Medh thet ordel/ the weeta lcke hwadh thegöra / gaff HERren Christus tilkänna/hwarföre han hadh
för lhem §öm kowftfie honsm/ namllga/ tp the wifie icke
battre. ladarna wiste wal/ at the korsfesie en ostyldigh
Man/ msn the wiste icke at han wae MiDas och Gudz
Son. Therföre fager ock Aposielen Petrus/ at thehafwg
giordt «het aff fäkunnigheet/ at the draps lljffsens Farsia.

K.«rd«>l. Hsr see wH/ at syndare are twtlzne siagh/ Een päre
synda weetandes och wiliandes cnwotGuoh och sttt famweet/
och hafwa lust thcr at the fa sola siA i mängahanda we<>
delsiyggeliga spnder och mis)gärnwgaV. Een part synda aff
sivaOeet / i thel at DiefwuKn chem til thet som
ondl ar/ förr an the knnna bcsinna jhet wara spnd. Sä<»
leves syndade ludarna nar the korsftjie Chrisium/ och ther-
fore b.idh Chrlffus för chem/ alchenstund han hade lätit vp-
offra sish lil itt offer/ för theras och heeta wcrldennes spnder.

Trssi. ohenna Christi förboön lanber os) li! stor trost emoiwä,
ra margfalliga vngdoms spnder / som wtz beVrtfwit hafwe
vchaff owetigheet och swagheet; H E Rren ChrisiUO
hafwcr lcke allenast medh i«jn pljno och dödh becalt och
plichlal för wara spnder/ vthan han vrsächter ol) ock
gheliga för sin HlMMlffe Fl,dhel/ och bldher för oK om
forlättlft.
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HHuz V. Om Ehtisit? Std päkorftt. 28Z

WH stola wachia' osi/ at icke och FFrmo-
bes emst ftmweelet/ spnda och bryla emot Gudz bodh/och n>«sh.-
sola otz t oreenllZheeten: Tv för <he öfwe«dädiga och mok
wilioga spndare Zqller ingen vrsächt hoos Gudh/ sa lenge
che ftamharda i j?j» obssifatdlgheel/ och icke göra en sann
bool och ballnngh. Ty thln Tienaren / som weet j?ne Her-
»es wilia och icke gör ther cffler/ hanardubbelt och mvc, /i«c.
ket siwss ward. Doch mafie wlj bidta för them/ at Gudh
wiLe owlpenda them/ och lhem FZ rattgsallghklcnneswägh
iedsaga.

il. andra Ordet/som HERren Fhnsius
kaladhe pa korset a andras wchnar/anglckHans
Modher. Samma ord lpdcr sä f Qwllina/ ll) tin
Gon. Sedän sadhe han ttl Lariungen: sii lP?
Msdher.

1. Medh thel ordet/ SH/ wil HERren Christus ja wpc-
ket saja: O mhn käre Morher/ m seer och förnimmer wal/
at jagh sta! n« pä liman vxgifwa andan ochfiilias ifta tlg/
och therfore meenar lu tigh blgfwa aloeeles tröstlöös och
vlhatt förswar: Men <het ffal inttt stee/ jagh wil beställc,
en/ som stal wara/ icke gllenast titt förswar och lljn ttösi/
vlhan ock sasom tin egen Son i milt sialle.

1. Mr HERren Chnsius sarhe: Iwinna/och icke
dher/ tg wanähradhe han icke sijn Modher ther medh/ v-
chau han hadhe wichtiga orsaker ther lil/ <zt han kMde hen-
neqwjnna.

Först/wille han förffona hennes sorgfnlla hierta/ och
thet jcke meera satga och bedröfwa lhet kgrligg och

NWxnst Mdher.



254 Mm 2. Predik.,
Sedän wille han läla fsrnimma? sigh wilia besluta chet

ModerligH sch Sonliga vmganget/ som war them emellan
tilfsrende / och wille nu widare icke annorlunda tee sigh e,
mot henne/ an emot andra menniffior.

Ther nD wille han ock lher medh vthfluta henne iftZ
älerlösningz warckel/ sä at lcke nsgon Dlle kunna medh
nägot stal scha Mariam wara ther til een Modher eller
medhielpersta.

B.Zrd«m. Siisom HERren Christus bewiste sigh emot sijn Ms^
der och fin iarjuuge/ at wilia wäl fsrsorja them effler sile

"^^'"' afitzdande: Allsa wil han waw alla Enkiors forswar/och
alla faderlöfts Fader och försörjare an idagh. Han wil
höra theras bosn nar the lilbioia honom. Han wil trösta6/' 6' chem nar che äre bedröswade. Han wil hielpa them M

g're siadde i nodh.
Thetla lander chem til Trsst / som maste lefwa i Eenss^

/' ligheet/ eller misia sinä Foräldrar/ at HERren Christus
wil wara theras förman/ Fadher och förswar/narthefrucho
«a Gudh och halla sigh til honom / sa at Het stal sannas
pä them som Bawid sagher: Min Fadher och MWModher sfwergifwa miO/ men HERren vp-
tagermigh. HERren Christus sager sielff; Jagh

""stal lcke läta ldher wara fadherlösu. la/ säsom
. Joseph hade lust sch wilie/ til at försörja sin nödsialle Fa-<

' "'dher och sinä fatliga Brödher/ stdan han war kommenlil
fslmsghenheet och ahra vthi Egpplen: Allsa hgfwer ock

Hlmmelste Joseph/ IZsus Christus/ lnfi och godh
wilia til at försörja alla nsdsiälta och ftlligha mennistior/som Gudh ftuchta ihMa hgn kaljar Un Modher/ sing

brodsr



HÄuz V. Ow CWi 7 ett fa ketstt. 2s§

Brodher och Spstrar) nu emedan han pä stn
wagnar ar kommen tll Gndommeligh högheet och ahra/ hoos
sin Himmelffe Fadher/ och all machl ar honom 2>fwm
Himmeten och pa lordenne.

2. När HERren Chrisius sadhe til sin iärjunge/
sisdh vnder korset: Slj ltjn Modher/ lä wilie han sä myc-
ket saja f Thenna mljn sörjande och bcdröfwade Modher/
fom ar een faltigh Enkia/ och mafie nu sirax mifia migh
ffra sigh och vthu sitt vmgänge/ henne stalt tu lagha til
iigh/ ahra/lrösta ochhielpa henne/ sasom hon wore tljn e,
gen Modher/ och tu stalt stM tigh emoot henne/
safom tu wore hennes eghcn kotzliga Son/ sä at hon icke mä
see nagon stoor affsaknad ther aff/ at jagh icke vmgas medh
henne i svnliga malto/ sasom lilförende stedl ar.

Har see wy huru barn stola förhalla sigh e- s>ärdom,
moot sinä Föräldrar/ effeer lhet 4. bodet/ namliga the stola
hedra lhem/ thel är/ Ma lhem i wordning/ lima lhem,
lyda lhem/ allka lhem/ och hafwa lhem Och
bespnnerligha stal lhet ffee / när Fsraldrarna aro komne til
nägon älder. Then gambla Tobias hafwer formalK sin
Son ther lil/ at han Me ähra sijn modher / bespnnerliga
effler Hans dödh/sajandes: Mr Gudh tclgher MljNll
Sial bort/ sa begraff mm Lekamen/ och hedra
ltjna Modher alla tlzna LMdaghar/ kom lhogh
hwadh fahra hon standek hafwer/ ta hon tigh vn-
der sitt hierea drogh. Och nar hon dödh 6r/
begraff henne när migh.

The Barn som sä hedra sijna Föräldrar/ hafwa therföre
M föttiäMH bMjngh at wallla/ effltt Gudz Me.

3j n H The



Aen e. Ptedlki
2-: The stslafa lclnge leswa l Landena. Thet ffal

wara theras hufwude een ffön prydning/ och en
Kada om theras tzals. Then jom ahrar sin Fa-

H/z-4. dher/hans synd warder Gudtz icke straffande/
och then sijna Modher ahrar/ han samkar en
godh j?att. ett. O huru manga olpdiga Bawbekom<
ma en fsrsmadelighdödh/ nn pa itt/ och nu p<i annat säll/ctc.

. Z. Mr Ewangclisten sägher: Och tfra then tt/dtzen
togh Larjungen henne ttl sigtz. Ta wil han st Mpc-
ket säja: Mr HERren Christus hade sagdl 11l Johannein;
W M Modher / och thcr medh befalt honom hafwa
owwärdnat om henne/säsom en Son om sijn Modher/ ta
hafwer han strax efflerkommjl Chrisii befalning/ hafwcr la-
git Marian, 11l l)gh och heroisi henne Sonligh lienst och
ahra in lil henney ptlersia.

K«chsm. «Wtj stole lara aff lohannis EMpel/ at befordw / hiet-
pä och lröfia fattiga Enkior och faderlösa Barn/ effter Gudz
befalning: Ty theäre wara Mödrar/ Brödher och Sp,
firar. Om chem lpder, Gudz befalning lil osi säledes:
Bwyt them hungwga tltt Brödh/ och the som
alende äw/ haff vthl M huus/ om lu sser en

s/^7.nakot sa klädh honom/och draghtlgtzi^evndan
för tltt költ. Sadana Enkjor/ bedrsfwade/ älendigha
och Faderlösa stole wlj anamma/ hielpg och trösta them
medh rädh och dädh/ och Medes bewljsa war Christeliga
karleek emot war nasta : Tp <hel ar Gudz Bodh/ at then?.7ob. Brodher/ th« ar/
sin noWile Wsia/ett. lII.THet
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m. Thee Ordet/ som YERren Ohei-

stus ealadhe pa kotset ä andras wägnar/ angick
then botfardiga Röswaren / som war korsfest medh
honoin. Ordet lpder ja: Sannerllga sager jagh llgh:
i dagh stalt tll wam medh Mlgh l Paradtzs.

Olsaken och lilMl/ hwar affHEßren Christus bleff
bewcckt/ sä llösteliga tillala thcn korsftste RöfwareN och o-
gamingzmannen/ och medh sin wanligha Eedh lllsaja honom
Paradtjset/ war Röfwarens bootfardigheet/ hwllken hatt
bewGe.

i. I ehet/at han bckände sinä egna och sins sialbroders 2zi
synder/sajandes: wtj Me thtt Wa°M gssMMghqr 4i.
warde äro/ ett.

2. I lhel/ at han twdde lEsuni wara en andeligh och
Himmelst Konung och hafwa itl Rlike/ aff hwllken troo
han ock badh honom om nadh och sinä synders förlätelse/
sajandes: HHRre tlltlck pa Mlgh nar lllkommer
i tltt Rhke.

3. I ehtt/al han begylite itl nptt och gudeligit lefweme/
liär han straffade sin fialbroder/ som hävve lEsum och
förmanee honom «l Gudzfmchlan / sajandes : Fruchtar
lu icke hel!el>Gudh/ tu som ast i stmma fördö- Z^^-
mclssn!

4. I thtt/al HM ledh lnleliga silt siraff och bekande lE-sum wara ostpldigh ti! silt lljdande/ emcdan han hade jntet
ondl giordl. Och säledhcs kom thcn bootfard: oKarningz- //.-

Mannen lil lEfnm/ bleff wederqwecll och fannroo ti! sin sial. 2^.

/.Vtht



Ttzm t. Prchik.
KäMm. i. <Vlhi thetta ttidie ordee/ som HERren Chrisins tala,

de pä korstt/ see wtj hwadh förnämligh nplta Chrisii
dande/ pljna och dsdh hafwer medh sigh/ namliga/ lher
genom ar Paradhsens dsr öpnal/thcl ar/ waghen til Him-
melrhket och lhen Ewigha saligheeleN är osi lher igenom bs-
tedd: Tonar Adam och Ewa hatche spndal/ M blefwe the
icke allenafi vthdrefne vthu thet loroesta lustiga ParadUel/
och genom en ängel medh itt huggande Swetdh sormeen-
te/ at gZ lher in igen : Vchan för lheras syndefall stul/c,e«.Z.'?z. tzleffoch Himmelens dör lilstutin/ fsr chem och alla lheras
Barn: Men HERren Christus hafwer medh sitl ltjdande/
fijn pyna och dsdh öpnat igen dören lil Himmelen/ för al,
la Christtrogna och boolfardiga/ ehuru groff spnd lhe kun-
Na hafwa begängit.

Trssi. Thetta landet osi iil sisor Trsst emot chen bedrsfwclse/
som genom synden pakommen ar/ t chet/ al wtj nitdh As
dam och Ewa/mDe wara vlhslutne ifta Paradijsens
die och lhen Ewigha Saligheelen/ Mmliga/ ttssten ar
thenna/al HERrcn Chnstus hafwer mech sttt ltjdande/
sijn ptjna och dödh pa korsel/ förstaffal o§ wanstap igen
mcdh och beredl ch wagtzen 1,l Saligheelen vlhi
Himmclchket.

Om ws nu wilje komma lil HiMVellijket och thcn
EwiW Sallgheelen/ ta mäsie wlj medh thcn booifardig<,n»»2h. Rsfwaren ängra och bekanna wara spnder> HM ch mcdh
een fiadlgh trso lil lEjum Christum och Hans fömensi/
och vthi honomallena Ma rältfardigheet och cwigh salighcel:
B) t ingom androm är sallgheen och lhet tir ic-
ke Heller nagot annat Nampn vnyer hzmmelm
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wenmstiomen giswtt/ l hwilko wlj stole salighe
warda.

Wg förnimme ock aff ihetta lridie ordee/ h»ru lmld/
nädigh och bmmhemgh HER ren Chrisius ar emot alla
falliga syndare/ som lil komma/ han drifwer lhem icke
lftä M medh harda ordh / säsom the förlienl hafwa / och
säsom omilda mennistior plaga afwijsa sin näsiä: Vlhan
han annammar lhem/ tagher them lil nade/ och tilsägerlhem
Himmelryket och saligheeten. Ia / han kallar lil sigh alla / //.-

som atbeta och me medh spndw belungade. 2^.

Märck wal o menniffia/ at HERren Chrisius hängde
mitt ibland syndare/ boolfardiga och oboolfardiga: Altfii ar
han nu ibland boolfardiga och oboolfardiga. The som ähra
och lilbidia honom/ the hafwa honom hoos figh/och stola
«ff honom ährade / holpne och lrösiade warda. The som
honom wanähra/bespotta och fsrachla/ the hafwa honom och
hoos sigh/och wanahra/ bespolla och fsrachla honom närwa- /.H»,< 2.
rande/ och the stola vppä st<<m komma. Märck ock wäl o men- zs.
nistia/ at oanscdt HERren Chrisius tegh och swarade in-
let then Rofwaren/ som honom fsrsmädde/ doch swaradhe
han honom, som sadhe:HEßretanckpamlghnar
11l komer t tltt ryke/ schandes:Sannerllga sagerjagh
tigh/ idagh stall tu wam medh migh l paradtjs.

o wennistia/ roopa til Gudh aff itt bootfar-
digt hierla vthi lin nödh/ bedh honom om tina synders för-
lälelst/ sä wil han swara tigh och saja: begMr
migtz/ ty wil jaghwtMlpa honom/han känner
mitt Nampn/ thersöre wil jagh bestpdda honom.



Zheti 2. Predik.
Han akallar migh/ cp wi! jagh höm honom/
jagh ax när honom i nödenne: lagh stal tagha
honom lher vth och lata honom ltl ähro ksmma.

/;./e.' lagh stal malta honom medh tlk langt Lczff/och
stal betee honom mlma ftllgheet. HER-
ren är nar allom them som akalla honom/ allom
them som medh alfwar akalla honom. Aan gör

them/ som til honom komma, och the stola finna Noo li!
sinä Sialar.

O hwadh för sioor ttssi är lhet/ at grofwa svndare
blifwa ss wälkomne hsos lEsum Christum/ nar the sökialii h?fwm nudh een ftn boolfärdigheee.

