




Kori,
Men nödig unberrättelse

För den som tänker bega

Den Heliga Rattwalden,
Som innehäller:

r. Själa-prof, hwarefter en människa lan pröft
wa och sinna sit själa-tillständ.

2. Underwisning om en sann omwändelse.
3. Huru en männiffa bör fiicka sig wid Nati«

wardens begaende, samt hwad Näd och Sa«
lighets-siaiter, hon för uti den samma.

4. Huru en bör uppföra sig, under
dageliga tillwäxandet i Näden; med bifogads
korla Hjertesuckningar eller Böner.
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i:sta Slycket.

SjHla-prof, hworefter en männistä lon p t!f<wa och finn» sit Sjnlatilständ.

människan sig sjetf, vch äte sä
af det brödet och dricke af den kalken, är
Guds Andes alfwarliga befallmng, owilkorliga
förbehäll, kraftiga tilsagelse til alla dem, som wil-
ja begä den heliga Nattwarden. i Cor. 11:23.
"Ty den, som owärdeliga äler och dricker, han
öter och dricker sig sjetfwom domen, och blifwer
saker pä HErrans tekamen vch Blod." l Cor.
11:29,27. Det är, han blifwer afGuds rätt«

färdighet dömd och ansedd, som hade han med
ludas sörrädt, med skaran fängslat med Pilato,
dömd, med luda-folket hädät, med krigsknek-
larne lörnekrönt, hudflängt, korUäst och dödat
Frälsaren; som hade han lrampat hwar droppa
af Hans blod under sinä fötler.

Ty den owärdeliga gär Hartit, han fär «n
fördubblad syndastuld, blifwer dubbelt
fräckare och swärare at omwända / än han wae
förut; salan fär ock dubbel wagt med honom.

Ty mänge, jag fruklar, större delen, rusa
dit, utan at besinna den wigtiga gäng de gä,
det siora bord de trada fram til.

Ty mänge gä dit utan minsta pröftvande,
med et falski hopp, sräcke och fakre, med den för«
dömmeliga tankan, at de fä syndernas förläklse
hwar gäng de infinna sig där, och likasom r2t«
ttzhet at synda pä ny räkning, och bettla «^
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en ny NattwardSgäng; at det fordraö icke mer
til salighel, än et fiitigt Natlwardens begäende,
iakttagande af den ulwärtes Gudstjensten, och at
de sluteligen fä Nattwarden pä sit ytlersta.

Ty mängen tänker sig wara wärdig och wäl
beredd, för det han läst mänga böner, antingen
en sjelfgjord änger öfwer sinä synder, twingat ut-
ur sinä ögon nägra tärar, afhäller sig ifrän ut-
wärles synder nägra dagar före och efter Natt-
warden.

Ty den som wärdeliga begär Nattwarden,
han för alt hwad lesus förwärfwat, nägonsin
kan gifwa, Nattwarden medförer. Han fär sör-
säkran om lEsu näd, pant pä lesu kärlek, witz-
het om det ewiga lifwet. Han blifwer siyrkt i
«on, upeldad i kärleken, benägen til det goda.

Huru skal du nu pröfwa dig? Jo; försök
big sjelf, om du än är i tron. 2 Cor. i3: 5.
Om du icke är omwänd och hafwer en lefwande
lro, sä är du owärdig, "ty utom trona är omö-
jeligt at töckas Gudi." Ebr. «: 6. Men hafwer
du en lefwande tro, sä är du wärdig, om din lro
ör aldrig sä liten och swag; "ty den rökande we-
ken skal Frälsaren icke utsläcka, och den förbrä»
kade rön skal Han icke sönderbryta." Esa. 42: 2.
utan twärtom stal Han upelda den rykande we-
len, och förbinda den sönderbräkade rön.

Wil du nu lveta om du är olrogen eller
lrogen, ditt själa-tilständ, pä hwad wis du är
stadd; sä gif akt pä följande:

Hafwer du aldrig nägon gäng waritalfwar-
Ngest rörd af GM ord, kraftigt fattad af Guds
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Anda; sä at deraf fölgt en hjertelig förändring,
en öfwergäng frän satan och synden til lEsum,
et nytt wäsende i Christo lEsu; sä är du än-
nu icke omwänd.

Hafwer du intet wid detta tillständet, med
lefwande ögon sett ditt djupa elände/ at du af
dig sjelf war en förlorad syndare, siadd under
djäfwulens wäld, fattig och utom all egen rätt-
färdighet, alt egit godt; grämde intet detta dig
hjerteligen sä, "alt dina synder gingo öfwer ditt
hufwud, som en tung börda woro de dig för swä-
ra wordne;" Ps. 38: 5. Flydde du intet til
lEsum meden efter näd rätt förlägen själ; blef
Han intet ifrän den stund ditt alt för ewig tid;
Hans lefwerne ditt eflerdöme; du en hel annan
männistä; sä är du ännu icke omwänd.

Hafwer du osta warit rörd af Guds ord,
men aldrig förändrad; sä är du ännu icke omwänd.

Hafwer du wäl til en del sett ditt elände,
fällt tärar deröfwer, haft fiygtiga begär efter le-sum, men ej länt och undergätt det förr nämnt
är; sä är du ännu icke omwänd.

Wärderar du intet lEsu näd framför alt
i himlen och pä jorden; är intet ditt andeliga
och ewiga wäl hufwudsaken af alt ditt lif; sä är
du ännu icke omwänd.

Är du den samme syndare nu som förr;
eller hafwer du samma härda, tröga och kalla
hjerta; sä är du ännu icke omwänd.

Omwandelsen är et sä märkeligt werk, och
medsörer en sä kän « och synbar förändring, at
det wäl märkeS, när den stedt och sier.
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Men hafwer Guds Ande kraftigt fätt fatta
ditt hjerta; werka i big en grundelig känsla af
ditt usla, arma och jämmerfulla lilständ; en
sorg deröfwer efter Guds sinne; "at det waritin-
let helbrägda pä din kropp, för Guds hot siull;
ingen frid i dina ben, för dina synders siull;"
Ps. 2g: 4. föra dig lil lesum, med en efter näd
och hjelp högeligen hungrande och trangtande själ;
hafwer detta begaret fätt förändra ditt sinne och
hjerta, göra dig lEsu wilja undergifwen, up-
wacka hos dig lust lil det goda och hat til
det onda; ör du ännu i dag, en pä alt egit
godt och röttfördighet fattig, men efter lEsu näd
rält längtande själ; sä ar du omwänd.

När du gär in i ditt hjerta och pröfwar
det, ör ditt hufwud-begar och siörsta äsiundan ef-
ter lEsum; din förnamsia omsorg och wigtiga-
sie föremäl, alt winna lEsu näd; lycker du, det
du aldrig kan blifwa rätt tilfridstäld, nöjd eNer
glad, förrön du bliswer saker uppä densamma;
sä är du omwänd och hafwer tro, fastan du icke
lommit til witzhet i näden, ulan drages med
mvcken twekan om syndernas förlälelse och IE«sn näd.

Om din tro eller förtrösian, huru swag den
wara mä, intet ör bygd med wilkor pä lesum,
om du gör det eller dtt goda, styr den eller den
fynden, ulan owilkorligen grundad pä lesu näd;
sä ör du omwänd. Ty den lefwande trones art
öe, at, utan afseende pii nögot egit, endast siö-
dja lm pö lEsum och HanS förtjenst.

Vlstav du Issumz sss ör du omwänd/ haf»
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hafwer lif i Christo och Honsm i ditt hjerta, ft
loh. «4: »3.

När det upstiger nägot ondt i dttt hjerta,
känner du en sirid deremot, och fkyr du syuden
af kärlek til lEsum; sä Hr du «mwänd.

Kan du af hjerlat säga: "jag söker lEsu»
"med all fiit, och har till Honom all min lit,
"jag siräswar siädft komma dit, der jag för ft
"HanS anlet blidz" (Sw. Psß. N:o ,9.) stsr du omwänd.

Är du itke onnvind; sä upskjnt inlet Kgna«
blick din omwändelse; ty du är hwart ögnablick
osäker för döden; ly imellän en oomwänd syn-
dare och en fördömd, som ligger redan i helswe-
let, är ingen mer stilnad, ön blott döden; ty
lEsus wäntar hwart ögnMick pH dig, och lan
du wilja, at lesuS stal wänta nägot ögnablis
sörgäfweö?

Bön f3, en sjil, s«» sr e««s pli h««» »«,

h»« 2r Kadd.
«HErre lEsn! sow hafwer tttitbinda sir Dis

"ögon, p» bet Du sknlle sölwärfwa Dig ritt at op»
"na minä, wisa mig mit själalilMnd! Eem banat
"wigen lil lifwet för mig, «ed mättga blodiga ste,
"til dm grymmasie död, wis» mig pä hwab wäg j«M
"är stadb! För all den tarlel, Du hyser for wig ar»
"me syndare nti Ditt larlelssulla hjerta, lär chig rllt
"k2nna mit hjerta! För den bittra död. Du lidit
"för mig, om jag sr död i spnben, wisa Nig det
"genast. Gif mig, genon» «n sau» omwäz,! elst, lif
"nti Dig i tib vch i «wi^het! Hör mist HEne IG.
«ft! Dlt ar»« Ui» cch Z> VV«°"
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2dra Stycket.
' Unberwisning til en sann «mwänbelse.
7. Fordras til en sann omwändelse, en rätt

känsla af ditt elände, at du icke allenast ser,
«tan pä et lefwande sält känner och förnimmer,
at du uti närwarande tilständ ar förtappad, pH
breda wägen, at du ar grundlöst fördärfwad,
alt ditt wäsende och företagande är synd, at du
ör en oren, naken och eländig syndare.

Utan en sadan känsla af ditt elände, kan
du ej blifwa omwänd; ty "lEsus är icke kom-
"men at upsöka och frälsa andra, än dem som
"förtappade äro. !uc. 19: I°. Det är de, som
lönna och erkänna sig för säbana. Sä länge
du ej finner at du gär pä förtappelsens breda wäg,
kan Guds Anda ej fa dig at wända twärlom til
den smala lifsens; sä länge du ej länner ditt
djupa fördärf, blifwer lEsus ej rätt wiglig för
dig, som endast kan uprätla dig derutur; sä län-
ge du ej känner din andeliga fattigdom, blifwer
du ej, som en arm syndare, rätt förlägen om
lEsu nädes owörderliga rikedomar.

Men frän en sädan syndakönsla, siker sa-
lan at afhälla dig, som ser at han dermed säk-

rast hindrar din omwändelse; och wil komma dig
M den tankan, at denna känslan är en satans
frestelse, som wil förleda dig, til misitröstanbch förtwiflan.

At ärkänna sig för syndare, wilja alle;
men känna sig förlorade, göra fä.

H. FordraS lil en sann omwändelse, snger
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öfwer synden, at du hjerteligen sörjer öfwer di»
na synder, och det sä, at ingen sorg öfwer jor-
diskt, ehwad det wara mä, kan wara sä kanbar,
som sorgen öfwer dina synder och usla själa-til-
siänd; sä at du hjerteligen utbrister i denna kla-
gan: "När jag med alfwar taker pä, hur illa
"jag har lefwat; da börjar hjertat i mig slä,
"och blir med ängst bewefwat, det warder tungt
"och swärt som sten, och lemnar uki minä ben,
"alsingen frid och styrka. Sw> Ps. B. 255: 4.
Härwid markes, at ingen kan sälta ut nagot wi§t
mätt af änger; ty om hjertat är Hart, mycket
benägit til och inwefwat uti werldS-kärlek och
syndiga lustar, sä blifwer ängren swär och läng-sam; men är hjertat böjeligt och Guds Anda
undergifwit, sä blifwer ängren kortare och min-
dre. Äfwen, at sä länge du icke flytt til lE-sum, och synden bliswit dig bitter, sä hafwer din
änger inlet werkat ändamälet, om du an sörgt
aldrig sä mycket; men dä du fiylt til lEsum«
och synden blifwit dig förhatelig, sä hafwer din
änger warit sior nog, och gjorl alt. hwarlil hanär nyltig.

