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Durchlmchtigste,
Allernädtgste

Mrs- Irintz!

fagnesam soln
Mers Uurch-
leuchtighetz höga

ankomst är för alla vti
thettaKonungaMlket,



ja ganffa wyrdsam av
then for mig; emedan
ickeallenastthenNDrä-
dandeGudemlatitmig
vtt Mder Wurchleuch-
tighetzArftandfförstä-
stada thetta werldenes
ims/ vtan ock at jag i
fassla mitt lära ftder-nes land s minLhriste-
ligavptuchtanhafthaf-
wmoch saledes thy ffyl-
dig är grunden til then
förfarmhchjag vti then
loflige Boltryckww

Wn-



Kansien wunit: öchsa-som mig efter mm vw
derdänigsta naturliga
ffyldighet äligger, icke
allenast Wders Hög-
Dörsteliga Nurchleuch-
tighetz Höga Person,
M ho g sielfbegarlig
wälgangatönssa,vtan
ock nägot tecln af min
vndergamgsteplichtf
somblodetimiginplaw
tathafwkr,ataftäggm;
sedän jagiftanthenmt,
ther jag först ge n o m
Nans Kongl. Uajtts



min Almnädigste Ko-nungs, stora Konglige
Md,warimittwärck,
arolyMigenaffienden
fördnfwm; Nltsa,
Gurchleuchtigste Mf-
Mrinlz, thet jag intct
kunat iwarcket betyga
vtilmafademeslandetf
thetgiönagäthenaott,
emot sama LandsHw
remedettsädantamne,
somitbmawärbedröf-
weligastdstatldfärhög-
nödigt.Then totta ma-

term



terwsoMNUVtlVNdw
danighet hos Mer
Turchleuchtlghet fmm-
teesMafettsadantan-
demäl, at hon ickealle-
nastthermgasteiLhri-
sti Mrsamling til thet
wissa Guds ordf och til
theNfgenom thet,afGu'
di instichtade ordnin-
gM f anleder; vtan ock
paminerHöga Hufwu-
hen, huru nyttigt thet
anatvndeMaremlef-wa vti mbyrdes fömo-

lig-



lighet;alt förty
leuchtigste MsiMnhf
min nadigaste Herre,anseer i nader mitt vn-
derdäniga vpsät: tbet
stalwammigenibland
the största timeliga för-

om jagvttvw
derdänighet formärc-
kmndes warder,atEdn
VöMörsteligeMurch-
leuchtighet thenna min
dlupaste wyrdnads be-
tygan med näder wta-
tager. ThenMsmäO-

' tige



tige Guden bestäre R-
der Rög-Mörstlige
Gurchleuchtighch i alt
Thes högstangelägne
företagande,ettwälsig'
nad ftamgang til hela
Rikets gladie! Hwar
omin til fin dödbeder.
MdersWgMörstelige

Wurchleuchtighets

Aldravnderdamgste Tlenare
ULNK. cuk.



Thet rattsinnige Larare
afheligt nitför Guds ähra, och
ttognawärdför siälama, sokia
at leda the willfamnde äter

paratta wagen; hafwa the i HER--
rans fruchtan, försökt samma sittgude-
liga vpsat genom brefat beframja. Then
H. Paulus hafwer i sinä Epistlar,
jamte thet som til trones grunds amvi-
sande och stadfästclse tiente, i jynnerhet
haft i nägra, efter Guds wilja/ berör-
da afseende.' Sälundatil the Galater,
at dampa willfarclserna som strida emot
trones rättfärdighet; i then til the Co-
losser, at förlaggia theras lära, som
Wille emot then Christeliga friheten hal-
la sig wid, the Lewitista stadgar; och

i then



i then andra tilförsamlingeni Thesia»
orätta mening,

som nägrehade om Christi dag: la,
HERren ICSUS Tielf, befalte
Smkara Larjunge Johannes,at ssrif-
wa til the i then mindre Asien plantera-
da församlingar, ett särff.ldt brcf til
hwarthera,tilat afssaffa thethosthem
inritade o>,da, och styrckiathemithet
goda, soma» kunde hos them, til m
del finnas. Ithe närmastther pa föl»
jande Christenhetenestlder, ftm ock se-
dän ftamgent, hafwaKyrckiones Fä,
der thetta vnderwisnings och förma,
nings sstt brukat: warandes det nö>
wändigt, sa at lara och ratta the frän,
warande; och ganssa nyttigt, ta thet
ssrefna kanpaflcmorter, afmanga lä.
sas, och i langa tider behällas.lbland
otahliga sadana fandebref, är thet för,
stss, soM ciemenz Kcmanuz tzafwer

ttrif-



Ikrifwit til the Corinthier, til theS
alder näst the heliga BibliM Skrif-
ter; och är af en Läro och Nital-
stande 'N-oioZo, vtaf thes första
sprak Grekistan, bracht in pa wart,
at kunna komma pa Trycket. Isam-
ma Gudi behageliga vpsat, .hafwer
Then HöMhrewyrdigeHerrH3N-
ßlCH LUDOLF BCNTHEM,
Qener2l-Buperinten6ent i HarlbUlg,
förfärdigat nagra breftil them som i
the honom anförtrodda Församlin--
gar, befunnes hafwa afträdt iftä
then rätta Evangelista Kyrckian, sa
til thenvppenbaraGudstiensten, som
i stiliachtiga menwgar: Ty fcmt
han thet pa sin sida oförswarligit,
at med försumelse af titbörlig aho-
ga, lämna thcm ot gä wware wilse,
til theras sialars fahra och andras
fömrgelse: M hwilka swara pa-

ftlg-



fölgder, och kommer then tredie i
folckrika land och stader, hwarest
mässge nyfiwe och mast olarde fin-
nas , at the, fattande föracht tll
then rätta och wälgrundada laran,
vpwäckla innerllg oro: hwilket the-
sto större fahra hafwer med sig ,

nar the somaroaf lmgot anseende och
inbillad lärdcm, sadana Mjachtig.
heter b Ma. Och som rättstnnige E-
vangeUstc Lärare, ibland hwilka the
som ahrligen t tberas sprak lata vtga
Unfchilldige Nachrichten/ tilläggia
thessa bref sitt tilhörliga wärde, sa
hafwer Wäl»Ehrewyrdige och Hög-
wällarde
Wätmeriterall PZKor och klXposituz l
Bierno och Abo Lclhn; ta han t-
frä största delen af the sig anför-
trodda far, genom fiendens lnfall är
worden ssild/ taget fig then mö-

dan



dan at öfwersättiathessa oref, tilthe-
ras r<lttelse> som i ogrundada läror
lundewara förwlllade; tatheme-
ra lata sig behaga andra Uro»saher
sn the wi efter Guds ords grund, och
wara Symbolista böckers innehäld,
dehalla; hwar pa the til mera afsön.
dring torde blifwa förledde. Ea haft
wer ock walbemälte HerrProdit ver.
««at o. ERNEST SALOMON

kortaTractat «m Ryrc-
tio-Vrdningar/ ther vti bewises,
huru sadan afsöndring strider emot
then heliga Skrift, och then aldsta
och rena Christeliga Kyrckios satt.
Then Himmelste FADRCN förlä-
ne, at wi, som af Hans Nad
äre vpbygde pa Apostlarnas och Pro»
pheternas grund, ther IESUS
CHRISTUS är öfwerste hörne,
stenen, matte alla winläggia ofi at

bä^la



halla ANDANS enhet genom frid-
senS band; Eph. »: 22. och 4: 3»
At wimatte wara inbördes enstil sin-
nes efter CHRISTUMI3CUM;
at wi mcd enom hog och med enom
mun», mäge prisa GUD och wsrS
Hkßres IGSU CHRISTI FA-
D«R! Rom. '5: ?, 6. Stockholm

Aug. 1?,5.

50. l. r.



I. I. N.
Thec första

Nerde - Mrefwet.
Mine i Christo Hlffelige Wänner.

Mm war aldrakareste
Fralsiue är i wcrldenkomen
tilat Dia thet som förlorat
war,ochatHan the Guds
Bam som förströdde woro,

MeMsamw,!oK,i i:s2.Alstgä ockalla
Siale-Herdar, med all sorgfällighet och
ftit,efterthe Fären, som ifrä sin hiord för-willade thes the them,
somförloradeäw igensinä /uc.is-4,5,6.
/>ch med frögd äter til Christt efterfölia-res hiord föra. Thct hafwerthen öft
werste Herden, och wäm Siälars Bi-
ffop behagat, mig til siuKyrckios Herdeoch Wachtare härstädes at kalla, och

A mig



Mig then heliga Pauli formaning vtan
äterwando i Ownen klingar: Sä haf»
lvcr nu achr pä eder/ och pä alla
hiorden , i hwllkom then Helige
Ande hafwer ever satt til Bistopar/
ar regera Guds Församling / huul-
ten han hafwer fölwärswnr med
sitt egic B od, 20: 28. Therföre
hafwer jag thet häliet före wara miu
Herda-plicht och styldighct, Eder mine
Rlffelige Wmmer, med ali trohct sökia/
och til the Trognas föra;
Ty jagbesinnor, wid mitt Ambetes til-
trade, med min sials största bedröfwelse,
at I Eder ifrä wär Evangelista Kyrr-
kia, til ewentyrs cn läng md haswenaf-
söndrat. M stiönt jag mig tilförenne
hafwer bemödat, Eder alla i gemen,och
hwar och en ibland eder i jynnerhet, thet
ofog, then afsöndring och then wägens
orichtighet, som I sielfwe vtwadt haf-
wen, samt thes stora wäda ochfahm,af
Guds fasta och oryggeliga ord / tydeligen
«t förestalla; doch likwal förplichtar
mig karleken, och begiär Eder iftä chet

före-



förestäende förderfwet at draga, och til
HErran Christum, Som Eder st dyrt
hafwer äterlöst/ tilbakaleda, at jag sa-
dan gmnd jamwäl strifteligen för edra
ögon Ma, mig ci lätev falla beswarli-
git; pä thet i mätten siclfwe i HErrans
ftuchtan, tid hafwa, atbesiuna ock) öfwer-
laggia/ och i edra hiertcm at gifwamm
til en helig werckan. Wiljen I nu, Mine
Wänner/ thettagodaafseende imet för-
stiuta, vtan fast mera medelst ett godt
förtroende thet til godo vptaga: sä wil
nödigt wara, at I mig i thetta föres
hafwande, intet ansee för en sadan ,

som med hala ord joker edra samwe-
ten snara förelaggia, eller är begrepen
eder nägon vtwartes nöd at tilrcda: ty
ingen af eder hafwer nägonsin förolam-
pat mig, eller ar i ett stdant ständ, at
jag hwarkcn stada eller fördel af honom
förmoda kcm. Therför hafwen I orsak,
nu st mycket mera attto, som jag tilfös
rene, vtan all bitterhet och hat, munds
teligen med Eder handlat haftver, och nu
läter thet samma ste til eder ffriftcli-

A 2 «N

3



ZM/ med ett sädamsilme ochsom ar fulltafkärlek och förbarmandcöf-wer Eder, hwilkajag pä enstfahrlig bi-
wag Mmer., hwilkens anda förderf ochförtappelse M. Men HErren HErren
liite <ig wärda om Sin hiord, ochEder, och säledes läte thenna.min tienjl
wara wälfignad, at jag til Guds lof,
snart med frid säija inä: ) wsren
stm MMarande fär, inen I men
nu
sialarsßiskop,
MineiChristo alsiadeWänner, cnläng
tid, icke allcnast med orden lätit
kia, vtanockisielfwaglerningarna warc-
keliZen bewist, at I<ider icke allcnast, in-
tet tilwär Evangeltsta offenteliga Guds-
tienst, vtanocköfweralt, til ingen Chri-
stelig Kyrckia, hon mähafwa namn hwad
yon wil, bekcmnen och hallen: altsä haf-
wen I ingen ordenteligenkallad Lararei-
bland eder, I förbinden Eder imet til nä-
AM Apostlarnas och hela Christenhete-
nch ordningar och satzer/ och betiene eder
intet af Christi förordnada heliga Natt-

ward



ward, äfwen hällen barna dop at wlu
ra onödigt; hwar medelst I iftän helathen Christeliga Korckian, sä wida honuägon sm i wcrldenbekant är, hafwen E-
der egenwilligt assöndmt, och soken efter-
Edert egit ordasätt, then rntt, troende
Guds barnas obekanta och osiinliqa hep,
in til thes I Cder wiljen til ingm försam--ling och kyrckia halla.

Thenne ärnu,Mine Manner, che»rätta Cdernu nmrandetilMndsafbild ochbesirifning; men aldeles intet then wä<
gen, svmföremil Guds rike: och täthetsynes, m I chen vtwaldt hafwen vtannägot betänckiande, hwad thet egenteli-
genförenbesiaffentzetär med then Chrissteliga kyrckian har pä jorden: ft beder
jag Cder för edm sialars wnlfärd och s>tighet stull, at I, lEsu Christi kyrckias
rätta bchaffenhet, sä sido sättiandes all
fattad inbillning) i HERrans fruchtan
wiljen behierta. När Inu i thettalet, Guds vppenbarade ord, efterkedthen förstarena Kyrckiasanstalterin-
rattade woro, gifwen bijfall, hwad IA z ären

5



ären ffyldige at giöra; sä vnderrättar
thet Eder, at then sauna Nya Testamentz
Kyrckia är ett samqwäm eller en sammcm--komst, afsädana mennissior, hwilkom vn-
der ett hufwud lEsu Christo , medelst
Guds ordspredikande, och the heliga Sa-
cramenters bruk, i tro och kärlek, til en
lekamen, mcd hwar annan förbundne
aro; pä thct the afGuds näde, och then
ewiga siiligheten mätte blifwa delachti-
ge Om I, kare Manner, pröfwen then-
na then Christeltga Kyrckias bestrifning
wararichtig, hwilketl mästetilstä, fä
framt then heligeSkrift eljest arEder be-
kant, och I nägot nägon tid om then
första Kyrckias tilständ hördl hafwen; ft
»vardenI ock, tä I noga jamnförenedert
«n warande tilständ, ganffa latt beftn-
nande, then fahrliga biwagen, pä hwil-
ken I wandren. I tunnen ju handgri-
peligen ther afjluta,atsäsom I eder ifrä
then sanstylliga Christi Kyrckia afffildtHafwen, jA wil ock ovmZängeligen ther
pä följa, at lifränlEsuCbristo, För-samliMnes Ma hufwud, 23.

VtVM
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vtom hwilken ingen siilighet ar, KÄ.IV:
i2.ärcn siilde och affallne.

Forförcr edcr intet siclfwa,MinaWäns
ner/ medthen smickerachtiga och
geliga inbillningen, at lickethestemin-
dre igenom trones och karlekfens gemena
smp,. i andanom, ärenthenosynligaKyrc-
kians rätta ledamöter, oansedt I med
ingcn Kyrckia en vtwartes gemenstap
hafwen: ty sä litet then inwartes tron
och hicrtclige karleken vphafwer then
vtwättes öftingen/ -

nerlige tton mäste sä mycket mera wa-
mgenomkärleken warckande,l»c 2:14/13
äfwcn sä litetkan ock the Heligas gemena
ffap i andanom bestä vtau then vt<
wartcs gemenffapen, wid ordetz och the
helige Sacramentens nyttiande och
bmk/Zenom predikoämbets tienjt. Then
blotta vtwärtes bekän::elsin, och fig
hällande tilthenossenteligakyrckian, giös
wal ingentil thes rätta lemm; doch likwäl
kan ingenrättgemenstap hos them wam,
hwilka föregifwa, at the halla sig til
Christum innerligen,och icke jamwal i vt-

A 4 wär-
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wärtes matto honom bekänna: ry med
hierrans trs warderman rätrfärdiy,
och med mun ens bckännelse rvarder
man salicf, lt.om ic>: io. Oansedt,
hwadsomanbelanger thetrognas inwär-
tes, ochGudiallenabekantatilständ, ss
ör thenrätte Kyrcktan mennistiomen osyn-
lig, z: z. 2. Nm. 2:19. Sämästedochthen sanne ChristiKyrckia för werl-
dmes ögon sig vppenbara/ och menni>
stiomen synlig sialla. Eljest hade intet
Paulus kunnat tacka sm Gud, genom
lEsumChristum för the Christnas fful t
Rom/ mtmanomtheras trotalade i he?
lawerlden/ Z.0m.i.8. äfwen hade intet
Wersamma Apostel kunnat bestrifwa

med thessa or-
dm: besklifwlxv-
ti wärt hierea/ hwjiket kändt och
laset wal'derafa!'a menniffior: eftcrI bewifen, ac I aren Chnst, bref/beredr genom prediko » ämbeeets
tienst, 2. Cor. 2:2, 3. Ei Heller hadehcm kunnat Ziftva then förftmlingen i
Thessalonica följandc wimesbyrd: I

haf.

8



haswenanammar orderibland msng
bedröswese/ meV then Heliga An,
das frögd> sa at I ären err efserdö»
melse allom trognom vn N?aceVs»
nm och Achaja: ry af eder HEr«
rans srd. vtgZnges / icke a!lenast iMaleVonia och Achcha: vran scki
all rmn ar eder rrs / som I
til GliV" vrtommen/ i. IKess. n6,
7/B.Wisserligen mineManner, en fi-ban osynlig ochsann Kyrckia, som I eder
föreställa,. och ibtand eder tancken at aftbilda, hafwer aldtig i thenna werlven
warit, och warder eller in til werldesnes anda anträffad eller funnen. Nan-
saker nu fiitiga, I wardm icke ett mm el-
ler ställe/ i hela Nya Testamentsens böcs
kersinnande, therChristi Kyrckia stulle ensadan Zemenstap och församling betyda,
then icke och vtwärtes och chnlig ar. Sä
kunde icke eller lEsu befalning hafwakraft; säqer tbet församlngenen:
I" 2ttk. 18. Thetkunde icke ellerthetchem
tilkomma: »nne-
na. Om Paulo och Barnaba heter chet:A 5 at



ac the rvordo försordrade af fössam<
lingene: is: Z, 4. och the wor»
do vndfänssne af forsamlingene.
Diotrephes förmentethem, sombröder-
na anammade, och dref chem vt af
Försan»!inflene? 3. v. io. The äldste
»Epheso blefw» befalte, at föda Gnds
församling/ öswer hwilken then He»
Lige Ande hade them satt til Nisto,
par: (vpshnsman) Om wi öfiverwa-
ga then Christeliga Kvrckians försia an-
«rdningochstiftelst/ hwarefter honibör-
jan inrattad blef, sii är tydeligm at in-
»amta, thet hon en vtwärtes och chnlig
Ammcmwaro siulle wam: ty wi sinne,
kpl, 4. 13:17. at kyrckicm bordehaf-
wa egna larareoch herdar/ samt af wissa
föreständare, hwilka the trogna följa
fiulle/ regerad och styrd warda; at för-
si,mlinZen wed offentelig Gndstiensts för-
lättcmde, intet ffulleförsumas/ Nr. 10:25.
»tan oftaft befökas; at menniffiorne
ffulle icke allenast genom thet heliga dö-
pelsens Sacrament i Kyrckian vptagas,
s.Cor. «; vMock i chm fmnma,

Wid
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wid ChristiLekamensoch Blods nyttian-
de, HErransdödförkunna, i.cor.n;

.dre afbida, til thcs hela Församlingen
woresammankommen, inzz.ochsiulleändteligen thenna Chrlsii Kyrckias
rätta lemmar, theras hiettans tro med
munnen vppenbarligen bekänna, «.om.
io: 9,10. samt theras tros tius läta lysa
för menniffior, at the mätte se theras
goda gierningar, och prisa Fadren som
äri himmeten / 5:16. I sä mat-
to liknas Kyrckian wid en pä ett berg
liggiande stad, at hon intet mZ wara
fördold. Til en sadan then Christelign
Kyrckians inmttande hörde thet, atHEr-rcms Lärjungar med then stora til Chri-
stum omwändna menigheten, blefwo
stadigt stönnandes vri Apsst arnas
lärdo n / och i delachtighec / och i
bröds tnyrche och i böfter
la, mitt i then största förWelsens Heta,
komo the Christne tilsamman at förratta
Gudstiensten, tä them Guds ord, afthe-ms Mada Lmare wardt pMwt, ochA s che

11



the högwärdige Sacramenterne vtdel-
te blefwo. Och här wid höllo the trog-
na sig st fast ochifrigt, Mm the then
tidens författade handlingar betyga, at
then sitt lif willerädda/ medelst sitt vte-
blifwande ifrän en st Heliä församling,
hanstattades wara owärdig, at hafwa
namn af en Christen. Om nu hoppet
wid Edart warande tilständ, at man til
osynliga Kyrckian hörer, i anseende til
thet som saat är, mäste förfalla och för-
swinna; st kan thenne trösten ock intetbe-
M, atman til then allmänna kyrckian
hörer/ som i helawerldenkringspriddar,
emedan man mäste Zemenstap med then-
na eller nägon annan pai-ticulair kyrckia
hafwa / om man elfest then allmänna
Christeliga Kyrckias lem stal wara. Ty
Asom ingen lemmkan förenas med en na-
turlig kropp, then imet med thennaeller
nägon annan del af kroppen förenad eller
förknippad är, ochhela lekamensgemen-
ftap bestär i alla sinä delars förenmg
«ned hwar annan: altst är i alla matto
»mögeligit, ihela then Christeliga Kyrc-

kias
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kias aemenstap lefwa, vtan at hafwawärckelig gemenstap med nägon del
ther af; ommanmmors, äeufiidanort
wlftas, ther en siMlig Christi Kyrckia äk
til fimmndes. Sä!edes,MineWänner,
hafwenlafalt thetta oemotjaijeligen at
sima, at I edericke allenast ifrä thensynliga och p-llttcuigir Kyrckian i Harr-burg, vtan ock ifrä then allmänna Chri,
steligaKyrckia, cgenwilligt afstndrat och
Mdthafwen. O atedra förständs ögon
mätte öpnas, at I se kunnen, pähwil-
ken fahrlig wäg I wandren, at I iftHthenrätta bahnentil himmeten aren wil-se gängne! Hallen intet st före, at med
then Christeliga Kyrckian wore stledes
fan, at man ther wid, efter sittegitbe-
hagochgodtyckio, kan sig Ma Heller in-
tet, men doch likwäl wara och bliftva
Guds barn. Kyrckian ar ju thet enda-
sie ordenteliga medlet, afGudi förordnat
och vtwaldt, menniffiorna til salighe-
ten at befordra. Then som förwagrar
sig ther wid halla och förena,' tä ho-nom icke allenast wagen ther til öpen stär,

vtan
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vtan ock thertilatinkomma liufligm kal-
lat samt alfwarsamt och med nijt for-
mam blifwcr, han fomchtar tä thcnpä-
budna Guds wisa och heligaförordning,
och stkeratgiörathen fäfang och ftucht-
lös, hwar pä ovndwikeligen en swär
dom mäste följa. Hörer doch/ I elän-
de, och marcker, hwadföreuförbannel-se th cm anträffandes warder, hwilka

Lärarena, som til Kyrckiones gemenstap
kalla, i sädant cheras ambete förachta.
Ther somingen/ !äZer )!Lsuscii sinä

anammar eder, eller hö-
rer eder ord, m gär vtaf thec husec
eller staden, och Mdder ftofcer vraf
edra förcer. Sannerliga säger lag
eder, Sodoma och Gomorre land
rv lrder drageligare pä domeday, än
them stadenom, Klatrt, io: 14, is.
Gifwen icke edra tanckar inrymme, at
sädant hotande allenast them angär, hwil>
ka gudlöst och stygtlefweme hafwa fördt,
ech i ett sädant syndalopp med lust fort-
farin och at twart om lefwernes förbat-
«inZ hafwenhem i Guds Me satt/ och

för
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för wreden bcwamt, oansedt the intet
med Läyungarna i Christi Kyrckias gc-
menstap sig inlättt: To förvtan tbet,
at ICsll laras anamlnclse, jasomett nö-
digt jtycke til wär salighet i anfördc or-
den, i alla matto fordras; sii är Eder wäl
bckant/ at af then öftversten , som sade
sig ifrän vngdomm budorden hafwalMit, nägot widare warder fordrat ,

nemligen, ae han stulle folja?hr, um/
i.uc. 18:22. thetär, at
na sig tilHans gemenstap, om han eljest
Wille ewinnerligit lifärfwa.

Ther är aldelesen wilfarande mening/
tä I menen, at Gud mätte wara eder
wan och fader,närlatlenastföra ett sä-dant lefwerne, som af mennistior imet
kanpätalas, änstiöntlintethällen eder
til then Chrifteliga Kyrckian. Hörerdoch, hwad för omdöme then fromme
Läraren om edra wederlikar
faller, närhan efter then tiden, ratttro-
ende Christnas sinne Medes sirifwer:tpiK.
L«lu«itlcx»ntul, j»uä«bi.