«shctfore o menniffia / emcdan Gndh hgfwer lust
l,j spndares dödh/ st haff tu cp heLcr luji til ttjn E-

hZvh och fördömelse/ wachta tigh/ at tu i«se vpstw->
ftr medh tin battringh m til tljy dödzfiund: ?p oansedi
Christus togh Röfwaren til näde t Hans sidsta stund/sa gass
han doch lngom ther medh Exempcl eller loff/ at vvstiutss
medh siM bättting in til sijn för-
drög icke at vmwanda tigh ti! AERren/ och
stlut thet icte tfra then ena daghen ttl then an-
dm: ly Hans Wrede kommcr hasteliga/ och stal

och förderfwa tlgh.
MHZm. stolc l»ra aff Chrifio / at Minna thcm/ som liggia

fsttcftMN/om chen ewW Chrizilw
hafwce

2YN
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hafwer beredl «hem i Himmelen/ bcspnnerliga «är
man spnas wilia nalkas/ tä stole wtj soimana them ill troo-
lia pä Chrifinm/ t«l boön och suckande til Gudh/ och s«
försäkm chem effter Chrilii löffle/ owthel liuftiga omgän-
gcl/ och then Paradtjsgladien / som «he Ma fä och haft
Wa hoos Christum i Hi,t»melm. la/ wy stole ock pämin-
n., ch sielfwa i nödennes thdh/ besynnerliga i dödznödcn/a<
wij effterdöden stole fä rrara medh Chtisio vthichel
Himmeistä ParadM/ och altsa lanckia och saja i war«
hierla: lagh haller ehet sa före/ at lhenna lqd-
zens wedermöda är lcke ltzka emot then härltg- /?o«,. F.
tzeet/ som pa op vppenbaras stal. War bedröf-
welse (lhen doch tlmmellgh och latt är) föder i
oh een «Hwigh och öfwer alla malto wichttgh "'^

harllgheel. Och medh sidans
sch öfwerwmtia dödzens biteerhm.

'THm 2. Neelett.
SZsom wij hafwc hördt vchi lhen forra deelen/ hwad HEr,

ttn Chrlstus hgfwer talat pa korset ä andras wä-
snar: Altsä wilie tvh vchi thenna andm deelen för-
nimma/ hwadh han haswer salat pa korstt ä sinä e-
gna wagnar.

I. Thel första ordel/ som H ERren Lhnstuslalade vä korsel a sinä wagnar/ lpdde sä: '"'

maAsabthaniThetärvthtydt: Mm Gudh/mm 2.
Gudh/ hwtj tzafwer tu öfwergifwlt migh i

N« stsl man jcke tanckia och nlema/ at HERren
O o 9 Ml-



Then 2. Predie.
Chrifius sa klageligen rsopade aff otäl/gheet ellet fsttreet
öfwer sitt offyldighe lijdande / säsom han stulle ther medh
hafwa bestpll sin Himmelste Fedher för oratt/ och altfsr-
mycken hardheel och firangheel emot sigh. Icke Heller kla-
ghade HERren Christus afffsrtwifian/ om Gudz godhe
wilie och bchagh emot sigh som Gudh ffulle alldeelcs
hafwa fsrandrat sitt fadherltga himelagh emot sin Son/
och aldrigh meera stulle wilia bekpmbra sigh om honom.
Tv om HERren Christus hadhe warit oläligh/ wredhel-
ler i fsrtwifian/ tä hadhe han icke brukat lhenna sdmiuka
och trösteliga ordformen vlhi sin ttaghan: MIN Gudh/
MM Gudh etc^

Men thel war itt jemmerligit beswar och ömkeligit
gheroop/ öfwer thel grufwetiga qwaal/och then försträcke-
liga ptjna/ som hm leedh/ bäde pasin kropp och pä sijn Sial/
ther han war fiadder vnder mennissiosiächlcs lunga spnde-
börda/ then han hadhe lagit pa sigh lil at plichla före.

1.5515«»,5. Aff thella Christi klägeroop kunne wg see / hwadh för
en grufweligh och förstrackelig mg spnden ar/emedan Gudz
Son masie sa jemmerliga klagi vnder syndennes börda/H-
-ka säsom han hadhe aldeeles warit aff Gudi förgälin/ och
Ewinnerliga förkasiat ifrä Hans ansichte<. Ia HERren
Christus/ som ofkpldigh, war och ingen sono bednfwit ha-
dhe/ wiNe sH, lljda
förfkrackelse/och ther öfwer jemmerliga klagha och roopa/
pä thel som lkpldige och bwtzligc aro/ och hafwe för-
<ient at ptjnas och qwalias vthi hclweles ecld, for wäranH-
garningar stul/och lher öfwclklagha/ roopa och strHa i al-

Ewighett/ Mtt ther ifrä frelsie. och förlossOe marda/
pchfä
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sch fä lefwa i roligheet och glädie / wedh loffsiungande
hoos Gudh Ewinnerlighs.

Thet stal wara war Tröst/ tiar wlj wäste roopä/ kla- Tr6si.
gha och jemra osi här i werlden/ öfwet wart lgdande/ at
HERren Chrisins hafwer medh stlt jemmerliga klaghande
och roopande / frelst och vefrtzal ifrä thet försträckcligc,
klaghandel/ som wlj wore plichlige at vphäfwa och vthgiu,
la i fsrdömelscn/ och hafwer sä lagat/ at wart timmeliga

och chen jemmer och klagogräl/ som wtj theröft
wer hafwa maste här i werlden/ stal snarl ändas/ och stal
wänvas i een Ewigh frtzhsel och oandeligh glädie och frögde
Dg i H E Rrens Christi himmelsta rtzke.

Wij stole wachla otz för grofwa och motwilliga spnder/
at wtj icke ther wedh dragha Gndz wrede öfwer ost/och sä- «mgh.
ledes fora vthi thet Ewiga weeklagandet. Tp/ hafwer
Gudh sä öfwergifwit fin alsteliga och ostpldiga Son/ när
han baar andras syndebörda / och lät honom ther öfwer
jemra sigh och klagha : Mpcket meer warder han
gifwandes lhem/ som aff öfwerdadigheet och motwiliogheel/
belasta sigh mcdhsijna egna syndchörda/lätandes them kw
ga och roopa »fwer Hn pljna therföre i Helwelet/i alla
Ewigheel, sä frampt the icke i tljdh göra en alfwarsam vool
och bellringh.

Thet ar otz oc? til sioor Tröfi/ at HERren Chtlstus
är för söchler/ icke allenast vthi stsorl lhdande/ vthan ock
vthi stoor frefielse och försträckelse/ ther öfwer han hafwer
mäst kiagha/ säjandes: Mn Gudh/MIN Gudh/hwlj
hafwer tu öfwerglfwlt Mtgtz i pä thet han stal kan-
sa wart lWnde / war swagheet, och lhen frefielse och for,

H o strsckel-



THM z. Predik.
tkrackelse/ som wy offla täka vthi/ och altsa medh
lydande öfwer ost.

räkä ock esom offlast/ icke allenasi vnder kors och
lgdande/ vlhan ock vthi swära lanckar/ther lhet sonasför

ltjkc, som Gudh hadhe öfwergifwit och förgätit ch/ jo
aldeeles förkastat ch. Sadanl hafwer ock HERren Chli-

2: stlw förnummit sielff/ och weet allsä offla plagas ther
/?./). medh/och lä hafwerhan Tp hanäri ale

6'.//'/7. försöckt/ och ar i alla wätto doch vlhan spnd.
" ''

Ia ock/ säsom HERren Gudh icke hafwer aldeeles öfwer,
gifwit sin Son lEsum Chrisium/ vlhan allenast vthi ilt

e. lljeet ögnableck lal han honom öfwergifwen wara/ och vp,
högde honom sedän lil Gudomeligh ähra: Allsa wil han al-
drigh aldeeles öfwergifwa och sorkasta ost / som stadeliga häl,
la medh troolia lil honom/hwilka han lil Barn anam^
mat hafwer i Christo lEsu. Och oansedl osi offla s<l
spnee/ som Gudh stulle hafwa förgatit och wg klaghe
medh Z<on/ lhet ar/ medh Gudz Försambling/sajandes:
HERren hafwer öfwergifwtt migh/ HHN-
ren hafwer förgätlt Mlgh. tljkwal fager Gudh neo
ther til: Mon ock en qwinna kunna förgata fitt
barn/ sa at hon icke förbarmar sigh öfwer sins
lljffz Gon.'' Och om hon an förgaten/ sa wil
jagh doch icke sörgcka tigh. Sli/ vppa händer-
na hafwer jagh vptaknat ligh. Irem: Jagh haf-
wer vthi ltk ltilet ögnableck öfwergifwit ligh/
men medh stoor barmhertigheet wil jagh försam-
bla tigh. Jagh hafwer vthi wreyennes ögna-

bleck
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bleck stm snarast gomt bore mittanstchte förtig/
men medh Ewiga nadh wil jagh förbarma migh
öfwer tlgh/ figer HHNren tm Förlossare.conf.
rlal. 8: 6 7.

?herföre stole wH aldrigh/ hchi wär nödh och lljdande/
förlwifta om Gudz godhe och faderlighe wille emot otz/ 0/
ansedl wti icke altljdh bltjswe bönhötde och holpne effler
war wilia och begaran: Ty/ oanstdl HERren Christus
icke bleff bonhördh isä matto/at han vndslapp
stns och dsdzens Kalk/ vthan mäfic then dricka: Sä
dc doch lhkwal Hans himmelffe Fadher til honom iti gott
behagh. Allsä ock then boolfardiga Rofwaren/ oanstdl han 43»
wsr korsfest och «Mc dödhen pä korstt: Doch war
han Christo behageligh, och bleff förwissat om Paradtjstl. >k- "'

Allsa/ nar wtj are aldramast och diupasi vthi bedröfwelse/
ängesi och nodh stadde/la wil Gudh wara aldranar-
mast och bewcha osi sin hielp / om wlj fruchta / alffa och
ökM honom/ sa at om ost iin Kropp oth Slal för-
smachtadhe/ sa wil än ta/ Gudh/ wara war hier- Atans tröst och war deel. Ia wtj höre HEN-
ranom Gudi til/ anlingen wq leswe eller wtj döö. «.

11. andra Ordet/ som H HRren Lhri-
stns a fina wägnar taladhe pa korstt / hdde sä;
Migh lörstar.

Mr mennistiorna bemsda och plagha sigh medh haA
ttzt/ tnngt och swarl arbete/tä blifwa the gemenliga bclas
gne aff sioor törsi/ bespnnerligha/ nar Solennes Heta lher
ck medh lwjMl chw; Msa/näl war HERre IE sus



2j)6 THM 2. Pttdlk:
Chrisius/medh fioot msdha/ plazha och hassllghe<l/arbe-
tadhe vnder heela werldennes syndebörda / iagzens twang
och fsrbannelse/och Gudz wrede bran öfwer honom/ ieke
allenast som en warm och heel Sool/ vchan sasom en för<
strackeligh Eeld/ la bleff han belaghen aff en gansta haff«
«igh/ ja ovlhsajeligh tsrsi/ sa at han. hafwer lher öfwer
jemmerliga mast klagha pä korsel/vthi stn dödzstund/och saja:
migh törster.

s.Zrd«m. Här see wl?/ huru HERren Chrifius vlhi sitt lijdande/
icke hafwer welat dragha sigh vndan nagon deelvthafflhel
firaff/ som medh wara synder förlient hafwe/ vthansammans hafwer han godwiliogt lagit pa sigh / <il at lijda
och vlhsta / emedan han hade lagit alla mcnnistiors spnde-
borda heel och hallen pä sigh»

Wara fsrsta Fsraldrat fsrliente medh sijn lusta och
begarelse/ til lhen förbudna fruchten / och medh sitt olofiigs
ätande lher aff/ at bädhe the och wlj lheras barn/ ffulle
brinna och törsta medh lhen rtjke Frotzaren vlhi helwetes
förssräckeligha lägha i alla Ewigheel: Thcrfsre/ emedan
HERren Christus hadhe vchgifwit sigh säsom en bsrgmngSF
man i wärt sialle/ til at belala för ch/ ly wille han ock lij,
b" grufweligh och ovlhsajciigh törst vlhi sijn dödzstund/ pä
chet wij ffole ifta helwetes törst Ewinnerltga beftijade bllf-c^^'// aff Gudz näohes och barmhertigheetz siröm fädrK-F

' ka i himwelen förvthan all anda.
la/ HZRren Christus hafwer ock medh sijn grufweo

liga och omhsajeliga törst/ vthi stjn dödzstund/ masi plichla
Z.«5.' /<5.- för alla omatleliga och öfwcrftsdiga drinckare i werldenne/

som medh then tijka Fratzarcn lefwa jhwar dagh kraseliga.
Sum
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Somman är lhel/ som wlj fiunge i Psalmen; HONOM
törstade effter war salighett/ then dnck Vrack
han för H alla.

Thenna lEsu Chrisii haffljge törst tienar ol) til stsot z>nTröst och huZswalelse.
i. Emot Helwetw törfi och heeta lZgha i Tp HERren

Christus hafwer förlhenfful törstat/ at wtz icke stulle smaka
helwetes hela och llörst i alla ewigheet.

2. Emool Diefwulen/ som allljdh längtar och lötstar eff»
e« wstt fsrderff/ gsandes omkring säsom itt rptsnde
fon/han stal «her medh inl« kunna vlhralta: Tp HER-
«n Christus/ som hafwer törstal effler w<lr saligheel/ hansr starckare an Salhan/ han kali öfwerwinna honom, ta,

.

aha bort Hans wapn ther pä Han ttöfier/ och stjffla Hans
Rooff. ",

z. Emool then «immeliga hunger och törst/ som the fae,
«igha mäste lyda iwerldenne/ to han sr icke <ekn «l Guvz
wrcde och haat emot o»). la/ H ERren Christus hafwer
medh fin hunger och törfi / wälfignat och Helgat war
eigdom/ hunger och rörst/ at han stal icke wars ost stades
llgh eller fsroerfwelish.
4. Emool then Heta och törfi, som gemenliga eeer sigh v<

chi swär Siukdom / och Pödzfiunden: To Christus hasi»
wer ock «örstal vthi fin dödzstund/ lherföre tanner han ock
war törst. Och säsom Hans törst snart andades; Hlls<i
stal ock wär törst snat andas och fsrswinna»

Thenna lEsu Chrifii törst stal ock lima oZ til förma, sFrm««
tiing/ at wij t<,ghe sst granneliga til wara. n>ngh.
i. För cfwerfisdlghttl/ spllertj och drpckenstap / at w«

Pp icke



2^3 Then 2. Predikt
icke ther medh förliene then EwW lsrfien vthi pynowmel/

e/ 5: //. medh then rljk« Ftätzaren. W j ffole tomma ihugh, a«
74. HEZlren Gudh genom Llgiam röopar wee öfwerM drinc-

kare/ sch Gudz Anda sägher genomkaulum, al dtjuckare
/-. ssola icke arfwa Gudz Rgke.

2. För försummelse <il <u älffa Gudh/ och wsmielse wid
Hans ord: ry/ säsom HERren Chtifius hafwer hierteliga
slffal of)/ och häfftigt tsrfiut effler wär wälfard och saligs
heet: AltsH stole ock wg affhiertat alffa honom/ och törsta/
langla och lränchla effter Hans ord och the H: Sacramenten/
hwilkakuuna göra wära Siälar saliga. Wgffole förtp saj«
medh Dawid: ligh HERre längtar DA

25.-,. Mn Gudh jagh hoppas vppa tigh. oont. rl.
42: l. 2. 3. V5.6z: H. ?s. 6. 95. 84: 3. Sä hafwa «hehcliga Marlyrer törfiat och längtal effter Gudh/ ock» ther-
fsre hafwa the M frhmodigt «il at ltjda. Om chem ftm sstörsta, sägher Thrifias; Sallghe aro the som hungw/
och lörsta effter raMroigheelen/ ty the stolahlyswa mättade.

3. För obstmheerligheee och nistheee emot the torffligha/som ltzda hnnger och törfi/ hwilka äre Christi ledemö«er/«ch»ära Brsdher och Spstrar. 2lp, säsom HERren Chrs-
fius hafwer för wär ffnl lydit lorfi: Altsä ffole wtz förHans ffnl/ och honom lil wilia / ähra och behagh, gsrna
si<ckia the falliga, hunger och lörfi/ emedan han wilsidansW fielff lilrackna/ säsom lhee wore honom bewgst/ ochlvil «het rhkeliga belöna pä eömedaghen.

m. Thtt trldie Vrdet/ som HE Nrck Fhti-
siuSä
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sius <i sinä wagnar taladhe pg kocht/
Vhet är fulkomnae.