2. Fordras til en sann omwändelse, et alf-
warligt hat til synden, at du anser synden för
din werste fiende, frän hwilken du högeligen ä-
stundar blifwa befriad, et ondt, frän hwilket du
innerligen suckar at blifwa förlostad.

Det 4de som fordras til en sann omwän-
delse, är fiyglen til lEsum, i samma ögnablick,
du finner dig wara en arm och förlorad synda-
rez derföre fiy til Frälsaren, sä synbig, st oren,,
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sä förtappat» du är; ty Han haftver lofwat, "at
"den til Honom kommer, den kastar han intet
"ut. loh. 6: 3?. Det är, sä syndig, oren, usel
vch eländig, som du kommer til Honom; st för-
kastar Han dig icke, utan du är wälkommen.

Fly lil Honom, sadan som du är; ty Han
förläter inga andra deras synder, än dem, som
komma til Honom i alt sit synda-eleNde; Han
renar inga andra i sit blod, än dem, som kom-
ma orena; Han helar inga andra, än dem, som
komma sarade; Han kläder inga andra i fin skö-
na rättfärdighels sirud, än dem, som komma
nakna; Han gifwer inga andra sinä nädeS stat-
ter, än dem, som komma rätt andeligen falliga
till Honom.

Fly sädan, som du är, til lEsum; ty om
du skal wanta' lils du, ester din egen tanka,
blifwer nägot förbättrad, nägot stickelig til nä-
den, sä kommer du aldrig til näden; ty alt ditt
egit galler inlet hos lEsum.

Fly sä owärdig du är til lEsum; ly det
wore intet näd, om du wore wärd nägot; men
nu är det näd för det, at alt sier twärt emot
hwad du är wärd; ty du är wärd at lida, men
blifwer förskonad; du är wärd at förbannas,
men blifwer wälsignad; du är wärd at fördöm»
mas, men blifwer salig; du är wärd alt ondt,
men fär alt godt.

Fly til lEsum, fast du inlet förtjenl; ty
der gäller helt och Hällit näd, men inlet det min-
sia din förtjenst, och Han gör med dig twärt e,
mol hwad du förtjenat; ly du haftver förljent «t

10



försijulas, men du emottages; du hafwer för«
tjent at hatas, men lEsus alftar dig; du haf-wer förtjent intet, men du fär alt.

Fly til lEsum; ty du behöfwer intet län-
ge tigga och be om hjelp, innan du blifwcr hul-
pen; pä fdrsta alfwarliga bön, blifwer du höld.
Publicanen bad allenast: Gud miskunda dig öf-
wer mig syndare.' och han gick rättfardigad hemi sit hus.

Fly til lEsum; ly han wil tusende resor
heldre hjelpa dig, än du wil blifwa hulpen; e-
motlaga dig, ön du wil komma; förlcita dig,
ön du wil haflva förlätelse; gifwa dig näd, än
du wil hafwa näd.

Fly til lEsum med en hjertelig äträ, als-
warligt begär efter Honom och HanS näd, en
innerlig bhn om Hans förbarmande; sä att fän-
gens ästundan at blifwa löst utur bojorna äo
ringa emot din, at genom lEsum blifwa löst ut-
ur syndsens och förtappelsens bojor; at den hung-
rigas äträ ör liten emot din hunger och törst ef-
ter lEsum och Hans rättfardighet; at den sju-
kas lust efter at äterfä sin halsa ar swag emot
din, at fä lif och hälsa i lEsu blod och sär;
sä at du mcd Dawid kan saga: "För dig ar alt
mit begär, och min suckan' ar dig intet fördold )

Pf. 38: i«. sä at den som ör dömd til döden,
men kan bedja sig derifrän, ej sä innerligen be-
der om at fä lefwa, som du, at blifwa uprätlad
vtur din andeliga död, och fä lif i Chrisio lesu.

Om nu ditt begär efter lEsum blifwit sö
«lfwarligt, at du framför alt, s himmeten och
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pä jorden, tränglar efter lEsum och Hans näd,
aldrig kan blifwa nöjd eller tilfridsstald förr, än
du blifwer wist om den samma; sä är du pä nytt
södd, hafwer en leswande tro, dine synder big
förlätne, lEsus dig nädig, bor uli din själ,
Hans förtjenst dig tilhörig, dör du frän den stun-
den salig; ty lEsus säger sjelf: "ske dig som
du wil, eller begärar. Matth. 15: 18. Du wil
hafwa förlätelse, du hafwer förlätelse, du wil haf-
wa näd, du hafwer näd. I Ps. 91: 14. "Han
begärer mig; ty wil jag uthjelpa honom." Du be-
gärar, at lEsus <Aal frälsa dig ifrän dina syn-
der, uprätta dig utur ditt elände, det gör Han
ockfä. I Matth. 6: 8. "Den som söker, han fin-
ner." Du söker lEsum och Hans näd, du stal
ocksä sinna den.

Men stadna icke wid begäret, utan laga at
Guds Ande för werka uti dig en fast förtröstan
uppä, at dina synder äro dig förlätne, lEsus
dig nädig, saligheten ditt arf, och at inlel gifwes
i himmeten och pä jorden, som du kan wara wis-sare uppä, än det; ly sä wistt, som lEsus lidit
och dödt för dina synder; sä wisit äro de förlät-
ne, derföre säger Han sjelf: "Mig hafwer du ar-
"bete gjortidina synder, och mödo uti dina mitz»
"gärningar; men jag utstryker dina öfwerträdelser
"för minä skull, och kommer dina synder intet
"ihog. Esa. 42: 24, 25. Ty sä witzt, som det
icke sinnes hos Frälsaren annat än näd, är han
dig nädig; "Ty bärgen siola wäl wika, högar-
"na falla; men lEsu näd stal icke wika ifrän
"dig, och Hans fridsförbund icke falla. Esa. 54:
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"10. Ty lEsus fom alskade dig, och gaf sig
"sjelf ut för dig, (Gal. 2: 22) Han lefwer altid
"för dig." Ebr. ?: 25. lefwer i salighet för at
göra dig salig, i himmelen för at föra dig dit.

5. Detta begäret efter lEsum och Hans
nad, som förut nämnt är, föder af sig et nytt

wasende i Christo lEsu, som är det femte som
fordraS til en sann omwändelse; sä at du blis-
wer ny til din inwärtes männistä; ditt förmör-
kade tilständ blir uplyst; ditt kalla hjerla brin-
nande; din wilja lEsu wllja undergifwen; du

fär en innerlig lust til det goda, afsky för det
onda: Ny til den utwärtes människan; din bön
blifwer andäktig; din Gudstjenst utan skrymtan;
din wandel helig; ditt efterdöme upmuntrande;
"ty hwar nu nägor är i Christo, sö är han et
"nytt krealur; det gamla är förgänget: si! all
"ting aro ny worden. 2 Cor. 5: 17. Men j ären
"icke költslige, utan andelige: om Guds Ande
"annars bor i eder; ty hwilken icke hafwer Chri-
"sti Anda, han hörer icke Honom til. Rom. g: 9.

Hjertesuck om en sann omwöndelsc
"HErre lEsu, du gode Herdt! För all den

"barmhertighet och ömhel Du hyser för mig, Ditt
"förlorade far, för mig til rätta > För all den gra,
"melse, med hwilken Du säg minä synder under Ditt
'bittra libande, lär mig rätt konna mit
<'och detz wedelsiyggelighet.' För den angesl Du ut«
"siod för minä synder, dä Du i Gethsemone badade
"uti tarar och blod, «verka i mig en sann anger of»
l'wer dem, en sorg efter Ditt sinne! För Din helig»
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»'htts skull, «verka i mig et ralt hat til synden! För
"det outsägeliga begär Du hade efter at frälsa mig,
''under Ditt djupa lidande pä korret, och hafwer än
"i dag, werka uti mig et hjertcligt begär efter Dig
''och Dii, näd! För den trohet Du hysi emot mig i
"döden, upwäck uti mig en lefwande tro! För Din
"ewiga kärlck/ Din mandoms annamelse, hwart sieg
"Du wandrat omkring för mig uti werlden, för ditt
"djupa själa.ängesi, för Ditt fängslande, anklagande,
"dömmande, törnekröning, hudfiängning, Ditt bittra
"lidande och swära död, föd mig nu pa nytt! förlät
"mig nu alla minä synder / rena mig i Ditt blod,
"tläd mig i Din rättfärdighet, lef Du i Mig och lät
"mig fä lefwa uti Dig, war mig nadelig, lät hela
"Din förtjenst och försoning wara mig tilhörig, ewigt
"gagna mig! Lat mig blifwa Guds barn, Din brud,
"den Helige Andes tempel! Lat mig blifwa brinnan»
"de i tarleke», iftig i bönen, en ny männistä i alt
"mit wasende! Lat Din Ande uplnsa, rena och werka
"uci mig all god werk! Lät mig framhärda i tet god»
"in til ändan / och dä krönas med lifsens Krona! Du!
"som heldre wil gifwa/ än jag bedja/ hör min bött»
"Amen!..

Zdje Styckst.
Huru en monnista bbr slicka sig wib den he^

li«a Nottwarben, och hwad n3b «ch s«li«-
hets-slatter, bon fiir «ti den samma-
Finner du as själa-profwet, at du är om«

wänd och hafwer en lefwande lro; sH är du, sonl
jag reban nämnt, om din lro är aldrig sä swag,
en wärdig Nattwardsgäst: afhäll dig dä icke i-
sriin Naliwarden, ulan siynda dig dij. läl det
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icke afhälla dig att du är swag i trona; ty du
gär icke M Nattwarden för at wisa Frälsaren,
huru stark du är, utan för at blifwa siark i lrona.

!ät intet det afhälla dig, at din körlek är
lilen; ty du gär intet lil Nattwarden för at wisa
Frälsaren huru stor din kärlek är, utan för det,
at Frälsaren sial göra dig brinnande i lärleken.

lät intet din tröghet lil det goda afhälla
dig; ty du gär intet til Nattwarden för at wisa
Frälsaren hwad willig du är, ulan för at Fräl-saren stal göra dig willig och benägen til alt godt.

iät intet det afhälla dig, at du af den al-
tw »idhHngande synden dageligen felar och bry-
t«r, ty du gär intet til Nattwarden för det, at
b» stal »isa Frälsaren at du är utan fel och
brlster, ulan sir det, at Frälsaren med sit blod
«wigt stal rena dig ifrän alla dina fel, ewigt
strläta alla dina synder.

lät intet det afhälla dig, at du anfäktas,
huru grufweligen benna anfäktningen än mä wa-
»a; ty du gär icke til Nattwarden för at wisa
Frälsaren at du hafwer segrat, utan för det,
at du stal fä krafter til at segra öfwer alla di-
na andeliga fiender och alt ondl.

ttt intet nägot afhälla dig ifrän Nattwar-
den; ty kom ihog dest längre du fasiar, desi me-
«a matlas och strswagaS din kropp; desi längre
du gor imellän at du gär til lEsu bord, desi
swagare bliftver din tto, dilt andeliga lif, din
imvirteS männistä; desi längre du ir ifrän el«
den, dch mer ftyser du; desi längre du gdr imel<
lan du gär til lEsu ttrleks-mMd, detz kalla-
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re blifwer ditt hjerta. Gack fiitigt til Nattware
den; ty ju oftare du gär dit; ju siarkare blifwer
ditt andeliga lif, din tro, din kärlek, din in»
wärles männistä '").