H»
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litcr le vivere exiNimet, livc 1010 lcelere,
quc>6 2 umtate eK, nn«'

luidebit vicam, seä »« Oei m«net super
Then !om ifrä thenna all-

manna Byrckian afjöndrar är, san»
sedr han menar sig wäl och beröm?
meligen lefwa; sä s?al han likwäl
icke/ förthenendastalasten stul/at
han isrä Christi enighet ötskild är/
hafVva ewinner jgir lif, vtKn Guds-
rviede blifrveröfwerhonom. Pä thet
thetta ickemättettäffa eder, Mine Man-
ner, jaomwändenEder, täthet än heter
i dag, och träden äter til Christi Kyrc,
kia, ther iftän I ären vtgängne. Nar
en lem af en natmlig lekamen blifwer af-
ffild och stympad / jÄ nyttiarhan fä litet
lif och rörelser, hwilka han af hufwn-
det haft, som han aldrig nägon del i en
sädan kropp warit. Nu then Christeli-
ge Kyrckian är en cmdelig lekamen, hwnrs
huftvud Christus är, LpK.2-.22. i.s?or.
12:12, iz.«.om. 12:4,5,6. Omnägon
stiljer sig ifrä thenne lekamen, jag
menar Kyrckian / säförlorar han ock sitt

and«-
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andeligalif; Icherban icke häller sig
n?ld hnfwudec, af hwilko hela leka'
menen genom led r och ledamot kralc
fär / och tilfamm ns hänger och nl<
rväper i then förökelse som Gud
gifwer, co>. 2:19. Pä thet I chenne
stadan mägcnvndwika, MineZWelige,
sä förmanar jag med?««!«: Men wa<
rel rärrsinmFe l tälleeenom/ och wa»
xen tll i a'l stycke i Honom Som huf»
wuderar/ Chnstus- aftzwikomhe»
lakroppentilhopafoges/ och en lem
hängerin ti! ehen andragenom ali le»
damocen, LpK 4:15,16. SaZer mig,
kare Wanner/omnägonkan nyttia bor-
Zare-rätti en stad, och doch imet wara
borgare? I warden sivamnde: Nci.
Nya Tesiamemfens ryrckia ar lefwan-
des Guds stad, 12:22. och cherätte
Christne äw heliga manna medborga»
re/ ocb Guds husfolck Lp!i. 2:19.
Betancker thet wäl, at Christi Kyrckia
intet bcstär afssdantfolck, som arcn oor-
dentclig hop/ som vtan lag och lydno,
efter sitt eZit Zodtfmnande lefwer; vtan
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at the mcd större Ml äro, ett wäl in-
rättat Rike, i6: 18/ 79. hwil-
kas hcrrsiande och regerande Nonung
ICsus är,
12.5. Then wissa ticnare hafwer, som
Hans vndersätare efter ZrundreZlan och
thetta rikets förordningar, regera och sty-
m mäste. Oln Christi kyrkia hafwer
wi§ lag och förordningar, hwilka thes
rätta lemmar vnderkaftade aro, och sig
efter chem sialla, cllerratta mäste , ther the
sinKonung Christi bestydd, samtthe för-moner, som lydiga borgore och vndcrD
tare, tilkomma, nyttiawilja; hurn vn-
derstän I ta Eder, ifrä the heliga cheu-
na andeliga Republiquens stadgar, 0-
hörsammeligen Eder atvndandraga, och
theras trognaförmaningar, somHEß-
ren öfwer alla hcnar, Eder föresatt haf-
wer/ oafläteligensidwördaoch förachta?
Wisserligenwid sadan tilständ, hafwer
man ingen annan mkning ~at giöra,
an at I the harliga och för-
moner, af hwilka wär Mastares ly-
dige Larjungar / hafwa sig för eder

sielf-
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sielftva at fagna, egenwilZigt beröfwenoch bortmisten.
Och hurukuntmche Eder til godo län-

da, efter Eder fattas the medel, hwilkaGud hafwer förordnat, sädana gäfwor
menniffiom at tilbiuda och meddela? Ihafwen ju ingen kallad Larare, ingen dö-
pelst och nattward ibland eder; hwilketicke sterafenovndwikelig brist och man-
gel, vtan genom Eder egen stuld och sielf-
wald tredsto och sörsumelse. Ther dochwär dyraste Fralsare,dopet,Nattwarden
vch Prediko-ämbetet, hafwer säsom Sinä
näde medel och insegel, förordnat och in-
stichtat; st mäste I täthet himmelfla go-
daantingen viubära, eller HErren mä-
stc eder ther af, vtan medel pa ett oor-
denteligit sätt och wis giöra delachtiga;
hwilket doch then wise Ouden intet giordt
hafwer, vtanlhögstanödfall, när Hansbarn omöijeligen kunnat blifwa delach-tige, afordenteliga medlen, ehuru the ther
oin anlagt största flit och winning : tä
HErren som i cmseende til Sig Sielf, wi-d
näM vtwartes ,nwcl intet buden är,
.»l efter
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eftersin nädes rikedomar, ald6es
nerligenmed thcm handlar.

Afhwilken besynnerliga / och omedel-
bara Guds styrelse I ingalunda ffolcn
Eder trösta;efterl the ordentellgatucdlen,
icke allenast vtan uägon möda
kunnen/ vtan ock the samma Eder med>
nit och ofta idkade förmaningar til the-ras nyttiande, kärligen aro här tils an-
budne, och an dageligen tilbiudes. Mm
I willen icke Eder af them betiena, vtam
thcm, sslsom platt onödiga/ icke vtan
theras heliga och wistr Inftichtares be-
spottelse, vpsitcligen fömchtM/ och iftmr
Eder bortsimten. I betmchtande afthen
stora stadcm/ och mänga andm olycksa-
lighettr, ssm affondringen med sig fö-rer, ar3c!M»« cllersplit/ i chen stnliga
kyrckian för ettmächta stort ondt>och gan-
sta swär synddallan tid räknadt worden.

Then fromme Läraren cyprignu,
wer här om allaGuds barnas tanckar, ism tid, med följande ord förestnld, tä
han sitg ti sm bok, cle unit.ite i^ccleli^:

cl«<.



clere quisczuÄM > extra »scam sue>
rit; öc extra snnz fuerit, cva»
6et. Then kan inrec hafwa Gud ril
Fader, jomickehafwer Hyrckian ril
moder, Hafwer nägon vndangäct
förderfwel/ somnom alt war;
sä warda ock rh? vndslippande ,

som vrom jtadde aro.
Hwad för ett stmff sädane olyckfalige
hafwa at afbida, giftver then gcunleKyrc-
kio-Läraren irenXuz wid handen/ uär
han, efter themttatrognes bifall, och af
Guds doms anmärckniltg, hwilken thcm
öfwergä stal, som twedrächt i Kyrcktan
infört och vprattat hafwa , säledes D
gev'. 4. aclv. liXrelcs, c. 43. lcin.
clunt öc lcparant unitatem LcclellX, can-

g Deo. The som en ghec
afskära och asslira/ the stola säjom
lerodcam afstraffadtdlifwa.

At afsöndringm är en sä stor synd, som
förbemältär, sädant larerotz>BN2tiu«, ,

sinä bref tilKyrckiorna, i zm^naochL-
z»Ke-
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pKelo; clemens ism strifwelse til the
rintliier; i thes stifft, 6e uni»
t»te l^ccielix; ku-
set». lii,
kÄuli«6kplies Nc>m. 2. emot
?2rmen. 2,. 2. Vincentinz l>irinenli«
6.34. och mäge andre Fader i then för-
sta Kyrckian.

Betäncker doch, Mine Manner, hwad
för en stor ätstilnad thet ar, i meningen
om kyrckiosplit, emellan the förstaChri-
sti efterföljare och Eder. I hallen sadan
stilnad, icke allenast tillätclig, vtan ock
guddomelig; i thet I afsöndringen ifrä
then synliga Kyrckian, somhar och cheri
thenna tiden öfwas, siisom en särdeles
Guds Andes ingifwelse och bewekelse i
Sinä vtkorada, 06) säsom instundande
Christi rikes bodelse, ansen och vtro-
pen: Har emot lvete wi, at the första
Christnas iftver i tro och och karlek, i an-
ftende til alles wär narwarande Chri-
stendom, ar sisom en klart brlnnmide ochblossande eld, emot en Znista at statta;
doch hafwa the bestandigt Hällit sä före,
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at Miachtigheten iftä then simliga kyrc-
kian, är thcn ffandeligaste lasten, och cn
stor Christt wanahra; hwar mcd Hans
wirckade kiortel, jag mcnar Hans K)r<--
kia, som endaste blifwer stndrad och
i st.)cken rifwcn; hwilkcn siamfiack stär
icke cns mcd Martyremas blod at aftwat-
tas. TKcnncjwrefahran, MincWän--
ner, hafwer mig bewekt at wisa eder thcn
fördarfwclsens afgrund, ihwilken I eder
blindlwis wiljen störta. Om thct Thcn
förbarmande Fadrcn i himmelcn, srullefalla at vpläta edra föchänds
ögon, förr an I ther hän kommen, som
ingen vprättelseärmeraatboppas. Thet
är at bcfara, at the tings ihogkomman-
de, hwarföre I ären ifränch vtgängne,
ei til ett ringa hinder mä liggia eder i
wägen, at I icke thenna Eder af mig fö-rcstalta grundVwichtighet, kunnen erkane
na, och med tiden eder at omwanda:
Altsa hafwer jag mig företagit, sam-
maledes widare at wisa, huru siida-
na förmente orsaker/ aroaldelesafingen

wigt
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wigt/ i hclgcdomftns wigtstäl / at
the Eder ingaledcs til siilnad ifrä wär
Evangelista Kyrckia hafwa krafteligen
beweka, och ien sadan twedracht / sii
rum tid siiälig vppehälla kunnat.

Men M ftuchtar före, at kärleken
til Eder chrattelse, hafwer redan giordt
mig i strifwandet widlyftigare / än sä--som ett brefs art och stlck Hnes Ma; sä
wil jag nu icke Eder längre vppelMa,
vtan en sadan förestallning läta mtg
betiena til amne och innehäld, i then
andra til Eder arnada strifwelsen. Imedlertid warden I thct, som i thetta
brefwet formält är/ vtan nägot främ-
mande afseende i HERrans ftuchtan,
fiitigt och andächtigt öfwerwagande.
Jag hafwer ock til all barmhertighets
Fader, i wär AterlösarelEsu Christo,
then barnstiga fömöstan, at Han war--
der Eder krafteligen rörandes, at I,
drefne af enighcts och fridsens Anda,
til wär Forsamling äterkommen; ther
tillika med otz, tilbida, knäböija

och
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och nederfalla för HERren, then off
Ziordt hafwer. Ty han är wär Gud,
och wi Hans Fosterfolck, och Hanshänders fär, psa!. 95: 5. Thetta al-
sielye Wänner, önstar <lf hiertans
ZMld, och beder af Liusens Fader/ i
Hans käre Son, lEsu Christo, ge-
nom hwilkens blod, the som fordom
woro sierran, nu när tomne aro,

lkder alles
Til bön och farlefs tienster.

beredwilligste

Siäla-Hene
ULNKic I<Uool.k Mt^Nklck.

Then
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Thet Andra

Verde? Brefwet.
N7ine i Chnsto

trogen Herde afiäter icke at
sikiä ester thet forlomda färet,

Hans förste ther wid anwände möda si>
ms warafäfäng; äfwen sti mäste thet ic-
ke wQM mig nog, hwilkom vpseendet
öfwcr ClMihiord, päthe!maorten,aw
förtroDt ar / at jag giördt m bcgynnelst
m letaEder, som eder iftH the trognai
tahl och hop stildthafwen, ochsäledes!
wilfarelsen staddeärcn: vtan Christi käv
lek förplichtar- mig, i en swau Herdil
trohet at fortsam; om thet all barmhw
tighetens Faderwille bcbagcliglt wara,
Eder, medelst min kallelsts vprepada oeh
idkada tienst, iftä then fahrliga biwäz
äm pä rätta banen at sialla., I wav
den, Mine i Christo alstelige Manner,
af mmförra, til ederÄffärdade strifwelsi

föo
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förmodeliM inhamtande ,hum IZenom
wär Evangelista Kvrckias öfwergiftvan-
de, och MdandraZande iftZn alla andra
Församlingencs delachtighct, med thet.

ftmma ffrä then allmänntliga Ehristi
Kyrckia/ afsindradeärcn,
ljgeniett gansta fahrligit tilständ lefwen.

Andoch jag i thet godahoppet är, at Gu>
Sm sanniugs ordiblaud Eder ickelatn
wara vtan wälsignelse och wärckan; fä
är jag doch icke obilligt i then angstan,
at the tings Wseende, som Eder i begM
nclsen, til cn sadan stiljachtighct anleds
ning Edm öronför mitttibt
tal tilstoppa, samt i wagen liagia och
hindra Eder omwäudelse til otz. Therföre
wardm I, minffyldige omsorg., for E-<
der Ms salighetLilstrifwaltde , och til
Edert bästa, i heligt öfwerwagande taga:
tä jag widare för Eder M, mig thetarbetetföretager, och ithetta andra Her-
de-Br<fwct sädcmt genom Guds hielp E-
derförögonen staller.

Thet som I anfeen, mä ei wara af
sädan wichtighet / som dochplatt intct är.

B 2 at
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at thetstulle Ederbeweka,atöfwerZiftvs
wärKyrckia, och eder igenom aft
sträckia, til wär EvangeWa Kyrckios
menstap at Aetträda.

Af thet MfälK, af theu förewpna
twedrächten, med eder nnftälta sam-ztal, hafwer jag förstä:, orsakcma wa-
ra, förenemligen, treggehanda , förhwil-
kas ffullwärFörsamling, sätllGuds,
timsten, som til andraKyrckian tilhöri-
ge gemenffaper, hafwer förlätit; oam
sedt thehos then ma, ibland Eder mera,
an hos chen andra i betwchtan kummit.
Sä äro jömlige ibland Eder, som thet
föregifwes, tilKn Man tlvedrqcht
anlätne och indiupade, af ettgodthopp,
syndare och ogndachtiga ther igenomtil
eftertcmcka at bringa; ftmt följachteligen
til omwMdelsen ifrä cheras gudlösa fö-
rchafwande och wandel at beweka. The
fiäste ibland Eder föregiftva, at the fig
afstildt, förthe mängfaldiga hädes-ord,
vtstämmande och fördömande stul,
hwilka them har af Prcdikostolen, täthe
begynt Gud rätteiigenat tienä, cko öft
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werZangne. M«r I alle igemen, gffwa
thet Mm wore thenne twedrnch-
teuförorsakadafsamwets fruchtan; wa<
mndes I vti raddhoga siadde, at I til
ewcntyrs torde Aöra Eder delachtiga
af andras Ander, och ther af i längden
timande ptsZor: om I Eder mdare
ssulle Hslla M thnns offenteliga GudS
tienst/. och K til HERrans Nattward
med chem, som föm ett förargeligit les-
lvcrne, jämwäl äwowardigeg,ästerMd
HERrans^bord.

Lär otz nu, Käre chessaafEder för sä wichtiga häldm orsaker, i
lhen vtfatta nägotnogare,
vtan all föwtfattad afwig ttmcka, ef-
ler Gllds obedrägelM tms, Gchsaksensfanna bessaffenlMt, opartifft stWäda,
och j HENrcms ftuchmn fiitigt öfwer-waga.

Somllge af Eder för?gifwalm,at theKyrckians til tlMssändan of,
bewcka the ogud-

achtiga at efterftäga: hwarföre en
dcm afsöndriug ster? och M i chen rät-

B 3 M

29



ta orsaken föregisiven, the takomma
ga til theras chnders mndslo, blyjas och
Hiöm pä thet the ock afGuds
barn, mätte rätteligen hällas wärdtge thet
MNdeliga ganenstapet.

Men sägcr mig, KäreWaner,hwem
Hafwer doch lärdt Eder / pä sädmtt sätt
syndare at omwanda? Sannerligen icke
Gnds Ande, Hwilken wil och päminner
otz, at manicke stal giöraondt, pä thet
Hemf nägot Zodt mäkomma. 3)len at
Vndandraga sig iftä FörsamlinZenes
»ffenteliga Gudstienst, är oildt; intetnM
ja cfterChristi befalning, mcd then heliga
Mattlvarden/ HCRrans död förkunna,
thetarondt; Chrisii lära/ hwilken man.
<fter Guds ord höra stal, at icke höra, thet
Hr ondt; Twedrachtochsplit/ ther mcd
Thristi Lekamen blifwcr, i
Ouds Korckiainföm, arondt; jamäste
Her pä nödwändiZt fölfa, at man af lika
vnda och förkastada ttng / ingalunda mä
sig betiena, pä the efterlängtade
bätttings Zoda hos che andmtherpH M
ja siulte.

, San
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Sannerligen wishetenes 3lnde siw
ner i ftdana medel som I/emot Martyrer-
nas, och thet Christeliganamnets förstclbckännmcs eftechn, af egcn klokhet vp-
tänckt/ och Eoer vtwalthafwen, fä rin-
ga kmft til syndarenas bättring, at ha»
fast mem stattak chem för stadeliga, och
wisar thet som är twärt emot. Ty tä.
nägre af the til Christum omwändna
ludar begynte i sm Christendoms lopp
wara ostadige, ft ZafmMunda,then<lf
Guds Anda drefne PaMs, thet
at lnan stulle stilja sig iftH them, vti the
af Gudi sielftil salighetenförordnada me-
dels bruk, och sig med them i Guds-
iimsten ickeförma; vtmt fast meratwärt
emot Dedes förnninar: Lster osi icke öf«
wergifwa wHr Förjamling, sä>omsom ige för sed hafwa: vtan för,
manar Eder / Lbr. 10: 2s.När fäsom i Eormthiffa Försanmacn,
Mchanda fynder och ffam offenteligin
Zingo i swang jaftdanelaster, somwioFörsamlingen osirhnt bedrefwes, i.dnl-.
i:-7,i8/iZ/20,2i. förmame then heli-B 4 ge
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Ze Apostelen ingaledestil afjondring ifrä
then vtwärtesKyrckio-gemenstapen, at
pä sädant sttt thet onda stulle blifwa
förstört, v. ,8, 22. vian mycket merä.
sedän han the afsöndmda, somgiorde par-s
tij, alfwarligen hade straffat, och then
owärdige anammelsens fahran förestaly
v. 27. sa förnninar han: at hwar Hch en
stulle pröswa fig siels, och bida then
andra,i.col>. 11:28,33. Ochhuwkcm
doch Edra ordenteliga Lärares och
Guds tienares föracht wam ett tienligit
och depruftvat medcl/ them til batrinZ,som oordenteligit lefwcrnefora?therdoch
lEsus «Lhnstus hafwer somliga sa«
tilApostlar, somnga til propheter/
somllgatil iLvangelister, somligatil
Herdar, ochLarare: at che helige fko,
la skickelige wara / til ambersenz
warck/ genom hwilkec Christi 4eka«
men mä vpbygd warda: Til rhes
atwi alle tommom til ena tro/ och
Guds Sons kundskap/ ochwardom
en fullkommen man/ then therärvri
thrlsti fulldordiga älders mätt. pa

thet
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thee w» icke fks<sm «varn bnrw,
sch IZM otz berveta sck smföras af
allah<»nlsa lärdoms Mäder/ Zenommennifkwrs Dnlckhee sch MuNdil»

med hwMa ehe M» eil, ae
ehe mäge» bedragos»ff, Lf>K.4:iN,i2.

öftvMVäger doch/ Mbeder Eder>
Pmll>medelft HethelM
tes theh af GM för-ordnädcl omwändelsens medel' förnekm
vch Orkasim; sch I tzrngm icke blygset
sch sty 6)er öfiver, c» bestylla then He,
tiga Andaför ssanmW, cherdoch-Hcm
Sxkf Zenom Apoftelen Paulum larerr
Gud hchfwer ther ämbeeer glfwir ae
p?editH FörsonmZ 2<.Cor. s: iB.HM
M länM ärsw I doch afwekne., ffräche
Orsia Christnas sinne/» hwilka the för-

theras helyä ambets/
ftrsakelse Hollo til then för-
dömetiga fiilnadsn MCHrisii, Kyrckia,
ocl> en begynnelse til ther pä följande
mycken oreda. .

ThenftommeLämren ffrift
B 5 w««

33



sver här om säledes in kpMol, ,6 pu>

!fi»num: Inäe lcKislNÄta öc kXlelez obol-
t», <!um Lf>ilcc>puz, cz»i nnus eli, sc l^ccle^

ne cantemnttur. Ther af hafws tät»
terien «ch partij cheras vrspruncs, när
Difkopen / som är en/ sch foreztär
Nyrckian> af nägras högmsdiga in-
dll ing b'isi»er förachcad.

? Thenne helige lwmnen afsaZerockge-
mmstapen med Christo allvw them,som sig ifck Kyrckiones Lärarc ffilja,
tä han pä följande sätt stnfwer: Hness«
»ll?i cum dliriKc»viäetm-, qui 26 verluss»»

se» dlen eiu«»
öc plebiz foclerste s««ntt? <ie unt. Necl.
N7än then ng wara
Ao/ somäroch yiöremoeChristi pre-

som fig ifrä Hans presterfkap
«ch folcks gemenssap fkilj er? Skulle
the ftomas Mnad gifwa syndarenvm
«ägon eftertancka, och wara morsaktiltheras omwändelse; ft hade icke MenastI, vtcm ock alle andre ftommeiblandbM stz MchenvffemelW Guds-



tienstcn, och thensheliga Natttvardens

I menen, at förvtan Ederär ingen härsom Gud simuffyliigt
fmchtar?

Läter en rättsinnig och förständig
Ehristen, somäropartiff,komma iblcmd
otz,. och mfwaacht pä bagges chätt left
weme; sHärjagförsakrad,athan war-
der afedatt lefwerne icke erfarande, at
trones fmchter ffola hos Eder kosteliga-
re och ymniZare wara / än hosthe froms
ma, af hwilla ätssillige Zeuom Gnds
näde hos off finnas. laZ begarer icke
Edart hemliga förehafwande at vnder-
sökia; menardochsilker cherom,atom
Eder sorgjWZe öftverhöllning och be-
mantling icke stulle betaga sädant nogare
at ffarMda> sä woro befinteligit/atthe
bastaswandel ibland Eder, woro be-
finittad med sk mänga felachtigheter
somswagheterstulle antrnffas hos
bwilka wi lbland otz för goda Christna
hälla.

lag wil icke förwita at näare
B 6 ibland
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iblandEder, eftersin egen muns bekänelse
i mänga groftva shnder lefwat, sedän Iären beftiade ifrä sädant herrstande.
I medlertid kanjagicke vnderläta, ctt

§lfwa tilkänna min högsta förvndran
ther öfwer, huru I, med ett sundt för-nuftbegäfwade, kunnen inbilla Eder ,

at eder afsondring ifrän then offentelign
Gudstiensten , arkraftig at giöra the onda
ftomma; emedcm man pä Eder sielfwa ej
kan se och marckia nägot ftnnerligit /

vtan allenast thet, atl ickeGudi offen-
teligen tienen; vndandraga Eder ifrä
Christi heliga förordningar, och i thet
öfriga, fi wida man siuta kanafEdart
wäftnde, thet Imänga stycfen, sä myc-
ket mögeligit warakan, hallen hemlige,
och at I fören ett sildan ärbar wandel,som man ock hos mänga, ehumwäl el-
jest i ensann Guds kundffapblinda hed-
ningar, marckt hafwer.