Medh thetta ordet/ thet ar sulkomnat/ wille HEr,
tm Christus sä myckel snja: Mill ltjdande och mhn ph«
«a/som jagh hafwer tagil pä migh «il atvthfiapä korset/
för menniflio siächtes sonder stul/ sr nu sulkomnat och be-
fislt; Tp jagh stal nn fiwr vpgifwa andan/ och sedän in-
gen meera ptjna fsrnimma. Item: Alla the Prophetier
ech figurer/ som vlhi Gambia Testamentti finnas ommilt

the äro nu fulbordade pä migh/ och medh Hella
witt lydande. Item: Alla Chrifiltognas sch bootfardi-
gas fpnder stola nu afftwagne warda: ?p jagh hafwer ther,
före giordt een fulkommeligh beealningh / jagh hafwer «ff-
plänat lhen handffrlfft som them emoot war/ tagandes hen,
ne «hem aff wägen/ och näglandes henne widh korset.

la/ medh lhetla ordet/fhet är sulkomnat/ wilHEr-ren Ehrisius sä mpckct säja; Jagh tackar min Himmel-
ste Fadher aff alt hlerta/ för lhen stoora Nädh och Vmni-
hertigheee/ som han mennistio siachtet bewW hafwer i lhel,
at han hafwer aff Ewigheel beflmil/al jagh stulle bliswamennistia/ och älerlösa mennistiorna ifrä föwömelsen/ och
hafwer nu lälit lhel igenom migh och mitt lijdande fulbor-
das. Jagh ftögdar migh ock nu aff himat at jagh nu sä
hafwer/ winom Himmelffe Fadher nl ahra/och mennistio
slachtet lil salighcet/lpckeligen och fulkommeligen bestält och
fulbordal äcerlösningz wärcktt. Frögdens fonhenstul alla
Ehnstttogna menmstior/ och tckgher nu emoot mtjn förtienst
och von förwärfwadhe.lältfaldigheet/ wanr nu Her medh

P p ? lacke
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tacke och behagelige för minom Himmelste Fadher/och niw
<er för min stul een Ewigh Saligheet.

War nu til stam och spott w Biefwul werldennes sur<
5.«,c. //.' ste/ jagh hafwer öfwerwunnit ligh/ och eagit ifrä ngh ti«

22. Rooft och ttjn wapn/ so« tn lröstadhe vppä i och m äft
/o/b.is.//nu dömd.

War nu fraffllsss <u Ewige dödh: Tp jagh Hr tigh
/z: een fsrgifft worden/och war nu förfiördt ln helwele; Tp

,4. jagh ar ligh een plsgha worden.
War nu intee meera sä strang tu lagh: Tp jagh haft

c?<,/.z:l).- wer fulbordat tigh/ och förtagit kraff< och firängheet/
och jagh hafwer forlossat mennistiorna ifrä tljn förbannelse/

K<,/».7:<?. i thet jagh ar een förbannelse worden för them.
,z. War nu lu fono krafftloss til at fördsma the bootfero

diga: Tp jagh hafwer burit ligh/ jagh hafwer borttagil
/s. <igh / och reenat mennistiorna aff ligh medh mitt Blodh.

l. Emedan Prophelicrna aro fnlbordade i lEsu Chrifio/
/./OÄ./.7. som leedh dödhen pä korset: To synas klarligha ther aff/
3.«rdom. gj han/ och ingen annan, ar then förlofwadhe Mel)iae.

Gudh lofwadhe och tilsadhe vlhi Paradtjs/ at
t,es sädh stulle sönderlrampa ormsens hufwud/thel ar/Meft
sias stulle öfwerwinna Saihan/ voch stulle han blifwa stun,
gen ihälen. 3het falbordade HERren lEsus när han
leedh dsden pä korset. cons ,e: 2. sccz. ?l. no: 6.
Ls2j. 5;. Ale thtlla hafwer HERren lEsus fulbordae
medh sill lljdande/ medh sijn dödh och vpstsndclse/ och ther
«ff kan santfardeligen bestutas/ at han ar werldennes Frsl,sare och Mchas/och ingen annan.

z«>s,„- 2. Wg see ock vthaff lhel ordel: Thtt <ir fulkomnat/alt hwadh som behöftes til för Ma spnder, til at
ofwer-
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öfwerwinna Diefwnlen, «il at fulbordataghen, tilat för-
fiöra helwetit och then Ewigha fördsmelsen/ och til at för-
wärfwa mennistio siachtel Himmelryket och then Ewighch
Saligheeten/ Thet altsammans hafwer H VRren lEsns
fulkomliga giordt och beM medh sitl lgdandhe/ medh M
dödh och vpstsndelse.

3he«a länder otz til fiost tröst emool allawHra andeli- r»sft,
ga fiender/spnden/ diefwnlen/ helwelee och then Ewigha
fötdömelsen/ at the ä« alle öfwerwnndne aff lEsu Chri-
fio i Hans lPande/ dödh och vpständelse/ och himmelrijket/
och then Ewiga rsllfardigheeten och Saligheeten/ ar o§
eher igenom fulkommcliga förwälfwat; Tp HERren Chri,
stns hafwer allena fulkommeliga betalt för allas svnder.Han
hafwer icke lälet fallas nagon deel vthi betalningen/ som
mennistian ffulle sielff belala. Han hafwer icke Heller vlhes
siulil nägon mennistia/ som han icke flulle hafwa lijdit och
belslt före/ vlhan han hafwer heell och fulkommeliga lijdie
och betalt för alla / ja/ sa wal för lhem som fördömdablif,
wa (ther til the fielfwe are orsaken) sisom för them / som
saliga blifwa. Wij stole ock bruka thetta ordet: Het ät
ftllkomnat/osi til Tröfi vthi wärdödzfiund/tänckiandes
pä/ at sasom Chtifii lijdande pä korset fick en enda/ och
bleff fulkomnat när han vpgaff andan: Allsä stal ock wsre
lijdande / wsr nödh och bedröfwelse fä en enda / senom
ehen limmcliga dödhen.

Wij stole tacka Gndh Fadher/ som hafwer lätit fin s<srw«
Son lpckeliga och fulkommeliga betals för alla wä«
der/ och förwarfwa saligheeten.

Wij stole tacka Sonen lEsum Chtifiuw för fitt godo
wilioga och fulkommeliga belalning/ och tilfvllest görelse för
otz allamenmstior Vp O Wij
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Wg Me. tacka then Ht Anda/ som hafwer kallat otzgenom ordet <il eroona och een räll kundstap/ om Gudh

och Hans walgarninsar/ otz bewiste.
stsle Gudi then H; Treefaldigheet til tacksanchsetz

ttkn och ähra/ otz om een san Gudzfrnchtan/ wZch,
eandes otz för synden och ogudachtigheelen/ Vch befiitandes
otz alHdh om i« Gudettgie, ChrWizit och bootfärdig!
leswerne.

la/ w<l stsla tänckia pa/ ae HERren lEsus hafwee
sulborvat älerlösningz warckel och betalt all wär stuld/för
o§ alla/ icke tilthm enda/at «H pä ny« stole medh spn<
denne dwgha stuld vppä otz: Vlhan a< wtj stole ha«a och
vndfty spnd och stuld/ och medh een sann Gudzfrnchtan/
eitna Gudh i heligheet och rältfardigheet i alla wsra lUz,
dagar och in til wär dödzfiund.
IV. Thet sierdeordel/som IEsuS

.
...

s sijna wägnar/ ealadhe pa korste / hdve s«: Fa-
der/ jagh befaler mm anda i Wa händer.

_. Thelta ordet hafwer HERrm lEsus vthroopat medh"""'"' hsgha Rosi/ säsom Ewangelistema förmäla.
"' i. Fsrst h«ff«er H E Rren lEsus talal lhetts sidsia sitl

ord medh högha Rsst och medh vthropande/ at han Me
.

gndra förfia / sigh wam wäl beredd lil at vpgifwa sin
2/: HZZ, säledes bewceka Mralil/ al the och ds-

geliga bereeda figh wäl til at döö/ och stilias medh »tl gole
samweet ifrä werlden.

Ihenna konsten / til at wäl döö/ hwilken fonfi «r osi för"""" alllingh aff nöden/ ffole wtj säledes lära/ at wtj alla dagar
ochMinal täncke pH döden/ och psminna ch/ at whmsste

ensäng
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engsng stilias har ists werlden/ welandes at haffue
här ingen warachligh siadh/ vthan at wär boning är i him-
meten. Therfsre stole wtj fiadigt hälla til Het somwa-
»achjigt är/ nämliga til Gudz ordh/ ther affwh bekomma
een ltlffachtigh och saliggörande troo pälEsuml Chnfium/ «/.-

een fulkomweligh försakring om Hans förwsrfwade rältfär,
digheet, i« Christeligit tolamodh vlhi bedröfwelsen, och een Ko«. /«

hiertans langlatt «il thet Himmeistä och Ewiga goda/ och
säledes wachla otz alttjdh för spnden och sakerheelen/ och
hwar dagh och «m» befala bsde wär kropp och Siä! vlhi
Gudz hänoer och bestpdd/ pä thet wy icke mätte vthaff
Biefwnlen och Henna werldennes ondsta bedragne eller
stavde warda/ vthan at wy kunne M frefielser och farlig,
heeler/ som ost päkomma tnnna/ wäl igenom gs/ och om-
sijder hoos Gndh saligha warda.

2. Sedän wille H ERren lEsus' «edh fitt toopande/
Vchi! fitt fidfia ow pH torset/läla förstä och förnimma fijn
fioora traffl/ som han hadhe vlhi fijn dödzfinnd/ hwilken
kraffl ingen annot mennistia hafwer; 3p/ nar cmdra men-
nistior stola vpgifwa fin anda/ ts förwä ehe icke e«la na>
gra fulkowliga ord/ sä al andra jomnar aro/ kunn« thet tich,
«igt och wal hsra eller förfiä/ mvckel mindre föms the
högdl roopa för fijn swagheet stul.

Ihenna Chrifii traffl stal tienä them til Tröfi/ so« v- r«sst,
<hi fitt yltersta äre s<l at kraffllöösa/ at the icke fölms medh
»rd eller högh röfi befala fijn Sial i Gudz hsnder: Tp t<
»il Chrifius medh fijn krafft wara s<l machligh vlhi them 2.17«,5/l:
som swagha aro/ at theras hiertas tpsta suckande och Gnde, ~

liaa tanckar/thermedh the anlwarda Gndj sijn Sjal/stal gäl-
lasi
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la sä wsl hoos Gudh, säsom Chrifii högo töst galt hooo
honom.

la/ ttar HERren Chrifius medh hsgdt roop Hesalle
,

, ..</ sijn Sial i Gudz Faders händer/ lä beredde han ock wagh
/''för wara Sialer/ ae när wtj befala Oem/ pä wsrt plter-

fia/vlhl Gudz händer/ tä stola the »ifferliga tijt landa/
och itttet dsdzqwal stal «her komma widh lhem/ vthan «he

Ho v, kkola fömimma gladie «ilfpllefi/ och itl lnfiigt wäsende pä
«/'<.'' Gudz högra hand Ewinnerliga. Therföre stole wtj oför-

' ' strackte och vlhsn nägol lwlfwelstväl/vlhiwärdödzfiund/
befala wära Sialer/icke vthi the dödha Helgons/ ey Heller
vthi Englamas händer/ vihan vlhi Gudz Alzmachligha
hander.

3. Thernast/ när Chrifins medh sä högh Rost befallefijn
Sial i Gudz händer, ta latt han fsrstä/ qe hwarkenSs-

chan eller nägon mennistia hade macht at tagha hanstljff/
Sial och and« ifrä honom / forr än han sielff Wille / säsom
h»n säger: Ingen taget thet (lifwet) aff Mlgh/meN

Mr thet aff Mtgh sielff/ etc.
Mr wll dagheliga befala wärt ltjff/ wärSial och a«-

da/ vthi Gudz beskpdd/ hander och fsrswar/ och beftlta otz
om een sann Gudzfruchtan/lä are wtj sä wäl förwarade/
«e ingen ffai kunna skada wart IU/ eller afhanda thet/
förr an Gudh sielff wil tagha wär Sial til M/ sasom

»„,.,._ hqn ock henne gifwit haffuer/ och Ula troppen tomma tjl
jorden/ ther aff han tagen qr.

_ lohetta ar wär tröst emot wära blodtötfiigä fiender/ se
«>" oanftdt the medh fitll sökia effter at dödha otz/ Ma the

doch in«l emot otz kunna vlhrätla: Tp wy silliä vnder
lhens



KÄUS V. Om Chn'sii 7 std pä Kotset. 3«5

Hens högstes bestarm/ och blifwa vnder chens
gas stugga / och HERren ar wart hopp och wär Gndh/
lhen wij lröste vppa/ therföre warder inttt ondt weder- j>/. /

farandes/ e<c. /e^.
Wtj stole alltjdh befitjta ost om itt Gudfruchligt les-.

werne/ pä Het wtj alttjdb mälle wara vnder Gudz bestpdd/
och haswa the hcliga Änglars wacht och wärd om :

?Y OERrens ängel lägrar sigh om kring thcm ...som fruchm honom/ och hielper them vlh. la/
wl< stola sa stalla och förhälla ost emot Gudh, medh ächasi»
wor/ lanckar/ ordh och garningar i heela wär lijffjltjdh/at
wljl alltjdh kunna bade i lpcka och olpcka/ i motegäng och
medgang/i tljff och i dödh/ wara ther om försakrade/at
Gudh ar wär kare Fadher/ och wH Hans kare Barn/ och
sä medh itt golt samweel kunna befala wära Sialar ihans
hander/ nar wtj stole st.lias hadhan / och gladeltga saja:
När jaghhafwer tigh HHRre/ sa frägar jagheff-
lerHtmmel och lord inthet. Om migh cknKropp
och Slal sörsmächtade/ sa cht tu doch Gudh al- "'

lhdh mms hiertans lröst och mm deel. Icem:
Leswe wq/ sa lefwe wtj döö wy/sa döö wq HERranom. Mwadh wq nu leswe F.
eller döö/ sa höre wq YERmnom ttl. Irem:

ar mitt LE/ och dödhen ar mm win-
ning. lagh astundar stlllas hädän/ och wara
medh Fhrlsio.Fader/jagh befaler mmanda iWa '"'

anammqmlnaM.Amen.
Q q Then



Then 3. Ptedikl

Dhen TMiePredckan V.
? x i' u 3

?v?3t. 27. N35. 75.1.uc. 23. 19.

l, ta han hade thet stgdt/ bsgde han nedK
och gaff vp andan.

zi. Och sij förlaten i remnade i tw siyc-
ker/ lfta ofwan och nldh lgenom. Och lorden
ffalff/ och helleberghen remnadhe. Och Graf-
werna spnades- Och mänga the tzeZigas Leka-
men som sofwit hadhs/ stodho vp/ och gmgo vch-
aff sina Grafwar/effeer Hans VpstäudeZse/och
kommo i lhen he!W Sladhen/ och vppenbara-
dhes mangoni.

ZN. Mm Höfwtdzmalmm / ftm siodh thsr nar
gen moot honom/ och the fom medh honom wo-
ro/ och achtade pa I Mr ths sagho/'
at han medh ltt sadant roop gaff vp andan/oH
Pgho jorddafmngen/ och the tmgh fom ffedde/

the swarltga/ och p?Gwhc och st-
dhe: Sanmrl»gHa war taenne en rattfaMG
man och Gudz Oon. Och alt MM som tyt gcki-
M woro/at sce har vppä/ ta the ftdt hgde hwad

cher
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lher ffedde/ fiogho che figh för si/n bryst och gin-
go hem igen.

Men alla Hans tande wckmer och qwmnor/som honom fölgdt hade aff Galtleen/stodo langl
lfra och siigho ther pa. Ibland hwilka war.Ma-
ria Magdalena / och Mana We Jacobs och
Jose moder/ och Salome lebedel Sönners mo-
der/ hwilka ock medan hau war t Galilea/ hade
fölgdt och tient honom / och mänga andra som
medh honom hpfant hadhe lil lerllsalem^

Men effter thee war lliredelse daghen/ at krop-
pama icke ffulle dlifwa qwarre pa korsel öfwer
Sabbachen (ty ftmma Sabbachs dagh war stoor)
bodho ludarna Pllamm/ attheras been stulle
fönderflas/ och the borttaghas. kommo
Knszknechterna/ och sönderfiogho thens förstas
been och thens andras/ som war korsfest medtz
honom. Nar the kommo tll lEsum/och sagho
houom aliaredo wara dsdh/ fiogho the lcke hans
been sölwsr t Vthan en affKrtgztnechterna stack
vp Hans fijdo medh itt splul: och strax gick dch
blodh 06) wam.

Och then lheeta sagh hafwsr thet witnat/ och
Hans wttnchdörd ar sant/ och han weet at han
Mer jM/ pa thet i ock eroo stolm,Och stedde

O. q tz thetta/
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thetta/ pä thee strifften ssuile fulbordas: i ffo,
len mtet been söndersta pa honom. Och äler
figher een annan strifft; The stola see i hwem
the stunglt hafwe.