Finner du af själa - profwet, at du icke är
omwänd; sä lät i lesu namn, och för din själs
cwiga wäl, Guds Ande werka hos dig en sann
omwändelse, sadan som jag wisat dig uli andra
stycket; och dä du kömmit til det alfwarliga be-
gäret efter lEsu näd, som jag der nämnt, sä
insin dig genasi wid den heliga Natlwarden; ty
du är wärdig, du är dä wälkommen.

lät intet det afhälla dig ifrän Natlwarden,
at du är en sior syndare; ty lEsus ingär
tel uti ditt hjerta, för at i wrede se huru sior
syndare du är; utan för at i näde förläta alla
dina synder.

!äl intet det afhätta dig ifrän Natlwarden,
at du är usel, oren, särad och fattig; ty lEsuS
ingär icke i ditt hjerta för at i wrede se hwad

usel

<) I börlan »f Ny» Testomentets tib, pl«'g«de de Chriss,»,
under förfllielserna, dayligen annamma den KeliZa Natt,
«arden, °ch sedän hwar Sondllq. Den saliga Lutherushar nemenligen, hwar fiortonde dag, nyttj»t dett» Heli,
ga Sacrgmmtet Den lärde och Andelige Mannen, Dn,
etvr Kleronymus Weller, drukade det samma merendels»ar m<>!i<>d. Orden ur Nattwardiloten, De siora Sa,
ligheter, som finnai i Natt«»lden,

Detzutom «r detta «t sei uti Baelters Hyll«,Ce«,
> momer °m FoM Chlisin«s N«tt«a,dig3ng «ch f«ml.

Vissop Win<,3rdi Fl«t«l til Stulms Bttlattelser folN«tt»a»d« gisttt.
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ustl du är, utan at i näde uprätta dig utur all
din uselhet; icke för at se huru oren du är, utan
för at rena dig uti sit blod; icke för at se huru
särad du är, utan för at hela dina synda-sär;
icke för at förkasta dig för din fattigdom, utan
at gifwa dig alla sinä nädes rikedomar. Ty
lEsu hjerta wid Näda-bordet är sädant, at den
störsie syndaren wil Han sörst uprätta, den ore-
naste wil Han först rena, den mäst särade wil
Han först hela, den fattigaste wil han först be-
gäfwa, dä man med et efter näd rätt förlägit
hjerta anhäller derom.

Wit» Afllsningen i akttnget du:
t. At da du är i det själa-tilständ, soni

liämnt är, blifwa alla dina synder dig sä wisit
förlälne, som hörde du det ej af tärarens, utan
af lEsu egen mun, och at du anser lärarens
förlätelse, som lEsu förlätelse, emedan han stär i
ZEsu sialle, och at du däfrän densiunden söker,
emot alla twifians inkasi, lefwa och dö i den
tron, at sä wistt som lEsu blod runnit, hafwet
Han ock med sit blod ulplanat för ewig tid alla
dina synder; sä witzt som lEsus lidit och dödt,
hafwer Han genom sit lidande och död til ewig
tid försonät alla dina synder. Men om du är
en oomwänd syndare, kan icke Frälsaren sjelf,
huru gerna Han wille, ej eller iäraren i Hans
lälls, förläta dig nägon synd.

2. At du af hiertat tackar Frälsaren fbt
dwa synders förlätelse, och beder honom »m näd,

B
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äi taga dig til wara för synder, och at fram«
härda i trone intil ändan.

3. At du fast föresätter dig, aldrig genom
upsäteliga synder samla öfwer dig nagon ny syn-
dasiuld, eller besiäcka din stöna Btöllöps-klädnad.

Wid sjelfwa Natlwardens begäen-
de iakttag fötjande: i. At du genom in-
tet dit egit, ingen din egen ätgard pä minsta
sätt är wärdig til Nattwarden; utan at det en-
dast är Frälsaren, som gör dig wärdig, och
at Han af sin oändeliga kärlek och näd förlla-
rar dig wärdig, til alla sinä nädes skatter, och
ot Han genom sit lidande och död förwärfwat
dig rätt dertil.

2. At du icke bör gä försiräckt eller bedröft
wad til Nattwarden; ty Frälsaren säger sjelf i
"Edart hjerta ware icke bedröfwadt, ej Heller rä-
dens. loh. 14: 27. Du behöfwer icke förskräc-
taS eller sorja; ty du gör icke lil din siende,
«lan bästa wan, som heldre wil taga emot dig
an du wil komma; mera wäntat pä dig, än du
Pä Honom. Nattwarden är en Evangelisk glä-
dje-mällid, hufwudsumman af alt Evangelisit;
sä witzt som Evangelium är et gladt bodskap,
patzar icke förfkrackelse och sorg derstädeS.

3. At hwar gäng du gär til den heliga
Nattwarden, du pä et sä liftigt sätt föreställer
dig lEsu lidande och död, som säge du Honom
i det samma med egna ögon, lida och dö för
big; ty Frälsaren säger sjelf til alla dem, som
begä Hans Nattward: "görer det til min ä-
Minne lse. luc. 22: 19. Du öter j« dä den
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som blef särad för dig; du bör ju pä«

minna dig, hwad Han ulsiod dä Han blef sä-
rad. Du dricker ju det blodet, som runnit för
dig; du bör ju erindra dig hwad Fralsaren led
da det rän. Genom denna föreställningen blif-
wer tron styrkt; ty du ser, at alt hwad lEsuS
lidit, länder dig til nylta: blifwer kärleken up-
eldad; ty du ser huru oändeligt lEsus älska-
de dig , dä han led sä mycket för dig: blifwer
synden dig förhatelig; ty du ser huru mycket honkostat lEsum at försonä.

4. At du, sä mycket nägonsin möjeligtär>
afhäller dig ifran alla werdsliga göromäl, slär
bort alla werldsliga tänkar, ochi det stället häl-
ter dilt hjerta och dinä tankar lit Fralsaren; ät
du ar ifrig i bönen^

5. Ät du gär med alfwar in uti ditt hjer-
ta, och ransakar hwad ondt ännu läder wid dig,
af otro, af kallsinnighet, af tröghet, af dagetiga
fel och brister, och at du med alfwar söker ui-
ränsa det, och beder Fralsaren om näd i Nall-
warden dertil.

6. At Fralsaren heldre wil inga utl dilt
hjerta, än du wil hafwa Honom dit, at Hän
icke ingär til dig för at görä dig et kort
ulan för at blifwa ewinnerliga när dig > til in-
gen annan ända, än at gifwä dig sig sjelf/
Med hela sin förtjenst, dig til ewig egendom> dig
iil ewig salighet.

7. At desi närmare det lider ttl at du skat
emottaga Nallwarden, desi mera uplyfter du dig
iftän alt Misit til Frälsaren/ i i kärlek,



i bön, t frimodighet, i bctraktande af de storA
nädej?atter, du skal emotlaga och ewigt begäs-
was med.

Under Nattwardens begäende märk widare':
At satan ofta plägar ansalla själar med allehan-
da för at minfka deras andakt wid Natt-
warden, deras nytta af den samma; men wet,
satan mä ansalla med hwad försmädeliga och twif-
welaktiga tankar han wil, med alt möjeligt ondl;
sä är ändock lEsu näd och kärlek sä stor, at du
är lika wärdig til Nattwarden; fär lika sä stoc
näd i hafwer lika stor nytta af den
samma.

Mark, efter Nattwarden plägar osta
hända, at salan anfaller fjälar med den tankan,
at de warit owardige wid Honom, ibland annat
öfwen för det, at de icke straxt känna dett fröjd
och styrka af Nattwarden, som de wäntat; men
wet, dä du gätt lil Nattwarden, i det sjala-lil-
siänd, som jag i början af detta stycket wisat dig,
at du bör göra; sä mä satan säga hwad han wil.
la, om det wore möjeligt, at alla änglar sade,
at du hafwer warit owärdig; sä hafwer du ändock
warit wärdig, sä witzt som Guds ord är sanning
och lEsus din Frälsare. Han hafwer stora och
wisa orsaker, hwarföre Han icke straxt läter dig
kanna fröjd och styrka af Nattwarden, ibland
annat, at du icke stal hanga wid blolta kännin-
gar; men Frälsaren skal i sinom tid, läla dig sä
bäde fröjd och styrka i ymnigaste mält, af sinNatlward.

Hwad stor näd wederfares. icke dig utj Natl,
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warden? Stor nöd war, at Fralsaren i öknen
spisade Israels Barn med bröd as himmeten, och
gaf dem watten utur hällebärgel at dricka; men
siörre näd, at Frälsaren i Natlwarden spisar dig
med sin lekamen, det rätta himla-brödet, och gif-
wer dig sit Blod utur sin Sär at dricka. Stor
näd, at Johannes wid Nattwarden fick ligga in-
til lEsu brösi; men siörre näd, at du uti Nat-
warden sär lEsum uti ditt bröst och hjerta.
Stor näd, at synderskan fick twätta lEsu föt«
ter med sinä tärar; men siörre at lesus i Nal-
warden lwättar ditt hjerta med sit Blod.

Nllden, nyttan och saligheten, som du flr utaf
Natt>»»rden, ar foljande-

i. Dä du annamar brödet, remnar himme-
ten, öpnas ditt hjerta, stiger Fralsaren ned uti
din själ. Dn du sätter din mun tilKalken, sät-
ter du med det samma din tros mun intil lE-su öpnade sär, dricker Hans Blad utur dem, din
själ til rening, wederqwickelse och salighet.

2. Seban du ätit lEsu iekamen, och druc-
kit Hans Blod, sä lefwer du icke mer dig sjelf,
uian endast din Frälsare, det saligaste lif; som
grenen endast lefwer af och,uti tradet, lefwer du
endast af och uti din Frälsare. "Den som äter
mil kött och dricker min blod, han blifwer i Mig
och Jaa. i honom", försäkrar Frälsaren i loh.
6: 56. Brödet ochWinet, som du äter och dric-
ker , förenar sig intet sä närä med din kropp
som lEsu iekamen och Blod pä et andeligl wiS
wed din själ.
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3. Hela lEs« förtjenst, alt hwad lEsus.
hafwer lidit, utfört fränsin mandoms annamelse,
til sin himmelsfard, blifwer dig tilhörigt. Dä
du äter lEsu, tekamen; sä alt hwad lEsus ut-
siätt och förtjent, dä Hans tekamen blef särad,
alt det lif och hälsa, som finnes i lEsu sär,
blifwer ditt. Dä du dricker lEsu Blod; sä alt
hwad lEsus lidit och förwarfwat, dä HanS blod
rann, all den kraft, som finneS i Hans blod til
fdrsoning, til rening, til näd, til salighet, gag-
nar dig ewigt. Den lydnad som Fralsaren wi-
sade Fadren in i döden warder hig tilraknad;
den lagens förbannelse, Han känt under sit bit-
tra lidande, länder dig til ewig walsignelse; Hans.
rättfärdighet blifwer din kladnad, HanS helighet
din prydnad, Hans fullkomlighet din fullkomlighet.