Wisserligen kan then, hwilkens för-
Känds ögon/i andelig mätto,icke aro alde-
les tilstmne, ganffa latteligen döma ochMM, atthetarmyeketkmfftiMemedel,

för-
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förmästrymtaretilett rattsinnigt wäsen-
de i Christo, chem som i thet godaaro trö-
Ze, samt jyndaretil bättrmg at vpmuntra
och beweka, eller til thet miustone ifrä
nägot ondtatafhällaoch forhindra, när
the samma, som genom sm vtwärtes
wandel, giswa witnesbörd om sm mnerli-
Za tro, lefwa med the andra i then vt-
wärtes Kyrckio Zemenstapen, chem fö-
relysa med sin andacht wid then offen-
teliga Gudstiensten, gifwa i then all-
manna then heliga Nattwardens anam-
mande ett vpbyggeligit efterdöme, samt
en kmfftig vpmuntring, huru man thet
heliga Sacramentet, mäste läta tienäsig
til en kärleks mältid / jemwäl icke läta sig
mitHaga the goda Kyrckio-Förordnin-
gar; pächetthe ogudachtiga menniffio?
sig sä mycket mlndre kunde sig ifrä them
vndandraga, til vtwärtes tucht wid
Gudstiensten, och i lefwernet: Säffulle
en förbäming snarare ffe, än om the
ftomme ttvärt emot, ifrän alla andra,
hwilka sig til Christum offenteligen be-
kama, otwnngne wille sig Wndra, at

the
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the chet stm them trognom jR alfwar är
förbudet, dömer »cke> fördömer icke
doch kärlekslöft öfiver sm nasta, vtan 5-
tenvändo willeföröfwa, och enwt För-
samlingems och werldstiga Ofwerhets
vttryckliAa befalmng / hwilken m Chri-
sieni alt, thet icke ftndigt är', mästebe-
Mja lydno, onödigt hemligen i enstplta
hus, tilsielftagenGudstienstkomma til-
famman; och cher mcd icke allennst gift-
wa lastarenom förwandmng och styrckicl
O theras förstäckelse, man ock giöra
the enfaldiga twffwelachtiga' och
Za. Mnn mäste saWerligen hafwa eil
vnderligtanM ommeMistioues omwän-
delseochvpbyggelsei,Christendomen, on»
man stulletm, at sädane. afsöndrande'
Forsamlingnrffulie ther til tiennoch
m nyttige. Tä man dörM efter sig til-
stmer, the narmaste anförwanter, fastätr the sselsiveFöräldmme wore, somic-
ke i enahanda memng med- them aro,
til at, höra och se, thet som therforehaf-'wes,ochhumcherMgär, med störstafiitchMWochvtestanaer/ the-
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ras wilia intilsena nattenmedhwar am
nan förblifwer. Ther doch förfarenhc-
tm medelst ätffilliga excmpei, ocksä i
wär tid, nogjamt lärer, atsädant folck,som vnder ffen at drisiva then simnä
Zudachtigheten, efter then inwärtes meni-
stian, sig iftä chen offentcltZa sammall-
komsten iKyrckian hafwa afsondmt, och
hemligen afsides tilsammankomma, äro
ofta falne til sadana ftnders och weder-
siyggelsers wärckställande, om hwilka
jämwäl thegudlöse hedningar intetwetat,
ja, thematnämnamäenarbar menniffiabillit stiämmas wid. lag wil wal E-
der, MineälsteligeWäuner, ingalmt-
da bestylla för sädana laster; men sag
kan dochhär wid icke se, huw I Eder,
wid säledes bestaffada omstandigheter,
af en afsöndrad Församlings mitztänckta
bestaffenhet, tunnen giöra thet ringaste
hopp, at dmga andra iftä synder och
laster, hwilka I efter folcketz allmänna
mening, ibland Eder sielfwa, ju pH
standeligm M och wis beM och be-
dnfwen.
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Thet finneswal<Wdre,ftm eftn thm
ChriMiM karleken then icke
ker, omEdMbesynnerliga forelMcmde,,
ei fä illadvma>. istdcmastahl tunnenI
ock sakert miF. sättiä.. Sä bör man tik-
wäl billigt befara siZ ther wid >. M Eder
egensinnige Mnwinggifwer igemeen an-
drom tilMetil mera ansiot fomrgel-se, an til vpiWgelse i en sann ChnjSm-

Thet ar ju lckt at begripa, at I
med en ickealle-
Mft edor sielfwom betagenlchgenhetm at
vwätta godt> chet I doch Mnvrs med
Etzert nie i thet goda tib ewentyrs- hosche Zudlösa wärckftätlakunden; vtaaock
med thet famma,,Fiörml tder aldetes o-
nyttigatilatöftva pähwad satt
thet etjes kunde ffe> Sästml ock tilli-
ka med Edert oordmeeliga förehafwcm-
de,. Ma redelM Lärares arbtte, i the-ms församlingar, med ttzew
stadeliga at emedanChristendvmen, af them st högtwore
drchven, sch nmn isä mättotherasför-maningar ickesä noga kunde Ma, om

mm
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man eljes i thm oordning, cherytil ochandre som ftledes begym, brachte arcn,
icke förfalla wille.

ju reda then beklagelige
förfarenheten, at the ogudachtige wetasättiä sig emot förmaningarna til bvt
och bättring, medettsiidantswar, som
är tagit afedart sali. AIG mäste fyn-
darenas omivändelse af eder sptit myc-
ket mera blifwaföchindrat,änbefordrat,
efter I ockgifwit anlcdnina och tilkalle/ at
thet rattsinniga wäsendet i Christo, blisi
wit hos the gudlösa mifftänckt och ttvff-
welachtigt, och sanningenes wäg lastat/
ty thet heter hos them: Nu ser man afEdert exempet, huru stiöna fmchterthmGuds tienares berommeliqa fiit/ om
Guds fmchtan staffar och ästadkomme^
I saiming, när thesse werldstiZen sin-nade af Guds ord lärdt hafwa, at vp-

wäckia split och twedräckt Sacramen-
tema sorkasta, offentelig Gudstienft vnl>-
W/ Predi?o ämbetet ogilla och försmä,
samt 'Ma goda förordnmMr förachta, ar
ChristnomoanständiZt, och strängeligen

.
~ för^
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förbudit.; f 3 kunna the ickenägot godt om
Eder afstndring tänckia, vtan alt ondt;
och maste fäleds alt annat/.hwad che af E<
der höra eller se, oanfedt Ä)et i sig sielf
wore godt, for ondtvptaga,, och fäledes
förnuffteligen thet siunma vndfiy. Som
nu the enfaldige och fwage i trom, blift
wa föranlätne genom Eder osrdenteliga/.
och mycket ondt med sig dragande afwi-
kelse, atforargas, ja aldeles iftä thet-
päbegynta goda at wända tilbaka; alt-«
sä wardatheogudachtige i thttas ondffa
och arghet thestomera styrckte och indiupa--
de. lag kunde thetta med mänga
gamla och senare Lxempel» om thet fä
woreafnöden, föreMa, hwilkaensii-
dan warckan hos sig sielfwa bchnna.
TyI hafwenför en kort tid sedän erfant,
hnm the wanartige här städes, medelst
Edar, förnägmähr sedän ffedde afsön-
dring, sä litct äro onnvändnewordne,
at I jumycket mera retatthem, at med
öfwerdädigt förhällande, emotchen Chri-
steligakärleken, sig emot Eder at begri-
pa. Och oanfedt jag är af trowärdigt

folck
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folck vltderättad, at chen wederwärdig-
heten/ somEderafuagmobekanta Lar-
jungaroch sialckar ar ttlfogad, ingalunda
warit af thenfahm och wichtighet, som
hon af Eder war vttopad; doch wil
M sädant förhällande ingalunda
gilla cller fvrswara, vtan häller thct
wardigt, at vndergä thet straffet
och napst, som Christelig öfwerhet i ss-
dant lnal hafwer fast stalt. I medler
tidkan jag icke förtiga, hum jag i thet-
ta mah! Eder sä litet anscer för sädant
folck, hwilket för rattfärdighetenes siul,sssom ratte Chrijtne, lidithafwen; tztan
jag mycket mem, efter Guds ords lara
och ett sundt förnuft, om Eder mäste dö-
ma, at I sielfwc stdan jynda-ffuld ft>r
Gud, l>chv«n eder öfwer hufwudet dra-
git, ochltherföremHstengiöra enswär
rakeniMp.

Ty tä Eder afthen högsta Ofwerhcten,
hwilken mall i alt, chet icke Gud fördudit
hafwer, ärstyldig atlyda, aro hemligc
sammankomster wid ett lMdt sirass witc
förbudne, och offenteligen kmogjordt,
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medelst tryckta Skrijfter/ the ther äw sä
wäl pä Predikostolarna vplaste/ som ock
pä wanliga orter mMgne: mm Ihaf-

oachtat altthetta,..sedansäsomförr,
med thcn offenteliga Gudstienstms för-
sumelseochtildakasättiande/ i?nv2teUer
enstyltahustilGudstiensten efter Edart
satt och wis, Eder församlat, til
Eder ingm uöd drifwit; medan eder
war tilftadt, och Mr eder frit, mcd E-
dm cmhöriM, i Edra hus, Gudmed
böneroch jAngertienä, och Hansordläsa,
höra och belmchta, om I giorden Eder
samwtte ther öftver, at bestka thet hns,som til then offenteliga Gudstiensten för-s
ordnat är. Sä hafwen Imed stidan
Ederfmmhärdeligachörsamhet, ochM-
tamotspännlghet,andra,HM!komOfwer-
hetenes alfware förbud, med Eder
vndsagdestrnff, bekant hwar, Kmotwil-
tigt sätt retat, at the aro säledes förorsa>
kade> Eder okarligm at bentöta; HMken
synd, fä wäl I som the, hafwen högor-
sak, med bot och bättrmg at
bch ther lmd Guds vptaude wrede ifckn
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Eder afböija. Thet worc cljes st, at I
emot wäu vplysta föwuffts regla torde
mena: hMlken then an-

witterligen förcläggcr ell siötc st<'n,
hafwer mgenffuld, ttl humesförcstäen-de fall. Emedan MineWäm,er, kun-
mn tydcligeu inhämta, at chen af Eder
företagne afsöndringen, ingalunda ärnä-
Hot rätt medel, til at hela vch förbindaFörsamlingcnes str; vtanhou bör mem
stattasför en fitdcm lätedom, hwilkenef-
ter irenXiVmdöme / Hr mycktt fahrligare/
au siclfwa siukdomen. i-,^«»

l.i!?l-. 4. aäversnz 1,3n-ele«c. 62. ThttkaN
ingen störrefö:battrmg afthem/om sig af--löndM/ste, aticketwedrachts fördarfstör-re är. Sä mä nu intet hopp, at tgenwinna
the onda, vch giörachem froma, ickevppe-
halla Eder längre iftä thet, at omwända
Eder, ochkommatilofi. Thet waresig
eljes, at, om the gndlöse willesig aldrig
omwända, Mm ock beklageligen! män-
Ze dö i sinä synder; I wchenock hela E-

der
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der lifttid/ iftä then allmanna Guds-
licnsteu, 'iftä chm heliga Nattwards
bruk, och iftä then spnliga KyrcNau
stildewara och blifwa: hwtlren ftrdzin-
delse och vfömufftighet man doä) icke af
Edcr wil befahm. I medlertidkan jag
mig wäl förnöija,, at icke je gä
mcd otz vp i HErranshus, jvran an jag
then andm anstotclscns sienen afwägen
rögd och afwaltrat hafwer. Af thet,
the PietisKrs, Swärmares och Qwa-
kars straffande och fördömmcmde, som I
sä ofta afPrediwstolen mäste höra/ haft
we« I icke kunat yafwa stalig orsak, at I
iftä wär Evangelista Kyrckias gemensiap
Eder ffilja bordt, och alt har tlls lefwai
sadan twedracht. Jag kan wal icke om
thet, som har vtmnan tilforene stedt ar,
sä cgcnteligen halla mitt onidölm, efter
thet för mitt tilträdetil thmna Förjam-
lingen sig tildmgit; mycket mindre eMn-
ner jagmig styldig thet at förswam / som
kmnmt oordenteligeu ivara siedt: icke
thesto mindre hafwer jag i thet som före-
luptt är, noga vtletat ratta bessaffen-

heteu
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Hetm; hwar wid ttowardige mig bc-
rättat, m tIM afGudi sörorduade Pre-
dikoambetes,, tben offentetiga Gudstien-
siens, och the afNalstiren Sielf förord-
nada salighetenes medlMs 7 samtthe vp-
byggeliga then Christeliga Kyrckians
stadgars föracht och hädelse, stola blif-
ivit stay)t stmffadc; meu doch likwälar
ingenpä thcnna orttn satt i bann, och för-
stutcn worden/ vtan myckct mcra an en
sadan theras siilnad, som sig afsöndra
Wille / alfwarsauit afsiyrckt.

Om nu'en sändau nitälstande Christi
tienares forhällande«, angäende Gnds
sanniW ochKyrckiaus enighet, emot then
halsosammaLäransförwaudande/ och al-
lahmida ffadeliga oördningars införande,
stulle wara sii bliöeligit ondt/ at man
ihcrM mäste sig siilja iftän hela För-
samlmgcn? Themle ar en sädan ftHZa,
hwar til kan tydeligw och grundeligen
swaras af then heligakauN. och andraaf
Guds Anda drefna Larares, ja sielfwa
lEsu Christi betygcmde förgäende
Lxempel. Wär dMste Frälsare hafwer
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mcd swära ord stmffat them, hwilka
sig vnder ffen af en beHnnerlig helighet,
iftän aiidra Me, hwilke kallas Pyaw
feer, vchfin nasta/ af sielfindlllatsiörre
kundstap och ftomhetförachtade, kaUaw
des them: / Kla«K. 6:i6.«cK
7:4,5. iuc. 18-9. Falffa propheter?
glupandevlswar, 15. Hug»
ormars afföda / n,tt!i. 12: 34. rherrvröngo «ch horlst« slächeec, v. zy.
galne / blmde, hwic menade graft
war / join vrwärces för men-
niskiomen rärifärdiye, men inwärs
ees aro fulle med strynirerij och os
dygd, >i2ttK. 13:17,19,28. Th«nheli-
ge?2ulu«kallarchem, somtwedracht aw-
stiffta,köyllye, i.ciar. 3'.3,ochthemsom
sig afjondrade iftä then Apostolista
Kyrckian, kallarhan Hundar, kallis,
z: 2. och Förbannade,<3»l. 1:6,7 8.3.
them han önstar at the wore afstorne,
S»!, s: 12. Thenne nitälstande Apo-
stelm förkunnat them trognom, at af
them stola opkomma män / som s?o-
-la taiarhet orärr är/ och draga lar.
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jungar til sig: them kallar han swä-
ra vlfwar the ther hiörden icke spara
HÄ. 22:29,30. I warden, älstelige
Manner, afthessaochandra thcn heliga
Skrifts mm tilstäcnde, thet wam til-
lätit en rätt Evangelij Larare, them
hwilka med then Christcliga Läras, och
goda Khrckie-Ordningars föracht, am
stifta twedmcha, med swära namns
bcläggelse at straffa. Omthetpäthenna
orten är stedt, sä hwalfwer ändteligen he-
la saken ther hän, om I sädana bestyl-
ninZar och straff hafwen förtient eller in-
tet? Sä haden I tä, i HErrans ftuchtan,
stolat hos Eder pröfwa, om I Eder sä-
ledes förhällit, som the sä wllade Mi-ster, Swärme-Andar sch Qwärckare plä
giöra, Ifall I icke stdana ibland Eder
ftmnit, sä haden I icke Heller sädantstmf-
fande bordt läta Eder gä til sinms;i be-
trachtandetheraf, at ther Edert tilständ
icke hade sä warit beffaffat, sä woren I!icke Heller ther med mente. Alt ther-
före hade icke thetta kunnat gifwa Eder
'tilfälle til assöndringen. Mm stullen I

C wid

49



tvid bepröfwandet befunnit Eder ftdchna wara, som lärarenas ffedde stmffpw
dikningar wore stalte vppä, och hwilkathe angingo; sä ser jag äter icke i thenhandelsen, hum Eder wore ther med
först Ziftvit cmledning til afsondringen,
emedan I likwallängttilföreneOäthen
bekanda läran, ochEvangelistaKyrckio-
nes ordenteligaGudstienst hafwer wikit.
I thet öftiga/ omlmenen/atstijke straff,
predikningar icke warit kärleks och sacht-
modighets kanne marcken och teckn/ hos
wär Eoangeliffa Kyrckians Larare; stj
mätte jag af Eder gierna höra, hwad
man stal HHlla Eder nar I wäl,
Kprckia, ftmtthes Larare ochßekcmnwi
re vtropa, förßabel, andelig SodoW,
Baals -Prester, Legoherdar, Afgudw <
dyrckare/ ja diefwnlensbarn, och säda>,
na mera. Menen I, at icke sädant äl i
emot then karleken, som wi äre ffyldige,
wär nasta> hwilken kärlekEder med foZ,z
stulle anstä/ som icke wiljen halsas för stö<!t
tandebockar, vtan för sachtmodiga Chri> t
sii fär. Jag hoppas at tM wära Lä< z
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rare siullesimrare til Zodo hällas, hwilka
Edra ratteligen kallade herdar, och af
Gudi förordnade Föreständare aro, nar
the se Eder, pä en wilsam wäg och i
storsiälewädawam stadda, at the Eder
mcd ali nijt och ifwer straffa, tä intet
bidiande/ förmaning och waming wil
hielpa. Enkannerligen emedan the haf>
wa vttryckelig befalning, at tilstoppa
munnen pä the onvttiga sqwalrare och be-
dragare, the som hela husen
jämwäl straffa chem starpeliga, at the
mätte warda ratte i i: i c>, 11,iz.
Zlr altft thetta nu vmtalte ett prvf och
wist intygande, at Eder afsöndring iftä
wär Församling mäste stedt, icke för
Guds ahra och sialamas salighet, vtan
afen stadelig böijelft: ty, i thet I klagen,
at the Hsrde vtlätelser p 3 Predikostolen,
Ederfördriftvit, sä gifwa I i dagsliuset,
at egen karlek, högmod och otolighethaf-
wer Ederförnämligast til thetta owäsen-
det braG och öftvertalt. Säjöm ock
nägre tbland Eder thenna kallan vtroo
kelizm/ ehum wäl afm särdeles hastigj-
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het vptäcktt/ athänpä mitt öfwertalan-de, thet han wille wär Församling besö-kia, swarade: Thetkan icke läta giöra
sig, efter han ithen Församlingcn stlbe-
ry6)tad ochförachtad wore, och tä hantil Kyrckian kommo, säffulle hwar manse pä honom, och til Hans ffymf och nesa,
pä honom peka. Om manstammeswid
at afsäija sin fattada mening, hwar til
wi tilförene hafwom lätit o») förledas;
Om man inbillar sig, wi hafwastörre
lms i andeligasaker an andre/hwilka ef-
ter then Korckians allmänna lära tro;
Om wi icke kunnat lida, at nägon otz i
nägvt emotsager/ jaock warna then aw
dra / wachta sig, at han icke muförsma-da Guds Anda, nar then samma icke wä«-,
ra egna infall och päminnelser wil
gälla, och om wi aro owillige, Försam-
lmgenes Föreständare at följa, tä the ä
sine ämbetes wägnar hafwa at saijch ochnägot härdare med otz förfara, än wi ij
wär omhet fönnodat hade: Sä är
dM.ettobeswikligit teckn, at wäm w

/ ' särch
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Zärelser aro kötzlige, och sinnens bö-
jelfer oordentelige. sädana »k»
feÄer beblanda slg i wära rädstag ,

st warder Förständet ther igenom för-
blindat och menniffian latteligen,i wil«-
farelsen förledder. Här af kommer
osta sedän, at inbillingen och för-
härdat sinne blisiver vptagit för sam-
wete. The af Melancholist tempera-
ment vpstigande dunsterl, och the af
stadigt tänckiande vpwäckte inbillnings
krafter, hälne för himmeistä ting, och
gudomeliga ingifwelscr eller vppenba-
relser, och thet naturliga sinnes styft
het, ftmt Måns öfwerfiödighet w<w»
der för en helig ifwer vttydt. Sont
nu thet kötzliga sinnet icke anstär ett
rätt Guds bam; mycket mindre kanthet wara en drifft och rättesnöre >

efter hwilket man en sä wichtig för-ändring i saker företaga mä-
ste, sA hoppas jag, at I, i stäl-
let för mennistligit afseende, läten tä-
lamod, sachtmodigheten och hörsam-
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heten leda Eder, och Eder omwKnda
M thm wägen, til hwilken len st
»nifftänckt ingäng haft hafwen.

Sedän nu, Mine kare Wänner,
Oenne formente anstötelstns sienen,
Hr ifrä wägen bortffuten , sä borde
wan hafwa then tanckan, at I wile
jeu obehindrade omwanda Eder til otz.
Men Msom Eder ännn häller tilbakasl
then fmcktan, I fattat chcr af, at
«m I med the owärdiga
eantW i vtlvärtes Kyrckms gememi
Pap, ffMen stä / sii wordm I
Eder dmgande theras synd ochpä Wande straff, schlun vtan ttvift?
wel ären i then wäntan at jag oc?
HMa twifwelsmähl mä eder bemga.,
Sä tiltror M mkg wul Mant ge-«
vom Guds näd tydeligeu och gmndeli--
zen. at giöra. Men som theme ar. Es
Der förnämste mwältdniug, then af
Orunden bör vnderjokas, och fordrqr
memrnm, anthetta reda wuxne breft
wet. kan tola, Sö wardsn lan litet

Md'
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med tälanwd thenna wichtiga jaksens
aflMdling i thet tredie brefwet
de. I lnedler tid wille Liusens Fa-
der förlmm Eder uäde, at I thetta fö-

restaltaicke mätten vpsilteligen emotjaija,
vtcm simningen efterteta, ochgiftva hen-
ne mm hos Eder; at thetta mätte bllft
wa l HERrans fruchtan öfwerwaZit,
hwilket mm trogne bön, och hmtelig
önstan är M GUD» lag bllfwey
tzprichtigt

Eder i Christo
M öön och ?qMs tle^f»

I.UVOe? MNMkIH

C Chet
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Ther Tredie

Herde > Brefwet.
MineiChristH ÄlsteligelVanner.

ett i bete gäcnde fär plä«
gar vndertideniftänhiordeno.ft

wag räkä; sil ster chet doch merendels
«f enfaldighet, och i mening af bactre
betocy Uerhct/ än at thct ther, mcd
hade sig företagit, at wara fin herde
til nägon wederwilja, och gensiräfwigc
löpalfahran. Och emedan jag, Eder
Mine Msielige Wänner, finnernu wil«-se gä, stsom fär, the ther ingenherde
hafwa; siihar jagi thengodaförmodan,
at Ither til, icke af ett sndt anseende ären
komne, vtan at hwar och en hasiver sedt
pä sm wag, säsom honom tyckt,efter sin
författ:ung wara god: ty ingen warder
lätteligen handlande emot sittsimnvetei
relizionz saker, hwllken chest en Gud,
bch ett annat lif tror Mcn Mm
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I billigt warden tilstäende, at ensmen-
nistians samwete kan fela, ochickewara
rättsinnigt, tä manicke hafwer en grnn-
deligavnderrattelse, omsaksens egenteliga
bestaffenhet, ochsäledes med mfattadbedrägelig mening imagen är; fHhaf-wen I hög orsak, noga at vndersökia
then grund, som Eder hafwer drifwit, at
afsöndra Eder ifrä wär Evangelista Kyr-
kia, pä thet I mägen försiikrade warda/
om ockl, i chenna saken, pä hwilken Eder
siäls salighethänger, efterennogavnders
wisning och gobt samwete handlat haf-
wenellerei. Alt cherföre är jag wor-
dm bewekt af medlidande öfwer Edatt
gansta ynkeliga tilMnd, mig i mim
bagge föregäende striftvelser beflita therom, at Eder mätte blifwa för ögonen
stält, the aldeles swaga
de warande stiäl, af hwilka I hafwenlätit eder förleda til en beklagelig afsön-
dring. Altsä drifwer ock mig herde-
kärleken änwidare atwisa, hum iemwäl
then, hwilken I säsom wichtigeste orlas
km til Edatt afföndrande ifrält oss, här

C 5 til
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Hl Md cmfördt hafwen, ingaluudakan
Silla för Gud, thensteddaassöudringen.
Men HErrcn HErrcn gifwe,, at I la,
rans ord och förmaning willen anamma,
med sachtmodigher, siiwarderthet Edra
samweten til fteds ställande/amtEdrasia-
Har saliga giörande. I kunnen, vtan
<wifwel, pämintta Eder, MiNeiChristoWelige Wänner,, chet I vti the, med
Eder anstaltasamtalen, angäendethttta
«fstndrandet, at tä alle andre föVvänd-«ingar icke wille halla stKnd, ändteligen
Hafwen lätit Eder Md behaga thenna
«nffyllingen och theua ml. Theum
lörsamlingen beM icke af rätta
sti lemmar, vtan af msnga onda; mevl
Mana kmnlenl icke gä i Guds hus, och-<il HErmnsbord, pä chet I icke mägen'
iAiöra Eder delachtissa af theras synder,
«ch siiledes med them vnderA nägvt as
MmsllraffochplKgor; ochatGudhasiwer strcmgeligen i sittord,
«t hafwa gemensiap med the onda; st
Vore ock chen ossenteliga GudstienssensMKyrckiMs WknM/ ftmt HErrans

Naw
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Nattwards nyttiande, sssom ett' til sm
ligheten nodivändigtmedel,
af Gndi befalt. lämwalatl iförra

afchenna Nattwarden ingm nyttctz
sch wärckan til Edra Mar befunnit,' et
eller sermannu nägon ftucht hos them,
fom hos o§ af thenna lieremonien aunn
stadigt fig betiena. Man mäste juhaftp
wa en yunger oct>törst> efterssdansMoch dryck, om manwilthen nyttia „ thee
doch I G icke befinnen hos Ederr H
medler tid hade ei f6ats hos, Eder, the»
heliga Namvards cmammande, ty I.hallen then med HERren Ehristo das

Thenne Eder inwändnitW,/
älffeltgeWmmer, syues wäl i förstone>haftvn ett wackert sten / ac the, hwilka!
jm salighet stkia med fmchtan och bäl>
wan at staffa, men thcr hos icke hafwaöfwada sinnen i Guds ord, kumia läta
förblinda sig.> Doch likwäl mäste thetsienet förswinna, fä snart man lyser pH
chenna inwandningen, med chet gudom<-
meliga ordets lius/ hwaraftbenhimmel-
ffa sanmnMes strälar mäste falla i

C e allas
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allas therasöZon,som them icke egenwil-
ligttilstma. Gifwer therföre wäl acht
har vppä-, Minekäre Manner, tä jag
thenne Edra fötters lychta, pä följande
sättEder troligen föredrager.

