
IN I K I u N l o.

«r:2iut«nä öc orZcione Oowini-
cäiäicicconoionZtor:

i Lhristo/ medanw^affGudeligit
och gott betenckiande thenna ltjdhen pä föliandeSön-

dagar/ in til Palm söndagen/ are sinnade/ för dcnnc tafi;
Gudz Försambling/vpläsa och öfwerwaga/war K- HER-
res och Frelsares lEsu Chrisil bittra pljnas Historia/och aff
hwar Tert/ som vpläfts fatta en nödighpämmnelse/til lar-
dom/ioff och tackseuelse/ bön och äkallan til Gudh A'zmech-
tigh/ och sedän Söndagz LvgnZelium kortteligen förklara/
atbadhe Pal)ions och Ewangelij Prcdikan wal stola andas
vppa en ttjma. Och pä lhel at wzj sadan Hcrrans Christi
ltjdandes Historia thes fiijteligare höra och belrachla mage/
wele wij pä denna gangen tll en god begplmelse höllfihwadGudz ordtalarom Christi pijnos Historia/ huru lhcs
Förftmbling i alla werldcnnes predikal ar/och der cm
in ti! Wcrldennes anoa förkunnas stal lsl des Chnzius stelff

. kommcr at döma tefwandee och Döda.
A C<s



Sa lasti»harowvthi essieiföliande 3crtee
2. v. »s. aä 22. Mtt Glldh som ge»OM

alla sinä PwphetersMunförchgdt hafwcr/atChristusstul-le l.Pa/ han hafwer nu sa ftllbordat thet. Sa batiren idernu och wenden ider on,/ pä thet idm Snndrr maga afstrci-
padewarda: at wederqweckelsens tijdh tä kommcr för /<er«
rans Ansichte/ nar han ftnd.indcs warder/ chen ider nu lil-,
förenna predikat ar / lesum Christum. Hwllken Himmeä
len incaga mojie lil den tljdh at igen vprattat wader / ali
dee Gudh stgl hafwer genom sinä Helga ProphetersMun/
aff Werldennes begynneGe.

Nl)r. l). v. s. lesus Lhrisiuslgaär/ochldagh
och han thestijkcs l cwigheet.

l. cor. 2. v. l. 2. Och lagh kckre Bröder/ ta
laghkomtilider/komjaghickemedhhöghOrdh eller hogh
wtjsdom /at forkunna ider Gudz wllne<byrd. Tp jagh
hslt mlgh icle derföre/at jagh nägot wisie ibland ider/vchanlesum Chrisium och honom Korsfefian.

udor. n. V. 26. Ty sa äffta I aten aff detta
Brsdh/ och Dricken aff dcnna Kalck/ stolen j forkunna
HERrans Dödh/ tildes hsn kommer. Qgl.;. v. /. Oj
oförstandige Q2iarcr, hoo hafwer kusal ider / at j lcke
st zllen lyda sammigenc/ Hwilckom lesus Chrisius för H-»
g?nen malat war/ochliu ibland ider korssefi Fr.

Mdom.
Lärom har aff ftnt wam det Apostelen sager

I^oni<). V. 23.us(i; 2<ä sinetti cap. Sa hallk WH
nu det/ at MnnlKan warder rattfardlgh aff
twone vlhan Lagsens germnM. HlerärOudh



allenast Gudh! ar han och lcke hed-nmgarnas Gudh i Ia wGerliga ock hedntngar-
nas. Hffterdet enGudharsomgör omffärclsm
rattfardigh aff troone/ och förhudena genom
trona. G6re wy ta Lagen om mthet medh

bort det/vthan wtz
TackseM.