VthleZgnmgen.
Mlj hörde ( Gudz vchwatde) vthi then andra

som framM bleff öfwer lhenna fampte Ac,
<en vthi Hifiorien/ handlas om the Siw Orden/
hwilka HERren Christus hafwer talal/ sedän han war fasi,
tiaglader wldh korstt/ och vphögder ifrä lordenne. Men
Vthi lhesse orden/ fä wh medh Gudz nadige tllhielp höm/
hmu HHRren Chrifius/sedhan som han siltltzdande alli-
genom gätt hade/ hafwer vpgifwil stn anda pä korset/hwar
vppä ätstilliga teckn och vndersamwa lingh hafwasigh tildra,
Zit och ftedt/ Medh fsrlattt vthi Templet/ som remnade.
Medh jorden/som stalffoch bafwade. MedHhelleberghen
som remni,:e. Medh grafwernas öpnsnde och mängs dö,
das vvstäande/elc..

A)tz wllie i HE Rrans Nompn och l han» fruchtM
«ch ofwery»Zgha chenna vpläjne text vchi z. Deelar.

I. Om HSRrens lEsuafitzdande och andas
vpgifwaude pa korfet.

11. Om the tekn som stedde nar vp-
gaff andan.

111. Hmu thet nckwarande folcket haswa
wtt «l modz/ hwi,d the hafwa ftgot och

glorvt/
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giordt/ när the sagho at lEsus dpgaffan-
dan/och sagho leknen som ffedde.

Gndh regere ol) medh sin H. Anda Amen.
l. Neelen.

Vehi thenna förra deelen gifwe wff acht vppä.
I. Hwadh som försias medh thet ordet/ vp-^^^.

Zlfwa andan. Ewangelisterng förmäla, at nar ;-.

«n lEsus hadhe roopat meth hsgha röst/ sajandes:
der/ jaghbefaler min anda i tWa händer / lä haft
wer han vpgifwil andan. Ther medh gifwa Ewangel:klar-
ligs lilkänna/ at H ERren Christus bteff dödh pä korset/ «e.
och Hans sial ffildes iftä Hans Kropp/säsom ens
mennistios fläl stils ifrä kroppen/ genom dödhen. <^./

At Christus stulle saledes döö/ thet är/ Hans menniM
Za kropp och sial/ som han annammat hade/ ffulle stiliasälh
pa korset/ thet witna mänga Prophelier och Skrifftenes
tum/ bädhe i Gambla och Noia Testam:

Vlhi Gambla Testam: hafwer HERren Gudh S»'elff
«alat om Christi dödh, sajandes/at Iwinnones sadh/ thet
«r Christus/ stulle bttfwa stungen vchi sijn haal. Item;
Tu lcigger Mlgh vthl dödseNS stofft/ sager Christus
genom Dawidzmunn. leem; Och han at begrafwen
sasom the ogudachtige/och dodersasom en
fretti: Och effler the twa och seMo wekor stal

dödhat warda/ och the stola icke wllia
tzonom. O. q Ther
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Ther n'l medh/ war ock PästataNbsens slacheande een
affmalning lil thel ratta Päffaiambsens/ lEsu Chrjsti dödh
pg korsct/ som han ltjda stulle för wZra synder fful.

Vchi ?tpia Testam: hafwer ock HERren Christus
fielff lalat om sm dödh/ stjandes om sigh siclff: Dch se-

I.»c. /<?. dan
"' dha honom. Ia / han hafwer fötkunnal för iarjungar-

w/ saghcr Ewang: Mat: at hali icke czllenast maste lhdha
mycket i Jerusalem/ vlhan ock drapas. Apostelen Paulus
hafwer ock wimal om Chrisii dödh/ sajandes: ych
Lhristus/ then siund wij annu swaghe worom
effter tydhen/ hafwer lM dödhen for oh syn-

s dare. Icem: KhnjM är dödh för otz/ nar w^f
ännu wore syndare. <lons 6: 10. Il.oin,
8: 34. K.OM. 14: 9. l. ,;: z. 2. 5: ,5. ~LAes-4:
»4. dlgp. ;.' 10. z: i;.
l. Har aff kunne wij fömimma / at H E Rren ChnsiusKarvon dödher pä korset/ emedan ther om finnassa manga och lrowärdiga wilnesbsrdh i then H: Skrifft.

Har aff fölier/ at the are «ff then iögnaren Diefwuo
bedragne til at liuga medh honom/ som föregifwa och

lara/ at ChriDs icke stal hafwa santfardeliga ltjdlt dödhen/
pthan nagon annan i Hans »?alle.

ohenna HERrens Christi ftnlfardiga dödh/ tienar 0^
" '

til Tröst emot then Ewigha dödhen / och lil ecn wij) fsrsa-
kring om thet Ewigha ltjfwel: Tp sassm HERren Chri,
st«s ar santfardeligha dödh worten p« korset t Msa are ock
wl) santfardeligil ifra ihm Ewi2« dödhen beftgade / och

stolom
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stolom santfärdeliga sff «het Cwiga lifwee/ hoos Gudh i
Mmelen/ deelschtige warda / säsom Aposi: lil the Hebreer
talar: Effter barnen hafwa kott och blodh/arock
han thss deelachtlgh worden i pa thet han ffulle
genom dödhen nederlaggm honom/ som dödhen t
wald hadhe/ thet ar dleswulen/ och göra them
ftl// som l alt sitt lefwerne genom dödzens räd- ,4>n.
hogha maste trcklar wara. Om thenna fsrlosnin-
gen talar ock Paulus tli ?««: säjandes: Mett NU at
Gudz Mdh vppenbar wordsn genom war Frel-
satss IMu Fbrlstt vppenbarelse/shen ther dö-
dhen borktagit hafwer/ och lljfwet och ttl osör-
gangeligt! wastnde framburit l liuset/ genom E- -.Nm.x
wangelmm. Ia HERren Chrisius hafwer ock sielff /s.

talal sm sadan war fsriosning ifrä then Ewiga dödhen/ sgj
Zandes: Wen jagh wll forlossä them vthu helwe-
tet/och hieipa them lfta dödhen.- Dödh/ jagh
Mwam ttgh een förgtfft/ helwele/ Dgh ftal /^

wam tlgh een plaghn. Therfore sagher ock Paulus/, ,
at Christus ar för wara synder stul vihgifwm/ och for roa-
ra rätifärdigheei vpwacke. Summa/ Christus ärsanl- "-

fardeligc, dö>her/ pa thet han stal santfärdeliga fram hasti
Vs ch m-"dh sigh pa chen ptlerjw dagen/tll ill ewigt iM

öfwer thenna stoora trösten/ och wiffa forsaknngen om
ihct ewiga 'istwet/ kunne wtj frögdc.s och saja medh Panlo:
Dödhen uz- vpswoigetl vth! Scghren.^uT)ödh/

HWG



Then 3. Predik.
hwar är lm odd i Tu helweee/hwar är tm se-
gher i Dodzens vdd cir synden/ syndennes krafft
ar Laghen. Mn Gudi ware lack/ som oh se-

hafwer/ genom war HERmlE-"^sumKhrlstum.
Fsmm- ohenna IH su Lhristi ftntfärdiga dödh,

«ingh. stal ock liena oh tll förmaNMg/ a« sanlfardeligH/
och vlhan strpmtan och försumelse/ dödhe wär gamble A<
dam och wärt syndewasende/ effler Pauli
ten sä lpder: om ftmt medh HONOM (Chrifio)
inplanlade wardom tll een ltjka dödh/ sa warde
wq ock vpstandelsen lqke: wetandes/at wargam-
bla mennlM är korsfest medh honom/ pa thee
at syndekroppen stal warda om mtet/atwlj icke
har effter tienä stole syndenne: Ty then som dö-

är/han är rcittfärdigat tsra syndenne/ett.
2ä V. lj. Is/ wlj stole länckia pa /at Khristlls är för
then stul dödh för alla/ at the som lefwa/ sto-
la icke nu lefwa sigh sielfwom/ vthan honom/som

"- för thcm dödh och vpstanden <ir. la/wljsto-
la wara dödhe syndenne/ och lefwa rältfardlg-

' heetenne.
S.är>sm. 2. Y E Rrens Chrifii dödh och afitjdande pä korstt/ ar

ock itt fast wilnesböro til Hans sanna mennissiigc» natur:
Ty/om han icke hadewaril een ftnn och naturligh mennistic,/
tä hade han lcke kunnat döö och vpgifws sin anda. Til at

wldlyff-

312



/»Km V. ZIZ
widlystttZiga bewtzft Chnsium waw en sann behsft
wes ic?e ihenne gsngen/ bcspnnerliga för ost/ som «her sm W
tel tWffOelsmaz b.na/ fieers will?esbörd ftaWdwga»

Men lhc>t ar wär at safom wtj alla hafwe splidai/ TrO«
och fsrstplt at döö cwinnc?liga: Allsä hafwer then ena men-
nistian )EsusChnstus/som ock ar san Gudh och vchanspnd/
ltZdlt then föl slliavcliga kschlis dödh/ pä lhet wtjffole ifrs chen
Ewiga dsden ftalsie walda. Ia hm, hafwer bottlaglt ehen 2.^^.«
Ewigg döven/ och frambmit lifwet och itt oförgangeligit «>«-« ".

sende i liusce/ pä thtt wär limmellga dödh stulle bUfwa oS
förwandlal «l en soöe ftmn och hwtzla vlhi jotdwne / ifrä l),»,. Z/:
all möda.

Mtj ssole wachta H/ at wkj icke tnisibrM Christi dödh/
wedh swariande och bannande ther widh/ sasom the ogndach- '

tiga göra/ the cher vchi wredes modh/ gtufweliga strariaoch
bannas/ om Christi blodh / säsr och bittw dödh. Sädana
Aiftva wissetlega ineee ofimssale / emedan the nHbrnka Gudz '

Nampn/ medh swäriande w.dh Hans dödh.
11. Mdh hwad alhäswor HErren lEsusvp-

gaff AndaN. Ewangelisien Johan: fötmälal/ at hanhaft /oö./n<?§
wer bögdt nedh hufwudet/ narhan stulie vpgiflva andan.M-
gra Kprkwnnes latare haswa hafft Gudeliga «anckar och
ordh ther om/al Chrifiui» bögye nedh sill hufwud/ fön an
han gaff vp andan/ nämliga/ at han wille ther medh/
i. tätä ste och förnimma then älstlldnal/ som. war emellan

honom och andra mennisslcr. Mennistlorna haftra icke
machl/ t«l at befala döden kcmwa/ och hiclpa sighifta werl,
denne/ nar them bfhagaf/ vlhan när Gudz wilie ar/ hafwer
döoen macht at taga chem to»/ oansedt thet wore lhem e-
Mi: Mn HErren Cbtijius hade machtöfmr dseen/och



Then z. PtediK
icke döden sfwer honom/ TherfZre hafwcr han bögdl nedh
httfwudet/ och ltzka som kallat döden/ ochbefalt honomkom,
ma/ pä lhet han mälle blifWä stild ifrän sitt lijdande/
dan lhet war lä fulbordal.

2. Sedän hafwer Chrifius medh sitt hufwudz nedh bsjan-
de / giordt een tienstwiliog laMjelse <il fin Himmelste
der/ for thcn barmhertigheet/ som han hade bewlst
siaHtet genom äterlösningzwHrckel/ hw.ikct war aff honom
fulbolvat i Hans lljdande.

3. TherM hafw.er Christus Medh filt hufwudz nedh bsie
janve / lätit förmmma lhet bchagh / fom han hafwer tjl
ra böner/ som wtz til honom pchziuta och vpsanda/ ochsirn
gsva wtlle til at gifwa ost Mhanda/ bäde andeligit och
kamliglt golt.

4» Wisars haswer Chrisim wedh sitt hufwudz nedhbW
jondewelat vgleäicera sinä wänner/ lhet ar/ alla froma och
GudftuchtiW/ ifta hwilka han/ effler lhet spnliga vmgangel/

56,tt°2F.° stM Mas/och wara ospnligh hoos chem i lrer/denne/ m
2<?. <il werloenncK enda/ effler sitt löffie.

«. Emedan dsden hafwer macht sfwet e§ > l,är Gudh wil>Z°g«osm> mach lil at befala döden. Och dsden,
ar ost allom ms/ men dödzstunden ar owis: Tp stolle
alladagar och limarbsja wara iftä spndcmies och
gudachtiZheetenneg tienst/ sch altljdh bercda ctz iil dsden med
tll sudfmchttgl och botfardigl llfwerne/ pächetwy kunne
medh itt gott samweel och oförffräckte/ biuda döden wam
walkommen/ nar HErren Gudhläckes sanda honom otz lil
handa/ at wiZ mätte bllfwa holpne igenom then limmelM
dödm/ tll thce EwW Uwtt i ,
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' Thett2.Mclett.
Vthi chenna andra dcelen gifwe wlj acht vppa.

I. förmörckelse/ som stedde t Solen/ nar
lEsus hangde pa korset/ och ssulk vpgtswa andan.
Ewangelisterna förmala/ at ifrä sielle pä dagen/ eff-
ter ludernas rackning/ ill mörcker öfwer heelg lan-
del, in lil Nyonde lijman/ och Solen miste sill steen. The "°

lmda, soN om lhcnna förmörkelsen strifwa/the meena .
nom hafwa warit aldeeles öfwemalvrligh/ja sä hastigh/ oför,
Msdeligh/ grufweligh ochfölstrackellgh/al lhel spntes för menni
stiors ögon/ltjka somSolen aldrigh meera fa sill steen igen/.
eller sialle kunna vplps, nägon dagh meeraithenna werldenne.

Thennä Solenes öfwernatUlliga och sölsträckeliga för-
wörkelse/ pänMe mennlstlorna om Gudz wrede emotspnden/
och huns hHmd öfwer oboolfardia spndare: ?p säsom Gudh
pä thel sattel/ lal see och förnimma sijn wrede öfwer spnden/
then Christns hade pä sigh lagit til at ltzda föle/ när han
hangde pa korset/ at han lal Solen förmörkas öfwer sin egen
ostyldiga Son: Altsa laler Guvh offla sing goda Crealtir
mlsta sin namrliga och medstapade traftler och wärckande/
ch mennistiom lil hamd och siraff/för wäm margfalliga spw
der stuli la/ sassm HErren Gudh vlhi sinne wrede / nar
hins Son hangde pä korset / lat Eolcn klada pä sigh en
morck och försträckeligh bedlöfwelse- och sorge klädnmg/ icke
allcnast til medltjdandcs ttkn öffuer Chrisil ostpldiga lhdan, .

de/Ma och doch/ vtan och til Gudz wredes och
ttkn öfwer spnden: AlsaUter Ouoh annu offla then ff«nan-
dc och warma Zolin mistä sijna kraffler och wärckanve/
för wara margfalliga spnder och öffuerlradelser M/ at hon



3-s Then z. Predik^
ic?e är machligh iil ae vpwarma lordennes bom/ och gör»
honom fruchlsam/eller vplysa dagirna/och göra them liufiMoch klara/ ther aff fioor fattigdon / hunger/ bedröswelse ochängjlanhoosoDfsrorsakas. la/förwärasynderffnl/föran,
dras offm himmel och jordh/och mistä ftjna kraffler och wäw
kande/sasom G«dh cher sajandes: Himm^
len som öfwer tltt hufwud ar/ ffnl wara somköp-
par/ och jordm vnder tigh säsom jern, HErren

gzfWa emo lande stofft och asto för tegn aff
hlmmelen öfwer tigh / lil thes han fkgör tlgh.

Therfore ffole wij wachea oj; för spnden och aguvachlig?,
heelen/ eanckiandes pZ/ ae HEnen hafwer mängaplä-
zorgs/ til ai straffa syndate medh nm h.,n wll. Och nar wy
haM ifrZ spnden och ilt ogudHchljZ,t Kffuerne/ och befttjte
ch om sn sann Gudzftuchiail/ zl lkols wlj illlet hassua orsak

>
->/- fsrstrackias öfftier nägw sälssVwa vnder och tekn /o»

'" ° chan hassua meera msak!i! al ftsMs sf»er- «hen förlo,
naikas. Ty säso>n Dat!!lem<, hade lmsihoos

'. Her «he öodde vlhi Egpplen/ Mr the EMplier blefwe
medh förstmckeligil tiockt mölcker betäckte: Aitsä vpgar al-

' tW thcm ftomom, lius i msrcFrel/ sä at che stola icke förffrac?
kias medh the ogudachtW/öfiV.r nagon ofZrWodelW hän,
de/se/ ellet hsfflu nag in Mda chcr aff/ ealifedt lhel lander
ehem ssudschligsm til ftörsta st-zda och fsrderff. la/säsoN,

fiM essler chel som war vlhi.
Kgpplen/gings vch och bleflpo fsllossade iftä then Egypti^
U traldomm: Altss haffner HERren lEsus fimx
effter then Solenn<s fsxmorkrZsen / som stedde när ham
Wgde'vs tocht/ beMtji sttt .ltzdandhe / och cher med^,
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sörde of) ifrä Helweles Ewiga eraldom / giordt otz ther ifrä
<en Ewigh Föllssning, och fsrwarfwat ost ewlgh ftijhcet i
Himmelen / hoos Gudh och hanft H: Znglar. 27..11. Ewan, „'.
gelisicrna förmäla/ at nar Msus vpgass andan pä korset/ tä s^^.
remnade förlälen i Templel i tw fiycker/ ifrä offuan och nedh
sgenom. Om «hella förtälel fins rmdlöfftcligare bestriff- 2F,-
lplt Lxoä 26:;,.
' Nar forlaten vchi Templel remnade/ ss at thet heligasie/

fom tifförende war fsrdoll/ sMes/ och ingändcn ther lil fiodh
öpen / ta belygades lher medh/ at HErren Chrifius hademed
sijn pljna och dödh öpnat ch wägen och dören til Himmeten/
<it wh haffue ttjl en frtj gang til thet Helga/ thet ar/ lil lW
Ml och then Ewiga saligheelen. Therföre sager Apostelm 20.