Först sägen I til Eder vrsächt, och
förwiten otz, Nt thenna ortens Försam-
ling icke bestär af Christi mm och rätta
lemmar, vtan ock af onda, thethersa-
tans lemmar wore. Nu mäste wi bs-
klageligen! waltilstä, at icke alle the äro
Guds baw/ hwilka sig här för stdcma
vtgifwa, och sig til thenna vtwärtes
Kyrckio-gemenstapmbekanna: Menom
I förthenffull then offenteliga Gudstien-
sten , och then heliga Nattwards bruk
icke«lviljen biwista; sä gifwen I ther
medtilkanna, atlickeanweten, hwad
Guds Ande om Sitt folckstilständ för-mäler, och hwad Han om Christi Kyr-
kia förkunnar, huru chet med henne i
Nya Testamentet in til Frälsarens an-
komst stal wara besiaffat. Then Chri-steliga Kyrckian är wäl säledes renad atIvy the heugas FörsamlmH / ~ Cor.
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14:33: mcd rätta kallad wardcr; men
st besinner hon sig, och st wida hon 0-
jynlig ar, icke i högsta fullkomligheten
härpä jorden. D) om icke Chrlsti Kyl--
kias ratte lemmar, mänga swagheter,
frestelser och fel här wore vnderkastade,
st behöfde the icke mera sirida, jag wil
icke allenast stija,emot diefwulenoch werl-
den; vtan ock emot then widlädande arf-
synden/ och thetherafvpstigandewarck--
jynder, til hwilkenkamp likwäl the trog-
ne blifwa af the heliga Apostlar med
anönffan Mtilwäxt i alt godt,
digt och med största nit, förmante. Ar
thet nu st fatt med then osynliga Kyrö-
kian, som bestär afvprichtiga Guds barn
allena; hmukanmantäwanta, at then
ftnlige Kyrckian i sine Församlingar / och
vtwartes gemenstapen här pä jorden /

mäste och kundewarastfullkommelig,at
1 henne aldeles ingen swaghet, siaplalv
de, strymtare och oordentelighet ffulle
finnas? I stnninZ Apostlarnas förma-
ningar / klagan och warningar / larg
mz/cket amor,ledes/ och arantaletpäthe

NIM/
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mm, som cher om witna, jH stort, at
jag för theras widlyftlghet stutl

täncAandesielfwa ordencuinföra, hällam
desnog och rädeligast wara,. allenast
nägra siällm här anmärckia, M gift'
wa themtilfalle, ftm behaga sielf atvpstH>

2Q: 29, ZO. 5, 5. c,x.
I.seczc>.c. 6: I, c.8:?,3, l l.c»
!8» 19. cis: j4. <3»i: 1: 6.c.«

e.;: I. c. 5:4, 7, z-, 9,1s.rkil. Zt.
l. IKeF. fN4. 2. 11,15>

2:
v. lcP i: 20. c. 2.

«.3. Thesse anforde brister3ck>jynder
drogo sig hopetals eftee Zlpostlamas,
ja, och i-Evangelisten lohannis tid, O
wäl i andm,. som i ftnnerhet i the siu
Christeliga Församlingar i Asm; hwilkaVoch stulle efter mängas, Edmwederlikas>

och mönster M
mäuga andm Christeliga Församlingar'
i följande tider, och at Medes beffaffnt
warit med then räM Kyrckian, efter N
postlarnas afgäng, och til wsr tid, och«mcd hmmwarderM siitiNmde,se-

M
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dan minsomnatMtil ches
komn:er.
Thet hafwerwär Aterlosare Sielftilfpl-

Han Si-
nä lachuugar larer, at Kyrckian K i
thenna werldeu lcken Hter/ ther ihwe»
tet och ogräset
13:24,25. ikn lTlot/ 47: 48.
cher med man fängar allahandafiagssi-
ffar, bödegoda och onda. En H.oga,
hwar i hwere och agnar finnes,
Z: 12. Ett Vröllop, pä hwilket fem
nnsejlmgftur hafwa haft ohai stnalam-
pov/ och fem fäwltske, ths ther med
mtetworo 25:1.leq. Ett
rvincrä/ hwarpä aro fruchrbare och
ofruchtbnre grenar / ?oK. 15:1,
och ettstorc hus, l allenast
Zy!dene och stffat, vtan jemwalcrä-
och lerfac finnes/ 2. 2: 20.
Läter doch, alstelige Wänner,Henna ef-
ttrrättÄsm ther til tienä, at I cher afA
derhär til iutagna willfarelser, silsom then
synliZeKyrckiaustulle afblotta helgon be-
M, Munen; och Mttemot stmen at
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thennewär Evangeliffa Försiimling här
pä jorden, mäste ändochwaraChristi Kyr-
kia,änstiönthärsinnesZudlöse och strym-
tare. Säledes kunnen I försäkra Eder
at icke eder mifitancka, vtansanningenes
Ande leder Eder, then ockl Guds män
warit. TyMm then heligePaulus sä-
ger: At alle aro icke Ifraeliter, fom
aro aflsrael/ och then ar icke en
de/ somvtwartes är lude; men icke
thesto mindre i anseende til then Israelia
tista Religionens vtwartes bekannelse,
och thes instämmaltde med the offemeli-
ga Gudstiensten,kallas hela Israels För-
samling i then heliga Skrift; Err he»
ligr Folck och Guds egendom; Altsä
warder ock the Christnas helamenigheti
Row/ Corintho, Galata, i Philippis,
jämte andraorter/kallad, Guds kara»
st< kallade helgon/ kare bröder/
gade i Christo I!k<u / och sä widare.
Oansedt ibland them woro mänge, hwil-
ka ingen innerlig Andas gemenstap hade
med the rätta ttogna, och »Aledes warc-
keliM icke höche til Ehristi Kyrcfia. E-
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Ehumwäl I,Minekare Manner, af
thet som ofwan anfördt ar,mcirckkakun»
ncn, at sanne och faM CHristne,ars
sammanblandade i vtwärtes Kyrckio»
gemenstapen; doch likwäl ar och fan en
sadanförsamlmg blifwa en sann Kyrc-
kia, hwilkenför theogudachttgasfkuli
hopenom. ickebör förlätas. lag wil an
yttermera w«sa,atPrestcrnas och folck<sens synder,hafwa aldrig palagt Guds
rattabarn nägon nödwändighet, ssg
iftän en sadan oren församltng at assön»
dra. TaGudtMostsoch Aarsns tid?
giorde en Kyrckio-ordning ochförfatt-
ning, som i mänga vtwärtes Cere»
moniers noga hällande bestod; men jä
lato mange Israeliter i ssn wande! se,
attherasGudstienstallenast i bokstaftwen, och icke i Andanom stedde: ttzprf?»
re hafwa doch ingalunda thesse före-
ncimde Gudsmän, och andre frome Isiraeliter, stg Mdt ifra then vtwärtes
Kyrckio-gemenskapen. David lat ssg sii
litet asthea förföljelse, som honom afludomen tilstyndades, hwilka stn

Guds-
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Gudstienst i Jerusalemförrättade, ssg
hewekatilafsöndring iftathen vtwar»
tes ludeMKyrckio»gemcnl?apcn, som
fastmerthen assaknad tilssyndade ho<
nom stor bed:öfwelse,ochkästade manga
tärar:
penHM,ochmedthem rvandmtllGuds
hus, med gladie och tacksäyelst lbland
lhen hopen/ s«m högtidhälla, klkl.
42:4, s. Wowicke öfwersta Prestens
N» söners synder vppen»
bare, och forargelige,,. 8«n.»: 12,22.
23. ley. Doch förwllgrade sig mgale»
des Guds folck, iblcmd hmlka mi^na,

afstor vplysning
schfromhetwsro. at kommaM Silo,
medthe arga ssalckar,at förratta si» osi
fenteligaGudstienst.Hwar wid ärM»ffa marckeligit, at, ta nägre för thessaPresters gudlöshet, woro motsträfwi'ge at ftanlhaMta thetwanl<gaoffret;s«i
kallade then fromme M Adam vttbW
wande, folMns öfwerrradelfe,
z:,7,24.änDönt nästWalle IsraeltteriWabstidworo Wnet ett ffandeligit
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O )o( O
afgudert,ochhade theras tienst emeUan
Gud ochßaal fördelt; saförmanar doch
Propheten riiaz, at hela Israel stulle
församla ssg pä Carmels bcrg, ther han
stdan med them, en sa ealladKyrkio ge»
menffap anstälte och hölt i dediande, la-
rande ochoffrallde,».ll.oZ. l 3:, 9,2 1,22.

hafwom wl icke or,
fak at twifla,at ju mange afthe stutusen<
de, hwilka stna knä icke bögdt fot Baale
hafwa ssg ock instalt, och then offenteli»
gaGudMensten, oansedt afgudadyrka'
re woro närwarande, med ett godt saV'
wetehewistat. Medfäordattala: I
warden finnandepa manga rum i tbet
Gamla Testamettttt,atKonungar,För»
star, Presterstapet och Folckct hafwa
bekantlsraelsGudmedmunnen, ochmedgiernwgarnaHonomnerat; mm
I sinna inMlistädes, at the rätte Ifra<
ellter therföre ssulle blifwit af Pro-
pheternaförmanre, tilat Lilja sigi,
M then offenteligaGudstiensten; eller
ock,at Hnningebod,sielf
htwaldt sig en MelesFö:samljng,vtan
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at the fast merablifwit wid then Israe,
litijkaKyrckians Församling, och ther
hafwa predikat syndarom bot och bat<
tring. Och pä thet I icke magekomma i
then inbilningen/atsädanti GamlaTe»
stamentet warittttstadt.emcdan then ti'
densGudStienstwar merakötzlig an an<
delig.men nu intetkunnalata giöra sig,
ta man ssal tilbedisGud i andanom och
sanningcne; sa gifwer doch ackt vppa
KäresteWaner, atFralsaren och Hans
Lärjungar »NyaTestamentet. hafwa
här vtimmn ingen andring giordt: ty o»
anMGudsKvrckia,pa then tiden,war
aldelesförderfwad, och hennes synlige
lemarhadesigmedmängafynder solat
ochbesmittat; sähadelikwalwarMer<
lösare mcd them gemenstap, befalteLärjungar, at the sama<
ledes giöra stulle. Pa then tideti hade
thePharister bchSkriftla:de,hos hwil<kaKyrcklonesstyrelsttäwar,förwandt
ThenSHögstaslag,,schimanga delar
mycketorenm then offenteliga Gudstielp
sten.The woro bltnde ledare<och strym»

tare
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vpato en»
kiorshus; dochllkwalstildcSig icke
Then Helige ochRatrfärdige thel föreifratherasKyrckiosamankomster,vtan
tog l Ncht, vch hölttheras delemönier
och bruk; lätsig efter lagen omMraSpa ottonde dagen; Han blefburen fram
för HErranom, 2:»i,22.Hanfira»
de och vegicki templet Pasta och andra
högtider, ,?. ja,Han
made icke Heller löfhyddo högtiden, luk.
7:2, i«. Han lät sig med och ibland
them döpas; lärde i theras Tempcl och
Synagogor, förmante ther hos Sin«
Larjungar,at the Ma höratheSkrift-lärdaSochPhariseerslära, men eftertheras gierningar stulle the icke giöra,

2;: t, 3.. I Apostlarnas föl-
jandetider, worethen ChristeltgaKyro

kians lemmar i Corintho, i Galatia och
andra orter, i grund fördärfwade, 1.
Cor. l: 12, iz.c.z:;. c. s: I. doch likwäl
lase wi icke, at the fromme sig för the
gudlösasstul, ifraKyrckian assöndrat,
eieller hafwa fatt nägon besallniug af

Apost-
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Apostla:na.at the thet stulle göra.Guds
Ande sande i thcn hellga juli2nm«vppen<
barelse, en vndcrwlsnlngtilÄnglarna,
thet är,the fluFörsamlingarsßissopar
i Afia,hwilraFörsamlinqarmyekct för»
derfwadeworo, at the stulle the onda
straffa, och tilbältringförmana,
i:l3.ock2:i.mcn befalte ingalunda at
the mätte sitt ämbete VN sä förwlrrat
ttlstand nederläggia och afsäija; mycket
nnndre bcfaller han, the froma,och the
theränworoobeflackiade, at thestulle
afföndrasig ifrathe cmdra, pa thetthe
icke mätte blifwa med them orenade:
la, änffiönt thesse liusastakar woro
mächtabesudlade,sädehagadethetdoch
HErranom, Hwars ögon aro Mmeldsläge, them Ma, och mitt ibland
themwandra. SalängeChristuslE<sus Sinnädes närwarelse Församlin»
gene oewärdigar och vnarzsä länge mä«ste ingen afthes Ummarhenne förlata,
mycket mwdre henefördöma. Om, Mt<
ne käre Wäner, Eder förekoma nägre
ord,t then heliga Skrift, hwilkaförbw



datheftomas samanwaro med the onda;ssknncn I afchet <om här tils sagt nr, lät-
teligendöma, at Guds Kyrckias öfwer-
gifwande, ar ther mcd ickegillad, och E-
der asiondriW god och billigt erkänd. Iannan händelsemäste sanningenes Ande,
emotSig Sielftalt/samtwär Frälsares,
vch Hanshcligamans förhällande woro
förkastandes; hwilket likwal alt wore o-
chnsteligtt vch fördömeligit at tanckia.
Nu, pächet I ft mycket windre mätten
Eder läta vppehälla i Eder willfarelse,
med en förwänd vtläggning; sil wilje
wi ansi»ra alla sädana Skriftenes rum,
och i HENrans ftuchtan vpsikia theras
egenteligaoch rattaförMid»

Ibland thespräk, ihwilkal menen,
at Kyrckio-Zemenffapen med the onda
wore förtmden, och thes öftvergifwande
befalt, warda följculde orden,
ms vppenbarelse bok afEder främst i spe-
tzeu satte. I nmt folck gär vc ifrä
henne/ (Labrl) ar licke delachrige
Warden i hennes synder, atock licke
fsn nKgoe af hennee plägor/ Hpoc.
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i8.4. Men Harmasten I, Welige
Manner/ wal betänckia, hmu fahrligt
thet är/ atlstuten ensä hög och wichtig
sak, som assöndrinM iftäKyrckio-ge-
menstapcn ar, af nogra ords bctrachtelse,som äro tagne af en sädan bok i then he-
liga hwilken är sä mörchsom the-ras. felachtighctcr efter hand tydeligen
ärovptäckte, hwilka thennadelenafstriff-
ten, hafwa dristeligen sig vnderstat at
förklara.

Sager dockmig, huru the orden knnna
lämpas til wär EvanZelistaKyrckia, eme-
dan therwarder talat om Babylon iwer-sen then tredie: at alle Hedningar hafwa
drucket afrvredenes win bole<
ris/ och Ronungarna pä jordene haf,
rva bolae med henne, och i thet föregäen-
de capitlet: ?. 6. ar the rvoro dructne
af heigonens blod / och af theras
blod jom lEsu rvitne rvoro; och at
hon är ichen stora staden / som rike
haftver öfwer jordenes Bsnungar,
v. »B>. I hafwenwalhört, at thet
det Babel, heter egenteligen en förbi-

string
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sirinä, och härkommer af tungomälens
förbländning, eller förbittring, som
sig tildrog i ett högt torns vpbyggiande,
6en. 11:7, 8/ 9. man kunde wal hwaroch en Kyrckia, theroordenteligentil-
Zär, eftcrsadanlikhet, nägorlundakalla
Babel, om man wil leka mcd orden;
men thetta giör icke then Helige Ande,
vtan bcteknar ther med i thet Oamla Te-
stamentet, thenort, tit ludarne for-dom fördes til fängelfet, blcfwoganffa
illa medfarne, -

erusalems och ludesta Kyrckmns willreda
och ondsta, war wäl oftasi stsior, at
then blef nnmnd afPropheterna stökia,
vuodon, och Gomona; sä finner man lik-
wäl icke i then heligaSkrift, at chenne
thet ludestafotckets hufwudstad i Gamla
Testamentet, nägon gäng war kallad
Babel, ei eller at Gud hade befalt, at
the ffulle fiy iftän Jerusalem, säsom afBabel. Blifweraltsäfrägan: Hwad
för en ort warder egenteligen i lohannis
vppenbarelse förstätt, ifrä hwllken man
stal sara vt? SannerliZen tä lerusa-D l«m
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lem föllpäthenarghet, atthcsinwänare
koHfästewär HErm och Frälsare,
ii: 8. förfölgde och dödaoe Hans Apost-
lar och Lärjungar, samt ftamhärdade
stadigt i then af Christo tilbudna nädes
föracht och forsmädelsen, och säledcs al<
deles äterwände atwaraenmtt Kyrckia;
sä kundc hon wäl iNyaTestamentetkab
las Babcl, och the trogna fäbefalning
at wika iftähenne,
vppenbarelsc hanhlar fömämligen om
Guds dom,, then lerusalems ftad, och
ludendomen öfweWä siulle. Men thet mä
meoßabel antingenlemsalem,eller ockeft
ter nägra andras mening,then stadenßom
förstäs, sä kan thetdoch icke hafwathct
ringaste ffen af sanningen, at mau mä<
ste iftä then Evangeliffa Kyrckian siZ
afsöndra; ty hon hafwer aldrig hört
til ludesia Kyrckian, vtan iftä then
Romersta är han länge sevau vtgängen.
'Wille man med Eder, emot then Helb
ge Andes afseende och mening, mcdBa
bel, sä kallade Christnas synliga Kyw

Ms/
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nes, förstä; tä borde Igävturwerlden.
Lat sä wara, at wi Evangeliffe Christ-
ne, efter Eder willfarandetancka, siulle an
wistas i Babel, sä borde otz gifwa wäl

pä Guds röst, vm then med «n ty-
delig och offentelig befalning, som Cyri
rcllÄwar, stulle befalla otz at gä vt/
hwar om doch ingenrublicgtionarskedd.
Men afjondra sig med Eder ifrän vt-
wärtes Kvrckio-gemenffapen, och blif-
wa doch pä samma ort, och wilja ther-
städesen annanFörsamling anställauhet
wore.icke med Israeliterna atgä ifrä Ba-
bel, och förordna och hälla i Jerusalem
en bättre Gudstienst; vtan thetwore icke
annorledes, an säsom manför then tiden>som Gud otz har ifrä kallande och dra-
Zande wore, ännu i Babel en sadan re-
formation, aldeles obetänckt Wille iwärc-
ket Ma: hwilket doch borde först, efter
the vtgängna ludars rxempei i Jerusa-
lem företagas. Men om I, KärasteWänner, menen, at thenne betrachtel-sen är afingen grundoch wichtighet, eftersäsom thetta gäende vtur Babel, icke
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mätte lekameligen, vtan andeligen för-
Ms; sä emotsager Eder, icke allenast theIstaeliters vtgäng vtu Babel,. ochthen therpäwisande befalningilöh.vp-
penbarelses 18. Cap. hwilka omjtändigi
hcter antekna klarligcn en letammelig vt-
gäng ; vtan ock Edert egit vptäg, i thet I
Eder, jasynligenafstildt, och allavtwar-
tes godaKyrckio-ordningar, sä mycketI
nägonsin kunnat och förmätt, emot thet
somförmales i. Cor. 12. och 14:42. of-
werändawstat: hwar afen opartistwar-
der stutande, at, i thet I öfwergifwit
wär Kyrckia, hafwen I fastmera ingätt
t all oordnings Babel. Emedan I af
alt thetm tunnen aftaga, at en sadan
Guds befallning i lohannis Vppenba-

relses 18. Cap. kan Eder afstndring ifrä!
then EvangelistaKyrckiaN/sä mycket min-
dre vrsiichta, som then ä alla sidor är e-!
mot Eder, bwart halst I nu wänder G
der; läter tä icke sädana ord hwil-
kas egenteliga förständ än är mycket
mörckt Eder intaga, at framharda t afjon-
dringcnes lasten, som i. then heliga
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Skrift vppsnbarligen förbuden är. Ty
en wis Christen wandrar stadigt för sin
Gud, och vnderläter Heller thet onda,
hm af Gudi är vttryckeligen förkastat,
an athan stulle giömthet somkunde siinaswarn godt; hwarom man doch twiflär>
om thet är Gudi behageligit. Saijen I':
doch äro i then heliga Skrift fiere spräk
i hwilka vttryckeligen afsöndringen ifrä
the onda , är befalt; sä at wi om thes
nödwändighet icke hafwom orsak at me-
ra draga nägot lwWelsmäl; ty thet
heter,i Brefwet til the Romare i thet 6.
17. Wiker ifrä them: hwilka nemligstt
tienä/ ickeHErranom lEsuChristo,
Vtan sinom but, l. c?or. 5: iZ.drift
rver sielfwe then vt ifrän Eder, som
snder är , 2.?Kess. z: 6. N?i biudom
lkder/ kare bröder/ ac I Vragen E,
der ifrä hrvar och en broder, som oskitt
teliga wandrar. och icke efter then
fiadga, som han haswer fätc af otz/
t. im. 6: s. dran t«g ifrä sädana /

hwilka han i föregäende ord besirifwit
hadi/ och rit.;: io. Fly en tärtersk,
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menniskia, tä hon en gäns och an»!
nan förmanad ar.

Theste och fiere lika rum, atstelige
Manner, hielpa icke Eder onda sak: ty
först mäste man i gemeNöftVerwaga, at!
the kunna icke hafwaett sädantförständ,som Ithem tilläggim; eljes mäste the alt
thet, som tilföreneaf then heliga Skrift
anfördtär, twärt emotsaija: hwilket
dochr ar; emedan pä sädam sätt!stulle icke then HeliZe Ande, Hwilkenal-I
la sädana ord ingifwit, wara med Sig
sielftenlig, thet dock icke, vtanatbegä,
därligen Guds hadelst, kan säijas. Hwar-före I noga mästen gifwa acht vppä, at
med sädana Skriftenes rum warder al»
lenast thet anlydt, at the' onde, hwil-
kas grofwe synder äro och be-
kante, och the efter vfta föregängna
förmaninZar, icke wilja bättra sig, sto-
la iftän then Christeliga Församlingeni
vtstutas, tilches the lätaförspörja en sann-ssyllig battting och förändring. Skulle
nu en stdan the förargeligas vtssutelse,
M FörfamlingM/ Mtiibaka, antingen!
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afLarnrellas försummelse,c!ler ock medelst
the mächtigas motsiänds sic är dock icke
tilläsellgit, at the ftomme tä Mia sig
tfrän ensädanFörsamling, tilhwilkanä-
gre t vtroärtes sig häila, the ther
ogildachtigt lefwa, ellev aw strymtare
Ty om eu Wau afsöndring/ handla theanförde spräken icke thet Vingaste/ vtan n-
M rum tata om en förtrolig omgänncl-ses vndwikelse, at man med sadana.ft-
renämda bröder icke mä inläta ffg i syil-'
nerlig wänssap / hwar af the ock andre
mätte fluta, atwi samtycke tilEdertföre-
hafwcmde> och erkanue them i sädant
ftänd för Guds rätta barn, hwarmedelstft wät Eder säkerhet torde bestyrckias/som andre förargade blifwa.