Gudh fördennaMden pch barmher-
tigheeten i Chrijto ch wederfarcn/ .-

LpKes. /. V 3.4.; e- Walsignczt ware Gudh och wars
HERres lesu Chrisii waljignat hafwcr/
wev all andcligh walsignclse i dehimmelsta?mg genom Chri-
sium. Sasom h.in os) vthwalt hafwer i honom / för än werl-
dennes grmw lagdcr war/ al wlj stole wara helige och o
sitaffelige för honom vlhi Karleeken. Och hstfwer lagit <?g
sielfwom til bam/genom)esum Christum/efflersin s
da behag. Sinä hcrliganZdh til ioffgenomhwilkahanhaf/
w-r H leeka giordl vtl honom som km romcn ar. I hwlikom wlj
hafwom genom hatisblodh/ spndemas sörlättlse/
effter Hans nadz rtjkedomar.

1.d0r.15.v-54- aä
ta förgengcliga ikiader sigh oförgengtllgheelena / och della
dödeliga ikläder sigh odöeeligheelena / sä warder del Owei
fulkomnat soin strifwit ar: Boden arvpswolgen vchisegren.
Tu Bödh/ Tu helfwete hwarartin scger?
Dödzens udd ar spnden'/ jyndenes krassi ar lagm. Men
Gudhi wari tack / som segren giffulthafwer/genom wärHMra Ichm ChrisiM. sherföre mtjne kan Bröder/



warer ftfie owiklige/ och rtjke vlhi HERrans walckalliidh
effterdet j welcn / at idart arbete är icke fafengt i HER-
RAnom.

Setjom medh Maria: Min S'äl prijsar stoorligen
HZRran/och minanvefrögdar sigh i Gudhi nimom Frel,sare.

Medh thcnH,Zacharias- ttfwatwareHEßrenlsraelsGudh/tp han hafwer frclst och förlotzat sii Folck.
Bönett.

Läter otz bidia om nade/ at wlf denne wälgar-
mngen rätleltgen betrachte i Lhnsto:

Lbr. v. 204 2». Fndzens Glldh som igen
fördl hafwer ifta chcdöda/ then stoora Faraheerden/ ge-
nom des ewiga Tcstamcntzens blodh/ war HERra lesumi
han gore stickeliga vlhialtgot warck/tilat göra sin wilia
ock staffevchi ost hwad honomtackeligit ar:genon, lEsum
Christum/hwilkom wareahraaffcwigheetiewigheet. Amen.
tl,!. i,B.v. 24. O Herre hielp / o Herrelat wäl ga.

Wele wt? komma til dagsens H. Ewangeliutll/sch
del i dcl)a siycker belwchla/

Nndra Predtkatt
Pa dm andra Söndagen i Fastan.

l.R.e<:lt«turprec2tio,m2tutin, öioratioOaminlca.

Ta SotebrödzHöKlljdhen tllstundadeett.l
Kn. Och skal snart föl klara honom.

Hwgd



om Chnsto/ och Hans msotMdare och siender/
der om hafwcr den H. Dawid sungit / kl-il. 22. v. «5. 14.
Stoora Smtur hafwa belagt migh/ fecta OM hafwa wig
omhw rffc. vpgapa medh mun emool migh/ sa-
somettglupandeochrptande ictjon.
ks«l. 41. v. 6. 7.8. 9. Mine owänner talade ondt emoot
Migh/ nar kan han döö/ och Hans nampn förgaas t The
komma«lilatstoda och mmadoch inlhet aff hiertat: Vthan
sökia nagot det de lasta mage /ga borl och förat vth. A3e
dc som migh hata/ lasla tll hoopa emoot migh/och tenclia
ondtöfwer migh The hafwa bcslutit it stalckasiycke öfwermig
nar hanligger/ stal han inthel vpsia igcn.

Värdom.
Lawmharaff sane wam detApostlensager t

kdilip. 2. v. 3.26,2. Ae inthel steer med KEel-
ler fafäng äro/ vthan medh ödmiukt/ reknehwarden andra yppare an sigh. Scer tcke hwar pa fit
egit besta / vthan hwar och een pa ens annors
besta. Hwar och een ware sa til sinnes/ som
ock Lhnstus lesus war: Hwilken an ta/ hanwar l Gudz stapelse/ recknade han icke för rooff
Gudhi,amlqk wara: Vthan förnedrade sigh/
tagandes pa stgh en tienares stapelse/ och wart
lijka som en annor Menmstla/ och i ckhäfworftlnnen som en Mennlssia/ ödmiukave sighsielff/
wardt lydlgh in tll döden/ ja/ tll korsens Dödhderföre hafwer och GudH förhögt honom/ och

2i gis-



giswit honsm et nampn/det öfwer all nampn ar
at t lesu Nampn ffola sigh bö/a all kna/ deras
somtHlmmelen/pa lordenne/och vnder lor-
denneäw/och alla tungor ffola bekenna at )e--sus Lhnstus clr Gudh fader tiläw.