M the «ebreer/ at OhristuS är genom sitt egll blodh
ena reeso mgängen mhi thet heliga/och hafwer
sunnit en Ewigh förlosmng. Och han ckr nya

medlare/ pä thet the som kalladeä-
ro/stulle fa thetEwiga arffsens löffte/i thy/at Hans
dödh gick ther emillan til förlosnmglfranthesfwer-
lrädelse/ som vnder thet förra Testameneet woro. //.

thenna förlosmngen bör ost frögdas och tacka
Gudh cherföre aff alt wärt hierla^

Hl. lordennes stälfwande och bäfwande. E,
wangelisten gifwer tilkanna/ qt nar lEsus hängde
pH korset och Mvp andan /ta stalff lorden. Schriben, "'

«rna förmäla/ ai then jordbaffningen haffuer fledt pä alh,
Mlliga oreer i werldcnne/ och atmsnga htps/bpar ech fiadet
cke ther v«hi HZy



M Then z.-Prrdik.
-KZrdsm. Har see wtz/ ql jorden haffuer medh fitt stalffuande och

bassuande/ giffuit itt ftnefardigt witnesbörd/om Hans
oskpldigheet til Hans försträckeliga Mande och försmadeligii
dödh/ och haffuer fsrstrscht sigh «her öMr, at hon stulle e-
molsga sins och allingz stapares ostuloiga blodh / och lMsom beftuchlal och fsrwanlal een grufweligare förbannelsesft
wer M/ ay then war/ som hon bekom för Adams och Ewe
olydna, sä ock för Tains drap stul/ som han bedress pä sin.
offyldige broder Abel/ ja/ at hon stulle pä nptt öpnas vnder
lEsu Christi fiender/ vpswälga them/ och läta them nedfarck
leffuandes til Helwelet/ säsom thel stedde meth Korah/.

?2. Dalhan och Abiram.
> ANa Gudsruchtiga och Christlrogna hassua een marcke,

ligh lröst assthenna Isrdebaffningen: Tp när ltjffzens Fur«
fie MsusChrifiusHpgaff andan päkorfet/och jordenffalssoch
baffuade/ tä stalff och baffuade ock wärHufwudfiende DieM

/.«e. ,/: wulen: Ty han bleff tä öffuerwunnen/ och Hans macht oH
«. walde bleff honom ifta lagen< Täffalffoct/baffuade Hel-

/;- welel/tp chcl bleff tä forstördt/ Christus war <hp een för-
glfft/ och wij bleffue <her ifta förlojsade. Tä Mff ochbaff^
uade then Ewigi döden och fördömeistn: .lp han mifieläsiM
krafft/ och Chnsius war honom een plaga/ och wtj bleffwe i<
frä dödenom holpne. Ia lä bleff döden vpswolgen vli )Asu Christi Seger.

Forma- Wlj l?ole wachla ol) for synden och oböotfardigheelen
nillgh. the oboolfardiga spndare stola omsljder baftua och for-

strackias vthl förrömelfen.
IV. VelleberMllS tempnande. Ewangelifiett M

mäiar,at när Mus vpgaff andan/ lä hassua ock
"' gen remMl. ' ' '

Härsef
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see wij/,,6l the harda Hellehergen hafwa oc? hasst
MedZijdande össuer lEsu Chnsii ostpldlgheet och försmade, . «5
liga ltzdande/ ptjna vlh dödh/ sä at lhc affotäligheel och fsri
fträckelse ther öffuer/hassua eenmgt ssnde? ech rördtz/ ther
dorh Christi fiender / bespnnerllFa lutzlrna/ wcrs sä härdß
hiertade/ at lhe icke läte.beweeks sigh eil bHttmzg sch om-
waMelse. Och therförc hassuer HErrelZ Gudh wedh rätta
kiagHt öffucr genom Prophelen leisemiaw/sajandes:

hafiva llt ansichte harvare Zn steen/ och wtt
lla icke omwcllida sigh. jrem : Ty thetas syttder
cko alt förmanga/ och the aro wordne förhärde
vthl sinne oMno. Thetla «ieronymu» medh
fiort vndrande betanckt och sagdt! Alla Crealur hassua

öffuer Christi ostpldlgheel cch lhdanve. Solcn
förmörkiS. Jorden ffalffucr och baffuar. HeNeberge»
remna. Forlaeen i Tcmp el sönderdecla sigh. Graffuerna
öpnas: Mcn allena lhen alendiga mennistlan haffuer imhet
medlkjdande ther öffuer/ för hwllken allem Chrijius ltjdel
ptjna och dödh»

Ma ogudachliga/ som har lil hassua waril föchardildeoch Fomm-.
förstäckade/ och hassua lessuat och ftamhardal vlhl siMsutl? "'"sh',

der/ stola ock häraff hassua een alwarsam förmaning ochtro«-
g?N VatNittg/ at <hc aWä lfm sijn ondsto/ läle Gudz ord och
lagsens predckmngar bemecka och ssnderkrojsa sinä' förhHrda,
de steenhterla / at the förffracklas / Mssua och baffm föt
Gudz wrede och lhen Ewiza fördömelstn/ och bldie HErren

at hcm tville borllaga theras fiemhlerla/ pH thel the
malte wandra l Hans budh/ halla Hans rättar och gsra ther

'

Mer«. la. / the stola bjdjt, medh och saju :

SkM



3^6 ?HM 3. Pttdikt
Gkapa i migh Gudh itt reene Hierea / och giff
migh en ny wls Hnda.
v. Grafwernas öpnande och the dödas op-

stäande. Ewangelifien förmalar/ al nsr HErren Chri,
fius vpgaff anvan pä korset/ ta öpnades Grafwerna/
och manga the Hellgas Lekamen/ som sofwit ha-
de/ stodo vp/ och glngo vthaff sinä grafwar eff^
ter Hans vpstandelse / och kommo i chen helW
Staden/och vppenbarades mangoni.

KZrds»,». Här aff see wH / hwad HErren lEsus haffuer
eat medh sijn dödh och medh sins Anoas vpglffuande/
liga: han haffuer fsrwandlat war dödh vthi en roligh sömpm
at han mlet kan wara ol) stadeligh. Han haffuer förtagit dö-
tm sijn krassl/ sä al han inlee kan behälla ojj vlhi groffuerna.
Therföre/ nar lEsus Chrisins/ som för wära synder stulär

Ksm. 4/ vthgiffuen och döder/ och för war rättfardigheet ar vpwackt/
«/. pä chen yltersia dagen warder kallandes the döda/ och be-

falandes them vpstä aff jordenne, tä stola graffwerna icke
kunna behälla chc döda kropparna/ vlhan the ffola lä esscer
Chrisii wiliss och befalnmg öpnas/ leffrera the döda ifra siM
och tä stola the döda fä iljff igen/ och sedän aldrtgh meera
doö. Allsa haffuer HErren Chrisius medh fijn dödh för?
warfwat oss lyff/ SäsoW kaulus sager: sastm allg

.
dso Vthl Adam/ sä stola ock alla l Fhrljw war-

2"'"' da lefwande gwrde. Therföre sager f
Hwadar thenne för en/ sffuer hwllken Himmel och Jorohaftua

hwilkens rödh gsr the döda leffuande/ at
ehe heligas ickMen stola ZH vlhaffgwffucrna? kqn mljn M^

theuue
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«henne är lEsus Christus Gudz eenfödde Son/ sann Gudh
sch sann menniffia/ <hcn allena vnder Solen«e är futmen
vlhan feel och brist.

Thelta länder oh til Tröfi <»ol chen nmmeliga Död<u, xrFfi.
ech thel forruinandel, som rrära Kroppar äre vnderkasiadhe
vchi jordenne/al HErren lEsus stal vthan wsda
tia ch pä then ytterfia dagen/ och stal gora wära döda och
forrulnade Kroppar lefwanre igen/ ja/ odödeliga/ förttatade
och sinom fsrklarade lekamen lljka.Gudh sager genom Proph. 2/.

LsZiZm: Mn lijne döde stola leswa/ och medh
lekaMM Vpsta lgeN. ltem : genom Propht O2nie!ern:
och mange the som vnder Menne sofwa liggia ":«

stola vpwakna.
Wlj stole beftlsta otz om heligheee/ fromheet och dpgd

„här i werlvenne/ pä thet <rt< maite pä <hm yllersta dagen/
medh frögd och aMe vpstä vthaff wära Grafwar/ och blifs
wa rächnade ibland the heligas laal. Wy stole allydh pä,
minna otz och effter kowma Gudz befalning «l alla menni,
stlor/hwllken sa lpder: I stolen WUM hellge/ lyjagh .

sr hellgh HErren ldar Gudh.
LlHen 3. Meelett.

Vchi Henna Tridie deelen gifwe schl
l. Höfwidzmansens och Krigzknechtelnas bat- z.,,

ttlng och omwandelse isrä si/n förra meemng. C-
wangelisterna förmala / at Ntir Oofwtdzmannen/som
siodh ther Ntlr geent moot HHsum/ och the som
Medh bonom wow/ och achtade pa Msum/ nar "-

. S s tze sa.
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He sago/ at han medh itt sadant Roop gaff vp
andan/ och sago lordbafmngen och the ling som
ffedde/ röddeS the swarliga/ och prtjsade Gudh
och sade: Sannerliga war thcnne en rattfärdig
man och Gudz Son. Och alt folcket/ som M
gangne woro at see eher dppa/ ta the sedc hadhe
hwad ther stedde/ stogo ehe sigh för sin brpft/och
glNgv heem lgett. Här giftva EwanZellsterna tilkanna/
at Höfwidzmannen och een sioer reel sfffclcket/som woro wid
lEstl Kors nar han gaff vp andan/hafwa blefwel bewekle
affche tekn jöm fkedde/ at besinna sigh och angra s«n garning/
sasom ock til at bekanna lEsmn wara Rättfardigh och o-
ffvldigh til sitt lPande sch sijn dodh/ och sannerliga warK
Gttdz SoiZ>

. Sasom HFnen Chrisius nar hanhade vpgifwie
dan ps Korstl/ hadeeen fsrsamblmgochhoop/ nämliga/Höft
widzmannen och the som medh honom woro/ som bekände
honom wara Gudz Son/ och bekände honom wararattfars
dighoch offpldightil si« och prEade honom:Äte>-
sä hafwer han ajlHdh/ effier sijn dödh och vMndelje ifta
dsda/ hafft sijn forftmblmg och sinä lienare i werldenne/
che som honom mu kanna/ bekanna/ ayra/ prhsi» och ticna/
sch halla honom för fijn rätta rättfärdigheee oH sallggöra-
re. Ther om lpder Gudz iWe saledes genom Proph: L-^
Aj3m,:Wr hau stlt ltjff ti! ssuwoffcr gifwlt hafwer/

lkal han fck. MH och iauge leswa/ och HEr-
M, Fa/ nät ftmpt Hans Angzknechfar

OWtVäM
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«mwände sigh til Christi kännedsm/ eä fick han the siatta til
Äooss och bule ifta Sschan/sch lhe funno «Nh och sM
Zernas fö»läielse hoos Wsum/ sansedt the hade lilförende
'timt Saihan/ och wgne Chrisii arga fiender/ och hade koM
Hst honom.

Thetta länder osi lil sioor TrZsi/ st nar wij/ med, Höf-
Widzmannen och Krigzkncchlema / omwände ch lftä war
sp.id och ondsto/ och hälla til lEsmn Chnsium/ honom
rält kanne/ bekanne/ prijsa och tiene/ ta blifwe wtj aff ho-
nom anammade och kande för Hans förftmblinsz rälla lem-
mar/ och wtj sinna hoos honom rättfaldigheet/nädh och wam
synders förlalclse / efftcr Hans löffle, hwilket sa lpder;
kommer til migh i alle/ som arbtten och ärenbe-
lungade/och jaghwil werqweckia lder4

Wtj stole ock/ effter Höfwidzmansens och Krigjknech, _H'""
MNas Elempel/ rall beerachla ochöfwerwaga lEsu Chri-
M lijdande/ ptjna och dodh/ nämiiga säledes / at wtj raddes
swärllga för wära synrer/ lagandes H för them lil wam/ stpy
och vndfiy them/ st» oi) för ware brpfi/bidia Gudh omwä-
?</spnde"s föllälelse / prUa / bewmma och lacka Gudh för
chen nädh och sörlosnlng/ som genom lhens rättfardiges
lEjn Chrifii ostpldiga lgvande/ pGa och dödh wedctfarenal

11. Lhristl sijdes öpnande/ cher aff blodh och
WatN VthriM, Ewangelisten formaler/ at ludarnas til- /oS./p^.
eedelse dagen angick la/ när HErrcn lEsus hade vpgifwit
sndan pZ korsel/och »he vphangde kwppawa stulle ickebllf/
w<z awarre pä kovftt öfwer Sabbaihen / som ta tilsiundade
(Tp samma SabbaZ dagh war stoor) lp bodo ludarna Pi,
lamm/ st chews becn stulle söndersiäs och the botttagas.Och



M Then 3. Predle.
«Zr the finzo til loff/ gingo KngMechttma til och l3m
derstogo the twenne Rsfwarenars been/som wsro torsfefie
«illgka medh lEsu. Men när the figo/ ae ZEsns allaredo

4. war dödh/ slogo the Hans been icke sönder/ vthan en affkrig^
57 knechlerna stack vp Hans fijdo medh itt spiul/ och gick

,2. vth blodh och wattt. Och stedde thetta (fija Ewang:)
"' pä thet strifften stulle fulbordas / ett. Om thm

ordniNAen/ at the vphangdas Kropparna stulle nedtagas och
begrafwas/ fsrr an nallen kom/ och for hwad oejaflhenord-
n»ngen war aff Gudi befalt och päbsdm / wlj O»m.

At Chttfii been icke blefwe sönderstigne pH torsel/vthan
Hans sijdo vpfiungen/ ther aff synas/ at han ar lhel rälss

« Pästalambel och offret för welldennss synder/ til hwilkes
Gaw! Testam: Päffatamb war een figur/ hwilketz been ep

4?'. Heller stulle sönderstas. la/ ther medh fulbordades ock ee»

thm the igenom siungit hafwa.
Zckdonk ». ?iär ludarna woro bekymbrade ther öfwer/ at the vp»

hängde kropparna jdllle altfsrlaNKe bKjfwa päkorset/ochat
Sabbatz dagenstulle ther aff bkffuaohelgat/ och giorde sigh in-»
tel betpmber ther öffuer/at the hade ksrftst
Furste chen ostyldige )Esum.' tä läte the förnimma s?jn strpm-

M,//. lachtigheet.SHdant hceeer jhlaMpsgior vpswälg^amelcn».
För fwan strplMachtighece och falst Gudzlienst stole

Ksn,l>s- wch IaZH o§ AranneliZa «l w^ra: Tp the jom sä stlpineache
snngv- «ge a?o/ oH nMa3Gudi alknast meA stn munn/ och he-

dm honom medh j?na luppar / och lata hiertal wara länß
cher tM che uctia Gudh fäfangvl/ eimdau the achla metm

mew-
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«enniffiors bubh ech ehen vthwerles steenheligheelen/ än
Gudz budh ech «hm imvettes ftomhelen.
-. lEsu Chtisti fiender kunde inlet meera ondt

»»om/ an lhee som Gudh wille them efflerläea/ och thet som
«ilfsrende wae prophslerae och aff Gudi förespädl. The ha»
de i meeningen/at «he ock wille ssnderstä ChrEi been pH
sorsee/ men emedan thel war emot Gudz och lEsu Christi
wilia och bestwt/ ly kunde the thet ic?e gors. la/ sädan
macht hade HErren Christus/ til at fipra och förhindra fij>>
n/ fiender/ vlhi stw fsrnldnngz lljdh och vlhi stjn dödzfiund:
Ther uffar klart/ a« honoM fattas ingen macht nu öfwer fij<
«a och stnsFörsämblingz fiender/emedan hanftter vlhiGudo,
mcligherligheet/och ar pästjn mandomswagnarvphogd tilGudz
högrahand/sä wätsomhanthenmachten och harligheeten hafft
hafwerpästjn Gudsmswasnaraffewigheet.hankanlasgiaalla
fina fiender figh til en folapat, och warurädande ibland them.