The andre Spräk tala om the otrog-
M / och theras falsta afguda- dyrckan,
med sädana man ingen gemenffaphafwa
mätte;- hwilket ingalunda bör tampas
til them, som en rätt och ftnn Guds-
tienst hafwa, men then samma icke rat-
teligen bmka. Och somlige spräk hand-
lg icke om nägon Christens plicht och
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styldighet sarffilt, vtan om hela Förfam-
lingenes, hwarH»s sm ort, at hela then
Församlingen stal the onda ifrä sigdrift
wa: hwilket om thet icke sier/ och icke
tilstader hwarjom och enom, atsiiljasig
ifrä hwar annan; mycket-nundreefterlä-
ter hon enom sig sielf ifrä hela Förfam-
ling at afsöndm. Och tä mig lyckes, at
I icke klmnen wälfinna Eder i thenna sa-
ken, emedan lei tunnen Ziöraen behö-
rig ätffilnad, emellan the ondas asson-
dring ifrä the fromma, och the rätta
Christnas stilnad ifrä the mun-Chrisinas
hop, vtan the samma med hwar annan
altid beblanden och anstifften; sä
märcker dvch til edm wilfarqnde samwe-
tens vMrrättelse och tilfredsställande,
at icke ringa ätffilnad sig här vtin-
nan beftnner. Then ena afsöndringen
bestär chervti, at en ogudachtig blif-
wer vtfluten, til thes han sig battrar,
hwilket, om thet kan wärckstallas, ar
icke allenast tilläteligit, vtan ock Zanffa
nyttigt och högnödigt; ty Gud haf-
wer then samma ianfördaspMnbefalt.
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Men mev then andra afsöndrincjenwar-
der förstädt en sädan stilnad, tä man
för mänga oguvachtigas siull, wiker eller
vndandrager sig iftän en sädanKyrckitt/
i hwilken sig an läter sinnas/ then Gud-
domeliga sanningsvppenbam bekannelse,
efter then heliga Skrifts bokstaf, och
Sacramentens vtdelning, som ism vt-
wartes wäsendteliga stycken öfwerens
kommer med Christi instichtelse. Thet-
ta Kurckians öfwergifwande, nemltgen
för ttze ondMssul, warderiGuds,ord/sä
mycket mindre befalt, som chet mfast me-
ra förbudit, hwilket tilfyllest kan af the
ofwan anförda och grund afta-
gas. Men när jag päminner mig, at
Edart förnamste afstende i thetta mäl/
warit stält, pä chet som förmäles I se?
näre brefwet til the Eorinthier, och thes
6. Cap. v. !?. hwilket spräk i mig al-
tid förekastat; sii mäste jag the ordenS
rätta förständ och vttydning annu Eder
föreställa; warandes jag i then goda
förmodan, at thet icke mera ffal liggia
Eder i wägen til nägonstötesten. Orden
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lyda Medes: Therföre gär vt ifrä
them / och kommer icke wid thet
erenr ar, 2. Cor: 6: 17. Om thet
är Edert alfwar / at fatta chetta spräks
sanna förständ och mening; sämNenl
först betänckia, sielfwatilfallet til thenna
Apostolista förManingen; sedän, hwem
the äro, iftön hwilka thetrogneiCorin-
tho mäste ffilja sig; och anteligen, hwad
med thet orenliga förstäs, thet the M
stola komnm wid.

Hwad anbelangarthet, som til ofwan-
bemälte förbud gifwit anlednmg, sä
kunnen I vtan chnnerlig möda märckia,
at the omwände i Corintho, lefde med
the omwandna Hedningariborgerligge-
menffap, 1. Cor. io: 27. Tä nu the, som
woro med them blodsförwanter, blefwo
kallade til afguda högtider och mältider,
sä hade nägre Christne ickeföchn, therat installa sig, 7. Cor. 8: lo.ochfemwäl
i theras afguda tempel at ataaftheting,som afgudomen war offrat, v. 4. ty thehade then inbillningen, at thet icke war
vbilligt och lastwachigt; emedanchewi-
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ste wäl, at en afgud ar plattintet, och
säledes ickegingotit, ochspisadesigmed
thet vpsät, at afguden stulle thesmedelst
blifwa ährat.

Betienar altsä Apostelen sig af twen-
ne grunder, tä han söker them ifrän en sa-
dan otilbörlighet, at afhälla och förhin-
dra. Först ställer han them före, attheswage bröder blefwo säledes förargade,
i Cor. 8: ?, ic>/ ii/ «2,13. ochHednin-
garne styrckte i theras afguderi, af then
inbillningen, säsom the Christne stulle
samtycka i chems otro, Cor. io: 28:
Ty oanftdt the starcke i trone wiste wal
thet, at en afgud är alsintet i werlden, men
twärt om at en Gud är til; och the säle-
des icke kunde ansedde blifwa, säsom sa-
dane, hwilkatilbudo afguden / änstiönt
the afguda- offcr äto : sä kunde doch the
sivage och nyligen omwände Christne /

hwilkas kundstap ickesawidtkunde strac-
kia sig / igenom sädana exempel snart
läta förleda sig til synden; at the icke al-
Knast gingo til en sädan mältid, vtan
ock giorde thet afgudomen til ahra. Til
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thet andra gifwer han lheCorinthiertil»
kanna, at sädantfvrehällande,ehuw osiyl-
diat the thet höllo ; sä wore thet doch
warkeligen icke annat, an en afguda-
dyrckan, i. dor. ,<?: 14,

tVarer ,cke Heller afgudadyrckare,
firifwer Paulus v 7. säsom somlige af
them, !om sknfwit är:
sig ned at ala/ och dricka; och stodo
vp nl at leta/ rxoct. Z2:6. thet är, the
Zto af thet offret, som för gyldenekalf-
wenom war framburit. At sädant före-
hällande är afgudifft, bewisar Apostelen
med lika giällande «remonlc, som war
sä wäl hos ludarna, som the Christnabrukelig: Ty säsom ludarne, närcheäto
af offren / Ziorde thet til Gnds ahra,
Hwilkom offret wardt framburit; ochstsom the Christne, tä the HErmns
Nattward anamma, giöra thet til the-ras Aterlösares lEsu Christi ahra, Hwil-kens död ther wid blifwer förkunnad:
AltiMlser, at ock the Christne, när theäto afafguda offret, woro ansedde säsomthe thet giorde afgudomen til ahra, efter
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offret war afgudomen ftamhaft. Här
af, Käraste Wänner, siolen I billigt
erkänna, huw aldelesorimmeligit thet är,
at I efter Eder plägsed, thetta thm he-
liga Skrifts rum, hafwcn pnderstädt
Eder til hielpreda at bmka; mcd I
obefogat wiljen Eder afsöndmng iftä
wär Evangellsia Kyrckia bek'äfta.
Hos ol) gifwes ja icke, Gudi lof! tilfäl-
le och anledning til en sädan warning.
Hafwen Iwälsedtafguda belätenwland
o§ vpsatta, för hwilka man nederfallit
och them tilbedit? Hwad för diur eller
lifiöse ting äro här afgudomen til ahra nä-
gonsin sicichtade och framburne? Aren I
nägonsin kallade til ett sädant gästebod,som ibland otz är wordet anrättat afgu-
domen til ähra? Wi lefwe ju icke i ett
hednistt land/ ibland afgudar, vtan/
Gudi lof! vnder en Christelig öfwerhet,
och iblayd ettfolck, somsigtllthenhalso-samma lEsu Christi Lära bekänna.

Säsom af thetta tilfället ar aldeles
klart, hwarpä thet emot offanfördesprä-
ket egenteligen syftar, och at I thet i
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thenna Eder afsöndrings Händel otilbörli>
gen andragit hafwen; altsä warderthct
an klarare för Edra ögonlysimde/ när I
til thet andm märcken, hwilka egenteli-
gen the warit / ifrän hwilka che Christne
i Corintho, efter Pauli förmaning stulle
vtgä? Om wi se litet tilbaka / pä the
föregäende sä sinne wi nt thewo-
ro, srrogne och afgudadprckare.
Drager icke/ heter ther sammastädes,
2. Cor. 6: t4. 15. vtt ok med the o»
trogna: ty hwad hafwer rättfär,
digheten bestalla med srättfardighe-

tkller hwad delachtighet haf-
wer liuset med mörtrer? Ellerhuru
föllika sig Christus och Ne ial:» M»
ler hwad del hafwer then erogne
med them otrsgna ikllerhuru kom-
mer Guds tempel öswerens med af?gudar? Här pä följer nu : Gär vc
iftK them / v. 17. Betäncker Eder
doch, Kare Wänner, hnrul sä aldeles
emot förnuftct säledes fluten: Efter ss-som the Christne likmätigtApostelensbe-
falning, siulle afsöndra sig ifrän Hed-
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ningarnas gemenffap, hwilka afguda de-
laten tilbodo; sä mäste ock the trogne stil-ja sig, iftä the Christnas Församling,
emedan somlige, som til Christum sig
med munnen bekänna, meneiChristligt
lefwa, läta sig finna i Församlingen,
och med the sanna trogna, the vtwär-
tes Gudstienstens handlingarnogaiacht
taga. Kunnenl, enfaldigemenniffior,
icke giöm nägon ätstilnad , emellan en
sädan otrogen eller Hedninge, hwilken
om Christo intet wet, eller tä han om
Honom hörer talas, säsom en Oerlösare,
han tä Honomförsakar och förkastar; men
twärt om tilbeder diefwulen/ ochneder-
faller för ett afguda beläte, i sä mätto at
wisa thet en gudomelig wörnad och äh-

Och emellan enmenmstia, hwilkenwäl af the widlädande lustar och begiä-
relser läter sig förföra, til at wandra i
grofwa synder; men doch likwäl bekanner
lEsum Christum; wördar sanna Guden
i vtwärtes matto; betyga sm ängest ochsorg öfwer sinä mitzgiemingar, samtvt-
faster sig at bättra sitt lefweme?
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Skullen I wal wam sä oförständige
at, tä Paulus äfwen ithetta brefwet/ the
oordenteligen wandrade Christna , sat-
ter emotHedningarna, I icke hadc wetat
ätstilja 'en Församling, som af blotta
Hedningaroch offenteliga afgudadyrckare
bestär, iftän enKyrckia ellerFörsamling,
i hwilken gode och onde Christne aro?
Wisserligen, om lan yttermera med of-
wannamda spräks anfömnde framköm-
men, sedän theras förständ med thcnna
andragna DiKmaionochstllnadeN/ säty-
deligen är för Edra ögon afmalat; sä
worde man siidant icke mcm Eder owe-
tenher ochenfaldighet, dtan Eder oför-fwarliga argbet tilstrifwande. Men lät
off til öfwerflöds, til thet tredie, betrach-
ta, hwad med thet orena förstäs, som
the Christne i Corintho icke ffulle kom-
ma wid. Hedningarna hade wid
theras afguda tiensts begäende, aldeles
stamliga ceremonier och bruk, hwilkastyggelser at omröm , jag billigt' ffyr.
Ty Apostolen sager om sädana onycti-
ga mörcksensrvärck, ar therärskam»
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ligit atsäija,hwadhemligenafchem/
nämligen af Hednmgarna wid Guds-
tienstcn och eljes ster/ rpf,. f: il, 12.
Thenne Hednista afgudadyrckares stygf
ga hemlighet, war thet orena, som
the Christne i Corincho icke stulle
komma wid, eller säsom Apostelen
i thet nys andmgna rumet talar, Häthet the icke mätte hafwa delachtig»
het, vtan hellre straffa them /

V. 11. thet är, i lheras omdömen sä-
dmtt fördöma / med orden napsa,
och i lefwernet wachta sig för them.
Ofwerwager nu, Kämste Manner,
huru aldeles oförnuftigt thet wore,
om man pä följande satt Wille siuta:
Emedan the Christne stola ingen ge-
menstap hafwa med Hedningar, vti
theras Gudstiensts stamliga hemlighet,
eller eljes taga nägon del af the gud-
lösa mennistiors lastfulla giermngar;
sä mäste the Fromme afhälla sig vn-
der then offenteliga Gudstiensien ifrä
bediande, siungande/ Guds ords hö-
rande, och stera sädana goda warck,
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hwilka mga i acht Gud off hafwer be«-
falt, efter ock onde mennistior äro ther
tilstädes/ the thcr wäl i vtwärtes
matto giöra thet lofwärdigt är/ och
bete sig arbara i Församlingene, wid
then offenteliga Gudsticnsten; men t
hiertat äw the ffrymtars/ och vtom
en sädan helig Församling, wid
dra förrattmngar giöra mycket ondt.
Skal man icke / Knre Manner, i
onda mennistiors närwaro giöra godt,
efter man icke med chem bor giöra
nägot ondt, t thet the gudlöse icke
taga i acht theras plicht's sä är thet
tä mig efterlKtit, som fruchtarGud,
at eftersittia min Efter
strymmre och ogudachtige ther med
sunda/ at the icke med tilbörlig be-
redelse komma i HERrans hus, och
icke mcd-andacht bimsta Gudsticn-
sten. Sä är theslikes mig then syn-
den tilftadd, at jag icke ens mig
inställer i Guds hus? Skulle wät
then synd, som ffer af
vrsächta mitt stadiga vtcblifwande?
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O I arme förförde Siälar, ho haft
wer doch kiusat Eder, at Isä därli-
Zen sima wiljenl Sannerligcn hwar
stal bära sm egen börda: ty then
siälen som syndar / hon skal dö ,

Men när I tanckien, om wi änd-
teligen siulle Zifwa mcd, at mau
kunde wal ti! Gudstiensten komma
famman, ther ock onde tilsiädes äro;
sä kan doch thet icke läta giom sig,
när the ftomme jämte them wille
Zä HERrans Nattward: ty thetm
ffulle wara en gemenstap, och man pä
sädant sätt ffulle giöra sig delachtig af
andras- synder. Nu stulle jag wal
pä thetta inkasi och swara, och thetsämte förklara hwad I ther wid
plägen giöra anhändigt, som redanZ j
begynnelsen af thenna ffrifwelsen blef
«mrördt: Men I seen m thetta breft
wet är vnder händerna widlyfftigt wor-
del; mäste altsä jag en sadan saks til-
börliga söresinlmng, til en annan sirif-welses materia eller ämne läm gnstä.
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I medlertid wil jag Eder thesia ra<
der i bästa matto öfwerlefwerera / at
öfwerläggia, hwilket i thet anseende
mäste företagas, at sanningen thesme-
delst mä blifwa bndersökt och befräm-
jat, hwar til jag önstar Guds rika wäl-
signelse i Cyristo. Förblifwer vprichtigt

Mma i Fralsarcn Baresta
tVänners

I bon och Tienst
willigste

Siälesörjare

Z.VD. LL^lltt^!^,
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ll.her Fierde
Oerde^Brefwet.

Mine i Christo Älstelige wänner.
thet ar försträckeligit för

en CHrt Mig Larare, nar ho>
nom träffar then HErrmls Na-

gan / som fordom sades til Istaels her-
dar: Cheb sörwildrahamcaden ) icke
igen / och ther bottcappada vpsokren
I icke, 34: 4. Msä stal ock
then delenafChristi hiordellerFörsam-
ling, hwilken icke är nögd med the or-
denteliga nädemedlen, läm tienä sig til
battring, then stora.Herdens förwitel-se och vnosaijelse: A rhee icke nog /

ar D sä goda der hafwen / ochMos»
rverfiödeliga,, at förrrampe rhec
med, förrerna och sä s?,öna källor
ril ar dricka lä öfwerfiödellga, atl
rräden rher vn med sörcerna/ och
Fiören rhem orenaZ? v. 18. lag
hoppas at blifwa fti kallad pä dome-
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d<Mn, för ofwan vtsatte klagan, tä
jag icke allenast mig har tils beflitat,
med minä mundteliga förmaninZar och
warmngav/ Eder som wilse gä, äter«
kalla, vtan ock thet)a Hecde-Brefwm,
thcm jag til Eder lätit afgä, för hela
Christi hiords öaon lägger och vtbre-
der. Ser nu allenast, pä Eder sida,
at omrörde förwitelse, icke Heller mä E<
der beständigt och ewinnerligen drabbct
och trycka, som til äfwentyrs ftnes stä
der chenna fahran; ty emedanlmed
Guds ordspredikande, som Eder i HEr-rans hus förkunnas, aren sä litet til
freds, atI icke ens ästunden atgä i Kyr-
kian,ther at biwista then offemeligaGuds-
tiensten; Hwad giören itä annat, an
at I sä godt och öfwerflödiyt bete med
fötterna förtrampen: och tä icke allenast
barna-dop och nya födelsens bad,. be-
stammen; vtan ock Christi lekamensoch
Blods Sacrament, säsom thet ibland
o§ / efter sielfwa Stiftarens förordning
i Församlingen vtdelt blifwer, för-
smäden säsom ett orent ting.
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Aren I icke tä the samme, som i thestiöna källor traden, ochgiörenthemore-
na? Menpäthetl, Kärcste Wänner,
sä myckct tydeligare mätten besinna, !at
sädant 'warder icke vtan orsak pä Eder
vttydt; ja läter Eder föreställas/ huru
thet egenteliZen är beffaffai med Eder
motsaijelse och inkast, nar thet warder
vprichtigt staltidagsliuset/ ochnogasedt
at the ögon, som icke aro afwidrigtom-
döme förwändne. Men efter wid thet,
hwad I emot then offenteliga Gudstien-
stens besökning i wära Kyrckior plagen
förebam sä mycket förekommer at öfwer-wagas, at ett bref blifwer theraf vp-
fylt; sä wiljewi täthet, hwad i synner-
het emot then heliga Nattwardens nyt-
tiande i Församlingen är at betrachta, til
en annan striftelig vtlätelse förspam.
O Fader, af hwilken all näd kommer
Mt icke thenna Föreställningen wara vtan
nytta och vpbyggelse? Hwad nu/ Al-
stelige Manner, Kyrckio gängen wid-
kommer, sä pläga I then först säledesemotsäija: Kyrckians besökning til of-
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fentelig Gudstienst, aringenstädes i then
heliZa Skrift/ afGudi befalt, therföre
are wi icke Heller ther til förbundne.

lag föwndrar m>g, Käre Wäw
ner, at I icke blyjens wid en sadan fö-
rewändning , . ther doch sielfwa saken,
twart annorledcs tydcligen lnnehälles i
then heltga Skrift, hwilkcn I wiljen st
fiitigt lasa, at man af Edart thes
innehäld mä erfara.

Eljes ar Guds klara ord them mörckt,
hwilkaaf fattad inbillning thet lasa. Haf-
wer icke Gud dcfalt at inratta
witnesbyrdsens tabernakel, ther För-
samlingenssulle sammankomma / athälla
sin Gudstienst? Zlr thet icke bekant, at
Guds Ande hafwer Zifwit thcnna befal-
ningenZenomSinticnaresDavids mun:
Gör in t Hans portar mcdrackande,
vti Hans gärdar med lofwande /

rlai. <Qc>: 3. och äter: The heligas
Följamllng stal lofwa Honom pl»l.
149:1. Ti! en jVdan befalt Kyrckio-be-
sötning, ost til efterdöme är ock thcnne
ftomme Konungen genom Guds Anda
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drifwsN/säsomthttwitna hansegna ord^
lag «vil gä i tirt hus pö Tin storagodhet, ochtilbedia emot titt Heli,
ga cempe! iTmfruchtan. lag häl-
lcr mig/ HERre, in til Titc a!ra-
re/ thermanhörer rackiäijeljes röst/ech ther man predikar a!l tin Vnder.
HErre, jag hafrver Tins hus bo<
ningkär/ och chet rum rher Tin ähra
bor/ 1?1,1.26:6, 7/ z, Erc bcder jag
af HErranom, thet hade jag
na, ar jag, HErrans hus blif-
wa mä i alla minä lifsdagar/ til ar
ffäda then sklöna HErrans Guds-
tiellst, och Hans tempel/
ksal. 27. 4.

Om thetta wälnu är nog, at stadfästa
ett sädant sinne/ som icke til trätor och twe-
drächtbenägitar, at Församlingenes be-
söknig, eller Gudsttenstens begäcnde är
enlig med HERrans wilja och behag,
och afosiwarder fordrat; säären Ido6)
icke thermcd tilfteds, vtan inwänden ,

ut sädane vpmuntringal och exempel be-
traffa angä allenast Gamla Testa-

E men-

97



nientetstider, ochförbinda otz icke i Nya
Testamentet. Men thenne är en sadanvndfiycht, som icke kan vrsachta Edart
förehafwande: ty oansedt then tidens
wimesbyrdstabernakels och templetsbe-
sokning, sä widathe woro settie och Hans
rikes förebilderochafmalningar, sähörde
til Ceremonialiffa lagen, hwar wid wi
nu mem ickeäroförbundne; sä war doch
Församlingens biwistande ochGudstienst
i sig sielft/ en del afdenplicht, hwil-
ken then moralisie lagen i the tijo bud
författad, fordrar, ther ifrä wi i
Nya Förbundet icke äre beftiade. Kun-
nandes I thetta nogsamt inhämtaafthen
22: 23. Psalmen, ther säledes Mr :

lag wil predika Titt nanm Mi-
nom brödrom: wil prisa Tig
i Församliugene. Epistelen til the E-
breer larer otzcap.2:i2.atthetta bör för-
Ms om Nya Testamentsens Kyrckia.
Tä wär Frälsare efter en sädan then
liga Andas obejwikeliga vttydning, wil
förkuna SinFadersNamn, Sinä bröder
mittiFörsamlingen; sämäste ju följa/ at
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the samme aro Christi bröder, hwilka an-
dachtigt midt i Församlingen med Guds
lofs förkmmande sig infinna: men twärt
emot Christi bröders ahre-namn tilkom-
mer ingalunda them/ som vndfly en sa-
dan helig Församling. la, siulle wi icke
i Nya Testamentet wara förbundne, at
fammankommatil Gudstiensten, emedan
Apostelcn the trogna vttryckeligeni sam-
ma bref til the Ebreer cap. io: 24: 25.
Medes vpmuntrar: Lät c>si achra pä
osi f til at vpwäckia til kär-
lek och goda gierningar: lcke öfrver-
giswandes wär Församlmg/ sä-som somlige för sed hafrva. Thetta
spräketgifweroi) en befalning/ at tienä
Gud, icke allenast iandanssammanwa-
ro, vtan ock therjämteintygar, at afthe
trogna i Nya Testamentet warder for-
drat, at the mäste installa sig i Kyrc-
kian: Ty stola the församla sig til en of-
fentclig HErrans tienst; sä mäste ock ther
nl en witz ort och hus wara vtsedt och'
förordnat, och säledes inrättat, at menig-
hetM/ somcher tilsamman kommer/ mät-
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te hafwa rum, pä chet the sawmaw
komne mätte wam säkre för regn, stor-
mer, snlö, och flera fvrhindrade tilfal-
le»/ och sm Gudstienst obehindrade med
andackt halla. Emsdan nu fädane til
Gudstlcnsten beqwame ock)tienlige bi)g-
MNM och husibland otz finnes; sä kan
mau i.cke annarsänförendärachtigegen-
smnighet vptaga/ atlickebetienen Eder
af Mana rum, vtan wiljen Heller tilsam-
mantradai wanliga bonings husens win-
klm Mwrär/ pä thet I allenast Eder wil-
jahafwamätte.

Farer dock icke fort, at betäckia och
bemamla thetta oordentliga förehafwan-
de, med Apostlarnas och thenförsta Kyrc-
kians Txempei, hwilken efter Eder vtsa-
gv/ ingenKyrckiahaft/ vtan hafwa för-
samlat sig allenast i privace hus, nu
hos then ena, nu hos then andra/ja,vn-
der jorden, och pä andra astagna orter,
ther the mycketfrommare warit, an the
sä kallade Christne i gemen, som thenna
tiden lefwa, och sig af Kyrcktan betie-
na. T>) forst mäsien I har förnuffteli-
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Zen betänckin, at the första lEsu efter-
följare fattades osta lägenhet ochftihcti
ett wist rum och hus at församlas; men
thctta gär icke Eder an, mycket mindre
kunnen I Eder thcr med vrsächta, hwil-komOud rum, ftidoch mcdel chertil nis
Zifwer. Annat är chet, tämän ickekan
hafwanägonordemelig Khrckia; och an-
nat är they tä man henne wäl hafwer men
wil dochlikwälther sig ickeinfinna. Thst
fsm ar nödfall/ som sig stslf vrsäch,
tar, men thet senare är motwillighet, somsigsielfanklagar. Ty lika fäsoM thM
borde bMAt hällas för en stor ftM
icke wille bruka klader, cher Mch Gub
lhemhonombeffärthade, vtan wi!K
ler löpa naksn och barfot, som, han tit-
förene giordt, tähän inga Wcdel hadcai
Mda sig med; alcst kan man icke siat-
ta then för en förstäildig menniffia, ochtlMsina sinnen mächtig är, hwilkenchebeqwämahwilkor och medel, som Gud
honom til sin bsfrämjande förlä-
nar, icke bruka M. Säär tber jämls
sanninZeningalmda öfwersns stämande,
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at the förste Christne ingen witz M eller
Kyrckia haft, ther the församlat sig at
halia sin Gudstimst. Hwad HErrans
LärMgarwidkommer, tätheännu wo-
ro i Jerusalem, sä stär i thems giernin-
gar, cap.i:i4. Alle chrsse lvors sta-
digt tilhopa, endrächnge i böner och
förmanelft/ famt med qwmnomen,
och med Maria liLsu moder, och
med Hans bröder. Widare: Och
tä pingesdagen fullkomnad rvar /

lvoro the alle endrächreliga tiljam-
mans/ e<2: l. Paulus predikadei E-
pheso ne mänader; ther
efter lärde och di,puterade han i tn? Zhr
,' enS mans Schola, som hec Tyrän-
nus, äil.lZ: 8,9/10. Thetta mäste
wisserligen warit ett stort hus och rum,
emedan mycket folck kunde ther försam--
las, och pä sammaställe förmales: at
alle the som bodde i Afien hörde HEr-
rans bäde ludar och Gre-
ter. Och at the förste Christne i Corin-
tho icke kröpo tilhopa i wincklar och wrär,
ei Ber kommo tilsammanisiidana bygg-
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ningar och enffylta hus ther werldflige
sysior och arbeten/s eller nägon wanlig
handtering för händer kan man
ther af se, at theras hetige förrättnings
orter woro ifrän andra ordenteliga bo-
ningar stilde; ty thet heter: Hafwenlnu icke hus, ther I «tiara eller
dricka mZgen iLller förackcen I
GudsFörsamling/ 22.???