Lbl. 9. v. >l. 12. 1;. ,4. /;. 24. 25. 26. 27. 28.
Men Chrifins ar kommen/ at han ffal wara öfwersiePrä,
fiertildet tilkommande geda genom el siörre och fulkombli-
gare Tabernakel/ del medh hcnder ickegiordl ar/ dcl ar/ det
icke sa bygdt ar: Icke Heller genom bocka blodh eller kalfwa
blodh/vlhan hanar genom fitt egit blodh ena reeso ingangen
pthi delHelga / och hafwer funnel een ewigh förlosningh Ty
hafwer blodh/ och bocka blod/ och firödd affa afftroone
Helgat the orcna/ til kötzligh reenheet: huru mykitjmecr stal
Christiblodh/ som hafwer sigh sielff obesmitlat/ genom den H.
andaGudi offrat/rena wärl samweet affoe döda gerningar/ til
at tienä lcffuandes Gudh. tzherfore ar han och nyia Testa-
Mentzens medlare. pa det de som kallade aro/Me fadcs ewp
ga arfzens löffte/ i tyalhmsdödhgickdercmellan/ «l förlos.
liing lfra de öfwemädclser/som vnder dcl förra Testamentet
woro. Ty Chrisius ar icke ingängen i det Helga / som medh
hender giottar/hwilket aren tffter sppn tll deljanWiga/ vi-
ehän in Uthi sielfwa Himmeten: pa det han stal nu waraj
Gudz asppn för ch> Icke at han stalj offra sigh sasom öft
werste Prasien gickhwartahrinvthl det helg, meoh annars
blodh: Eiies mastchan ffolet äffta lcjda affWcrldennes be-
gynnelse. Men nu pa werldennes enda lpcht/ar han en gang
vppenbarat genom sit egitoffcr/tilatborttagaspndenaOch
sasom McyMiomen ar forelagdt en gang döö/ men sedänDomen: Oä ar och Chrtsius ena reeso offral/ til al bortaga
fyängcn Måns SMer. Men m annan Mg stal hm

UM



lät<l see sigh vGm Spttd / dem som howm tii
saligheet-

c,p./c» Zy. MenkommerihogdeftaM'
ledna dagar/i hwllkom ) vplyste woren/och stodcn ensioot
lörningh i bedröfwclsen. Sakajtar ntt ic?e borl idra erosi soM
en sioor lsn hafwcr. Ty tolamodcl ar iderbchoff: pä dcl I
Magcn göra Gudz wilia/ och fa del som lofwatar. Tp annll
en IHlcn tijdh/ sa konzmer den son, komma lM och fördrötjer
icke. Mendenratfardtgc ffall leffuaaff trooli. Och hwll-
ken sigh vnwndrager/ han ffalicfe behaga mine Sial. MeN
wtj are icke the / som vndandwge tit forlappelse / vthan aff
dem som lroo ochftelsa Sialena.

och Bolielt.
Wllekomma til dagsens H. EwangeliliM octz

det i desse sipcker belrachta.
Predikatt

Pck then Söndagen i ftstaml.3,ecitztur uterch?2l«. öc LvanZel.
Och tmr han hade stgdt Lossangen.ett.

iin: öfwergäfwo alle Larmngarna honom och
fiydde.