Thetta lanver ol) til Tröfi/fom hälla ost til lEsum
fitnm at Diefwulen ochandra wära fiender/ knnna inthet ondt
«lfozha ch emoot Gudz wilia/ the kanna icke stadathet
tingafie HHHr pä wärt hufwud/ ey Christus stal bewara ol) 27:
all wär been / at icke itt sönderbrulie warder. n»
z. När HErren Christus lät vpstinga fin stjda/ och latt "^"./«

»her vlhrittna blodh och waln/ tä öpnade han henne ost til en
fann helsobrund/ ther afflhen raita helsoftmma fioden vlh-
fiyler/otz til wära lMns Ewiga ltjff och snndheee. la/
fisom berKklippan vthi öknena bleffeffter Gudz befalnmgfla- "

gen och öpnat medh Mosts Slaass/ och M
terna / som aff tsrsi försuiächlade wow/ itt kostelisit och fött
»aln/ til therlw kroppars wederqweckelse och fiyrckio: AilsK "

K»kwcl thm andeljga och himmeistä klipM lEfus Christus
Sltz UM



Then;. Pttblk.Zts
Mitslä sigh medh then lunga Mosaiffe siafwen/ Lagzens
lwäng och förbannelse/ hafwer lätit öpna sin sijda/ och hasss
wer giffuilch mennistism ther vthaff en andeligh och helsoß
ftm fiodh och wederqweckelse/ pä siälennes wägnar/ hwilken
helsosamma sialenes wederqweckellet» fiodh wh fa och bekom,

;.- /. döpelsen och i HErrans Nalward i ?p vthi dopel-
Nya födelstns badh/ och then H: Andes fott

npelsen/cherlyedh wijblijfwa reenasiorde/ochblifwebeqwems
liga til at inga i Gudz Rljke. la/ vthi then H: Naltwar-
den fa och bekomme wlj lEsu Ehristi Gudz Sons blodh/
soy, reenar ch aff alla wära synder, och heelar ch aff alla
«he syndesaar/ som wtj aff then Helwetes ormen Biefwu-
len falt haftue. lEsu Chrisii öpnade och sargade sijda/ är
ock thet ralla nädennes fensirel/ ther igenom wlj kunne mcd
ttoonnes ögon see Gudz nädh och barmhertigheet / lEsu
Christi karleek/ Hans dpra forlienst/ och then Ewiga rail-»
fardigheelen och saligheelen. Therföre haffuer ock HER-
ren Chrlstus bcfalt Apostelen Thowam/ H< han iMejadant
see och ffoda vthi Hans öpnade och-sargaoe sijda och han-
der. Mr roll sädanl ratt bettachla/ och medh lroonnes s,
gon bcstoda/ tä bliffue wlj försakrade om Gudz FadersgrundF
isösa barmhertigheet och lEsu Christi oentzeliW karleek e-
wooi ost: Ty allthensiund Gudh haffuer aff Me och barms
hertigheet/ vlhglffuit sin enda/ kare och ostpldiga Son fsroA
plhi itt sä fölstmckeligil lPande / och vnder «n sä försmape-
ligh dödh/ nqr wlj wow Hans owanner/ochlnlet kundebega,
,a eller förhoppas säoane aff honom: Therföre fan han icks
förwäM ch sijn pädh och barmherlighcet nu/ emedsn wtz
kunne bidia och lroo honom ther om.Haffuer HErren Chris
Ds bewtj>i ok' ja sioorKnlttk/al h«n hassunsa iM öpna och

strgg
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farga fin sijba för Vara spnders oreenligheet ssul / och lher
vehaff gifwil osi then raita andeligg reeningen och sialennes
helsosamma weoerqweckelsen / nar wy wore vchi spndenne /

och tunne inlet Hsta honom; hum myckel mccr warderhan
nu bewtjsandcs sst sijn oeftdeliga karleek/ emedan han haffuer
kostat sä mycket PZ H, och sä dprt igentöst ost iftä syndenne
och then Ewiga fsrdömclsen/ och wlj ali?e och liene honom 3

Wtj stole wachta ch/ at wh icke förathte/ forsmade/be-
spolle eller mtzbrwke lEsu Christi M och Hans biilra dödh
medh stVariande lher om/ sasom the ogudachliga i werldmne
plaga göra/hwicka mtetbllftpa ofiraffade/säftsmt
the lcte bättra sigh. 7.

At lhenna Hisiorien ar sann/ och at medh lEsu Christi
lljdande/ pijna och dödh/ ar aldeeles och fulkomUga sä
git som i Historien lher om förmFles/ thet wilnar Ewangell> »

fien Johannes/ somheela then handelen sedt hade/ sajsndest
Och then thetta sagh/ haftver thet witnak/och
Hans Mtnesbyrd är stne/och han weel/ at han/oö.h?n«sager ftnt/ pa thet i ock troo stolen.

Tp mä ingen wennistia twtjfia om lhenna lEsu Chrisii
Pijnos Hijiorlcs sanheel/ vlhan fulkommeliga troo och weta/
at lEsus Chrisius Gudz och Marise Son/ hafwer sä Wt
pljna och dödh pä korsel för wära spnder fful/och säledes äler-
töst osi iftä fördömelsen / och förwärfwat himmelrtzket och
then Ewlga salighen medh sitt biltra lljdande/ medh sijn swarg
pljna och förswäde tga dödh/ sasom vlhl stelfwa Hifiortett föe«
malt ar. Thma wa« nu i HErrans Nampa lalal om sielf,
zve vljnos Htstomn/ sä wIM som hon handlar om lEsu
Christi lljdande och dödh^

Thcnng predih kan ock s«n,stallag vthi z. preV: '



Cen Predlkning Vl.ZzE
IN NOKIINK IKBU-

Een Prcdcknmg VI.
Om Khriftl Begraffmng.

ki x u 8
K?ac. 27. ölar. «5.1-uc. 23. ?ok. ,5.

t. Afftonen kom / effter thet war tilredelse
cZVdagen/ thett som gaar för Sabbaten / kom
loftph/Bördigh aff lhen Zudarnas stadh Ari-
«athia/ en 3W Man och chrligh Radherre/
godhoch rättfardigh/then lckehadesamtyckt thcras
radh och gärmngar i Ty han astunde ock effzer
Gudz Rtjke/ och war lEsu Ltirjunge/ doch lsn-
liga för ludarnas Nadzla fful. Han togh sigh
dllstigheet til/ och glck m til pllalum/och bedoeS
aff tzonom/ at han mälle taga lEsu Lekamen.

förvndrade Pilatus/ al han allaredo war
dödh/och kallade til stgh HöMdzmannen/ och
fragade honom om han lange sedän dödh war.
Öchta han thet förnummit hade/ aff Höfwitz-
mannenom/gaff han Joseph Letamen. Ochchan
köpte itt lmklade. Kom ock lheplqkes Nikode-
mus/ som ttlförenne hade kömmit tll lEsumom

Nglleng
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Nattena/ och baar een blandning aff Mirrham
och Aloe/ widh hundrade pundh. Sa togo the
lEsu Lekamen nidh/ och swepte thet l itt reent
klade/ medh walluchtande krpdder/ sasom ludar-
na plaga begrafwa. Och war pä thet rumet/
ther han korsfest war en örtegard/ och i örtegar-
denom een nyy graff/ hwilken Joseph hadevthug-
get i itt Hellebärgh/ ther ingen hade vlhilagdtwa-
rit/ i hwilken the lade lesum för Hudarnas til-
redelse dagh stul/ som la begynte ga vppa/ effter
grafwen war när/ och welte en ftoor steen för
dören at grafwenne/ och gingo sinä Me. Ta
woro ther nagra qwinnor/som medh honom
ne woro aff Galilea/ Mana Magdalena/ och
Maria lose/sitliandes emot grafwen/the ther be-
sago grafwena / och huru Hans lekamen lagder
wardt. Och gingo sedän tilbaka igen/ och til
redde wälluchlandekrpdder och snMelse: Men om
Sabbalenworo thestllla/som budit war i Lagen,

Dagen effter lllredelse dagen/ tommo tilsam-
man the öfwersta presterna och the phariseer in '
för Pilatllm/ och sade; Herre/ohkommerihogh,
at then Förfören sade/ när han ckn lefde: Effter
lree dagar wil jagh sta vp. Biudh förthenstul/
at man förwarar grafwen in til eridie dagen/ at

Tt ha«K
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Hans Larjungar icke komma/ och Ma honsm
bort/ och scha för Folckena: Han ar vpstanden
ifta the döda/ och blifwer sa then sidsta wlllan
zverre an then forsta. M sade Pilatus lllthenn
Ther hafwen i wachten/ gar och fsrwaren som
i tunnen. Ta gmgo the bortt/ och förwarads
graswena medhwachkare/och steenen.
Ohenna Cexten som nu bpU-

ftn är/ han forfattar och innehaller Hljiorjen 0N lEstt
Chrifii wärs HErres och Fralsalcs begsafning/ hwilkenbe<»
Zrsffning Joseph och Nicodemus hafwa bestalt/om affto-
nen pä samma dagen som HErren lEsus hade vpgifwft
gndan M korsel/ säsom lher om vthi CeMn formalas.

Zhenna lEsu Christi bcgraffningz Historia/ Ze l'cke
mindre märckeligh och tänckwardigh/ an hanspiinos ochdsdz
Historia är märckeligh och tänckwardigh.

Tp/ thenna Hisiorien är en Artikel i wZr ChnstelM
<wo: Ty wlj ttoo vthi wZrs hierta och bekanna med wa,
ta lungor/ at HErren lEsw ar döder och hcgrafwett.

_ . ». Tp/ personen/ om hwilkcns bcgwffning har talas/ wat
förnambligh/ ja/lhenshögstes Gudz So».

Z. Ty/om thenna lEsu Chrisii begraffning tvaroFlsnge
«itforenne prophelerat medh sädana ord: och hanshwljla/
«het ar Christi begraDmg/ Skai wara ahra. jcem 7

Och hatt ckr begwfwen sassm the ogudachttgtze/
'

och dsder jäjbm en rA Ircni: Ty tn ffalt icke
G"' Mg mM Siäl vtht helwele/ och icke lilstadla

Atm
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at tin helige fsrroltnar. S» war ock Pwphelens lo-
NN innesiutning vchi Hwalsistens bwk en fignr cherlil/at
HErren lEsus stulle en ttjch liggia innestnlen i gwfwena/
Psom han chee införer hscs Mallheom / sajandes; Tpsasom Jonas war i me dagar och i ttee nätter i
Hwalfistens bwt/ sa stal mennlstionnes
wara l tree dagar och l tree nätter l lordenne.

Thenna lEsn Christi begraffninsj Historia ar ock m«w
seligh/ för then sioora tröst och hugswalelse/ nptla och för,
dcel/ som wtj ther aff hafrre / a< HErren lEsus waroe
begrafwen»
i. Tp/wär tunga syndebstda/chen han vchi fin lekamett

bsar/ Gch vppä korsws trädh offrade/ar ock begrafwenmed
Honom/ och ffai ost inlel mcera twmga eller stada.

L. Ty/ HErren lEsus hafwer medh si« liggiande vchi
gwfwenne/ st Helgat och walsignat wära grafwer /at the « .

Kola wara wara lujiiga och llnfiiga sofwekamrar/ vlhihwll«sa wy i fttjdh och roligheel/ fteiste ifrä all mödo och arbeee/
ffole hwtjla in «il domedagen/ Uom chm H: striffe chet
M vli mäng rum wimar.

»Wij wilie forty i HErrans Nmllpu och i h«,«s ftnchtan / mcdh
filit sch achtsawlieet bctr.ichtg «ch oftv«waga thcnnft herllga
siorien Vthi l Deelsr.

I. Om HErrens lEfu hederliga
U. Om then wacht som beMeS widtz IHsuGrass.

Gwh rcgere ch medh fin H: Anda/ Men.
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THen i. Meelen.
Vthi lhenna folsia deelen gifwe wtj acht vvvä.

I. Hwilka the wow som sörst hade bekymber
om IE su begrafnmg/ och omsijder begrofwo ho-

. . NOM. Ewangclisterna sönnala/ at Joseph/ Bördigh aff»Hitt.27: siadh Arimachia/ En rrjk Man och ährligh
Rädherre/ godh sch taltfärdigh/ lhen icke hade samtpcktehe»
tas RW och gämingar: To han Dundade ockeffttrGuez

/<»c. 2/: kom/och logh sigh dtistigheet ti!/ och gick
"' til Pilalum/ och beddes aff honom/ at han mälle taga lEsu

tekamen. Honom gaff Pilatus tekamenen ett. Kom ock
"' «hcslijkes Nicodemus/ som tilförenne hade kömmit til lE-sum om nallena/ etc. Ewangelisierna förmala ock/ at <H

woro ther nägra som medh honom komne wow
aff Galilea/ Maria Magdalena och Maria Jose/ siltiattß
des ewoot grafwen/ the ther besägo grafwena/ och hurule-
des Hans iekamen lagder wardt.

'» har talas om/ at Joseph som war en Rädherre,
och Nicodemus som war aff the Phariseers hoop/ och enöf/
werfie ibland ludarna/ sä ock «he Gudhfruchligelwinnor,
«a/hade bekymber ther om/at lEsutekamen mätte blifws
hederliga och tilbörliga begrafwen/ ta see wlj huru HErren
Christus/ icke allenaft medan han lefde/ vlhan ock sedän han
war döoat/ hade fijn Försambling och llna goda wänner/
bäoe lbland andeliga och werldzliga/ bade ibland Man och
izwinnor/ oansedt han ock ther brede widh hade manga owan,
ner/ hatare och försmadare. Altsä gsr chel ock ännu til i
lhenlis dagh; Har jwerloenne finnas sanst« mänga/ ja/ «il

en fioor
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en stoorhoop/ som äre Chrifii vppenbara motfiändare, fiew
der och bespoltare; Mendoch lykwal hafwer han ock män-
ga sin, Fstsamblingz ralla lemwar mill ibland <hen ogud-
achligahsopen, som honom ratt kanna/ ähra och tienä. Ochsaoana ratta lEsn Chnfii lienare finnas bäde ibland andeli,
g, och werldzliga/ ja/bäde ibland man och qwinnor. Och
sÄcdes hafwer HErren Chrifius sigh een Församb-
ling fötbehallen.

Vthi Prophetens EliN tljdh wow Gudz molfiändare
och fsrsmädare ganffa mänga/ sä at Elias menle sigh wara
allena igenblefwen vthaff lhen hoopen som Gudh tienle 3
Men HErren Gudh sade sigh än lä hafwa siw tuscnd i Iso ,j
rael behäldne, namliga all kna/ som stzh icke hade bögdt
förßaal.
'2. Alla Christna Mennistior stola lara aff Joseph, aff K<"ssM

Nicodemo, och affqwinnorna/atefflerlherasErempel tienä/
«vörda och ahra lEsum Chrifium/ medh tanckar och ordh/
medh garningar och ächäfwor/ och hafwa all möda och alla
sinä rykeoomar och egodeelar ther til osparda/ at lEsus
mätte tllbsrligen ahral ochtiemer blUwa/hwilket steer/nat
Kprkior/ Academier och Scholor hallas widh macht/och
raltfinniga och lrognalärare blifwa «ilbörligen och wäl för-
sörgde medh golt vppehälle.

11. Mdh hwars loff och fulmacht Joseph och
Nicodemus hafwa nidereagtt lEsu Lekamen aff „.

'

torset/ och begraswlt honom. Ewanselisterna för-
Mala /at Joseph logh sigh dristigheet til / och gick til Pila- 4,.
lum/ och beddes aff honom/ at han mälle laga lEsu teka, I<»c. </:

wen. Har giswa Ewangelifierna nlkanna/ at Joseph och ,2.
Ihcodemus hafwa icke effler stlt egit godlpcke Wit neder /oö./^z,
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lEsu iekamen lil al begrafwa honom/ vlhan the hafwa be-
garal och fätt ther til loffoch lilstädielse aff Pilalo/ somtH
war öfwerheet och rädande i Jerusalem och i ludiffa landet
och saledcsHafwache bewifi sin vnderdänigheeeoch
mng emot sin öfwerheet.