4. Du fär dä witzhet om alla dina synders,
förlätelse, om hina synder an wore aldrig sä män-
ga och Stora. Kan du begära större witzhetuppo, at dina synder äro förlätne och glömde,,
än när du äter lEsu tekamen, som blifwit sä-
rad och offrad til en försoning för dina synder;
dricker lEsu Blod, som runnit för at utpläna.
dem? Den borttagne mannen och synderskan,som lägo för lEsu fötter woro witze uppä, at
deras synder woro förlätne, dä de hörde Frälsa-
ren sjelf förkunna dem det; men hwad mera witz
bör du wara, som uti afiösningen icke allenast
hört Frälsaren lilsäga dig förlätelse, utan i Nalt-
warden fätt qwillo pä hela din syndastuld, skrif<
wit med lEsu egit Blod, med HanS fem Sär
M insegel derunder. Du blifwer dä sä fri frM
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fynd som Frälsaren sjelf, hwars rättfardighet du
stlädt dig, sä ren som Hans Blod, som renat
dig; "du wet, om dina synder woro blod-röda,
skola de wara snö-hwita; om de woro som en ro-
senfärga, skola de twck wara som en ull. Esa. i:

5. Du för da den största wihhet om lEsu
näd och kärlek, du blifwer dä sä witz om lEsu
näd, som hade Fralsaren, när Han war pä kor->
set, räkt dig sin blodiga hand derpä, at Han
war dig nädig; ty med samma hand, som dä
blef genombärqd, gifwep Han dig i Nattwarden
trones handslag uppä, "at med ewig näd skal
Han sörbarma sig öfwer dig." Esa. 54: 8. le-sus kan icke gifwa hig siörre bewis pä sin kär-
lek , an när Han gifwer bort sig sjelf Hell och
Hällit til dig. Stor kärlek, at föräldrar föda
sinä barn och osta taga betan utur sin egen mun
och gifwa dem; men siörre kärlek, at Frälsaren
söder sinä barn med sig sjelfwan. Stor kärlek,
at Gud af en jord-klimp sfapade människan til sit
beläte; men siörre käplek, at Han spisar en arm
jord-klimp med sig sjelfwan, gifwer bort sig hel

och hällen til et armt och syndigt stoft.
6. Du blifwer helbregda frän alla dina

själakrqnkheter. Kunna lekamliga läkemedel bo-
la lekgmliga sjukdomar; hwad mera kan lEsu
lekamen och blod, de himmelska läkedomarna bo«
ta alla själeneS krankheter? Kunde Frälsaren med
et enda ord, dä Han wandrade omkring i werlden,
hela alla sjuka; hwad mera stal Frälsaren med
hela sin nädes närwarelse hela de trognaS själar?

7. Din tro blifwer hjerleligen siyrklj din
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kärlek märkeligen upeldad. Slyrker lekamlig mat
och dryck kroppen; hwad mera skal lEsu leka-
men och Blod styrla själen? Det är intet nog
dermed, at din tro blifwer fiyrkr i sjelfwa Natt-
wards-dagen; nej, denna himmelsia spis siyrker
tron alla dagar, ju längre ju mera. Iu när-
mare man är elden, desi warmare blifwer man;
omöjeligen kan du fa lEsum i ditt hjerta, som
ör sjelfwa kärleken, utan ditt hjerta blifwer lä-
gande af genkarlek til Honom.

8. Du fär lust och förmögenhet til det go-
da. Sä witzt som Frälsaren är sjelfwa godhe-
len, werkar Han hos big c»U god werk. Kan
tegnet med solenes warma göra at marken och
träden blomstras och bära mänga herrliga sruk-
ier; hwad mera skal lEsu Blods wederqwickan-
de regn och Hans nadesols kraftiga werkan, somsr upgängen i din själ, i sin fulla glants wer-
ka, at din själ blomstras och bär mänga herr-
liga lrones frukler? Du som äter himmelska rät-
ter, kan intet annat fä, utan et himmelskt sinne.

9. At du segrar i tron öfwer alt ondt.
S 5 witzt som Frälsaren sjelf segrat , segrar du,som i Nattwarden blifwer sä närä förenad med
Honom, siyrkeS af HanS Blod, hafwer lilflygt
vti HanS Sär, betackes och skyddaS af Hans
«llmagt.

12. At du dageligen lilwäxer i näden, för
lrast at framhärda. Ula st litet som et barn be-
hdfwer at sörja för sit tilwäxande, behöfwer du,som är lEsu barn och fbdes af Honom sjelf,
sörja för din tilwäxl j näden; och afwen som en
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resande, da han hafwer en god ledsagare, frist
förtäring, alt hwad han behöfwer, ej hafwer or-
sak frukta sig för resan; sä behöfwer du pä dinresa lil himmeten icke at frukta dig, som hafwer
Frälsaren til ledsagare, Hans iekamen och Blod
til spis och wederqwickelse, i Honom och Hans
Natlward alt hwad du behöfwer; derföre säger
Frälsaren sjelf: "Frukta dig intet, om du gär
igenym watten, wil jag wara när dig, at siröm-
marna icke skola dränka dig; och om du gör ige-
nom elden, sial du intet bränna dig, och lägan
fkal iytet hitg uppä dig." Es. 42: l, 2.

ii. Gifwer Nattwarden i döden ewinnerligt
lif, och werkar til en salig upständelse. Det är
ju omöjeligt, at en själ, som Frälsaren kostat sä
mycket uppä, at Han utgifwit sig sjelf i döden
för henne, bortgifwit sig sjelf i Nattwarden til
henne, kan gä ewigt förlorad; det är omöjeligt,
at en själ som atit lesu iekamen, det rätta lif«
senS bröd, druckit Hans Blod, det rätta lifsens
watlen, kan annat an lefwa ewinnerliga; derfö-
re belygar Frälsaren sjelf: "Den som ater mii
Kött och dricker mit Blod, han hafwer ewinner-
ligt lif." loh. 6: 54. Kunde Frälsaren med et
vrd af intet framdraga alt, och gifwa lif ät alt
lefwande; hwad mera fkal Han genom sin helq
närwarelse och nades kraftiga werkan, kunna wer-
ka til ewigt lif i din själ? Det är omöjeligt, at
en människa, som ätit och druckit lEsu ewigt
lifgifwande lekamen och Blod, stulle ewigt blif-
P>a liggande i grafwen; ly Frälsaren säger: "al
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Han skal upwäcka honom pä den yttersiq da-
gen." loh. 6: 54.

Kort sagt: lEsu lekamen och Blod med-
förer all den salighet, som lEsus förwärfwat,
din sjal behöfwer i tid och i ewighet, hwilket du,
dä du wärdeligen begär lesu Natlward, i sjelf-
wa werket battr? skal fäerfara, än jag kan be-
skrifwa; och lEsus gifwe, at alle de, som lösa
detta, mä wärdeligen begä lEsu Natlward, och
röna sanningen haraf,

Bön före Aflösningsn.
Herre lEsu! jag tänftr, pä Din nad och ljusti«

ga kallelse: 'Kommcr till mig alle j, som arbcten,
och ären bctungade, och jag wil wcderqwicka edcr,"
(Mctth. m 28) gä. til Din heliga Natlward, och pä
samma Din oändeiigq nad trader jag nu ftam för Ditt
aldraheligasie ansifte, at spta och fä alla minä synders
förlätclse, at blifwa afiöst iftän dem allesammans. Herre
lEsu! jag kasiar mig ned för Ditt ansikte, ropar och
beder, för Din oändcliga barmhertighet, förbarma Dig
öfwer mig! fräls mig, hjelp mig, war mig nu och ewigt
nädig! Jag erkänner, at jag ar född och afiad i synd,
at jag orakneliga gänger brutit mit Döpelse-förbunb,
at den tid ocksa warit, pä hwilken jag warit et wil-
sefarande far iftän Dig; men icke det minsia för min
egen wärdighet och förtjensi skull, utan för Din egen
skull, förlät til ewig tid alla minä synder; för hwar
dlodsdroppa , som ninnit för mig, för Din ewiga kär»
ieks skull, utplana til ewig tid alla minä synder; för
hwart slag, hwart sär, hwar sirimma, Du fätt för
Oig, för din grundlösa godhet, glöm ewigt alla minä
synder; för all din näd och förtjensi, lal mig, nu och



ewig tid, wara sä fri förklarad frän alla minä syin
der, som Du sjelf är, som lidit för dem, och betalt
dem; och dä Din tjenare pa Dina wagnar afiöser mig,
ifrän minä synder, lät det wara sä kraftigt och ewigt-,
gällande, lat nug anse det, för öfwen sä wisit, som,
skedde det frän himmeten , af Din egen mun! Gif mig
näd at altid taga mig alfwarligen til wara för alla syn-
der, at jag, som är Din Brud, aldrig mä orcna min
själ, befiäcka min tläder; lät mig i tro, i kärlek, i
et rättsinnigt wäsende intil ändan framhärda, HErre
lEsu! Du som wil sa gerna förläta synder, som lidit
för alla minä synder, som hyser sa mycken näd för
fyndare, jag tror at Du hafwer hört mig I Amen.

T«cksngelse och Bon ffter Afllsningen.
Alt det Anda hafwer, alt det uti mig är, alt det

i himleu och pä jorden finnes, lofwe Dig, prift Dig,
sre Dig, dyrasie Frälsare! nu och ewinnerliga, som
«cke allenast lidit för ynnä, synder, utan förlätit dem
alla och pq det kraftigasie genom Din tjenare försäk-
rat mig derom. ör nu aldeles wisi uppZ, at sä
wisit, som du lidit för minä synder, är sjelfwa karle>
ken och sannfärdigheten, den der tro häller ewinnerli-
ga, äro alla minä synder förlätne och glömde, och dcn
tilsägelse, jag fätt af Dit Ords tjenare deruppa, den
samma tror jag sä som hade jag fätt honom af
Dig sjclf; men hwad gagnar det mig, at minä syn-
der nu aro mig förlätne, om sag äter faller i otro och
synd? Derföre, för all dcn näd, som nti Dig ör, bi-
behäll mig altid uti en lefwande tro, Din näd och en
besiänbig synda-förlätelse! Lät mig altid manneligen siri-
da emot och öfwerwinna djefwulen, werlden och alt
«ndt, alfwarligen waka öfwer mit hjerta och desi min>
st«l rwlftr, g«nom Din blods ftaft döha det ynda i
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fin försia början, aldrig blifwa syndenes, ulan ewigt
Din tjenare! Amen.

Bön fir den Heliga Nattwarben.
lag beder Dig, HErre lEsu! för det hjertelag

Du af cwighet hyst för mig, da Du instiktade Natl«
lvarden. Du hyser ännu i dag, gör mig wärdig en>
bast för Din skull til den Heliga Nattwarden; kläd
mig i Din blodiga marterskrud, den rätta Bröllops'
klädnaden. lag wet jag ar intet wärd den minsla be«
ta bröd, den ringasie wattudroppa, än minbre at spi<
sas mcd Din Lekamen pch Blod; men jag beder, jag
ropar, jag hoppas at D«/ af Din grundlösa nad gif«
wer mig Din Lekamen och Blod til ewigt själagagn.
Se icke uppa min ondska, utan Din godhet/ icke pä
min förtMsi/ utan Din näd, icke pä min wärdighet,
utan Din oändeliga barmhertighet. Dine i döden
brusine ögon skade mig nu i näde, Dit i döden ge-
nombärade hjcrta förbarme sig öfwer mig/ Dine i dö«
den fastnaglade hönder omarma mig! Nu gär Du in
uti mit hjerta, lät det icke ske för nagra ögnablick, för
at göra mig et kori besök, utan för at blifwa ewigt
när mig; lät nu föreningen imellän Dig och mig blif-
wa sa ouplöslig, som föreningen ör imellän Din Gu»
dvm och din mandom - lät mig fä med Din Nattward,
alt hwad Du kan gifwa, lät honom werka alt hwad
du förmar. Din bedröfwelse lande mig til ewig fröjd,
Din fattigdom mig til ewig rikedom/ ditt förakt mig
til ewig ära, din förnedring mig til ewig uphöjelse,
din Zngest mig til ewig wederqwickelse, din förtjenst
mig til ewig nptta, din död mig til ewigt lif, hwar
droppa af ditt blod rene mig, siyrke mig, wederqwic»
ke mig, mane godt för mig, Helge mig, frälse mig,
göre mig salig! yina sär, ditt öpnade hierla ware min
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titftygt, min fristad, mit hwililställe, min hälso-brnn!
Lät mig igenom denna himm,'lska spis blifwa siark t
trone, brinnande i andan, upeldad i karleken, förfiktig
i wandelen, befästad i näden, trofast in til öndan!
Det bröllop som nu börjas ware din egen sak, Dig
helt och Hällit i händer lämnadt, at det aldrig slutas.
Amen! HErre lEsu!
Kortä Suclningar under den Heliga Nattwor-

dens an nam an de.