Awad i denne vplasne förnambligem
hansmootsiändare och ficnder/dercmhafwerdm H. Ewangellsten t.uc« lalt l sitt cZp. v. z,. Zl. zz.Ta togh Issus lil sigh the loiff/ och sade llldemj Sh/ wtj saämvp til Jerusalem/och l«ng stol. fulsordal warda / som ffrlft

Mn awaffprophelcma omM"NNlstlonks Son.?p han Mosmranmawgp Hednlngom och begchb«s och jörswados cch
bespot-



bespoltäs'. Och sewn He hafwa hudfiengde honom/ ffolade
döda honomochmdie dagen ffal han vpsta igen.
Ll». ;z. v. 7. 8.9. Tahannepstochplagatwardt/läthanicke
vp fin mun. Sasom it tamb det lil siachtning ledes/och sasom
ilfaär/thetfilllaltlgerfsr sinom klippare/ochlaler lcke vpsin
mun. Men han artagen vthu ängefioch doom/ hookan vthtala
h ms ltjffzlengd ? Tp han ar börlrpckl/vthaffde leswandes land
<a hanför mins folckz misgerningarplagat war. Och han är
grafwen sasom the ogudachlige/ och säsom enrtjk: andoch
haningom orat giordt hadc/ est Heller nägoe swick vlhi Hans
mun war. «p.6;, v. i. 2. z. 4.;. Hoo ar den som ifran Edom
kommer medhfergat klader ifra Bazra / den sa beprydd ar l sin
klader/ ochgaarisinestoorakraffl? Isgardensom
heet larer/och aren Mestare till at hielpa. Hwi är ta linkla-
dnat farödh/ och tin klader sasom en wljnlrampares? Jagh
trampar wljnpresscn allena / och mgen aff folcken ar medh
migh/ jagh hafwcr trampat dem imine wrede/ochnedertwF
deldemimine grpmhcet: Theraffhafwerderas blodh liencft
Minklader/ och jagh hafwer besmitlat all min klavcr. Ty jligh
hafwer tagit migh enhemdadaghföre/ ahret till at förlossa ar
kommet. ?y jaghsagh migh ow/dch der war ingen hielpare/
ocjag war i försträkelsc ochlngen vppehölt mig/ vthan min arm
mojic hielpa migh/ ochmin wrcde vpprhölt migh.
? 2!. 4,. v.io. Och minwcn/ den jagh migh belrodde/ lhen
Mil bröd at/ lrsmpade migvnder föttema.

Eärdom
Lärom här aff/.ftnt wara/del Apostolenftger

i. kec. 4. v. 12.2a ls. Mmc tareste förvndrer e-
der lcke:pä denheeta/ somlder wedcrfars/ den ldcr
weocrfars at j ssolcn försöckte/mnda/saftm

lder



ider hende nagot M Vthan gladienshellcr/at,l
lHden medhShnsto: pa dct j och ftögdas wagen
vthi Hans herltghech vppenbarelse. Salige aren
I/om/förshnstlNampn stlil Nifwen försmad-
de: heriigheelenes och Gudzan-
de/hwtlaspa tderMar dembllfwer han försmädd/
mennariderbeprljstt.

Tacksaqelse och Bönen
Sasom vthi sorsia previkan Mr.

Wij welc komma til Dagsms H. Ewangelium/och
del i dejsa stpcker betrachta.

DerdcPrcdikatt.
Pa then fierde Sondagen i Fastan.

». plecgtia macutiua 6c or2tic» Oominic»
2. utelH; pzllion.öc^vgnZel.

Mn staran och Höfwtzmannen och lud: elc.
Km Wyhafwe sielswe hördt det aff hMs Mun.

Summapa oplasne författas i dcjsc Dawidz Ord:
?521. 69. V. 2.;. 4.5. Gudh hlelp Mlgh/ ty wam
gar alt m ti! min Siäl. lagh siunckcr ncdh i Diwp dyp/
der ingen boln vthi ar/ lagh ar kommen vlhi diup waln/
och fioden wil fördrenckia migh. lagh haswer ropal migh
trötlatt/ mm hals ar hees, spnct, förgas migh/ at lagh sa
lengc maste bijda effter min Gudh. The som migh vlhanstuld haalg/ aro fiereän lagh härenpa hnswudet hcfwer.