K.ZHSIN. Säsom Joseph och wow sin öfwerheet Pi,
lato vnderdanige och lpdige/ och begäradc aff honom lsff,
«l at nedertaga lEsu lckawen aff korsel och begwfwa ho-
nom : Altsä ffole wh ock wara wär öfwerheet vnberdämge/
hörsamme och lpdige/ vlhi alt thel som ahrligil/ Chrisicligil
och nsdwandigt ar/ ingalunda sallia ost emot öfwerhelens
ivilie/ordningar och befalniNM / eller laga oi) nägot före/
Het som them misthaga kan. Tp om Joseph och Tticodemus
hgfwa bewist then oratlrädiga och ogudachljga Domarenom
och öfwerheetenne Pilals/ vnverdanigheel/ lpdna och hör-

lhen ther vchan ftak lal hudfiangia / och omstjder
dsmde then osspldige lEsum tjl döden/ thet Joseph och M
cxdemus wäl wiste: Myckee meer böör o§ wara vnderdäm-
Ze/ horsamnie och lpdige emotwar ftomme/ mlträdige och gud,
fruchlige öfwechcel/ effttrfolianpes rau.
U ordh och förrmningar hwilka st lpda: och em
ware öfwerheetenne som wäldet hafwer vnder-
danig t Ty mgen öfwerheet csr/ vlhan aff Gudi.
Men öfwerheet som ar/ hon ar stlckat aff Gudi.
Therföre/ hoo sigtz fitler emot öswerheeten/ han
Dter sigh enwt Gudz ssickelse. Mn the som
Mia sigh ther emot/ thestola fä en dom öfwer
M. Uy the som Mdet hafwa/ äro jcke tbem

M räd-
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til reddhoga som wäl göm/vchan chem som illa
gsm. Wilt tl, lcke fruchta för öswerheelen/ sa
gor thet gott är/ sa fär cu Ms aff honom. elc.
frem: Förmana them/ at the aro Förstarna och
öfwerheeeen vnderdanlge och ltjdige/ redebogne
til alla goda garningar. Apostelens retr» fstmamng
til thet samma lpeer sa: warer dnderdanige all men-
niWgh ordnmg för HErranS stul/ehwad
ör Konlmgensm sasom them öfwersta/ eller
Befalnmgzmännerna/safom the eher
affhonom/theonda til straff och the goda lilprcjs. /^

HErren CMus hafwer ock sielffbademedhord/garnich
och athafwer lardt/ at man stal wara sfwetheelenne vnder- !l-
däntzh och lpdigh/ och insallmdg sättiä sigh emot them som
Ngementee fom och förreftä.

I<. c.'. ?iar Ewangelistema stja/<il Joseph/ som lsw
liga wär lEsu lätjunge för ludarnas redzlo ffnl/hantogh
f?gh dnsiighcet til och gick til Pllalum/ han
mätte fä begrafwa lEsu lekamen/ och Modemns/somtil-
fsrende hade hemliga kömmit til lEsum om nallena/ kom
ock vppenbarliga/ vchan täddhoga och försppn/ medh een
Bländmtis «ff Mirrham och Aloe widh hundrade pund/ til
«t hielpa lEsu til grafwen/ och til at bewEa ho-
«om ahra och lienst t Tä spnes ther aff/ huru een swagh ttoo
kan omfijder blifwa siarck och stadigh/och en förstrack<och
wodfaLen wennissia kan omsijder blifwa fchmodigh och
fölstrackt.

Therfsre ffole wlz aldligh twifig W een swagh ttoo/ at 2>M
HM



Cett Prediknittg HKu« VI.

hsn jw kan blhfwa starckare och krafftigare. la/ oansedt
ttoon ar vnderstundom säsom en rykande weeka/ och säsomeen förbräkat röö/ sä kan hon doch sasom ilt stinan^
de och klatt liws: Ty Chrsstus a'r machtigh til at hielpa then

. fwaga «roona. Och oansedl Christus vnderstundom straffa,
de sinä larjungar för thet/ at the woro tlentrogne/ dochhaft
wer han icke förkastat eller fördsml lhem therföre/ säsom lher
om mängastädes i Ewangeliste Historierna förmalas.s<srma- «Wy stole alltzdh bidia Gudh/ at han Wille, föröka och
fiärckia i H tr,on<i/ och säja: Inledh H icke i frestel-
sen/ vthan frels otz ifta ondo. O HErre hielp
wara otroo. Och nar wh sä bldie/ ta ar icke twifian^
des/at Gudh vptender i ost troonnes stinande liws/ at wg
blifwe ftljmodige och oförffräckle/ säsom the H. Martyrer

warit ftimodige och oförsträckl nar the blefwe aff ly-
tannerna och dräpne.

111. Wr och pa hwadh ttzdh/ Joseph och
demus logo sigh före/ at mderlaga lEsu Leka-
men affkorset/ och begrafwa honom. Ewangeli-
siema förmala/ the hafwa tagit sigh thet bekombret och
lhen besialningen före om afftonen p» tilredelse dagen/then
som gär för Sabbalen/ thet war pä fredags Affwnen/ pä
hwilken dagh Christus wardl korsfcst och vpgaffandan.Fre,
dagen kallades ludarnas tilredelse dagh/ emedan the tä til,
redde thet som the stulle förratta sijn Gudztienst medh/sä ock
<het the stulle förlara pä Sabbatzdagen/ hwilken angick hoos
«hem pä tsgerdagen.. Altsä bleff lEsus begrafwen om aff,
eonen pä then samma dagen som han vpgaff andan/ affthen
orsaak/ st ludarnas Saböatzdagh.fölgde effm/ och chet

war
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y>ar icke lofiigil/ at the döda kropparna Me blgfwa pH
korftt och wara obegraffnc öfwer nallen eller Sabbalhen:
Ty HEnen Gudh hade gifwit een sadan lagh och ordningh
cher om: Mr llagor haswer bedttfwtten spnd/lhen
döden wärdar/ och warder sa dödat/at manhckn-
ger honom vp i trclä: Sa stal Hans lekamen tcke
blqfwa pa trad ofwer nattena/ vthan i stolen be-
grafwa honom pa then ftmma dagen. för-
bannat ar then för Gudh som hangder <lr/
thet at tu lcke stalt oreena titt land/som HErren 2'

'

tm Gudh gifwer tigh til arffs.
Säsom Joseph och Nicodemus hastade medh

tamens nidertaganre och bmmffning/ förr an Sabbalen in,
glck/ pa thet at icle nägot m«te ffec emot Gudz wilie/ordning
ochbefalmng:Hltsastolewtj ingalunda dristach til/alforsum,
Ma och tilbakars sallia/thet somGudhotz budit och befalt haft
wer. Och säleres stole wcj wachla /at wh icle förstocka
wära hierla/ nar wlj höra HErrans GudzRöst/ sasomGudz
anda genom Bawid ch ther til förmanar / sajandes;
Fdagh om l Hans röst hören/ sa förstocker lcke"-"'^
idor hima, la/ til lpdna och hschmheet emot Gudh
och Hans röst/ bodh och bcfalningar ffal ost beweeka/ then
margfallige walsignche/som HErren Gudh hafwer lofwae
them hörsammom/ sa ock then gmfweliga förbannelse/ ther
medh han wil hemsökia the olvdiga, ther om widlpffleligen
sins bestrifwit vthi then femle booken Mosis -z. «p.
iv. Hmuledes/ och medh hwadtz prpdningh

och ahrewördntng lojeph och Mpdemus hafwa
Y begrass,
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"- bsgrafwet IcS>su lekamem EwanZelifierna förmala/
5? <so. at the hafwa pä thelta effterföli e satt begwfwit honom.

//- l. Fsrst hafwa the swept han« vthi ilt reene kl^
43. de/ som Joseph hade köpl ther lil.

L»l. 2. Sedän hafwa the inswepl Hans lekamen medh walluchF
eande krodder / hwilka WcodeM.K baat och förde medh figh

/oö./L./5 när han kom lil at begrafwa honom/ ly sä plaga ludarna
40. begrafwa stns dsda/ näwliga/ medh smörielse och wällnchlattß

de krvdder/ at kropparna icke stulle hastigt förrollna.
z. Thernäfi hafwa the lagdt IZsu lekawen vthi en np graff/

hwilken hörde Joseph til/ then han hade VlhlWil j jtt.helle-
bergh.

4. Wljdare hafwa the waltst en sisor Sleen för dZM
ät grafwenne. ,

L-«,do,n '» Sasom Joseph och Wcodcmus woro benägne/ lil ae
hederliga och lllöörliga beKwfwa lEsu dsda iekamen/ och
hade bade omat och omkoiMdt cher ei! ospardt; Altsa ffo»
le och wlj wam benagne/ til at hednliga och tilbörliga lälK
the ftommas och Gudftuchtigas döda kroppar komma til
graswen/ ther the i roligheet fa hwljla sigh in til then vtter.
stg domedagen.

At wlj stole hederligH och wackerl begrafwa wara aff-
fsmnade wanner/ ther til blifwe wtj mangasiaves förmanle i
ehen H: Skrifft. Then wljse tararen Sprach sagheri
MtN Son/ Ntlr endsör/ sa begrät honom/ och
beklaga tigh sasom lhen ther stoorsorgh fatt HG
wer/och swep Hans kropp effter lllbörllgheet/ och
lät komma honom chrllgcl til grafwa. Then gamble
Tobias haswer saledes formnt sln Eon och ftgdl s Nar

Gndtz
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Gudh tager Siäl bore/ fi begraffmm Le-
kamen/ och hedra lljna Moder alla tina lEzda-
gar ett. Och nar hon dödh är/ begraff henlie ,^Nilr Mlgh. Sä hafwer lhen H: Pattiarchen Abraham
hederliga och tilbörliga begrafwet sijn Husiru Sara/ när <?<,«.

Hon wardl affsomnat. S« hafwa ock Abrahams Söner/
Wac och Ifmacl begrafwet sijn Fader Abraham hoos Hans
Hustru/ nar han dödde l en roligh alder/ och ass alder och lch i?e« z/.-F
wande yiälter wardl. Qcn. 8.,?. 29. l?cn. ;o.> 5.
»z. 2;. 26.

Medh sadan benägenhect och tienfi/ emot the asssomna-
de/ bewEe wtz then ChrisieliZe karleek/som wh hade til them
medan the lcfve/ sä ock thet hoov/ som wg hafwe om lheds-
das vpständklje pä domedageu.

2. Säsom Joseph effterlal och lilfiadde/aelEsussomina
gen graff ägde fielff/ fick llggia i hsns Npia Grassnsr han
war affjomnat/ therfsre/ at grafwen war när ther widh /

ther IHsus wardl korsfesier och döder: Allsä stola the ry- /e>H
ka och förmögna i werldenne/ vnna och meddeela them fat-
MolN, som hoos them are/ hielp och vndsällning vchafffijs
na Egodeelgr. Huruledes the rtjka och förmögna stola
la sigh emot the fattlga och Elendiga i werldenne/ thet larer
Gudh them genom Prophelen Esaiam medh sadana ordh:
Bryyt them hungwga ttlt Brödh/ och the som
alenoe äro tzaaff vthi huus. Om lu seer en na- "?

kot sa kliidh honom/ och dragh tigh lcke vndanför
lltt kött. HErren Chrijius förmanar ock til thet samma,
shsndhes; Warer förthenstul barmherllge/sqsom
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idar Fader barmhettigh cir. Gifwer/fi warder

2. Deelett.
Vthi Henna andra deelen gifwe wg acht vpps.

I. Hwilka the woro/ som bekymbrade sigh ther
om/ae lEsu Lhristi graff stulle förwaras medh
wächtare. Ewangelisten förmalar/at the öfwerfia
fierna och the Phariseer hafwa hasse bekymber ther om / a«
grafwen stulle blifwa förwarat in lil lridie dagen.

«.«rdoltt. Här see wlj huru förstockade och fötblindade che
sia Presiema och Phariseerna woro/ inwefwade vthi ondffan
och argheeeen emot then osspldige lEsum. The hadenogh
arbelat ps vlhi sin illistigheel och blmdheel/ argheet och ond-
ffa/ at the matle fä lEsuin pH korsel och fä lijfwee aff ho,
nom/doch kuude the icke ther medh gifwa sigh lil fridz/ a«
<he hgde «her vlhinnan fält sijn wilia: vthan the mbeeade
sl, tä widare pä/ ai grafwen / cher vthi iekamen lagdetwar/
mätle blifwa förwarat medh wacht / och beseglat. Ia / the
bedrifwe icke mindre därstap ther medh/ Ia the late seefijn
sörfiockenheet och blindheet och ondffa/ när the gofwo wach-
<«ena peningar/ at the stulle sG,, ae lEsu tarjungarkom-
mo om nallena/ och stolo honom borl medan the sofwo etc.

Mtt.2<f.- doch icke war sanl/ lp che fsrstodo sielfwe vlhaff
wachtarenas beralteffe/ at lEsus war vpständen aff döda.

The Hollo sigh fielfwa före/ ja/ the hslles sck ther före
aff androm/ at warathewhftfie och förstandigaste ibland
folckel: Doch woro the sä oförstandiga och förblindade/ at
He Mo ljl at förhindra lEsu Chnsii vpMndelft/ omhwil,

kw
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ken lhesäge Gudz bcsiwl vthi mänga Skrifflennes rum/ s
Mose/ i Prophelerna och i Psalmerna? och nar «he fingo
weeta al ZEsns war vpständcn/ lä budo the tll at fördölia
«het för heela welldenne. Allsa hander lhct offta/ at the
som inbilla sigh wara the wljsaste och klokasie / the wandla
vthi groff wilftrelse och blindheel/ och taga sigh offta stoor
darssap fsre/emoot Gndh och all rälwUa/och emot Gudz
VlädhochbeM.

Therfsre mä ingen mennistia inbiNa sigh aliförmVckei/ «

eNer onsta myckel pä sill fsrständ/ly then kotzliga wishee-
ttn och thet tötzlige sinnet ären fiendffap emoot Gudh.

Therföre Hwar och en ödmiuka sigh för Gudh/ och bidia
honom om then rätta wWheelen, som honom bchageligh är.
Och Imgen halle meer affsigh/än honom
halla/ vthan halie sigh sa at ther är malta medh.
Ther lil förmanar ock Gudh genom Proph: leremiam, säi<
janves: En wqs berömme sigh intet aff sijnne
wljsheel / en starck berömme sigh intet aff sijn
siarckheet/ en rljk berömme sigh intet aff sijn ryke-
dom: vthan then som sigh berömma wil/ han
berömme sigh ther aff at han weet och kanner
migh/ at jagh är Hirren som gör
heet/ rält och rckfärdigheet pa jordenne: Ty sa-
dant behagar migh/ figer HErren.
n. Hffterhwars besalnlng och medh hwars ful-

machl/ the öfwerfia Prefiema och Phariseerna hafwa be,
fiäll wachlen öfwer lEsu Graff. Ewangelisten fsrmalar, ÄH,tt.^.»
<lt the haswa tomtNil ljlsamman inför Pjlatum/ och begä,



Een Predikning Vl.34-
lae <lt hän Wille biada/ at man stulle fsrwara grafwen in
<il tridie dagen. The sfwersta Presierna och Phariseerna
eanckte sä wljdh sigh :om wh for sielfwe och pä wärt e,
gil Ewenlyyr/biuda til at sättiä wachl wljdh grafwm/ säsr befruchlandes at wl< intet kunna komma fort ther medh/
och om wär wacht stulle i nägon matto försee sigh/och ns,
got ondt/ emot forhopning kunde handa/ la hade wtj ther aff
bäde stada/ stam och förtaal! Men fä wy lhen werldzliga
öfwerheelen lil hielp i saken/ ta are wlz sä mycket nnndre
bekpmbrade om/at wachlen stal blifwa satt: Gar och medh
saken annorlundaan wäl/ lä mä Pilatus swara lher före/som befalningen gifwit hafwer at grafwen stulle förwaras.

KZrdom. Här affmälas the/ som hafwa onda radh/ siamplmgar och
anslagh for sigh/ emot Gudh eller sin näsiä/ theras a« och
natur är gemenlM at the befruchta sigh/ wara machli-
ga til at vchföra silt onda vpDl/ och Ma,hel i warckel?
Och therföre see the garna/ ja/the göra ock sijn högsiä fiijl/
at the kunne ft Hffuerheeeen til hielp / the gifwa saken föröft
wecheeecn lögnachleliga och falstetiga an / the beliuga/föna<

8or»m- z>g gH baktala sin nasia/ som doch tan wara ofthldigh/ och""'sd. sigh lher medh kunna Ma silt vpsal fort i warckel.
'

Och om ta nagol ffeer emoot rattwhsan och biliisheelen/lZ
öfwerheelen ma sivara ther före.