HErre lEsu! Din Heliga iekamett bewa-
re min själ och kropft, ien rätt lro, til det e-
wiga lifwet!

HErre lEsu! Din Heliga Blod beware
min själ och kropp, ien rätt lro til d?t ewigci
lifwet! HErre lEsu! blif Du ewigt uli mig,
och lät mig fä lefwa ewigt när Dig! Din
rene mig ewigt, Din sär hele mig ewigt, Din
rättfärdighet pryde mig ewigt, Din wishtt lede
mig ewigt, Din försoning gagne mig ewigt, Du
sjelf blifwe när mig ewigt, frals mig ewig> A--
men, Amen!

Bln efter den Heliga Nattwarden.
lof ste Dig, HErre! min Brudgumme! mitt

Frälsare! för Din ewiga kärlek, din mandoms
annamelse, ditt lidande, din död, för
dens insiiktelse, för all den kärlek du wisat
för all den näd du gifwit miq, uti din heligO
Nattward.' Alle salige, alle änglar, alt ftapadt
hjelpe mig, at lofwa dig derföre' Ia; lof, ära,
pris, kraft och siarkhet ware dig HErre HEsu l
frän ewighet til ewighet. HErre lEsu! för all
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din näd och förtjenst, lef du i mig, och lät mig
fä lefwa i dig i ewighet, lät mig fä wara med
dig, och war du mcd mig i ewighet, pä det när-
maste och saligaste förenad; war du min med alt
hwad du är, äger och förmär; lät alt ditt warä
mit, och alt mit ditl; lät mig aldrig falla ifrän
dig, eller astaga uli din näd; lät mig ouphörli-
gen ft fira bröllop med dig, i tiden i ändanom>
i ewighelen i herrlichheten; hjelp mig i all nöd>
trösta mig i all underwisä mig i alt
bekymmer, styrk mig uti all swaghet, wisä nu dch
ewigt uppä mig, huru högt du atskar
hwad näd du har för deni. Din Ande ware och
förblifwe hoS mig inseglet pä din näd, panten pä
det ewiga lifwet, min ledsagare dertit; lät all min
lust, glädje, förnöjelse, lif och wäsende endast wara
uti dig; lät mig icke tanka, begärä, lalä eller görä
nägot, som icke är efter din wilja, tit din arä,
styres af dig, länder mig til ändelig och ewig nyt-
ta! Din wilja böje min wilja, ditt sinne ware mit
sinne! Bewara mtg ifrän at siä dina näd
och förekom sjelf, at jäg äldrig förldrar henne>
utan dageligen förkofrär Mig uti densammä. iät
mig alt mer och mer siärkaS i trone, tiltagä i kär-
leken, tilwäxa i det godä, aftaga i det onda; lät
Mig altid segra öfwer djefwulen, undfly werlden,
räda öfwer mig sjelf; lät mig sä witzt, som jag
warit nu wid din Nattwärd i tiden> fä wara med
wid den stora Naltwarden i ewigheten; nu ätit
ditl lött och druckit ditt blod pä jorden, fä äta af
det fördolda manna och dricka af lifsen watlen i
himmeten; lät din Nattwärd gagna mig st myckst,
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som du päsyftat med detz inrättning; werka hos
mig alt hwad du nägonsin kan göra, i et dig rält
undergifwit hjerta! Hör mig HErre lEfli! Din
nadesmun, hwar blodsdroppa, som runnit för mig,
som jag nu druckit, sware häruppä! Amen.

4de Stycket.

Hwab en Mllnniska b3>» iakttaqa, under det da<
geliga tilwafandet i Näden.

i) Wet, ät bet är tntst nog med det, at
bu Natlwards-dagen är tenad i lEsu blod, haf-
wer Honom i hjertat, är säker vä Hans näd,
witz om det ewiga lifwel; utan sä renad är du
alla dagar och til ewig tid i lEsu Blod, haf-
wer Honom äfwen sä herrligt i hjertat, är sä sä-
ker pä Hans nad, witz om det ewiga lifwet, dä
du häller dig til lesum, som dl» n?ar Natlwards-
dagen; ty Frälsaren och Hans gäfwor äro icke
lik människor och det förgängeliga, al det ändras
hch ombytes. Nej! Frälsaren och Hans nad är
altid densamma, alle dagar äro bröllopsdagar,
äfwen sä »pal som Natlwardsdagen.

2) En del människor, fast än de siä i nad,
äro mycket brinnande Natlwardsdagen, men ta-
ga sedän smäningom äf, fast de icke affalla. Men
wakta dig derföre, och laga at du icke allen/,st>
alla dagar är lika brinnande i Andanom, utan
at du alt mer och mer mä tiltaga uli wisihet i
lrone, eld i kärleken, ifwer i bönen, nit at efler-
komma lEsu wilja; ty sä wistt som det stär fast,
at alla dagar äro bröllopsdagar, sä wistt är det
Vck, at du icke allenast alla dagar bör hafwa et
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lika sinne, emot din Himmelste Brudgumnie, utäli
ock tiltaga i tilgifwenhet för Honom> las alla
dagar hjerte-suckningen och bönen efter Nattwar-
den, sä uplifwas derigenom hogkomsten af den
stora näd du fick uti Honom, och lika som af
nyo begagnar du dig utaf densamma.

3) iaga at du alt mer och mer tiltager i
kunskap, i en lefwande kännedom af ditt djupa
fördärf, lEsu näd, dina skyldigheler emot Ho.
nom, af djefwulens list, werldeneS bedrägeri, sät-
tet at möta och öfwerwinna det. Wil du för-
kofra dig uti kunskap, sä las och betrakta med
detsamma fiitigt Guds ord, i synnerhef Bibeln,
som är kallan til all wishet, och bed Frälsaren
fiiligt derunder uplysa dig. lät Guds Ande fä
göra dig, uti kännedomen af dit elände, til ej
allenast sä arm och usel syndare, som du war uti
din omwändelses början, utan störrej men dere-
mot alt mer och mer witz uppa, at Frälsaren är
ditt alt och din uprattelse. War altid sä cmge-
lägen och. förlägen om lesu näd, som du war,
da du började söka densamma; lät 'näden aldrig
blifwa mindre wigtig och nödig för digi

4) lät Guds Ande fä göra dig alt starka-
re och starkare i trona; ly tron är hufwudsum-
man af alt, derföre säger Frälsaren sjelf: alle-
nast tro. Marc. 5: 26. Sadan som din tro
är, är merendels din hela inwärtes männistä;
är din tro stark, sä är ock din kärlek och inwär-
tes männifka stark; är din tro swag; sä är ock
din kärlek och inwärtes männistä swag, anfäkt-

nins
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ningenS siund undantagande. Wil du blifwa
stark i tton, sä besinna lEsu kärlek, hwad myc«
ket han lidit för dig, derigenom förwärfwal dig,
huru angelägen, bekymrad och sytzelsatt Han är
med ditt själa-wät, Hans oandeliga försäkringar
pä näd; sä kan du intet annat än utaf hjertat i
alt fast förtrösta uppä din Frälsare, som älskar
dig sä högt, lidit och förwärfwat dig sä mycket,
är sä angelägen om dit andeliga och ewiga
gifwit dig sä mänga okullkasteliga försäkringar pH
sin wänskap och näd. iät GudS dig
derhan, at det med oryggelig witzhet lefwer och
dör deruppä, at sä wistt, som lEsu blod run»
nit, äro alla dina synder til ewig tid utplänade;
"ty lEsu Christi Guds Sons blod renar otz af
alla synder." i loh. i: ?. At sä witzt, som le,sus lidit och dödt, äro alla dina synder genom
Hans lidande och död, tjl ewig tid betatte och
försonte; ty "lesuS är försoningen för wara syn-
der. t loh. 2: 2. At lEsus til ewig tid glömt
alla dina synder; ty Han hafwer lofwat: "at
pä all din öfwerträdelse sial icke tänkt warda."
Ezek. 13: 22. At lEsuS är din, med hela sm
förtjenst och försoning, sä at hwad Han hafwer
lidit, ör som du hade lidit det; hwad Han hafwer
gjordt, ar som du hade gjordt det; sä at HanS
goda är ditt goda, Hans salighet din salighel;
at Han älskar dig med en outsägelig och oförän-
derlig kärlek; "ty mon ock en qwinna kunde fbrgH-
ta sil barn, fä at hon icke förbarmar sig öfwer
sins lifs Son? och om hon än förgäten, st wil

C
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jag dock icke förgata dig. Si! upvä handerna

hafwer jag upteknat dig: Esa. 49: 15, 16. At
Han hyser för dig en oändelig och oryggelig näd,
"ty bergen skola wika, högarna falla; men min
näd skal icke wika ifran dig, och mit fridsförbund
icke författa. Esa. 54 : 10. At Frälsaren sjelf
skal bewara dig ifrän affall, uppehälla dig i lron
och näden, intil andan; "iy de, som hoppas up«
pä Honom, de skola icke falla, utan ewinnerliga
blifwa, som det berget Zion. Ps. 125: 1. At
du redan i Chrisio lesu ar förklarad för salig;
ty den, som tror p 3 Frälsaren, ar det icke nog,
ot han skal fä ewinnerligt lif, "utan,han haf-
wer redan ewinnerligt lif. loh. 3: Z6.

5) Akta dig för all twistan, möt och döda
t»en uti sin första början med lEsu karlek, näd
vch trofasta lösten; ty fär den inrymm?, sä blif-
wer den swärare at öfwerwinna. Tro intet hwad
djefwulen och ditt fördärfwade hjerta, utan hwad
Guds Ande säger.; de förre wilja altid komma
dig til at lwifla pä lEsu näd, men Guds An-
de, at fast förlila dig pä densamma.

6) Det ar ingen si stark i lron, som icke
Ander tiden tanner nagon twifian, det witnar
dogeliga etfarenheten, Guds ord, Helgonens exem-
Pel samt Petri, som den ena siunden war sa
stark i tron, ''at han gick pä wattnet, den andra
sä swag, at han höll pä at sjunka. Match. 14:
2?, Ic,. Tänk intet, fast du stundom plägas
af twifian om syndernas förlätelse och lesu näd,
at det ryggar dina synders förlätelse, eller min-



siar lEsu näd; "ty wär otro kan intet göra
lEsu trohet til intet. Rom. 2: 2.

7) iät Guds Anda, ju längre ju mera up-
elda dig i kärleken; kom ihog, at Frälsaren äl-
siar dig, som är et uselt siost, öfwer alt, hwad
mera bör du älsia Honom, som är herrlighe-
tens Gud? kom ihog, huru högt Han älskat och
älskar dig, och at all kärlel pä din sida, pä in-
tet sätt är swarande deremot. Et barn, ju me-
ra det njuter sinä Föräldrars godhet och lärer
känna deras oma hjerta, dest mera älsiar det
dem. Hwar dag njuter du ny och fördubblad»
godhet och näd af Frälsaren, och lärer du mera
känna Hans kärleksfulla hjerta emot dig; lät det
hwar dag göra din kärlek siörre för honom. Wil
du förblifwa uti en rältsinnig kärlek til Frälsa-
ren, sä ransaka fiitigt ditt hjerta, om det är det
alraminsta benägit at satta kärlek för nägot an«
nat, än Honom, fä ätelkalla det, genom lEsu
Christi kraft, frän desi första afwikelser. Detta
kostar pä kött och blod; men Adam mäste dö,
när Christus sial lefwa.