B M-



Mrdom.
Ndr. !V. V. 32.35.56. Mnkommer lhog/thesram-
ledna Dagar/ i hMlksm i vplyste woren/ och
stoden en stoor törnmg i bedröfwelsen. Sa ka-'
ster icke nu bort ldra som en stoor löön haftwer. B) tolamod ar lder behoff /pä del i ma-
gen göm Gudz witta/ och fa det som laswatar.

Tacksilqelse och Bsnen
Säsomvthi forstaprcdikan Mr.

wele komma tilßagstns H. Ewangelium
ochdclidejse sipcker belrachta.

Memptc Predckatt
Pa chen Fempte Söndagen i pastan.

!, R.ecit2tur prec»t!o m2tuting 6e Qratia vaminic«.

Mstodvp heela hoopen aff lhem ett.
Kn: 3Mn lesum öfwemntwardade han effttrds»ras wilia tll at korsfestas.

Summc, pZ opUsne författas i desseK- Bawivz Ord:
kikl. 2. Vi ~ 2. 3. Hwarföre wredM He3-

MNZMt,/ och Mm tali, sa



lördelme Mfa sigh vp/ och HerrarNa rädsiZ medh htwr
annan/ echoot Herran och Hans smorda. iät sönder-
Ma thcras boljor /ochkajia dewsb.md bort ifta o^.

rsa. 5). v. 5.2 a »u Men han ar strgat för
Wäm wifgemlngarstul/ och siaa/n for wara spndcr stul:
nepsien ligger vppä honsm/ pa det at wlj stulle Fridh haf,
wa/ och genom Hans Saar aro wlj heelade. Wlj gin-
go alle vthi wllfarelse sasom Faar/hwar och ecn sagh vppa
sin wagh: Mm HERren tasiade allcs wara Spnder vp,
pa honom- ?a han nepst och plagat war/lal han icke vp
sin mun.' Sssoni itt iamb det til siachlningh ledes/ och sä,som it Faar / det sttUa ltjgcr för sinom klippare/ och later
icke vp sin mun. Men han ar lagen vthur angest och doow/
hoo kan vthtala Hans lljffzlengd ? ?p han ar borlryckt /
vthaff de lcfwandes land/ tä han för mins Folcks misgcr-
Ningar plagal war. Och han ar begraffuen säsom de ogud-
achtige/ och Dover säsom en rljk: andoch han mgom orat
giorl hadc/ ep Heller nagol sweck vlhi Hans Mun war.
Men HE Rren wllle a!lsa° siä honom medh kranckheet.Nar han sit lljss til fluldoffer giswlt hafwer/ sa stall hanfä sadh och lenge lcffwa och HERrans ppfach stall VlhiHans hand framgang hafwa.

Nrdom
Lärom här aff/ sane wara / det Aposielensager: ~ 6. v. «. uzg, aä ,7. tu

Gudz MnmM ftyy sadant / faar effterratfardlgheelen / Gudhachtighetten/ eroon/
Kempa godh

B lrooms



troones Kämp/ fatta ewlNtterligjt LE/ til
hwilket tu ock kallad est/och bekent hafwer een
godh dekennelse för mäng wttne. lagh biuder
tigh för Gudht/ som all ting gtör lefwande/och
för Lhristo lEsu/ som onder konrio kilZrobe-
lygat hafwer en god bekennelse: attuhallerbo-
det obesmtttat/ ostraffeligh/ m til wars HER-res lEsu Ohristi vppenbarelse: Hwilka otz be-
tee stal i sin tlzdh chen allena wellige/
Konungen öfwer alla Kommgar/ och HER-
ren öfwer alla Herrar / den der allelm hafwer
odödeligheet/ den der boor vthi ie Llws/der m-
gen tilkomma kan / den mgen Mennlffm seedt
hafwer/ lcke Heller see kan t Honom ware ähra
och ewigt Rllke/ A M E N-

Tacksayelse och Bönen.
Sasom vlhi första predikan fiar.

Wele wlj komma lil Dagstns H. Ewangelium/
och det i dejse sipcker bclrachla.
Siette Prcdtkatt

PaLangfredagen.'