Wachle sigh hwar och en Chrisien wennistia för sadan
argheel och iliiiiigheet: Ty thet kommer en gäng lher til/at
hwar och en mäjte swära for sinä garningar/ ehwadh theärk

„ goda eller onda.
IU. Pa hwadh tOH the öfwersiaprestemabe-

sialle, wachtare wczdh lEsu graff. Ewangelisien
förmalar/ at che kowmo «lsamman dagen effter tlileoclse da,

MW
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g n in för Pilawm/ och begarade al han wille binda/at man
stlckic forwarH graffnena in til lridie dagen. ?hel war pä
si lfre dagen/ hwilken hoos ost är lögerdagen/ ty

n) ,r I warnas Sabbatzdagh. «HVsm.Har ste wq/ huw the mennistior/ som bliffua aff Sa-
lan vpchche eil wrede/ haat och fimffap emot nagon/ the
bliffua ock aff Satan sä förhardade / och medh blindheet be-
tajade/ at the fölgala och fsrsumma/ til at halla Gudz ords
Nitigar/ och "l al efftttkomma Hans befalningar. Sa gics
<hel lil nmh che öftversia Presiema och Phariseerna, the
wisie Guoz och befalning wara/ at Sabbatzdagen
stulle hMs
gen medh M at theras Sabbatzdagh icke matle pä nagot
satl ohelgal blifwa: Men sedän som the hadi lätit Salan
drljfwa sigh til haat och fiendstap emot then ostnldiga lE-
sum/ hade the ingen fotsypn före/ at tanna aff och lil pä
Sabbatzdagen/ eil at besialla wacht öffuer Hans graff/ och
til at förhindra Hans vplMdelse/ och saledes föllo the vthi
then ena wilftrelssn och synden effter then andra.

Wtj stole bidia Gudh bewam ifrä Diefwulens illi-
fiigheel och onda ingifzvande/ at wtj cher igenom icke mälle ""2v'
bliffua bedragne til wilfatelse/ spnd och ogndachliZheet.
iv. Medh humdan ordeform the öfwersia

Presterna och Phariseerna begärade aff Pilalo/
at lEsu graff stulle förwaras medh wächtare.
Ewangelifien förmalar / at the hassua sagdt til Pilatum;
Herre/ kommer ihogh /at then Försöraren sa- ez,
de när han än lefde/ effter tree dagar wil jagh
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i. Medh thenNK ordeform goffuo the Pilalo och lEsu
oltzka Mmpn och littlae. Pilalnm kallade the Herre /

men lEsmn kallad? the en Förförare. war wäl bils
ligt/al the kallade sin öfwerheel Herre/lp thel kom öfwer

/>,. 22.- eens medh Chrisii ordhwilka filvdaz Welldzllga Ko-
"- nungar regera / och the som macheena hafwa öf-

Herrar: Menobillige
war thel och engroff spnd/ a< the kallade lEsum en För-

,.//»?. s. doch sannerlisa är M Herrars HErre/ och
."' M Konungars Konung. han war sä heligh och rält-

hsnom för nägon spnd.
ordformen: Oh kommer ihogh/ ett.

synes ock/ at the öfwersia Prestcma och Phar-seema hade ilt
~ oroligt samwett cher öfwer/ at IMs wre ftgu sigh wilis
" vW pä ttidie dagen/hwitkel lh Me <rodt« la/

"' ' theras samweet öfwertpgade them ock/ at lEsus war allgdh
wahn at säja sanl: Therföre beftuchlade the/ at han Me ock
vpsta eftler sitt löffle, hwar vlhaff lhe icke kunde förwanl<l

" sigh Nagon fördecl eller npua.
LZrhsn». ~ Säsom HErren lEsus bleff vchaff the öffuersia Pres

fierns och Phariseerna försmädat medh then ffamliga Titte-
ten/ at han bleff kallat aff them en Förförare: Allsä hander
ock thel offta fromom och trognom tararom annu i werl-
denne/ at thebliffua fsrachlade och försmadade aff sinä ogudh-
achliga ähsrare/ ja icke allenasi medan the leffna/ vehan ock
p<s lhcrss döds muld/ säsom thel ock hände lEsu Chrisis
Gclff.

Fomm- j,u rattsinniga tarare masie sadant höra / tä ffola
Oe icke lä M föryndm sigh ther öffwer/ mvcket mindre

fömrgas
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förargas och wara otäliga / vthan the ffola päminna sgh/ at
HERren Chrisius/ som ratt cch sanlfärdeliga larde
stlorna wägen til lUwel/ ja/ ehen ther war sielfwe wagen/
sanningen och lstfwel / genom hwilken allena mennistiorna
kunna ksmma til Gudh och tl! sallgheeten/ hafwer sadan för-
smadelse och förachl tnZst ltjda aff stna motsiandare och o-
bestedeliga ähörar// icke allcncsi cffta medan han lefte och
preoikade/ vthan ock sedän han war lagder i grafreen/ wäste
han heeta en fölförare aff th«m. Wlj stole pöminna otz
Chtifii ordh hwilka sa lyda: Lärjungen är lcke öfwer
Mestaren/ och lcke Heller Tienaren öfwer fln
Herra: är Larjunganom nogh/at han clr
sasom Hans Mstare/ och Venarenom/ at han ar
sasom Hans Oerre. Hafwa the kallat Hwsbon-
den Beelzebub/ huru mycket meer stola the sakal.»
la Hans hwsfolck i Radens förthenfful intet
för them. Irem: Saligearen i/ nar menniskior-
na försmada och förfölm ider/ och scha alt ondt
emot ider / liugandes för minä Ml: Glädiens
och frögden lder/ ty idor löön ar stoori Himme-
ten. Förly the hafwa ftmmcckmda förfolgdt s'"-
Prophelerna/ som hafwa wartt för ider.

2. The sgndachtiga, som sallia sigh emät Gudh/och för-
smada och förachta Hans srd/ the hafwa mgen frhd eller roligheet
i sitt samweel / säsom chct hände the öfwerfta Prefierna och
che Phatiseer/ som woro Chnsii fiender och motsiandare /

Mr the kommo ihogh/ at HErren Ehrifius hade sagdt sigh
wilm
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wilia vpsta pa tridie dagcn. Ty nar the ogudachtiga tanckic»

?;- vppä hwadh H E«en Gudh hafwer lalal och giordt/ och
s<F<,- hwadh han hafwer ssgdt sigh ftamdeeles wilia göra/ nam-

<?e« döma lefwandes och döda/ och glfwa them frommom
, gladie/ och lhem ogudachtigom en Ewigh Pijna v-

thi ia oppas ofridh / angstan och förstrackclse vihi
theras Hierta och famweel/ sasom lhet hande Cain/ Saul/'

lud» Ischattölh ele.
7 Ther ligger förchenstul machl vppä/ at hwar och en

wygh. Christen mennistia wachlar sigh wal för spnd/ mistgärning
och olpdna emot Gudh och Hans befalningar/ och tancker
vppa/ at nar en menmffia hafwcr bcdrEwit synden / och för-
ftdl sigh emot Gudh/ eller tilfogal sin nasta ora tl i nnKon
matto/ lä blifwer hiertae och samweelet fargat aff ofridh/
sngest och förstrackelse/ ther igenom Saihan wil föra sym
daren til sorlwiftan/ och enteltga ell chen Ewiga fsrdömel-
ftn. Gudh wär käre Himmelffe Fader bewara oj; ifrä
Saihan s ondsta och illisiighcct/ iftä synd och olydna/ ifrä
then Ewiga fördömelsen och fsrtapelsen/ och regere ol)
medh sin Helige Anda vihi een sann Gudzfruchtan har i
werlden / pä lhet at wh matte döö falige mennistior ifra
thenna jemmerdalen / och blifwa pä then pttersta daghen

choc ass wZr tljffzfurste lEsu Chrisio/ then lher döder waroch
ar lcfwande worden/ vpwackte vlhu wära gwfwer/ och aff
honom inledsagade til then Himmeistä Ewiga gladien/ salig-
heeeen och ratfardigheeten/ hmlken samma wsr ltjsszfurste
lEsus Chrisius/ medh silt lhdande/ sijn pyna, dödh och vp-
zjändelserprtförwarswal hafwer. Zhella vnneoch gifwe ot)
Mom Gudh Kader/ Son och then H. Anda/ hwilken H:

Treefaldigheelware lofwatoch prtjsat affol) allom
nu och l alla. Ewighect Amcn.
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Register
På thet som tänckwärdlgast år/ othi JEsu Christioch Begraffnings Historia.

Jesus.
sill Öfweranlwardande och lijdande. pg.4

Låter bereda för sigh i Jerusalem at äla Påskalamb 30
Offar sina och åndan. ,^

Åter Påskalambet med Lärjungarna. 45
Twår Lärjungarnas förter.
Förmanar Petrum til at låta twå sigh. 46
Förmanar lärjung: til inbördes tienstachligheet. 48
Bedröfwas iAndanom och talar om sinförrädare. 56.
Talar om een Prophetia om sitt Lijdande.
Ropar wee öfwer sin färrädare.
År tolamorigh emot sin förradare.
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register.
Oppenbarar sin förrädare. 6i
Zröstar sigh sjelff. 66
Går öfwer Båcken Kibron. 69
Förkunnar lärjungarnas affal. 71
Lofwar sigh wilja gå fram för Lärjungarna i Galileen. 72
Frågar Lärjung: om them hade något fattas når the wore Vthfånde/ 74
Går in othi Ortegården på olioberget. 78
Lider inwårtes i örtegår. och swettas blodh. 84
Blifwer tzerckt aff ångelen. 88
Beder i Örtegården. 89. 91
Går emoot staran. 109
Fridkallar Lärjungarna. 113
Blifwer förrådd medh fyllande. 115
Blifwer gripen aff Skaran. ,17
Forbödh Petro taga, til Swerd. «9
Talar medh Staran fogeliga.. »22
Blifwer bunden. izi
Blifwer ledder til Hannam och Caiphaw 133
Blifwer förhörd aff öfwerfta Prestema. 134
Swarar öfwerfta Presten. 136
Bliffuer Kinpustad aff en Tjenare. 137
Bliffner begbbat och flagen aft machten», 160
Bliffwer dånd aff öff Presterna. «64
Tiger stilla 165
Swarar sigh wara Gudz Son. 167
Päminnar sigh sin tilkommande härligheet; 169
Ledas til Pilatum och föchöras aff honom.. 185 192
Förfåndes til Herodem. 199
Bliffwer hudfiengder/ bespottar och flagen. 221
Såger til Pilatum: dy hade ingen macht öfwer migh/ 2;5
Blifwer, dömder til korsens dödh 24S

Bliffwer



Register.
Bliffwer omklädd / och får sina flåder igen. 2??-
Bär sitt kors til rätteplatzen. 2;?
Beder folcket gräta öfwer sigh shelfwa. l 26,
Ledas och ibland ogårningzmån. 266
Fick bemirral wljn. 267
Blifwer korsfest. 268
Talar 7 ord på korset. 277
Uppgaff andan. 309 31;
Blifwer stungen medh itt Spiut i sidan 323
Blifwer nidertagen och begrafwen. 323

Tekn.
Solen mister sitt steen. Zls
Förlåten i Templet remna. ;^

Jorden Stålwer och remnar. zi^
Hellebergen remna. ZIF
Grafwerna öpnas/ 320
Simon bär korset medh Jesu 25c,

Folcket och qwinnorna gråta. 265
Lärjungarna.

Fråga hwar Jesus Wille äta Påstalamb: 29
Sändes til at bereda i Jerusalem. 30
Blifwa illa tilfridz/ när JEsus talar om fin förrådare/och fråga hoo

then wara skulle 58
Tråta om förnämligheten 71
Sofwa i Örtegården. 94 Zz
Gå medh Jesu in i Örtegården zo.s»
Ofwergifwa Jesum och fly. > 126
En unger man låt fara sitt linttade och kom undan Naten 154

Petrus.
Nekar at låta twå sina fötter. 41
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Register
Samtyckee at låta twå sigh. 48
Tager til Swerd. 119
Försaker och förnekar Jesum. 14c»
Gör bältring och gråter bitterliga. ,45, »4?

Johannes.
Ligger in til Jesu bryft i Nattwarden. sz
Blifwer Jesu Moders förmyndare. 283

Judas Ischarioth.
Låter leija sigh för 30o Silfpen: til at förråda Jesum. «7.»?.
Är driftigh til at förswara sigh. 6c>
Går oth ifrå Jesu och Hans lärjungar. 6;
Anförer staran til örtegården. 131.
Gifwer staran itt tekn. ioz

Helsar och kyssar Jesum. ,15
Ångrar och bekån:fin synd för the öf: Presterna/elc. »77. t7g.179.180
Hänger sigh sjelff. ,82,
Judae peningar komma fremmandom til gods. 184

Judarna/öfw: Presterna och theras Tjenare.
Ståmpla hemliga arge emot Jesum. 9
Wore glade öfwer Judae ankomst och lösste, 2>

Falla til jorden i örtegärden. 111
Åre fladige i sitt förehafwande. 112
Såfia falsswitne emot Jesum. 154
Fråga Jesum om han war Gudz Son. ')s
Öfwerste Presten Rijfwer sin kläder sönder» i;Z
Wilja icke gå in i Rådhuset. ,87
Theras Flagopuncter emot Jesum. »91
Eggia folcket til at begära Barrabam och förgöra Jesum- 213
Begåra at Jesus mätte korsfestas,
Koopa: korsfest foszfält 2;,



Register.
Jesum samhålleliga. 24^

Onsta Jesu blod öfwer sigh/etc. 244
Wilja förandra Pilati öfwerstrifft. 27!
Försmåda Jesum på korset. 274

Pilatus.
Sick vad til Jesusu anklagare. lzZ
Frågar om Jesu saak. 19^
Wilnar Jesum wara offyldig. »Z 4
Sånder Jesum til Herodem. «?9-
Gör wänffap medh Herode. 206
Wilnar ån Jesum wara ostyldig.
Säger sigh wilja nåpsa och släppa Jesum- 2»o
Sätter Jesum i walet medh Barrabam. 2"
Fördrögde at fålla dom öfwer Jesum. 212

Hafwer Jesum vid hudflengdan. 228
Fruchtade at Jesus skulle wara Gudz Son. 232
Föreryter at Jesus intet swarade honom. 234
Låter förföra sigh til at döma Jesum.
Lyder intet fijn Hustrus rådh. 253
Twädde sina händer. 242
Gifwer Barrabam löös/ och dömer Jesum til döden. -46
Skrifwer en öfwerfscrifte etc. «70
Gifwer looff til at begrafwa Jesum. 333

Krigztnedtarna och Höfwitzmannen
Byyta Jesu kläder/ och kasta lott om Hans fjordel. 273
Befinna och bättra sigh. 321

Then Botfår. '

Fär lössee om Paradiset. -87
Then oboefärdt Röfwaren.

Bespoţade och försmådde 274
Joseph



Register.
Joseph/Nicodemus och Qvinnorna

Begrafwa Jesu Lekamen. zzz
Sathan.

Gick in i Judam Ischarioth. i?
For in othi Judam. 65
Begårar sålla lärjung: som hwere. 73

Eŕata
?»g. 23. Lin. 16. stär beky„,er läas beky»nmer.
z,. 2Z. 1.. 17. s, fyrft. l. fisra.
x. zo. I« 4. s. forsynunelse> l. forsummelse.
x. zo. 1.. 25. s. bereda sigh. I. bercda for sigh,
z,. 32.1« 17. iz. s. weet vthi l. weet hwgd vchl
p. zs> I" s. dorae l. dorar.
p. zs-I>, «K. s. vpläses. l> vpdlase^
l>. 50. I>. z. s, ach l. aÄ.
z,. 86. 1.. iQ, s. nmrgfal? l. margfalliga.
l>. 121. I.» ,f. s. n«r steg h„n. l. när hon sieg.
?. llB'l>. 16. s. lvära l. for wära,
p. 121. 1.. 5. s. otijdh l. otydigh.
l>. l!,i. 1,. IQ. s. sigh l. honom.
z>. 111. 1.. 2Q. s. wlste l. dewtjste.
x. 251. 1,. ulr. s. l, begynte.
x. 214.1« 7. s. f<st l. for
x. 2;,. 1.. 7. s. tffter l. effter.

254. 1« ,3. s. ut l. tu.
p. 156. 1.. i. s. grätit I. hafwa grätit.
p. 266. 1.. »8. s. tillqkst.
l»> 267.1.. 27. s. fijn l. sin.
p. 27?. I.» 24. s. emiga t. ewig<».
p. 282. I<> 13. s. farste l. Furste.z». 2?). 1,. tl. s. srijhecl l. ftljhceti