Här finnes i Zrundtextenthet ordet «««^i««, hwilket betyder enFörsamling eller thes ort. Och at thet-
ta ordet i thettarum icke betyder then för-samlada hopen, vtan orten, platzen ochhuset, ther the Christne plagade komma
tilsamman, lysertcke allenast af the före-gäende orden jv. 18. och 20. tä therassammanträde i FörsamlinZen, medelstsammankomsten pä wist Me vttydt
warder, och thes medelst at anförde orden
sättias emot theras eller egna pti«
vste hus, wiljandes säledes Apostelen,
at the samme,men ickeKyrckian och Guds-
hus, stullewara the rum, ther the sinäkroppar med namrlig spisniW (mat
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och dricka ) borde wederqwe«Fia: ther
fiulle thet bättre sticka sig / än at thet
stulle stepäthe ställen, hwilka tilHEß-rans Nattwards heliga nyttiande wow
vtsedde och helgade; siisom han ock then-
na vnderwismngeniändanafthetta Ca-
pitlet säledes siuter: HunZrar nägor/
han äte pä thet I icke til<!
hopa tommen til sördömel e/ v. 34.
T-il sgdanthettaspräketzförklarning sam-
manstämma hopetals gamle Kyrckiones
Fäder i sinä Skrifter. I ther pä föl-
jande tiderhafwathe trogna sammaledes
Hällit före. Blod--witnet Mmu« strift
wer 11. p. 98. at alle Christne/ an»
tingen the boddei staden eller pH lalw
dec/ wor«wane kommatllsamman
«lla Söndagar, pK ett rum. Humhade thettakunnat fogeligsn ffe, om icks
en witz och rum-rik ort hade want de-
fiämd och vtstd. Thet witnar ock thengamleFad:eni'ertul!i«nuz,l)wilkenymnigt
l>ar och ther i sinä Skrifter, talar om theChristnas sammankomster iKyrckian och
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vslent c. Z.Tähanockpäetlwistrum jyf-
tar;at, narnägordleffördtil watnet ther
vndfä döpelsen, lZhasrverhansplägsed
rvarlt,fösft nä »Nfrckan och ther giö-
rasin lolenne afägning (iftHhedendo-
men) för Blfkopen De coron» militlt c.
7. p. I«?l.

l.2mprt6wz enhednist handlinZsSkrif-
ware berättar in vir» I:v. c. 49. p.
47 s.atKeifmAeveluz fälte en sa-
dan dom til the Christnas när m
wmstänck wille sig tilägna ett Palatz/hwilket the Chriftne hade besutit och in-
nehnft: Thecärbärtre, atGudpäen
sZdan ortallenast pä nägot <Kr bles-
Wotilbeden/ än at rvärderoch rvijn-
ssäncker then samma play innehade.
Man hafwer en god efterckttelse ruleck.

Rcc!. 1., 8. c. I. atähr 2OQ. eftek
Christi Födelse, maste Byrckiorne bvl-
Aas jtörre, emedcmthe gawle vpfar-
te hafwa blifrrirsmä och
trätige förthe Chnstnas myckcnhet stul,
Hwar afman ka« siuta, at the trogne mä-
ste ganstatidigt haft sinä Kyrckior.
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Hwad änteligen then anförde the forosia Christnasfwmhetwidkommer, hwil-ken större warit än theras wid narwa-
rande tid; sä kommer icke siidant ther
af, at the mgenKyrkia hafwa haft: ty the
hadejuKyrckior, fom ofwan bewist är.
Men siidantfelas icke off; vmn, emedan
the af mennistior blefwo förtryckte och
förfölgde, hwilket them nödgade hälla sig
til Gud: men wälständ och ro Ziör otz
yppiga och säkm. Thet hafwer icke Hel-
ler warit nägot nytt iblandGuds Folck,
at thet förste nit och ifrigheten smänin-
Lom eftersattes, hwaröfwerockthegam-
le Propheter hafwa klagat, säsom L5.
l:-2, och Ii: 1,2. I Medle^
tid befalte the doch mgen förlätaHEß-rans tempel, och auställaGudStiensten i
husen. Men säsom Gud hafwer af nä-
derwedergullitttzeförsta Christnas from-het och alfwarsamhet, nngäende Guds-
iiensten; altsa warder han beklageligen
siraffande, allas theras otacksamhet,som
antingenmedelst strymteri mi§bmka, el-ltt ock.af M eaensinniahet fömchm ,
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the hälsosamma medlen,
kanoch ett ärbart lefwerne befordra/ som
aw/ Kyrckians besökning; Predikans no-
ga hörande; i allmänna böners samman-
stämmandc / och Sacramenternas bruk.
Ty sä litet man the gamla Swärme-An-
dar/ kan enstylla,
vtan mäste billigt hällathemförvrsinni-
-5a narrar, hwilka gingo nakne, och
wille inga kläder bruka, mcd föregifwan-
de / at wäre förste Föräldrar woro myc-
ket ftommare, tä the befunno sig nakne
i Paradiset/ än sedän the begynte bruka
klader; altsä mä man ock med störstarätt
och siiäl i sädana därachtiga Phantaste-
register sättiä them, hwilka widthenna
tiden, the af Gudi förvndta goda hielpes
medlens högmodiZa föracht/ wilja med
the beträngda första Christnas ovndwi-

keliga mangel och brist sig förswara ochbesminka.
Men I säijen, Käre Manner, Thetwil ickekomma öfwerens med Nya Te-

stamentsens tilständ, hwilket andeligit ar,
at man vtwättes Kyrckio bpZZningar
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hafwe?, och i the samma til Gndstienstensammankommer;'ty Frälsermannen sa-
ger hos lohannem: Gwinna, ero
tNig; then tid kommer, at hwar,
tenpKtherta berget el eri Jerusalem,
siolen I tilbediaFadren. Menthen
tid kommer, ock är nu allaredo, at
»ätte tilbediare stola tilbedia Fadreni Andanom och sanmngen : ry Fa<
dren wil ock södanahafrva, som Ho-
nom tilbedm skola. Gud ar en An»
de; och the hsnom tilbedig/ stola
tilbedia Honom iAndanom och lan«
nmgen, 23, 24. Efter I
öftast pläZen andraga thetta spräket, at
bestyrckia och beftämfa Eder sak, sä wil
jng n»/ säsom ock nmndteligen ffedt är,
thes förständ Eder gmndeliyen förestal-
la, hwar af I warden befinnande/ at
thet icke ärEder til nägot vntferstöd.

Thet war en twistig ftäga emellan
S»mariter och ludar, om berget c«rz.
»,m, somtheförreföregäfwo/ eller Je-rusalem, säsom thche Wille, ffulle wara
then Me cher man borde tienä
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Gud med offrande. Wör Fralsare
förklarar thenna Frägan nu mera wara
vnödig, emedan tiden war föchanden,
at man FadreN/ hwarkenpäthen enael-
ler pä then andra otten, pä ett sädant satt
siulle mera tilbedia; vtan then rätte bö-
nen ffulle ffe vtan ffugga / och the til-
kommande tings afmälningar/ efter chet
jChristo förwarfwada godas sanning/
hwilken war afmälad i Gamla Testa-
mentet med celenwnzes.

Hwar af följer, at then i Nya Testaa
mentet gallande GudstienstiAndanom,
icke säledes är andelig, at hon alt vt-
wärtes, ja ock husen vtstuter; vtan at
hon nu allenast icke wil weta affädana ce-
remoniev/ hwilka genom sinä typistä el«
ler aftnälnings sätt wiste, at thet i
vtlofwade goda, ännu wore tiikomman-
de; hwar medelst man ffulle neka, at
Frälsaren reda wore komme»/ och hade
vMt lagen,

Uwensälitetkomma Eder til mättcl
Christi ord hos !."«m, c. >?: 20, 21.
Guds rlke kvmmer icke med vtwär,
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tes Zthäfwor: E»i Heller warder man
säijandes: Sihär, ellerst, theräret:
t? si> Guds rike är inwärtesliLder.

Hwilket rum I ock mig förekastat/ och
ther afstutit, at Kyrckio besökning, och
then vtwärtes Gudstienstens hällande/
warder icke aftherattaChnstnafordrat:
ty Gud äsiar af oh allenast thet innerli-
ga. Therförs mästen I betänckia, at
Fralsaren blef här nu tilfrägad af the
Phariseer: När andteligen Guds rike
stulle komma? Tä Mchiassig efterlu-
darnas fattade inbilning, med stor här<
lighet vppenbam, och Israeliterna iftä
thetßomerstaoketftälste warda. Härpaswarar HERren med ofwan anförda
ord, at Mchie rike stulle icke wara werld-
siigit/ vtan andeligtt/pä hwilket man icke
kunde med fingret peka. la, om the
wille gifwa rättacht vppä omstandighe-
tema, sä wordethe befinnande,at Guds
rike warafwen tä, nämligen i them, ochmed them. Wil therföre Christus thet
Ma/ Ktelliaz ar reda hos Eder,

midt ibland iLder ftamkomen.
Thet
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Thet war omögeligit at Christus stulle
med thetta ordasattet welat förstä och
antyda / Then Heliga Andas innerliga
werckan/ ochdygder, ellersiälenes saliga
tilständ, i the troglm; emedan the Pha-riseer, til hwilka Aterlöfaren thessa or-
den talte, sädant icke i sig hade/ vta»
mycket mera woro strymtars/ och hwit
menade grafwar innan ril fulie med
rofoch orslighet, Kl2«li. 23: 23, 25.
I.uc. II: Zy. och war altsä i them icke
Guds, vmn satans rike. Lät nu säwam, at the orden handlade om the
sanstylligaChristi rikes inwänares inwär-
tes tilständ; säkunna the doch likwäl in-
galunda dragas til the heliga och i Guds
hus öfliga jystor; ty thet inwärttsGuds
riket warder genom och med the sammabefordrat i thes rätta bruk: Eljes hadeicke Petrus kunnat Ma: Glörer bät-
tring, och hwar och en afEder läce
sig döpailEsu Christi lTlamn, til
ftndernas förlZtclse; och Ij skolen
vndfä then HeligaAndas gäfwo, aÄ.
2:38. han hade wäl kunnat tanckiaat
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döpelsen, som medvtwartes förrattninZ
ffer, och foga ther wid bättringen /

om Guds rike icke kommer msd vtwar-
tes warcks i achttagmde? Wi jokiawal
icke Guds nkes hufwudwäsende i vt-
wättes förrattningar, och ceremonier wid
Kyrckiosammankomster, icke thesto min-
dre äro ordentelige medlen, Evangelij
predikande, allmanne döner, thehelig«
Sacramentm och tzylike haudlingar,
hwilka Gud altid brukat at
plantera, vppehälla och förmemthttan-
deligarikel i wära hiertan,
I framharden yttermera med Eder

motsaijslse, och säijm: Kyrckian är lik-
wal ett hus, som andre Zemens hus,
af wa, sten och kalck; men Gud, som
chen helige Paulus larer asEsaia, bor
icke vti theeempel, som meU händee
vpbygde äro/ L5,. 66: i.
Här emot mäste wäre hiertan wara ths
rätte Kyrckior, the aro efter Apostelens
Vtsago, the ratte rhen Heliga Andns
tempei,!.c^0r.3:26,,7,19. 2.d0r.6:i6.
Me»/ Käreste Manner, ho hafwerna>
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nägon tid hos lärdt, at Kyrckian sialwam af en sadan beffaffenhet, och wi
säledes are ther wid förbundne/ säwidahon ett hus är, af ofwannämde mates
ria och ämne vpbyZdt? Wär begiäran
bestär thewti, atl ickemägen sttsädanthus förachm, vmn thet beftkia, sä wi-
da thet ar / (therafthet ordet
KyrckKl/ HERrans hus, tagitar,)
thet ärett sädant hus, som til theras
församling afstildt och Helgat ar, hwilka
med enhällia bön och säng offenteligen
tienä Gud, Hansheliga ord til fin vp-
buggelse höra, och nvttia the af ChrisioSielf förordnada Sacramenten. Efter
wi nuhafwehosotz sädana b,)ggningar,
hwilka tilrumetbeqwäme aro, at tbenne
Vttens inwänare i themkunna sörfamlas;
hwarföre wiljen I icke betisna Eder afsä-dmm rum, man Heller vnderstän Eder at
sammankomma i enffylta hus? Gud
bor wal icke i joOiffa med händer vp-
bygda tempel, efter Hedningars falsta
inbilning, som höllo före, at Gud efter«n widstepelig art, pä en witz ort wore

- bun-

113



bundett/ och theri innefluten; sä gifwe
wi ock gierna efter, at Gud icke pä ett
sädant sardeles satt är i Kyrckian tilsta-
des, säsom Han fordom i lerusalems
tempelwar, i<».eZ.B:l3.ksa g n 9. Men
at Hannu i Nya Testamentsens tid iFör-
samlmgen, pätheHonom helgadarum,
med Sm nädiga närwarelse wistas ocharnärwamnde: thetbetygar Han Sielf,
förr an witnesbördsens tabernakel i
Gamla Testamentet och Templet vp-
bygdes , i thet Hans ord lyda sä: pä
hwad rum lag stichtar tNins
zs?amns öminnelse ther rvil lag
tsmma tit rig / och lvälsigna tig/
Lx06.20: 24. Frälsermannen säger och
öl«ttK. 1z: 20. Hwar trvä eller tre äro
församlade i MncMamn, ther är
Iag midt ibland them: Wi tilstä
ock thet, at wärs hiertan mäste wara
ThensHeligaAndas Tempel; menhwad
förhindrar thet Kyrckians besökning och
vffenteliga The rättsinni-ga Ismeliters hiertan woro ock Then He-liag Andas bonmg/ doch likwäl besökts
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the fiitigt stentempltt i lemftlem. Läs
then 26.KonungDavids Psalm ochbe,
sinna then. Simeon, ihwilken Chen
<,elilfe Ande war/ kom afA.ndans
tiiffyndelse i templec, I.uc. 2! 26, 27.
sedän Mrlösaren Petro och lohanni
samt andra3lpostlar sagt hade: Eager
then Heliga Anda, och Han
öfwerthem i stort matt kommen war:
sä heter thet doch om them: Ss gingo
ketrus och tlihopa vp l tem-
pler/ rrid niionde bönestunden/
3: i. Therföre gär man äfwen i Kyrc-
kian , at wäre hicrtan jumer och mera
mätte blifwa til Then Heliga Andas in-
nerliga Tcmpel helgade och inwigde.
Alle rättsinnige Christne, hwilkas leka-
men äw Then Heliga Andas tempel, haft
wa then näden, at the och the samme aro,
hwilka then vtwartes Gudstiensten kun-
na med nytta besökia; och efterl hallen
Cder för sädana, hwarföre wiljen I tä
försumma Församlingen,och vndandraga
Eder ifra Guds hus? Sägen icke, wi
hafwa thet icke af nöden / wi kunna sä
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wäl hemalasa Guds bedia, och
hwar annan vpbyggia, wetajämwäl för-
vt, hwad i Kyrckian predikat wardek.

Men,MineWäner,oansedt I chen
gaSkrift wnnen lasa hema, fäkunncnl
doch ther thet sama icke hoM/ huru then af
Lararena förklarat, och til halsosam nytta
anwist, och i famweten intryckt warder.
Thet blisive? lcke lika i then Heliga Skriftläsande och hörande; thetsenare
warder föreöragit sssomhögnödigare ord-
demeligitMdel, at fatta och styrckm tron,
tä saningenes ord med lefwcmde röst förs»ställ^s.

Then heligaPcmli orvärobekaMe:Hn/
lu fkolatherro hsnom, som the hafwi»
lnlet hördc af? Vch huru stola the hö-
ra Vt«n predikare?C»ch huru j?ola the
preyika vtan the warda sände? är
«<?n afpredleanen, men predikanen
genom Guds «rd/ 10:54,1 s, 17.
Wi hasiveettwdellgit Erempel i thenE-
thioptsia Camarhemn/ 8:31. Hanlaste wäl ProphetenEsaiam;men han mä-
fte bckänna, at han icke kunde förstä,hwad
han ingen vnderwiste
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och anförde: therföre sändc Anden Philip,
pum til hononyhwilksn öpnade sin mun,
och begynte af rhena Skrifcene predi»
ka iLvangelwm förhonom om )Esu<
v. 35 .Af thma predikans hö:ande,kom han
lilenhälsosamkänuedom, och sade: lag
tror)s3suni Christum wara Guds
Son > v. Z7. lämlikt är ock at märc-
kia afPauli omwändelse, 9.6.

Wi sinne ock om Lydia, at hon icke
las, vtanhörde Predikan, och HiLß-
ren öpnadehenneshlcrca/ arhongaf
achr pZ chec Paulus sade, 16:14.

Hwad angär Eder föregifna hus--an-dacht; sä ar thet wäl bäme, gä i sin
kammare och bedia i löndom, an at man
af stenhelighet och strymteri bodo i sy>
nagogov/ pä gator och thcras börnen,
pä thet man mätte blifwa stdder af sot-
ket, säsom the Phariseer giorde doch
mäste icke then offentelige Kyrckio bönens
idkande sattias afsides, vtan then behäl-ler med ratta föträdet; ty ther igenom
blifwer HERrans Namn mer förhärli-
gat, och mycket kraftigare tränZer sig
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thenböngenom jkyarna, ansäsomenffytt
bönsomihemltZhetsier.TilMn I icke Eder wara förplichtade
at vtwidga Guds ähra, och förkunna
Hans Gudomeliga wärck ock) egensta-
per? Nusterchet förnämligast, när wi
iFörsamlinZen anropa Guds barmhertig-
het, Hans wishel och Alsmachtighet be-
römma, samtprisaHans sanning och tro-
het. Thetta wiste then ftomme Da-
vid Zansta wal; therföre oansedt han ism säng/ med Gud i bönen sä
säger han likwäl: lag wil ralktaMicf
vri then stora Försanilingene; sch
ibland mycker Folck wil jag prisa

Säledes stannade icke Heller HER-rans Apostlar i en prlvae andacht, vtan
kommo tilsamman i bönen. Thct M
vm them hos Lucam: at the woro al-
tid i cemplet, prisade och läfwade
Gud, e. 24:35. Tä GUD i Sitt
ord befaller, at wi siole bedia för hwar
annan / sä lärer Han otz med thet sam-
ma, at then bönen / som mänge tiliika
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giöra, arkraftigare, an tä en allenabe-
der. Sa hafwer ock HERren thenbö-
nen/ somiFörsamlingenster, ochaffle-
ra än enförrattes, en besynnerlig walsig-
nelfe och en härlig bönhörelses försakrcm
tilsagr, t8: 19. Sägen mig,
hwarföregingo Petrus och Johannestil-
lika vp til ttmplet pä nijonde stunden, tä
man plägade bedich 1. om icke the
hade wmit försakrqdeom thenallmänna
bönens kraftiFörsamlingenc? Ikunnen,
om I «ljes wiljen, befinna en förenad
böns kmftiga och hälsosamma wärckan,
i then fängna Apostelen Detro, hwilken
HERmns Angel Mste iftän Hans band
och boijvr, förde honom ifrä fangel-
set: N?en Församlingen hade bön til
Gud för honom vtan äcerwändo ,

nighetsFörsamltng förordnade HERren
Sielf bönen, ftsom thet basta medlet,
at afwanda plägan, ther med landet
wardtförtryckt, tä han igenom sittbodssap
loel lat saija: He!ger ena fastc», kal-
ler tilhopa menlghecen- s..nlerche
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äldsta / och alla landlens inbyggiare,
ttl Edars Guds hus; och
iroper til HERran/ c.i: 14: Säsomnu sadan allmän böns nytta borde bil-
W locka Eder, atbewista then offenteli-
ga Gudstiensten; sä stulle ock oka lätlgtan
och trangtan til Guds hus flttiga besök-
nmg, thet hoppet at vpbyggia Eder go
nom Guds ord / som cher föredrages. Imenen wäl thct icke wam afnöden, efterI til äfwentyrs föwt weten HERrans
wilja/ och jämwal wcten hwad ther
lardt warder. Men om en sadan beröm-
melse hafwer nägon grund, ellerei, cherom warder förmodeligen then dömande /

somthessa Herda-Brefwcn med betänck-
samhetigcnomlaser.
I sanuing the af Eder emot Then Heli--ga Mdas n,entng anfördc Skriftenes

spräk, til atbetackia Eder assöndring,
wisa nogsamt, humgänffaringalaren
vnderrättade om andeligastkcrandeligen
at döma/ hafwandes icke öfwade sinnen
at Wilja godt ifrän ondt, vtan twatt
om behöfwen, atmanmä lam Eder the
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första-bokstäfwema afGudsord. ,S3
i m at beklaga icke allenast Ederokunnig-
Het/ vtan ock thet, atlickeblifwitwid
wärs.HEßres lEsu Ehristi halsosam-
-maord / hwilketlförthettahososi hordt
chafwen. I chetta narwarande
.det mäsien I jufalla vti mänga och sta-
Zeliga willfarelser / < hälst nu mängefalffa
Propheter äro.i werldenvtgängne/ hwil-

Eder lätteligenfinnaetuwligitbi-
fall, lika Mm wore
allenast che chäfftigt häda och försmada
Hen vtwärtes Gudstienstey/ Sacra-
Menternas bruk och Prediko-ambetet.
Hwad kan här af annat följg/ än at Itä-
ten Edsp, säfom barnen/ äfallahanda

ivaoer hit och tit drifwas,, genom
menniHors ffalckhet och bedrägeri,, pä
thet the mä sig til Cder sinyga och Eder
Hrföra, Lät thet nu jRwarch at I ären
j en ratt läm, och,hafwen,en storhälso-
famsanninFskunffap, säMlenl icke
halla Eder alt för at höm Pre-
dikan i Församlingen: ty sädant kunde
lima Eder til.tros styrcka och gudome-
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lig wishets tilwäxt. mäste ockHEr-
rans otdisamweten intryckias, hwilket
igenomLararenas lefwande röst i förmail
nande och ftäffande kraftigastster.

Thetär icke mog,,at jag chenchälsöj
samma lämn omgudachtigheten för mig
sielfwet och tror: Man.jag mäste me-
delst Predikans chöranve i Församlingen
jämwäl androm,gifwa chwad
min bekäunelst öch tro är»

Wi are ock styldige them «

och förelysa mcd goda kxempei. i läw
begärlig amnärckning cch

Mäwsämda komne tilsanningensf
kundstap, <om wi, M thetwi icke mW
gifwa them sivagom nägon anstöt.
I farm fort med EdermotsäWse, ?och

föregifwen / at thet icke gär med Gudi
ords vtdelande >och föredragande/
then första KyrMans ordning; ty Apo».
stelen PgMs säM: .När )
mans kHMmen, sä hafwer hWar sch
en<?fiLde»-enH?ft,!m; hanhaf ver latt
dom,hanh«fwerrunyomäi/hanhaf»
«ver vppenbarelse, Han hafwervrr^
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Pelse: Oter thet ril förbat-
rtring. propheterna rale twä eller
zne; «ch the andre döme ther cm.
...ImägenrvHl alle propherera/then
ene eftershenandra, l.(?or. 14:16,23.
3 Här af följer efter Edart föregift
wande, at icke en allenastal stiga i Pre-
dikosiolen, och föra ordet,som hosEder
ster, vtanthetar hwnrjom och enom eft
nrlätit, eftersinkundstap i Församlinge-
ne at tala: Käraste Wänner, at thetta
Edart siut är richtigt, kunnen Iinhämta, tä I gifwen acht pä följande be-
ttachtelser.