8) Försumma icke bönen; bed sä ifrigt, som
siulle hwar bön blifwa den sista, med sadan witz«
het om bönhörelse, som säge du Frälsaren ifrän
himmelen färdig at gifwa dig, hwad du arnar
bedja om, sä fort du faller ned at börja din
bön; ly Han wil heldre gifwa än du bedja, och
hafwer lofwat, "at alt hwad du beder i Hans
namn sial Han göra. loh. 14: 14. Dä du
slutat din bön, sä tro intet at du är bönhörl»
för din bfinnande och andäktigq bhn stul, «tan



endast för lEsu förtjenst och förstyllan stul.
Dä du tycker du budit illa, fa trösta dig ät det,
at det är intel bestaffenheten af din bön, som
werlar bönhörelsen, utan lEsu sörbön för dig
dä du beder, och Hans förtjenst, pä hwilken du
grundar din bön. Kom ihog, den som gör längt
imellän nägon bön eller hjertesuck til Frälsarens,
han gör intet längt innan han öswergifwer sin
Frälsare.

9) Befiita dig om det goda; "ty wi är»
skapade i Christo lesu til goda gerningar. Eph.
2: 10. Fralsaren hafwer renat otz sig sjelfwom
et folk til egendom, det sig om goda gerningar
befiitar. Tit. 2: 14. Befiita dig ock om en up-
riklig karlek til nastan, äfwen til dina största 0-
wänner; ty besinna, om intet lEsus älskat si«
na owänner, hade du aldrig blifwit äterlöst eller
omwänd, och hwad karlek Han wisade dig, dä
du war Hans owän. Den som icke älskar sinä
owänner, han älsiar icke eller Frälsaren. Akla
dig för alla spnder äfwen de aldraminsta, isyn-
nerhet för de synder du före din omwandelse war
mast fallen för; ty de äro de farligaste, och wil,
ja komma igen, om det icke sker straxt efter din
omwandelse, sker det witzt framdeles.

10) Hämma de kringlöpande lankarne; lät
detz första, sista och käraste ämne wara Fralsa-
renS; sä fiitigt Han är i dina tankar, sä myc,
ket älskar du Honom.

11) Styr din lunga; ty wel, du skal göra
»äkenstap för hwart fäfängt ord.

»») Waka i trone och andanom wed all d^n
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största noggranhet öfwer dig fjelf, meban du lef<
wer, sä fär du ewigt lefwa när du dör.

i3) Kom ihog, "den som är trogen i det
minsta, han är ock trogen i det mer är; och den
i det minsta orätt är, han är ock orätt i det mer
ör. !uc. 16: la. Det är, om du är nogräknad
i dina minsta plikter, sä är din Gudsfruktan
upriktig; men är du icke det, sä är hon skrymt,
aktig.

14) Kom ihog, dä du felar, tänk icke at
lefuS ör wred pä dig, eller at du är fallen ut«
ur Hans näd; "ty det är ingen människa som
icke syndar. i Kon. B. 8: 46. Men det är in«
tet fördömeligt i dem, som äro i Christo
Rom. 8: 1. Da du gör nägot, som du lycker
ör godt, tänk intet, at du derigenom siär wäl
hos Frälsaren, eller förtjenar nägot; ty alt är
utan förfkyllan. Rom. 3: 24. Det är ulan
afseende pä hwad du är eller förtjenar.

15) iät din tro och hela wäsende altid wa»
ra sädant, som säge du alla ögnablick FrälsareK
för dina ögon, at du alla ögnablick med frimo«
dighet kan gä til Nattwarden, siä för Domen,
ingä i ewigheten; ty Frälsaren, är allestades när«
warande; du, som trogen, "häller en beständig
tmdelig Naltward med Honom. Upp. B. 3:
Owitzt hwilket ögnablick blifwer det sista, och
Hu sial siä för alla werldenes Domare.

16) Glöm aldrig, wid alla de wederwärdig,
heter, som möta dig unber wandelen til himme»
len, at tiden är et ögnablick, "och at denna lid«
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sens wedermöda är icke lika, emot den herrlig-
het, som pä dig uppenbaras sial. Rom. 8: 18.

17) Dä din ändalykt nalkas, sä kom ihog,
at lEsus dödt, för at förwarfwa dig ewigt lif,
och at alt hwad Han wid och uti sin död lidit
och utstätt, dä skal komma dig til ewig nytta;
ot dä fär du andeliga stridsmanna-kronan, Guds
barn tilträda det oförgängeliga arfwet, lEsu
vrud börjar det bröllop som aldrig slutas.

HErre lEsu! lät alla, som läsa denna Nl-
la Afhandling, sä pröfwa sig, sä bereda sig, sä
begä Din Nattward, sä tilwära och sramharda
i Din näd, at ingen af dem gär owärdig til
Din Nattward i tiden, saknas wid Din Natt-
ward i ewigheten! Hör mig HErre lEsu! för
01l den näd som i dig är.

En benädad Själs dagelig» Bon.

"HErre lEsu! förlät alla minä synder,
"jag wet, jag syndar orakneliga gängor; men
"jag beder och lror, at Du för Din blodiga för-
"soning stul, förläter och ewigt glömmer alla
"minä synder. lät mig alt mer och mer taga
"mig til wara, för alla fel, sä at mit samwete

bestraffar mig twänne gängor för et och
"detsamma. För Din egen siul, gif mig altid
"Din näd och lät mig aldrig lwifia uppo henne;
"ulan alt mer och mer tiltaga i wiHet uppä den
"samma. Wisa altid uppä mig huru högt Du
"alstar syndare, och lät mig älsta Dig sä högt
"som nögon själ kan göra, som drages af Dig.

du hafwer lidit gagne mig altid, hwad
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"du förwärfwat höre mig allid lil. lät mig al<
"tid wara ditt barn, pä hwilkel du wisar all din
"faderliga godhet, och som hyser för dig ei rätt
"barnsligt hjerta, och wisar dig en rätt barnslig
"lydnad! lät mig altid sä wara din Brud, som
"ingen kan cöfwa utur dina armar! lag wet
"at djefwulen, werlden och det inneboende onda
"ständigt anfaller mig; men din lärlek och wis-
"het afböje alla själa-faror för mig, din näd och
"allmagt läle mig allid segra! lät mig altid wa-
"ra en gren uti dig, Du fanna winträd, som bär
"mänga herrliga frukter och grönskas til ewinner-
"ligt lif! Hwar morgon da jag upwaknar, lät
"det ste til din ära; dö jag vpstär, lät del Ie"med fördubblad näd; hela dagen regera och styr
"mig i alt mit wäsende och företagande; om af«
"tonen lät mig somna i dina armar; hela nat,
"ten hwila i din bloviga famn! HErre lEsu!
"blif du aldrig sadan emot mig, som jag osta
"är emot dig; dä jag är trög war du willig, dä
"jag är kall war du brinnande, dä jag ar lwif-
"welaktig war du lika trofasi! HErre lEsu! jag
"är swag, siyrk mig; förmär inlet, hjelp mig;
"hafwer inter, gif mig alt. HErre lEsu! dest
"längre det lider til at jag skal dö, dch mera
"lät det andeliga lifwet tilwara i dig; at kropp
"och själ stal stiljas ät, detz siarkare och oup-
"löseligare lät föreningen blifwa imellän dig och
"mig; at mit hjerta skal brista, desi mera lät
"mig upoffra Dig mit hjerta, och när det kom-
"mer sä längt at jag skal afiida, sä lät mig dö
"pä Din förtjenst, dömas efter Din niid, ing^



"i ewigheten den wäg Du mig banat, genom
"Din förtjenst, i Dina kärleksfulla armar, blif-
"wa förd in uti den himmclska bröllopssalen!
"Hör mig lEsu! för Din oänheliga näd och
"förtjenst stul! Amen."

Hwilken nu owärdeliga äter af detta
hrdd, eller dricker af Herrans kalk,
han blifwer saker pö Herrans leka-
me n och b lod. i Eor. li: 27.

Pä det ingen i anledning häraf m8tl« falla
pädet oräd eller allmänna inkasi: "alldensiunh
"saran af owärdigt anammande är sä sior, lyc-
"kes säkrast wara at helt och Hällit afhälla sig
"ifrän detta Sakrament och det aldeles icke an-
"namma." Sädant inkasi, hwarmed männi-
storne sä wal af högre som lögre Clatzen, denna
fördärfwade tiden ursäkta och bemantla sit nesli-
ga och fräcka föraklande och osidosättande af det»
<a dyra Sakrament, uphafwes af framl. Erke
Bistopen och Geh. Radet Herr Dr. Tillolson
uti Utw. Pred. »:dra Del. pag. 48b etc. i betz
Predikan om H. H. Nallward, med efterföljan,
de ord: "Hnskönt den saran som är med det o-
wärdiga bruket undwikeS genom bruketS under-?
lätande, undwiker man likwäl icke derigenom densaran som är med en sä tydlig Christi insiiktel-ses äsidosättande eller föraltande; ty det är stör-
re tecken lil sörakt, at aldeles Zsidosätla Sakra-
mentet, ö« al bruka det «tan at wara sö. Mad
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som sig bör. Den siörsia oskicklighet som til det«
ta hel. Sakrament kan giftvas, är at wara o«
gudaktig: men den kan wara äswen sä ogudak-
tig med större liklighet at i sin ogudaltighet forl,
sara/ som medupsät äsidosätter detla Salramenl,som den derlil gär med nägot mält af wörd-
nad och förberedelse, ehuru mycket mindre an sig
horde; och siulle det sannerligen falla gansia
swärt, et lomma til en sä högtidelig inrätlning
ulan nägon slags helig fruktan i själen, utan
nägra goda tankar och upsät, ötminstone i den
siunden. Om en männistä som lefwer i nägon
welterlig ogudaktighet, förrän han gär til Sakra-
menlet sätler sig allwarligen före, at för sinä syn-
der skul ödmjuka sig/ och at ängra dem, och at
tilbedja sig Guds näd och biständ emot dem; och
efter Sakramentets anammande fortfara nägon
tid i detza goda beslul, stönl han en tid efterät
möjligen fölle tilbaka i samma synder; sä är
detta likwäl et slags lwäng för et ogudaktigt lef-
werne; och detza goda lynnen och ansatser af önger
och battring aro mycket bättre an et beständigt och
oafbrutit syndalopp. Hfwen den rättfärdighet
"som är blott säsom et morgon-moln, och lika-som en dagg den om morgonen bittida faller
(Hos. 6? 4.) är bättre än ingen.

I sanning lärer näppeligen nägon männi»
ska kunna tänka sig til den hel. Nattwarden;som icke derwid wil blifwa upwäkt til nägra go-
da upsät, och begynna pä nägot sätt göra sin
fiil at bättra och rätta sit lefwerne. Och ändock
han wore gansta härdt hallen under en eläk les»
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nadsarts träldom och walde; derest han allenast
med nägot tjenligt mätt af redlighet (ty eljest ar
det Hans egen skul) betjenar sig af detta dräpe»
liga medel och werktyg til at döda och kufwa
sinä lustar, och at erhälla Guds näd och bisiänd,
sä tror jag, det mätte behaga Gud at genom
detta medels bruk sä förswaga styrkan och wal-
det af Hans lustar, och intcycka sädana tankar
i Hans sinne under det han anammar detta heli-
ga Sakrament och sig dertil bereder, at han kan
vmsidcr afbryta sin ogudaktiga wandel och blif-
wa en from männniska.