Först hafwer man at betänckia, at then
heuge Paulus i thetta capitlet, wil Kyr-
Hian ingen allmän ordning föregifwa,
huru thet med Propheterande ock) predi-
kande altid och i alla Församlingar stulle
tilgä; vtan Avostelen talari synnerhetoch
allenast med the trogna i Corincho, och 5
siidana orter, hwaräst med tiden, Then
Heliga Andas omedelbare gäfwor sig
läto märckia, Mst, at mänge ibland
Hem woro/ hwilka förkunnade tilkom-
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mande ting / talade Md ftämmande
tpngomklen. Här vpkom ibland them,'
en Mr oordning, i thet
qwinnor, afhögmod och obetancksamhet,,
wille läta höra sma gäfworför audrai'
offenttligFörfamling; hwilket afhela-thet'
anförda capitlet och förnamligast as the
2). 24. och ärganssaliufii-
gen at se. För then orsaken stul wisarApostelen them i thedföregäende, och thet--
ta capitlet., hmu thet ar bHaffat tmd
Mana gäfwor, och huru the"siu«e brm'
kas; är altsä chetm i allamätto ett
«löinÄilt wärck/ som icke läterlämpasiZ
til en cklmän regel; emedan chenne för--
ordningen allenastHen tiden, och thwstades ffulle angä och Zalla / hwar
när isädane vndergäfwor läta sig finna.
Hwar hafwer man them wid närwa-
raude tiden? Th.t hafwa wäl nägn en
tid bort öt vnderMdt>sig sä at
säsom Gud hade chem vppenbarat tibs
kommauöe ting, hwarom the hafwa >
giordt mycket wasende, sä wäl mmteli-
gen som ffrtfteligett»
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124



Mn vtgängen, som är spädomarnes
basta'pröfwchety hafiver vptäckt och i liw-
sttbracht, at sädantfolck hafwa icketa-
lat-och spädt, drefne.afftnningenesAn-
da.; vtan lätit sig förledas och, kiusas
af tljcn, sock
gynnclsen»

Widare hafwer manat ösivemäga>
huru som hanförbiudericke
norna at tala iFvrsamlingeU/ v. 34. och
35. vtan oc? giör en ätsiilnab ibland,
männema/. och har vttruckeligen str-,
otdnai)': arrhe
re, the skli le tiZa i Försmnlinssene ,

v. 2,-8. oachtat the eljes siora gäfworha-
de; har emot ffulle allenast vttydare,
chet är hwtlka Ltläggnings gäfwor
hade, och woro kallads/
tala i>Församslnaen. I thetta capitlet
wardcr, ocs en märckelig ätskilnad giordt
emcllan Harare och tekemä lyelier chem
hwilkaaro hwarkcn ordcnteligeu cllerv-
wm grdenteligit sati til Preöiko-ämbetet
kallade; thet man afthen is.och2s,ve»
kan stönja».
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Men at Apostelen strifwer i> then 29.versen, twä eller tre Ma talD- thetar
stcdt för them orsaken fful>. medan tben>
tidens trogne blefwo> oftai länge, med
hwar andra i Förfämlingen, ochenom:
ffulle falla altförswärt och.heswärligital-
lenatala; therföre.wille han> atchenene
vttydaren eller siulle: afiösa
then audra, v.zr. ochsäledes borde thew
matala eller predika efter then anvra.,
lämte chetta haftvem Man-
ner , ändteligen atmärcka> at Oeyhelige:
Paulus wid' chenna Kyrc-
kios aldeles
ordenteliga sticb wamnde: tilständ, haft'
wer och lamnar oh följande, thew Christe-
ligeKyrckie -Ordnmgs allnmnnn reglor t
Hunsager: winlagger eder «m För-
samlingenes bästa // i 12. verg.
alt j?e til Förbättrmg /

ter all ting arliga och Mckeliga
v. 40. tytherhetersZ;, vers: Gudar
icke ofklckelighecenes / vtaw fndsens
Gud/ läsom vtialla the heligaS
Församlingar. Gifwer icke thetta off:
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tilkänna,
Kprckie-oMing waraT hwarefter man
hafwer sig at Nu är thenne öf-
wer att then allmänna ChristelM Kyrc-
kiaöordning,., hwiken af'HErren'Chri-
sto antydt, och' af thenna- Apostelen i
warcket. stäld är; atWrjämlingarNe böra
hafwa ordenteliga, och kallada Pre-
dikanter, hwilkaordfens ämbeteföra. och
i. offenttlig Församling tala> tä ockfolcs
ket tiga och tilhöra mäste:

En jlhan ordning vndlerkasta' sig alla
G, Christie öfwerherrstap öfwer
Församlingen! tro och at ther,
faststälte hela Christenhets bwk, mem
Zialler, än nägra ensinniga hufwudens in-
fall, hwilkaafstält begärelse wilja, at
alle stole hafwa cheras grillor sig til ef-
terfölgd. Bessnnerdoch, hwad för en
förargelig Händel' stulle- förelöpa wid
Gudstiensten> nar hlvarjom och enom,
föm kunde synas siörre kunvffap hafwa än
en annan,. <kulle tilstädias,atl)öra ordeti
Församlingen? Ty ibland Eder är ingen,
som ickeinbMrsig hafwa större weten-
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ffap, i Skrifren an wi Larare, therföre'
«r thennestarckamdillningenorsaken, ar
I icke wiljen anammaock) höm wär vm
LerwisniNF. Gä knn man ock lätteligcn
sinna hwad for ett »l-rm ffulle M
pas, om man emotwär Frätsareswilja /

tilstadde Eder then päfordradaftiheten,!
wid Gudsticnsten i Församlingen at ta?
la. THetstulle wammmdresorl
modapä ettgelag eller ettwärdshus/ i
en krog och kälkare, än wid en fädcm
lig sammankomst. Och Mm Aposte-
len then tiden nödgades stMa enorduinZ
i Corinthv, at halia the'oroliZa hufwm
den i eyZelen; Hnm myckctweraffM.
mnn nu halla the gamla Zudftuchtigas
goda Kyrckie författning och örufi, eftek
wid narwnrande tid ars icke allencist
willige och ödnmcke fär til finnandes,,
vtan ockZanffa mänga räfwmochvlft
war aro vtgängne: hwilka msdelst en
fä oomsiräncktfrihets införnndo, then
qwamligafte lägenheten hafwa kunde at
vtspridn thems läros sirZift, och föm-Christi hiord i Merfwet,<
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Omsider inwändeu H och säijen: Wij
kunna icke med godt famwets komma til
Gudstiensten i EderFörsamlinZ-efterthen
bestär af strymeare och gudlösa : ty wi
ffulle medelft en sädan gemenffap, giöm
otz delachtigaafftämmande si)nder. sMi-
m Käre Wanner, thet finnes wäl i the
föregäende Herde-Brefwen, pä ett och
annat ställe, här om anfördt hwar af
knn noZsamt wam klatt, af hwad wär-
de thetta inkasi är. Men ickc theste mim
dre, synes Eder thenna inwändningen
wara af en sädan wichtighet, at I alle
och altid Mgen then föredraM 'Säwil
jag mig taga an, at vtförligen wisa
Eder, thenna dndanflychten wara af
mtet wärde. Först warden I tilstäen-
de,, at thet som ffadar chen Christeliga
Kärteken, thm wi wsr nästa ffyldi-
se aro, kan otz icke för Gud vrsächta.Men nu strider det emot wär nästas
Nrlek, tä I Mdelst Edart förr anfördavättfärdigande, helawär Forsamling fti-
willeligen vtropen för strymtare och gud-
tösa. I wiljen lswara, at I icke säijen,
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thet hwar och ett i wär Församling ml
sädan; sä warder sädan vndfiyckt Eder
linga hielpande: ty vtom thet, at jag
aldrig hafwer hördt, atl nägon ibland otz
vndantagit, manalla i thetta mäl öft
wer hufwudet i gemen instutit; s5
mästeockaf Eder egen inwandning föl-,
ja> alalle samteligen iwär Församling
aro stenhelige och Zudlose / emedcm,efter
Eder mening / en ogudachtigas närwaro
wed Gudstiensien kan beflackia then an-
dw/ och giora delachtig af sina shnder,
ehuru hanworeftom: ther doch I,Kare
Wänner/ ganffa fä af wär Försam-,
ling kannen, ochlikwäl, therföre Then
Högsie warelofwad och pnsad! äw ät-
ffillige ibland ost, hwilka theras tro,
med ett godt lesiverne bepryda; hand-
ien I icke tä emot then Christeliga
ken, hwilkens egenstap är, at han icke alle-
nqst thet goda erkanner, vtan och vtty-

til thet bästa, samt felachtigheter-
na öswerstyler; mm icke föregifwer laster,
ther the icke äro tilfinnande? I försyn-
den ock Eder emot wär Frälsare / och sät-
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tien afsidesHansbefallning, tä Han sä-
ger: Dömer icke / sä warden I icke
dömde; Fördömericke/
icke fördömde Atl doch
icke blyjens wid, vtropa förkastelsens
hom öfwer hela wär Församling; sä
är mig ockefterlätit,, atanställa enbeste-
deligefterfrägan,och tienlig vndersökning,
om icke ibland Eder litza hop är nägon
ondt atfinna,och oml aldeleshelige ären?
Skulle' tttgodt swar ä Eder sida vtfalla,
sä wore thet icke sä besynnerligit ochvn-
dersamt, l theraf, at Isä
fä ären, hwilka lätteligen kunna hällas
i ordning och tuchy I hafwenock nvligen
sew gemenstap biträdt. Här emot när
Edart antal siulle öka sig och längre pä-
M,. sä stulle icke allenast ograset framte
sig, vtan ock sä stulle vpwäxa och vt<
breda- sig mycket mera och stadeligare ,

an i nägon annan Församling, jumin-
dre' som° I hafwen goda författningar
fram för wär Kyrckia, ther igenom eljes
thet ondas vtbn)telse tammeligen för-
stört warder, och I mästen tilstadia eft
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ter Eder lära, hwarjom och enom atleft
wa efter sitt behag oHgodtfinnnnde'/ i
Kmft theraf/ när nmn hade arsticka sig
efter sin Andas drift,. vtan affcende pä
nägon vttvärtes Kyrckio - OtdnmA
Men, Mine Manner, fä ostraffslig,,som förr arsagt, blifwerickelangeEdev,
ehuwwal tittalet ringa menighet, vtan
i faN om nägon stulle ttvifia omCderaf-
tagande helighet, sä kunde han bafwather til fog nog:. ty man ser, fa pä then
basta ibland Eder/ sinnes icke nägotbesiM
nerligit godt/ chn ork icke hos mänga
ibland otz äfwen sä wäl, jabattre, stulle
spörjas. I kunnen icke nämna en Chri-
stelig dygd, i hwilken I kunnen öfwergä,
wära rattsinniga Christm, öfwer hwil-ka I hasiven icke annatförtarde/ an then <
vffenteliga Gudstienstens tilbnwse, Sacramentemas ellerChristi instich?telses föracht; men fädam betvga wi,
efter Guds ord, icke wam berömmeliga
dygder, utan fiatta chem för ständeliga
vdygder: jemwal chet goda, som the wä-
« hafwa tiUg med eder, hwilA

Ibland

132



ibland wärKyrcklasledamöter äro, thet
är mycket bchageligare för Guds öZon och
berömmeligare i Guds Föi'samling; eme-
dan the medtlst the fordiffa agodelarsbe-
fittiande, werldsiigit anseende, ochvt-
wärtes omgänge med the gudlösa, icke
läta förleda sig til thet onda: Men Iärennödfakade, igenom armod ochnedrigt
ständ aflMla Eder iftä grofwa siinder/
och, ären allena Medes dygdige, mer af
tWllets brist atZiomthet onda, an af
karlek och nit til then rätta gudachtighe-
ttn. Säsom I icke öfwergän i godhet
che fwmma ibland o§, oansedtthenbaste
ibland Eder stulle komma i jämnförelsen;
D ftuchtar jag före, at nägre ibland
Cderwistandö, thewl doch erkanncr Eder
Gr bröder i trone /. aro the aldraogudach-
tigaste like; chet tör och ste, at the widt
öfwergH them i thet Snffjönt I
fokm med flit at förborga, nägras
ibland Eder,Gudlösawäsende; sä hafwen
I doch ei kunnat förhindm, med min-
dre, menniffio blodets vtgiutclsa genom
moch, Mas bedraZelse och röfweri me-
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delst stöld, theostyldtgas hädelfe genom
lögn, och flers sädane- gwfwe,, af nägra
ibland Eder, forofwade ftnder blefne
vppenbareochkunnige: Wafsäijelik-
wäl ingen af Eder hoppet til salighetely
vtan bedie Gud för Eder bättring: Alt<
sä begare wi ock,
ogudachtigas ssu! wiljen döma ocMrdö--
ma hela wär Förfamling.
dm, äligger Eder wid ftuchtcm-at blif-
wa delachtig af
sinneligenatbetrachta/ om chet, til hwils
kenFörsamlmgs gemenffap' llallade ä-
ren, til och för sig sielft godt eller ondt
är. Man lofwar och- prisär Gud med
smngande; man haftver förböner
och tacksaijelser til Gud; mnn hörer then
Aldrahögsias ord och
til thes rätta bruk anwändas; man ser,
huru barnen medelst' dopet warda siam-
burne til Christum, och mamärwitne
ther wid; man anammar- them heliga
Nattwarden efter Ehristr instichtelse ,

eller med andacht bewistas thes' heliga
föMttnins, Md nma sädam. Säijen
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Mig NU', hwilket stycke är af thessa syn,
deligit? I warden twvngne afsanningenswara: Imek Hwarföre vnderlä-
ten I at förratta sädana sysior, the ther
icke, allenast aro tillätelige, vtan ockblif-wa o§. i then' Heliga' Skrift vttryckeli-
gen befalte? ssdane narwarande,
hwilka eljes oordenteligenwandra; sä ar
thet doch-, hwad htwärtes i Gudshusförrattes,, i sig sielft godt, ochstwida
fära ock the fromme i the ondas samman-
warv! efter thet goda.. Kunde the försteChristne,. vtan at AOnda sia, halla
mältid med hedningarna> tä afafguda-
Mm blef them ftresätt, allenast hednin-
Zarnacher wid icke hade nägot asseeilde
pä afguLms tienst; bum mycket mera
kan enMristen otan synd i the ondassammanwaro sorratte thet goda, hwarmed mamGud tienaa Nm war thet-
ta Christnom tilstadt och, medgifwit, sä-
sommant>?deligen laseri i. Cor. iv: 25,
26,27; Säledes kaw ock icke thetta the
trognas samweten beswara; Skulle i
Mrsamlingen finnas ssrymtare och sten-
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helige, sä bemstalle wi thtt fördälda
Honom, Som hiertans tanckar och vpsät
i sinoin tid vptäckiande / och i liuset fram-
förande warda / och blifwe i medlertid,
efter then vtwärtes bekänne!sen, enige
med thtm, hwilka vtwärtes Gud rätt
bekänna/ oansedt theras hiertnn til äfwen-
tyrs ickestnllelvara för Gud rättsinmgt.

Skulle nägon-mig förekomma i För-
samlingen, hwilkHlls oordenttliga hartils
förde lefwerne mig icke wore obekant,. fä
fördömer jng icke honom obetäncksamt
och kärlekslöst; vtaw jaghoppas/ at han
hafwer befgunithos sig, ThenHeliga
Andas godaregering och styrelse til bät-
tring, hwilken hnn vtan twifwel haf-
wer gifwit rum: och i ett sädant hopp
förenar jag mig med honom i thet go-
da, efter offentelig Gudstiensts vtwär-
tes handling, hwar igenom then inwär-
tes plägarbefovdms. Men wore nägon
twart emoti Kyrckian, som stalte sigpä'
ett siwant satt, at mnn icke annorledss
kunde sima, an at han woreenbespotta-
<?e och gndlös MMistia/ som icke hade
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fattitt nä'gst Vpj?tt til bättrmgen, ft
nar jaZ mig'wäl mZd honom, dock icke-'
sä wtda / at jng hafwer gemMiMp mcd
honom i thcronda; I medlertid öfweri-
gifwer jag icke Församlmgen/ vtnn ta?°
ser i acht then heliga handlings stycken,,
hwar mcd the rättsinnige tienä HEr-
mn, och jag. blifwer förbunden
med honom /, efter thet är mig obckintj
om rcke Then Hclige Ande? en sädan i för-
samlingen wnrande mennistm, ännu wat-
der omwändande,. och i anseende til thet>
henne- afewigheten hafwer mwalt. Tä
hade man icke ringaförjyndatsig, Mm
enstälci templetbediandepnarillruz, chen
cherwillehwar ochm Publican / hwilken
tzär til lchvcwi orattfärdtghet, afsäija sa-
ligheten. Ty sädant ffedde honom then

fful, at hangick
rättftrdMd hem i sitt hus, oansedthan
sfta tilförene. kunnat, ZH sä god' vt istH
templet, som han ther war ingängen»
För chet tr«M läter jag Eder döma,
sm nägvtt' ther vtinnan kultde sig giöra
delachtig af ftämmande spnde^, som
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likwäl the gudfwck)tige i allä-tider vtaw
yägotförkränkt samvete giordt; ja, ChrKsws Sielfm<d Sinä Lärjungar icke
hafwer haft betänckmnde at förrat-
ta jämwälafGuds barn i-Nya och Gam-
la Testamentet vtan synd och stuld är
wärckstält> Qftvsrwäger doch i HERsrans siuchtan,. at oansedsalle oomffm-
m> samt ockwissepersoner, efterthenLe-
vitista lägen hällas orene ibtand ludar-na, wow vtMtne, iftän then offenteli-
gnGudstiensten, kx06,,i2:43> »2.

»3,45« doch finnes. ingenstädes i thetr
Heliga Skrift, at m rättsinnig Israelit
nägon tid hafwer assondmt sig', ifrä
then offenteliga Gndstiensten, förffrym-
tares och ogudachtigas ffull». Mm we-
derspelet lasi wj „ om thenftommn Da-
vid, atandvch hawicke have
med theoguUachtiga, vmwhatade the
ondas Forsiimling, psali 26-4,5,6,7,8.
sä hafwer han Hällit sig, wid- then of--
fenteliga Gudstiensten, r1«1.27:4. ithen
Israelltiffa gemenstapen, ther mänge
stenheliZe och ogudachtige woro: När,
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then tMrew mäste fiy för sinä fiender,
ipar Hans innerlige önstan, at han mät-
w-Zä med hopenom.. och-med them wam
dm i Gudshus,. silal: 42:5. och4):4»
ther doch icke honom war obekant/ atme-
rendels af thet Istaelitiffa folcket then ti-
den> lefdeiherrffande si>nder/. och. bestk-

blvtt wahna; ther
om then-femtönde Pjalm witnar, i hwil-
kewhanocken sädan syMstraffar< Thet
lyar fWr then ludiste,Kyrckian i Pro-
pheteys Esaie ochföljande tider, sä för-
Ollen, athonblifiverliknad wid So-
Vom- och Gvmorra, och-HErren erkände
för sa,litetgodt sä wäl theras bön, som
offren,. 1:»«- 23. SK sinne wi.-

vndandwgelses spor, at sig
nägon ellereljesen from Israe-
lit iherföreifrän offentellga Gudstiensten
afhällit> sH längetthewivtwartes mätto
efter thenLevitista Kyrckio-lagen, fönät-
M blef.
I Nya Testamentstnsbegynnelst/gin-

Mfiitigt i lemsalcms tempel, medan-
dlmlsraeliter/ ickeallenast,thenfrom-
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me AzchMas, chenheltge Elssabey thew
gudftuchtige Simeon, och then andächti-
ge Hanna; vmn ockwär Fralsare-Sielf
mcd sinä. Wostlar och Lmjungar / bl-

ofta then offenteliga
sten i ludamas- Församlmg> som deels-
bestod af sirymtare, deels af ogudachti-'
Za, 2l: 12. 23> c. 2:
41.49. o 6.6.1 ',<IZ: i0.,7. 10K.5.
0.6: s9. c. 8:2<I. e. IO: 22, 23' Isädanss
heliga fotspär trädde the trogne eftw
Christi och gingo med-
then stgudachtiga ludiska hopcn,, til at
halla Gudstienstcni temples, isiMago-
goe, och tIM man cljes plägade för heligK
förrättmnM-. fful tllftmman komma,,

2: 4??. c. I. e.
217 2s, 0,, > 6: !?.'6 c.2>: 24,'.6„27.And-
teligen haftDen I ock at föra Edenil sin-
nes, at om the ondas närwarelse giör
the ftommas Gudstienst fäfanH och för--
kastelig, st tunnen Z, sälänge I lefwen?!
jngÄl Gudstienst med godt sntmvete-bi-
ttada, ehuruwäl Arfamlillgcn mä lva«-
raO liten / som hon nägonsin kan. Ty
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'vthom chet at man kan inZen ste i hiertat,
och altsä Mlle m nar,-

Maw-förstöra hela Eder andacht; säkän
man icke Heller föchindm en ellcr annan/som i vpsäteliga ftnderleftVer, medmm-
dre han ockchen vtwättes Gudstiensten

-siulle tillika bega. HERrans lEsuoch Hans Apostlars gemcnstap war
sia liten; sä fans likwal iblandthe tolfen
tiuf och förrädare. Wid FörsamlinZcn
i Rom, war i Pauli tid sädant folck>som brödernassamweten,

Hömde emotGndswilja, och förorsakade
'förarZelje med matLN/ N.om. i, lc>,

HoAlen för sädanas stul förböd CHrist-
nom then offmteliga Oudstiensts besök-
ning; men han förmantefastmycketme-
m, atthestulle hafmavpjoende pä them,som ästad kommo cwlst,, c. 16:17. och-sädant afffaffa. Huru mycket ondt fansicke wid thenChristeliga Försnmlinge»
i Corincho./ ther war träror, kif och
twedrächc,

- meliga tins fö: hednistdMstch c.s: iFe-;.
ftoft
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frossande och drickande, iMe för HEr-
rans Nattwards anammelst/ c. n:
med fiera «herrstande siiuder: choch llb
wäl afrädde-ickechenchelige Paulus He
rättsinnlga, nt gä.iOudstienstentherD
,dane siinder infunno -sig. <Sä war
ock bestaffat med the första Christna i Ga-
latia,Philip.pis och Thesalonica,c32>.i,:
6,7< c:. 2:4,5, 14, 3: l. 0.4:9,10,1l, !9>

7» 8,9, ls. Vkilip. 3: lB'iy.
s.iKess. 3: li, doch war thet icke Herföre
efterlätit, mycket mindrebefalt, at vte->
blifwa ifrä Församliygen och thenoffew
teliga Oudstiensten. Wid församliw
gen i Epheso, Smymen., Pergamon,
Thyatiw/ Snrden, Philadelphia och
Laodicca,, chwllka ivarda ansedde,
säsom andra Christelign Församlingars
afmälningar, funnes:mänZe, the ther
hade öfwergifwit chen fförsta kärleken;
mänge, som höllo sig til then stadelign
Nicolaiters lara; mänlh som bedrefwo
horeri, och äto afafguda-offer; mänge,
som bade namn nt the lefde, -men woro
Hoch döde. Mn cherföre stulle the icke
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kvnderläta chen -ossenteliga Församlingen
til HENrans tienst. ,Säsom chet nu
Oledes warit af.begynnelsen./ sä wMer
thetockblifwande altintil werldenesäw
da. Sä mäste täUödwändigt följa, at
om efter edermenmg, He ftommasHch
ondas Htwärtes .Kyrckio^Zemenstap,,
giör en rattsinnig Christen delachtig af
ftämmande synd.er; Mwarden I aldrig
!i theuna werwen kunncmde Wlla Eder til
M offentelig Gudstienst,, chwilk.en För-
famlingenesHfwergifwelfe stulle sträfwcl/
,jb wal emotthe otrognasplicht och.ffvldig-
chet, som emot the heligaOudsbamas E-
xempel. Ach, therföre, Almkaraste Wan-
net/ kommeräter itilsH: :Gär med otz
in i Guds husHonat med tackande, -vti
.HansMrdarMed lofwande,Psal, >OO:4.
Kommer/ läter.otz tilbedia, wchknaböija
M) nederfallafö? HERranvm, Thenost
Ziordt chafwer: Ky HanMwär Gud,
och wi Hansfosteffolcr,/ och Hans hän-
ders fär. I dag om I hören Eder tro?
Zen herdesröst, ssförstvcker icke EderHms
ta, Psal. Oäwmdenlges
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mom en ftdan lydna, Edra samweten
Zrundeligen til ftidsställande/ ochandra
ther til förmä,cnde, at the gudomeliga
förordningars/samuhen alimana Christe-
ligaKyrcktasöfiigabruksofwerwägande,
mäste af Eder högrestattas, änfeiachti-
Ze mennisiiors mentng-, och Eder egey
Milja. Thetckan Edcr gifwa stöm lust
och fornöijelfe, ,tä I följen Lhristi foh-<por, som hafwer lämnat Eder
mielse at nwd flit besökia Guds hus, än
at I rättsnEder efter.nägrassinnen, som
-ftamfara eft/r cheras egit wahl och Zodt-
sinnande. Aren I icks siyldige atbekän-
na lEsummed munnen, och,thetoffente-
Ägen, at I HonomsäsomEderFrälsare
tllbedien; hwar kan thet tö härliZareoch
bätrre sie, ani the trognasFörfamling?
Huru nödia är H allom styrckia itrona
Mrlek och tälamod,/ en sadan styrckiaoch
stadfästelse, hafwer wi genom
Församlings andächtiga besöknmA. Then
försakran, at wär bön i altwAt äliggian-
de kommer för Gud,
ckd gifwa o§ en stor ftögd och chugnad:

M
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Nu kallar thm sanfärdige Guden Sielf,
Kyrckian ett bönehus, bäde i Gamia
och i Nya Testamentet, Lla 56: 7.

des ther med, at en troZen bön ar
Honom högeligen kär; doch ingeusta-
des behagetigare / än pä then orten,som til Hans ähra förnämligast Hel-
gat är, och ther Hans Namn wardcr
i the heligas Församling, med sam-
manfattade siälenes och kroppsens kraftcr
(hwilka bägge Gudi tilhöra ) anro-
pad och prisad. Skal HERren wa-

ra Eder Herde, at Han föder Eder
pä en grön ang, och förer Eder til
fristt watn / pä thet Edra sialar mät-
te blifwa wedcrqweckte; sii mäsien I
och säsom fären, läta Eder föras och
ledas i Hans hus, ther Han otz med
<Lsitt ord, som ar liffens bröd och
watN/ spisar och wederqwecker. Edra
dtur hedendomen kallade Förfäder in-
stälte sig ock med ftögd och lust, säljan-
des : Hommer/ och lärol osi gä vp
pä HiVßrans berg, cil Jacobs

G Guds
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Guds hus/ at Han lärer ost Si»
na wagar / och wi wandrom pä
Hans stlgar, Ls>. i,. I wiljen
gierna hafwa walsignclsen, af Gudi,
och tilwaxten i alt godt; men HEr-
ren läfwar then förnämligast ther,
hwarest Församligen plägar tilsam-
man komma at tienä Honom: ty pä
hwad rum, säger Gud / jag
rar Mins t7?amns äminnelse, cher
wil Jag komma til tig/ och wal-
signa Lxuä. 20: 24. Wi äre
siyldige lata wätt lius lysa för
stiomen, at the mäga se wära godo!
Zierningar, och prisa wär Fader, Somj
ari himmeten / s: 16 Menthet«
ta ster ickc, om man i litet antal / vtom
trangiande nöd, vlldantagandes sig i ew,
stylta hus,
förwarada döraroch betackta fönster,the!
heliga systor förrätttn. Thet mä wäl
Heta , at antända ett lius, men sättiä,
thet vuder ma ffeppo, och icke paliwl
sastakanom? at thet ei mä alla vpli/
sa. I talen mycket om wär nastasKw

lek/!
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lek/ och om wärplicht, och ther efter
at vpbyggia hwar andra i thet goda;
Men är thet karlek, heter thet vpbyggel-
se, när jagförläter Församlingen / dö-
mer min brodev/ och gifwer anstöt
them swagom? Wi wandre tä tilbör-
ligcn i wär kallelse, tä wi med alla öd-
miuk och sachtmodighet ', med täla-
mod vndraga then ene then andra i kar-
lekenom, winlaggiandes at halla An-
dans enighet, genom Fridsens band,
Lpl, 4: <, 2,3. Tä warder sridfeus och

karlekstns Gud med eder. Hwilket
Eder i HERranom hierteligen anönstar/
igenom kallande til HERrcms hus,
Eder Kropps och Släls ftid i Karle-

kenom.