Men a a.idra sidan, hwad dem widkommer
som ej wärda om detta Cakrament, ar swärli-
gen nägon ling öfrigt som kan halla dem tilba-
ka ifrän de siörsta siyggelser, och möta dem med
nägot hinder i deras onda lopp: ingenting utan
mänskliga lagars straff, dem människor kunna
undgä och dock wara eläke nog. Tilförene lato
människor höllä sig tilbaka ifrän siora och slan-
deliga laster af skam och fruktan för wanara,
och kunde afhölla sig frän mänga synder i hän-
seende til deras gooa namn och heder ibland
människor: men i dcha wanslögtade tider hafwa
de hördat sinä anletens och deste mjuke blygsam«
hets tömar, som tilsörne styrt och Hällit folk i
ordning, betyda numera ingen ting: "rodna ar
«tur bruk, och blygsel har uphört ibland man-
niskors barn."

Men Sakramentel plagade dock altid läg-
ga et slags twäng uppä de slemmasie manni-
sior; och om det icke aldeles bällrade dem, sä



hade det ätminsione nägon god werkan uppä dem
för en tid: gjorde det icke människorna fromma,
sä kom det dem likwal til at fatta det beslut at
blifwa sädanä, och lemnade nägra goda tankar
och inlryck pä deras hjertan. lag lwifiar alt-
sä icke, at det warit en sak af ganska eläk ps-
följd, dä man, som i sednare tider wedertagit
warit, sä mycket lätit afsträcka sig ifrän Natt-
lvardens bruk, och at mängen som sörut haft et
slags twäng pä sig, har, sedän han blifwit drif-
wen ifrän Sakramentet, aldeles tagit betslet med
tänderna, och slagit sig lös til all slags ogud-
aktighet och laster. Hwarigenom har händt at
ganska mänga människor blifwit fördärfwade och
lastbara. Sant är wäl, at faran af owärdigt
anammande ar sior: men den egenleliga sluisat-sen och följden häraf är icke, at människor siola
uppä denna grund afskräckas ifrän Sakramentet,
utan at de skola taga en fasa til sig för sinä
synder, och för det ogudaktiga lefwerne, som är
en inbiten oskicklighet och owärdighet. Sä som
jag tilförne anmarkt, föreställer wäl den helige
Paulus faran af detta Sakraments owördiga
anammande säsom ganska sior; men intet askräe<»
ker han Corinthierna derifrän, för det de hade
siundom gätt derlil utan tilbörlig wördnad; utan
han förmanar dem at ralta hwad de illa gjort,
och at för den tilkommande tiden infinna sig bat-
tre beredde och sNckade. Och fördenskul, sedän
han sä faseligen utlätit sig som wär text lyder,
"Hwilken nu owäldeliga äter af detta bröd, el«
"ler dncA af Herrans kalk, han blifwer saker
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''pä Herrans lekamen och blod," tillägger han
icke, al derföre de Christne skola taga sig lil wa-
xa för at gä til den heliga Nattwarden, utan
at de~skola komma beredde och med tilbörlig wörd-
nad, icke säsom til en gemen mältid, utan säsom
lil en högtidelig delaktighet af Christi lekamen och
blod; "Men pröfwe männifkan sig sjelfwa, ochöte sä af det brödet, och dricke af kalken."

Ty om detta wore et godt siäl at afhälla
sig ifrän Sakramentet, at man fruktade det kun-
de man icke tilbörligen förrätta et sä heligt ären-
de, sä wore det bäst för en ogudaklig at sätta
all Religion ä sido, och at öfwergifwa öfningen
af alla gudaktighets styldigheter, säsom bön,
Guds ords läsande och hörande; aldenstund med
desta arenders owardiga och frukllösa afwaktan-
de nägon deremot swarande sara ar förknippad.
Dens ogudatigas bön, sä wida han salt
sig före at sadan framharda, är Herranom en
siyggelse (säger Salomon i Ordspr. B. 15: 8,
28: 9.) Wär Frälsare gifwer otz samma warning
angäende Guds ords hörande: Ser til huru
j hören Marc. 4: 24. Och den helige Paulus
förklarar Evangelii lära för at wara en döds
lukt, det är, et til död och fördömmelse län-
dande ting, för dem som genom densamma icke
läta sig bättras. 2 Cor. 2: 16.

Wille nu wäl nägon häraf sluta, at för en
ogudaktig är bäst at icke bedja, höra eller läsa
Guds ord, efter han torde ädraga sig derigenom
sördömmelsen och öka detz swärhet? likwäl! har
man äfwen sä mycket stäl al i anseende hartil
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afstyrka minniskor ifrän bönen och GudS ords
betraktande, som ifrän den heliga Nattwardens
bruk. Det är til alla delar sä sant, at den som
beder owärdeliga, och hörer Guds ord owärdeli-
ga, det är utan frukt och fromma, är saker til
et stort Guds och wär wälsignade Frälsares för-
akt och medelst sit andakcslösa bedjande och Guds
ords frultlösa hörande befordrar sin egen fördö-
melse och gör den swärare: jag säger, det är
deles sä sant, som at den der owärdeligen äter
och dricker i den heliga Nattwarden, han är sa-
ker til Christi siörsta förakt, och äter och dricker
sig sjelfwom domen. Sä at faran af et owär-
digt denna sä heliga handlingens begäende är pä
inlet annat sätt en grund för nägon människa
til at afhälla sig ifran Sakramentet, än den är
et stäl til at bortlägga all Gudsdyrkan. Densom owärdeliga öfwar eller fullgör nägon del af
Religionen, är i en eläk och wädelig belägenhel;
men den som förkastar all Gudsdyrkan, siörtar sig
i et högst förtwifiadt lilsiänd, och fördömer sig wiS-
serliga sjeif för at undwika faran af fördömelse;
ly den som förkastar all Religions-ofning, han
förstjuter alla de medel, hwarigenom han skulle
bli omwänd och försatt i et bättre tilständ. Jag
kan ej pä tjenligare wiS sätta saken i ljus, an ge«
nom följande klara liknelse. Den som äter och
dricker omätteligen, sätter sin halsa och sitt lif isara; men hwad det helt witzt will innan korlt
blifwa afden, som för at undgä denna fara, will
aldeles intet äta eller dricka, behöfwer jag icke
nämna»
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At komma til slut af detta ämne, sH sager
jag, at sädan ogrundad farhäga och mitztanka,som somlige hysa, kunna wal wara tecken till en
god mening, men de aro witzerliga tecken til el
swagt begrep och omdöme. Ty om wi siä fast
wid dcha twifwelsmäl, sä skulle til äfwentyrs in-
gen människa nägonsin wara sä wärdeliga beredd
til at nalkas Gud i nägon Religions>plikt, at
ju likwäl en eller annan brist wore uli Hans hjer-
tas sktck och hanS beredelseS mätt. Men om wi
berede ost sä godt wi kunna, sä är det alt hwad
Gud wäntar. Hwad beträffar wär fruktan at ä-
ter falla i synd, kan deremot gifwas detta nöj-
aktiga swar: at faran til at falla i synd före-
kommes intet genom Sakramentets osidosattan-
de, utan ökes; ty et kraftigt medel och som lof-
wade god werkan til människors förwarande frän
synd sättes ä sido. Och hwi siulle icke hwar re-
delig Christen, wid del hon anammar den heliga
Nallwarden och förnyar sit förbund med Gud,

fast mer hoppas at bli styrkt i det goda, och at
fä widare biständ af GudS näd och Heliga Anda
til at starka sig emot synd och sätta sig i ständ
at den underkufwa; an han skulle oroa sig sjelf
medelst fruktan, som antingen icke ager grund el-
ler, om den ager nägon, icke är tilrackligt skäl
at hälla nägon ifrän Sakramentet? Sakerligen
kunne wi icke hysa en sä owärdig tanka om Gud
och wär wälsignade Fralsare, som at inbilla otz
det hade Han insatt Sakramentet, icke,til wär
falighets befrämjelse, utan säsom en snara och et
iilfälle til wär undergöng och sördömelse. Det
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wore at förwända Guds nädiga afsigt, och för«
byta en salighets kalk uti en kalk af dödeligt
förgift för männifkosjälar.

At den slutföljd som fördenstul stäligtwis
kan dragas utaf den fara som owärdigt anam-
mande medförer, är, at i betraktan häraf böra
människor upwäckas at mcd lilbörlig hjertans be-

rcdelse komma til Sakramentet, och st mycket
mer siadfästa sit beslut, at lefwa likmätigt det
heliga Förbund, som de högtideligen förnya hwar
gäng de anamma detta heliga Sakrament. Den-
na betraktan bör öfwertyga osi om et fromt lef-
wernes owilkorliga nödwändighet, men icke af-skräcka otz ifran nägot medels nytljande som kan
bidraga til at göra ost fromma. Säledes, enligt
hwad en lärd Theolog sig ganska wäl härom ut-
läter, kan detta ej uraktlätas af andra an dem,som icke förstä desi natur, dem som ogärna wilja
bindas til deras skyldighet, och öro radde för at
förmäs til at winnlagga sig pä det högsta om
Christi befallningars efterkommande: och kunna
detze, sedän de redan äro uti st elakt-tilstand,
ej hafwa orsak frukta för at röka i. nägot war-

re. Härmed kan wara tilräckeligen swaradt pä
det första inkasi, angaende den stora fara som är
med detta heliga Sakraments owärdiga brukan-
de. Och strider jag nu til

2. Det andra inkastet, som är detta:
at aldenstund st mycken beredelse och wärdighet

fordras til et wärdigt anammande, st kunna
Christne af räddare slaget aldrig anse sig nog
wäl siickade lil en st helig förrättning.



At jag mä fullkomligen beswara detta in-
kasi, wil jag stka kortteligen fötklara detza tre
siycken. Först, at all grad as ofullkomlighet i
wär beredstap til Herrans Nattward är icke nä-
got tilräckligt stäl at afhälla sig derifrän. För
det andra, at om wi aldeles briste pä tilbör-
lig beredelse, icke allenast hwad graden, utan
hwad det förnämsta och wasenteliga af beredel»
sen widkommer, kan en sädan brist, änstönt den
gör otz för närwarande tid ostickeliga til Säkra«
mentets anammande, likwal ingalunda ursäkta
otz för desi försummande. För det tredj e,
at slutföljden deraf at man är til ingen del til-
börligen beredd, innebär icke at man bör aldeles
slä Nattwardens bruk ur Hagen, utan at man
bör genast sä gripa an beredelses-werket, at man
kan bli stickelig dertil. Kan jag lägga detza tre
siycken för en dag, sä hoppas jag delta inkasi
lärer wara fullkomligen beswaradt»

i. För det första säger jag, at all grad
af ofullkomlighet i wär beredelse til detta Sa-
lrament är icke nägot tilräckeligl stal, at afhälla
sig derifrän af orsak, at da kunde ingen männi-
stä komma til desi ätnjutande. Ty ho är wäl
pä alt sätt wärdig och i alla grader och hän-
seenden lilbörligen stickelig at nalkas GudS när«
warelse i nägon Hans dyrkan och tjenst höran«
de styldighet? Ho kan twä sinä händer i ostyl-
dighet, sä at han mä wara fullkomligen stickelig,
at träda fram til Guds altare? Ps. 26 : 6.
Ingen männistä är pä jorden/ den icke syndar.

De»
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Den aldrabästas dygder äro ofullkomliga, och
all ofullkomlighet i dygd och fromhet är en ofull«komlighel i wära själars sticklighet och beredstap
til detta heliga Säkrament. Men om wi alle-
nast ängre wära synder, och'ulan skrymtan be«-
slule at ätlyda och fullgöra Evangelii och det för-
bundetS betingningar, som wi genom Dopet in»
gätt, och nu äre i begrep at höglideligen förnya
och stadfästa medelst den heliga Nattwardens an»
nammande; sä äge wi, ötminstone til nägot mätt
och hwad det wastntetigä widkommer, de erforder-
liga egenstaper til at deläktige blifwa af detta he»liga Sakrament,'och sättet för otz at blifwa ön
stickeligare ar at fiiligt bruka det samzna, sn at
medelst denna andeliga spiS som Gud förordnat,
wedelst detta lifsens bröd som nedkömmer af him->melen, wära själar mäga naras i Gudfruktighet,
och ny styrka och kraft mä jämt och saMl otz lil«
delas til atrena wära hjertan och salta oh i ständ
at löpa Guds ords wägar med mera beständig-
het och lust. "För at kunna wäxa i näd, och med
kraft starke warda til den inwärles männistan.
f Eph. 3 : 16) och upfylde med rättfärdighetens
frukter, hwilka genom lEsum Christum komma
lil Guds pris och lof" (Phil. i: ii.) mäste wi
sorgfälligl, samwetsgrant och öml bruka de me«
del, som Gud i den afsigt förordnat. Wilje wi
läta sara detza medlens bruk, sä är det fäfängt
at bedja Gud om HanS näd och biständ. Wi
wä uttrölta oh med andaktsöfningar, och upfyl»
la himmeten med onyltig Nagan: m erhälle med

D
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alt sädanl öfwerliggande ändäingen tingafGud;
Me lata tiggare, som allid klaga och altid be-
gära, men itke wilja arbeta, icke wilja företaga
nclgot at hjelpa sig sjelfwe och förbätlra sinä wil-
kor, och altsä likligen ej lära förmä andra til
barmhertighet och medlidande. Om wi wänte otz
Guds näd och biständ, sä mäste wi afwen sjelf-
we arbeta pä wär salighet, under et sorgfälligt
bruk of de medel, som Gud til den ändan för-
ordnat. Den ypperliga grad af fromhet som Man
önskade sig för at wara skickelig til den heliga
Natlwarden, stär ej at erhälla utan igenom deff
siitiga begäende. Det är säledes en sörwänd sak,
at människor ensiandigt wilja hafwa ändamälet,
förrän de wilja bruka de medel, som stola för-
hjelpa dem til at erhälla det samma.

l 2. Fördetandra säger jag, at om wi
aldeles brisie pä tilbörlig beredskap, icke allenast
hwad graden, utan ännu hwad det förnämsta
och wäsenteliga deraf widkommer, sä kan en sa-
dan hel brist, änskönt den gör otz nu ostickeliga
til Sakramentets anammande likwal icke ursäkta
vtz för detz försummande. Et ftl kan draga med
sig et annat, men aldrig ursäkta det. Det är
wärt siora fel at wi äre helt och hallit oberedde,
och ingen kan göra anspräk pä nägon förmän
för sit fel skul, eller förebära det samma til sit
sörakts, ursäkt eller förringande. Det som gör
en männistä aldeles illa beredd och fullkomligen
owärdig är obolfärdig framfart i en eläk wandel,
et beslut at framhärda sä ond man ör,' at icke
öfwergifwa sinä lustar och bryla af iftän den o«
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gudaktiga lefnadsart man förl. Men är det wäl
nägon ursäkt för äsidosatt styldighet, at wi icke
wilje sötta otz i siänd til at fullgöra densamma
pä et för otz sjelswa fördelaktigt och igagneligt
satt? En fader befaller sin son at hwar dag be»
gära wälsignelse af honom, och ar willig at gif-
wa honom den; men sä länge han är förgälen,
af sin styldighet mot honom i sinä andra gär-
ningar, och lefwer i uppenbar olydnad, förbju-
der han honom komma för Hans ögon. Soncn
begär ingen wälsignelse af sin fader, och ursäktar
sig dermed at han är ohörsam i andra stycken,
och är fullt högad at sädan fortfara. Detta är
just samma fall, som förewetter i det man intet
wärdar om den styldighet Gud fordrar, och de
wälsignelser han ost lilbjuder i Sakramentet, för
det wi gjort osi odugelige sa wäl til at fullgöra
det ena som at emottaga det andra; och äre fullt
och fast sinnade at sädane förblifwa. Wi wilje
icke göra wär styldighet i andra mäl, och sedän
förewända at wi äre ostickelige och owärdige at
göra den i detla synnerliga mäl Sakramentet
angöende.

2. För det tredje säger jag, at rälta
slutföljden, som drages af det man. är aldeles i
brist af tilbörlig beredstap lil Sakramenlel, icke
innebär, at man bör slä desi bruk ur Hagen, utan
genast sä gripa an beredelses-werket, at wi mä«
Ze blifwa stickelige til desi bruk. Ty om del är
sant, at de som äro aldeles illa beredde, icke
böra gä til den heliga Nallwarden, eller kunna
göra det med nägon strmän, ja, derest b« ändZ
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gH derttl, göra sit tilständ mycket wärre; sä är
detta et högst twingande skäl lil anger och lef-
wernes förbättring. I sädant fall är ingen ting
förnufligt wis til företagandes, utan at genast
med alwar betänka sig pci en bättre wandel, pH
det wi mäge blifwa wardige deltagare af de he-
liga hemligheter, och ej längre reta Guds wrede
emot otz genom upsäleligt äsidosättande af en sä
sior och nödwändig den Christna Religionens skyl-
dighet. Men upsät?ligen sätle wi den äsido, sä
länge wi upsäteligen wägre at göra o.tz beqwäma
och skickeliga til at lilbörligen och wärdeligen full-
göra den samma. lät otz bestäda saken iet likq
fall. En rebell warder af gunst och näde par-
don tilbuden: han undandrager sig at den emot«
taga, och med blygsamhet ursäktar sig, säsomden
der icke är dertill wardig. Och hwarföre är han
icke wardig? Emedan han satt sig före, at bära.
awog sköld, och dä lärer Hans pardon icke gag«
na honom utan göra Hans broit swärare, Al«
deles sant: derlil med lärer det ej mindre öka,
Hans brott, at han försakar densamma af en sä«
dan orsak, och under sten af blygsamhet begör
den siörsta oförsiktighet i werlden. Detta är justsamma fall; och i detta fall är ingen ting annat

förnufteligen til görandes, än at sä fort möjligt
är sätta sig i ständ at nytlja förmönen, och med
iacksägelse den emottaga: men at ursäkta sig ifrän
den tilbudna förmänens anlagande dermed, at
man icke är detz wärdig eller dertil skickelig, eller
«ägonsin tänker sadan blifwa, är likasom nägon
den der kunde blifwa lycksalig, wille wara ursäk«
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tftd derifrän, för det han salt sig i hufwudet M
spela narr och blifwa i elande. Sä at antin-
gen wi til alla delar, eller til nägon del briste
i wär beredskap, är den, ursäkt, som ifrän sadan
brist hämtas, pä alt sält ostälig. Brister det
för osi pä nogon del aNena, sä bör sadan brist
icke afhälla otz frän Sakramentets nylljande. Hr
brisien hel och hallen, sä bör den genast komma
ost til at afrödja hindren, genom det wi arbele
pä en sadan beredelse, som ar nödwändig til deff
jilbörliga och wardiga nyttjande *).

v. i.

dig redo sjal och sinne, ligg ej mer t
mörkrel inne, Sannan bätlring lätt päsiina,
Trösta dig af lesu pina. Han en Herre öfwer
alla, Tänker dig till mältid kalla. Han, som
himla rymden hwalswer Hos dig nu will gästa,
sjelfwer.

2. Som trolofde göra möte, Möt ock du
din Brudgum söle, Hwilken med sin nädes Ham-
mar Klappar pä ditt hjertas kammar. Dröj
ej Honom alt inbjuda. iötl de ljuswa orden
Ijlida: Kom härin, min, lesu kära! Lält mig
«ldrig Dig umbära.

'Z Alt tagit ur Tillotsons PltbiKn om H. H. Nati«
warb.
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2. lesus kommer, dig att gifwa Him-
melsk spis, som kan upplifwa Malta hjertan,

och förläna Kraft att Honom ewigt tjena Se,
en mältid full af näde, Emot all oin synda wä«
de; Hwilkens wärde mera wäger, An hwad
hela werlden ager.

4. O hwad hunger fjälen finner. O hur'
högt desi ätra brinner, Ofta jag med tärar
längtar, Ester denna spisen trangtar! Ack hur'
plagar mig att törsta Ester Dig Du lifsens
Förste! Önsiar, att mig fä förena Med Dig
Gud, min tröst allena.

5> Fröjd och bafwan i min anda Ymsom
med hwarann sig blanda, Wid den spisens hem-
ligheter, Sältets obegripligheter. Ode djupa
kärleks under, Dem man aldrig nog begrun-
der; Medan fäfängt är alt finna Den, som
här kan bottnen hinna.

6. Af förnuftet ingaledes, En sä wiglig
sak ulredes; Att ej detta bröd förtares, Hwar-
af tusend', tusend' näres. Och att ost med win
meddelas Christi blod, som aldrig felaS. O
en hemlighet den bara Herrans Ande kan för-
klara.

7. lesu, Du min enda fägnad! Du min
nädastol och hägnad! tifsens brunn! mitt alt
i alla! lag för big will nedersalla, Och min
trZgno bön utgjuta; lät mig wärdelig ölnjula
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Denna himla spisen kära, Mig till sällhet,
Dig till ära!

8. Karlek har dig rört och drifwit, Att
Du, Herre, Dig begifwit Frän Din thron <,

samt gick i nöden, Och gaf ut Ditt lif i dö-
den. Dertill med sä oförtrulit Har Ditt blod
för ost utgjutit, Hwilket kraftigt of) päminner,
Huru högt Din karlek brinner»

9. lesu lissens bröd det söta! löt mig
fäfängt ej förnöta Denna dyra mällids stun-
den, Men fä kanna in i grunden Näoen Din,
som mig har helat Frän alt hwad min själ har
felat. Wärdig gast gör mig pä jorden. Satt
mig se'n wid himla borden.

Afton-Psalm p 3 Communiondagen.

v. r.

Ho kan sä glad och nöjd, som jag, Till hwi-
la gä i denna dag? Gud ware lof att jag har
fätt Hwarefter all min trängtan siält.

2. Min lesus tagit hus hos mig, Och
har all salighet med sig. Han mig, jag Ho-
nom hörer till: Ho är, som mig fördöma will.
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3. Hans egen kropp jag fält tiN spis, Up«
pä ett obegripligt wis. Hans dyra blod min
matta själ Har wederqwickt och lastat wäl.

4. Ack blif nu lesu ewigt min! lät mig
ock ewigt wara Din, Och oasiätligt prisa Dig,
För all den näd Du wisat mig.

5. lät aldrig ur mitt minne gä, Hwad
plägor Du här mäst' utstä, Dä Du för mig
ett offer war, Att göra mig frän synden klar.

6. En sädan oulsäglig näd, Mig göre
nöjder med Ditt rad, Att jag i bäde sröjd och
pust, Dig höller för min enoa lust.

?. Nu somnar jag rätt glader in, Ochser pä Dig, o lesu min; Haf Du om mig en
wärdnad öm Bewara mig för syndig dröm.

8. Uti Din famn jag lägger mig; Dm
nld mig hägne mildelig. Gis ock att jag i räl-
tan tid, Mä wakna upp med ro och frid.

9. lag sofwer, men mitt hjerta är I
siändig wako och begar, Uli Ditt hjerta ruM
att fä, Och aldrig siiljaS derifrä.

56