Sökiande Hcrde.
NSNKIS 1.U50i.r I^inevl.

G, Chet
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.Thet Femte

Herde - Brefwet
Mine i Christo H ffelige wanner.

Edan Kouungen och Propheten
David war försäkrad, atHEr-
ren war Hans herde, sägiorde

han thet tröstcliga stutet, atthet icke kunde
hononi, sasom Hans fär, til thenvtwär-
tes mennistios näring och vppehälle nägot,
fela. HErren är min herde, lyda
thennaftomma Konungens ord, plal.
1,2,3. mig skal inrer fattas, Han
föder mig pä en Zrön äng; och
förer mir; «l friskr wacn. Han we-
dcrqwecter mma siäl.

Min Hiettelige ästundan är, atl, P
stelige Wänner, här af kunden beröm
ma Eder, men t 5 I ickelätenEder, pi
en grön mtg födas, til ftistt watn förai
och anledas, samtkias; sä Christi fars andck
ge näring, och följachteltgen, sii ar ick<
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HERren Eder Herde. Oansedt I icke
wiljen cn sädan brist tilstäochwedertan-
na, vtan fast mera säijen: lag är
nk och hafwer nog , sch behöfwer
inter; sä tunnen I' likwäl weta / at I
aren elände/ jämmerlige, fattige,
blmde, och nakne/
nu wiljen allenast nägot litet vtstä, och
ä sido silttiä Eder fattada inbilning / och
thet i HErrans fru6)tande, och medsan-
ningen begiärligit sinne fiitigt öfwerwa-
Za, hwad i minä tilEder afgängna bref
tydeligcn förestalt är. Emedan af thetsom förr är ffrifwit, är vtan twifwel
liustigen kunnigt, at for Eder egen stul mä-
ste Eder thethalsosammn betetftla/ tä I/
icke allenast the hcrdar lasten ochförsinä-
den/ och theras ledande icke följen/ hwil-

ka doch öfwersie Herden, Christus lEsus
hafwer satt at föda Sin Församling;
vtan ock medelst Församlingenes och of-
fcnteliga Gudstienstens vndwikelse, och

then heliga döpelstnsringaachtande,then
gröna angcn och thetftisia watnet, hwar
igenom wäm sialar blifwawederqweckte,
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bestandigt ochhaltstamgt vndanfly; altsä
wil jag ock i thetta brefwet Eder klarli-
Zen wisii/ burn I vtan nägon ttäugaw
de nöd, Eder egenteligt beröfwen then
spis och dryck, som then wise och gode
Guden, Sinä fär til en andelignäring
hafwer förordnat. HERren efter Sin
stora barmhertighet läte Edra ögon och
öron öpnade warda, pä thet när Chw
stus then gode Herden, til Ederropari
Rommer, äter och dricker/ I tä sä«som willige och lydige fär/ Hans röst
andteligen hören, ochHonomföljen, och
fäledcs med Hans döds förkunnande i
then heliga Nattwarden thenna Herde
lroheten warkeligen nyttia mägen, tä
HansaM, 7«l'. l«: is. Jag lster
Mttr lif för fären. Anstiöltt jaa W
sielige Manner, til äfweutyrs i thQ tw
die Herde-Brefwet, thet samma som I
plägen vrsächta Edcr med/ hafwer aw-!
fördt, för hwad orsak I thet heliga
rens Sacraments nyttiande, i nägraährs!
tid satt; sä mäste jag
doch likwäl, sädana Edra förmentastal
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här vprepa: emedan man theras nogare
vndersökning/ i anseende til andrabetrach-
telsers och föreställningars mellan kom-
mande, mäste här tils vtställa. Bestär
altsä thet I plägen inwända i följande,
nemligen at I säijen: HERrans Natt-
wards bruk, säsom ett medel tilsalighe-
ten, är ingenstädesafGudibefalt; thelt-
nn tids Försiunling bestär icke af ratta
Christi lemmar, vtan af mänga onda;
mcd sädana kunue wi icke gä til HER-rans bord, och hafwa gemensiap med
thcm, pä thct wi icke mägegiöraost del-
achtiga af theras chnder, och säledes dra-
ga öfwer osi jemwäl theras plägor; Wi
hafwe icke befunnit hos otz i förra tider,
af thenna Nattwarden nägon wärckan
oä) nytta til wära sialar, ei, hellerrönt
nagon frucht hos andra, hwilka än hos
Eder ständigt beticna sig af samma ce-
rcmonie; Man mäste ju hafwa hunger
och törst eftcr en sädan spis och dryck,
om man thcm ffal nyttia, men sädant be-
finna wi icke än hos oH. I medlcrtid
felas dock icke hos ost, lhen helige Natt-
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wardens nyttiande, ty wi hälla honom
dagcligen med HERran Christo.

Lät ohnu/älffeligeWänner, läggia
thessa föregifna orsaker i helgedomens
wägestäl, och i HERrans fruchtan vn-
dersökia, om the aro afthen wichtighet,
at I, i anseendc til them, kunnen Eder
isiä chenhcliga Nattwarden, med godt
ftmwete aflMa. Först säijen I, at
Natrwardsens bmk säsom til salighetcn
nödwändigt medel, är ingenstädes afGu-
di befalt. Men om M har pä swarar,
at thetta inkast är emot bäitre wetande,
eller af en gwf enfaldighct, sä giör jag
Eder ingen oratt. Wär HErre lEsus
Christus hafwerju chenhcliga Nalttvar--
den instichtctt, och befalt Sinä Lärjun-
Zar: TaZer, äcer, dr«ct'er, giörer
ther/ KlitttK.'26:26. 27. 14: 2t.
I.uc. !2:19. Skulle then wise och banm
hertige FrWren them trognom nagot
förordna, som icke wore nyttigt och nödigt
til wär salighets befordring ? Sädant
kommcr icke öfwcrens mcd Hans wis--
hctoch godhet. At thetta Eacraments

bruk,
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bruk, är icke allenast Lärfungolnen then
tiden förestrifwen, vtan warder jämwäl
af the ttogna, in til werldenes ända for-
drat, hwilkctgansta tvdeltgenthcrafly-ser: at Frälsaren icke allenast första Sa-
cmments instichtelsc sagt: Therca giö«
rercil
at alle Chrisine i alla tider hafwa befal-
nmg af Guds Anda / ranckia pä lE,sum Chnjium/ 2. 2:8. vtanock
tben helige Paulus hafwer thet vndfädt
af HERranom, som'hanchcm troanom
i Corintho, om then hcllga Nattwardens
bällandc gifwit, 1. Cor. 23. Tl)han
föreställcr, at HERren lEsus Christus
hafwer sagt wid brödets vtdclande:v. 25.26. u.ager/äter, giörer rhet til
Min äminnels / o3) wid kalkens
vtdelande : Giörer rhec/ 'ä ofra II
dricken, ril Min ämmnelse / sä osta
I äten af theeca bröd , och dricken
af thenna talk , skolcn I förkun»
na HERrans död / ril thes Han
tommer: Betanckerdoch, at Chnstus
wil, at Hans af karleks dvift/ för otzve-
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ständne döds äminnelse, medelst Natt-
wardens nyttiande mätte prisas. Then
nu icke pä sädantsätt prisar, hanförach-
tarchen ftmmaochlEsukärlek, hwaraf
sädaut härkommer och fiyter; i thet han
medlet föra6)tar, hwar igenomenstdan
Guds walgierning stulle af honom be-
römd warda. Sä befaller ock then helige
Paulus, vtan at allenainsträncka thcn ti-
den, öfwer alt och i gemen : Menni-
ssian pröfrve sigsielftva, och äte jäaf
thecca h/öder / och dricke af rhenna
ka cken, i. 11:28, Then som icke
af alt chettaerkanner, at en befallning til
then heliga Nattwardens bruk, af Gudi
giftven ar; sä mäste antingen Hans för-
ständ honom wara betagit, cller mäste
han eljes wara arg och ond, at han nekar
thtt/ som ar sä liust som solen om klam
middagen i sitt fulla sten. Sannerligen,
then förste Apostolisie Kyrckian bekande
thenna gudomeliga befalntngs sanning
och ofclbarhet: ty thet heter 2: 22.
Che (Chnstne) dlesrvo stadigc stän<
dandevti Apostlmnaslardom, och
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i delachtighet / och i bröds brptelse,
och i böner. Gchäcerv.46. Hwardag
woro the stadigt och endrächceliga
, cemplec; och bruro bröd här och
therihujen. Dttermera: päenSab-
bath/ tä Harjungarna kommo tll«san mans, ril at bryra bröder, hade
Paulus ett ral för rhem/
Sä kunde jag ock Mustini Ksi!l.

Kyrckio-Lämres Skrifter bewisa, at
thcn heliga Nattwards förordning , är
säsom en gudomelig befalning, til alla
Christna , the stg pröfwa kuuna, altid
oä) af alla twgna vptagen, och isä matto
heligcn betrachtad, om thetta ett sande-
brcfs förejatte stranckor, en sadan wid-
lyftighct täla wille. Oansedt thetta kun-
de wara nog, för ett sinne, som icke ar
ttätosamt, sadan Vacramems bruks
nödwaudighet at wedettaga och bekan-
na; sä wil jag likwal defiita mig om,
at stadfästa then samma mcd förläggian-
de, thet som nägre ibland Eder, hafwala-
git sig ftihet och dristighet ther emot at
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inwända. I säijen: The orden, til
thes Han 3ommer / handlaom Christi
andeliga tilkomst, och gndomeliga intä-
lande i menniffiones sial; warande ther
mcd bcteknat,<at Rattwardcn är
ordnat för the swaga i trone, och the ther
an ärokötzligen sinnade, som
thier woro, ~ Cor. n.21: til thes Chri-
stus mcd Ein hclgande och styrckiande
3mda til thcm kommer.

Men, Minc Manner, siidaneEder
infaUcn äro vtannägongrund: ty thetta
ordasattet, n> tbes Han kommer / war
Hcs the Corinther ganffa wä! bckant
nt thcr mcd beteknas Christi annalkam
de til domen, som kan ses '. Cor.4: s,
och 15:2,3. SK war ock thcn helige
Nattwarden icke insatt och förordnat för
the köttssigen sinnade, hwilka ffulle sig
ther iftän afhälla, v. 23. vtan för säda-
na fom sig kunde pröftva, v. 28 och
ma,v. 32. Thet woro fullcr i Corincho
kötzlige, l. Cor. 3:3. Mcn om the öfti-
Zewituar doch Apostelen, at the woro
förMldiZe/ i. Cor. ,2:15. lallftvc-
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ter rike i tren och ordom, 2.C0r.8:?»
Then helige Nattwarden war förordnad
icke allenast them swagom, vtän ock themsom aro starcke i tron. Sä lvdcrthet /

dricker här af alle: Alle I som Chrisiiäminnelse högtachten / ibland hwilka för-nämligastäro starcke, the ther bästHEr-
rans död förkunna, och sig pröfwa kun-
ua. I lika matto vphäfwer icke thcn an-
delige Christi ankomst ien trogen siä!, then
heliga Nattwards bruk: ty i Apostlar--
nas hiertan war wäl tilförene Frälsaren
inkommen, förr ankan then heliga Natt-
warden instichtade, och giorde chcm ther
af delachtiga. ockvtan
twifwel / i andelig matto, hos the Co-
rinthier inkommen, förr an Han Zenom
Paulum thetta tzsacramcntet förordna-
de, som ar at se i Cor. i s. och jämwäl
af följande.

Ther emot inwänden I widare iale-
des: Paulus hafweromHErrans Natt-
ward i anseende til mistbruket, med then
lekameliga mältiden för bcsynnerliga or-
saker ffultiltheCorinthier strifwit Wore
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thet en allmanbefalning, sähadehanock
om thetta strifwittiltheßomare, Gala»
ter,Epheser samt andraförsamlingM/hwil-
ket likwäl icke är ffedt: Warandes thet
märckeligit, at ibland the stycken, hwilka
i thet Apostolisia mötet och församlingen
iJerusalem/ >s: 20, 28/ 29. som
nödwändigt ffulle hällas ar tilkänna gift
wit; Men om HERmns Nattwards
begäende finnes ther icke.

Här pä tienar til swar: HERrans
bön (Fader wär) finnes icke hos Ev-
angeliftcn lohcmncm ei eller i Pauli
bref, vtan allenast hos Mattheum och
Lucam/ och thet af en besynuerlig anlcd-
ning; emedan Lärjungarna begiärade vn-
derrättelse af Frälsaren om bönen, hwar
til ffrymtare ibland ludar och mäng-
talige ibland hedningar gifwer them
tilfälle, e: s, 7,8. l-uc. 1,: I.siulle
tä the trogne i Corintho, och päandra
orter, icke wara förbundne at lara och
brula HERrans bön? Then tids kyrc-
kiones lemmar i Corintho, kunde icke lcft
wa til thes HERren wille komma, til at
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halia domen. Sä mäste tä thcn öftige
FörftmlinZen jamwäl ther med blift
wa forstädt, och theras efterkommande
influtne warda. Apostelen lärer thet
vttryckeligen, när han i begynnelsen af
thetta förra brefwet til the Corinthier/
ther i then lämn om then hellga Nattwar-
den införd är, sälcdes ffrifwer: Gurs
Församling!c>m äriConnrho/ rhem
heligom lann med allomthem/ som
äka'la wärs HERras lUl<uChristi
Namn vti hwarr och ecc tum, the-
ras och rvört, ». >:2.

Men at icke ibland Apostlarnas För-
samlings i Jerusalemhandlingar,then he-
lige Nattwarden är införd, säsom nöd-
wandtgt stycke, thet kommer icke ther af/
säsom thennes noga behällande icke stulle
angä alla Christna: vtan, emedan om
HERrans Nactward intet twifweis-
mäl, war vpkommit, säledes behöfdes
icke Heller här om nägot stärstädande och
afgiörande-

Ty thetta Sacrament war längt
tilförene förordnat, jemwäl stsom nöd-
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wändigt afalla antagit, och genom ches
enhälliga bwk, i alla Församlingar
stadfast. Om eljes thet onda icke stulle
vndwikas, och thet goda beftämfas, än
hwad wid then Apostolista fammankom-
sten icke vttryckeligen är antingen förbu-
dit och befalt wordet; sä woro följande ,

at en Christen stodo wäl ftitt sm nasta
bestiala och belmga, och honom wore ef-
tcrlatit/ Guds gudomeliga Namns hel-
gelse, och kärleken med goda giemingar
emot the nödlidande, at vnderläta och til-
baka sättiä: cftcr therstadcs om altthetta
icke thet ringesta arafhandlat och pämint.

Af lika ofast gnmd är thet som I stutcn,
at then helige Nattwarden är icke Christ-
nom befalt: ty Paulus sager li«m. 14:17.
Guds rike är icke mar eller dryck ;

och äterc^ol.2:l6.sZ läter nu ingen
Eder samwer öfrver mat eller
Om icke nägre af Eder hadc mig sielf
chenna inwandningen föreftalt / sä hade
jag aldrig kunnat tro, ai ctt sä groft o-
förständ och blindhetithen hcligaSkrifts
kundstap siulle läta finna sig hos Eder,
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som doch I Cder ittbillen / ochförandrä
bcrömmen om vplysning i andeliga saker.
Ty i ingenthera af Pauli anförda spräk
angar HERmns Nattward / thet ar
hwar och eu opartist sä latr at fatta och
siuta, säsom en bcgynnaresraknekonsten
kanwcta / attregängertregiöra icketolf,
vtan nije. Hwar och en som thetföre-
gäende med the foljan.de jämnförer /

hwilket man i Skriftenes förklarning
giöra bör/ warder gansta lätt seende, at
Aposielen i brefwettiltheßomare, talar
om ett sädant ätande och drickande, hwar
vfwer Gud Ismeliterna i Gamla Te-
stamcntet cn wisi lag gifwithade. Oan-
sidt the trogne i Nya Förbundet iftäthes ovmgängeliga efterlefnad frälste wo-
ro; sä wil Paulus likwal, at the Christ-
«e ien sadan ftihcts bmk, stulle sig
warsammeligeu bcte, och the starcke stulle
icke gifwa thcm swagom nägon anstöt.
Emedan saligheten icke hangde ther.wid,
om man thet eller thettaköttet icke äto,
cllcr, om man nyttiande en eller annan
ott, eller ock, om man drucko eller icke druc-
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kö af thetta eller nägot annat karil. En
sädan ätsiildnad war fuller förr i Guds
Kyrckia/ men nu blefthen vphäfwen.

Hwad angär thet spräket / som är til
tbeColosser, säärthetlikaledesklart, at
thet icke handlar, omthetSacramenter-
liga ätande och drickande, som sterwid
HErrans Nattward, vtan hafwer sitt
afseende/ hwad ludomen efterthenCe-
remonialiffa lagen til spisning war för-
budit, v. 21. cher wid woro likwäl the
Christne icke förbundne, sedän Christus
ifrä then Ceremonialista lagens hällan-
ds/ säledesthetrogna, säsom entledigade
ifrän en sädan tuchtmastare hade
V. 15. atthe ffulle ä n»o stäl!a sig vnder thet
Mofaiffa okcts tienst ochlydno, och giöm
sig samwete öfwermatochdryck; hwilketsom Apostelen satter strax härwid, ar
stuggen af thec som tiikommande
war/ men troppen fielf ar l Chrlsto.

Men nu ar tid, at wi stride til then
andra orsakens öfwerwägande,hwilken
I tagen och länen Eder, afwärFörsam-
lings tilMnd. Hon, sägen I, bestär
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icke afrättaChristi lemmar, vtan afony-
födda ochgudlösa, med hwilka I icke kun-
nen then H. Nattwarden begä, och hafwa
med chem gemenffap, w Ikunnen ther ige-
nom Ziöm Eder delachtiga aftheras syn-
der, och p 5 chndenföljandewälförtienta
siraff. At I, Alstelige Männer, icke obe-
täncksamt löpen til HErrans bord, vtan
anwändcn ähoga och sorg, i anseendetil
wärdiat nyttiande och rättsinningt pröf-
wqnde / sädant är sä mycket mindre at pä-
taläs och straffas, som thet är sä mycket
mera at berömmas, och billigt androm til
estersvn och efterfölgd ställas. Mendoch,
om man thesmedelst wille aldeles läta sig
beständigt bewekas, at afhälla sig iftä
then H. Nattwarden,sä wore then icke nä-
gon helig sorgfallighet, til nägon päfor-
drad eller astad pröfning/ vtan fast mera
en förwandling i en trälachtig ftuchtan/
hwilken ett Guds barnafwensäoanstän-
dig är, som en grundlös förmätenhet:
ty pä sädant sätt stulle man m handla
emot wär käreste Frälsares asseende,
hwilken thenna nädeMältidenhafwerin-
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satt, icke til en snara för samweten, och
til wära Mars börda, vtan til Sinför-
fonand! pinos trösteliga äminnelse, pä thet
wi mäge wara försäkrade omGudsnäde
och Hans kärlek. SerförthenstulEder
wäl före, at I icke med Eder stuld, mät-
te blifwa like en tienare, som införes hos
Mattheum cap. 2s: 18/24,30. hwilken
efter han wisie thet, at Hans herre war
en stränger man / och therföre fruchtade
för honom, at han thet anförtrodda go-
da icke tilbörligen och nyttcligen brnka-
de, vtan platt afhöltfig ifrä thcs för<
käfrande, intllthesHerrenkom. Hwar
med han sig ickeringaföchndade, och
en fwärj dom sig öfwer Hassen tilsiyn-'
dade. At thct samma icke mä jämwäl
Edcr med tidcn drabba, f 5 wil jag be-
fiita mig, en sadan vrsachtnings ofog och
obillighct, thcn I menen .vara hufwud-
gmnden, ellcrförnämsta sialet, nägot om<
ständeligenwisa, och til then ändan först
föreställcr Eder i wiffa satzer, en sadan be-
sirärelses ogrulld, och sedän swara pä thet,som I menen wara Eder sak til styrckia.
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Therföre läter jag Eder at öfwerwä-
Za. i. Om thet tcke är ganffa märckeli-
Zen handlat; emot sanningen ochkärlekm,
at I Eder fram förandra berömmen,ock
at I Edart sälstap och Anhang hallen
för helaon, samt vnderstän Eder kalla och
st'älla wär Församlincz för oren och gud-
lös. Lät sä wara, at I alle ären sä
fromme och helige, som Iföregifwen/ at
endaste en ibland Eder emot tijo af wär
Församling kunde nmnnas, hwilken I i
Guds wiljasgrundeliZa kundstap och o-
strymtad Gudsfmchtan widtföredragen.
Säledes hafwer wär Församlings be-
klagelige ohelighet ingen annan grnnd/
än blott thet, atI Eder sielfwa högt ach-
ten; sädanes eZenstap ar, attheförachta
cmdra: ther jämte handlen I ock twart
emot Edert at I dristen
Eder förcgifwa/ thet hwar och en ibland
otz warder vtan ätffilnad tiliäten at ga
til HErrans bord; ty thet kan icke Eder
wara obekam, at man anwänder här
wid ai! sorgfällighet och siit, st wida
närwarandetidstilständ tillatawil. Thet
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warder ju ingen tilstadt at träda här til,som icke hafwer kundffap at prösiva sig
sielf. Til then ändan warder vngdomen
bittida i sinä spada ähr, hallen wid Scho-
lor/ och i then offenteligaCathechismi lä»
ra vnderwist: sedän nar the wilja första
gängen cnmmunicera, blifwa the af La-
rarena i helaFastelags tiden mcd vnder-
wisningar och förmaningar beredde.

Thet warder och icke allenast ofta i
Predikningarna förestalt, hwad för nyt-
ta/ then hcliga Nattwardens wärdige
anammelse med sig hafwer; vtan här
til äro förnämligast inrättade b.ot och
bättrings samtal, hwilka hwar Sön-
dags morgon i(!c)nlirenlern»z närwaro
offenteliga här städes häldne blifwa.
Skrifte-Fadren beflitar sig, sädant
hos hwar och en i shnnerhet til Skrift
och afiösning gäende at tillampa, säwi-
da hwarsochens tilständ fordrar ochbe-
kant är. Ingom warder Guds näde för-
kunnat/ och tilträde til thcnna heliga mäl-
tiden tilstadch then icke tilförene hafwer
Zifwit tilkänna/ fin änger och ruelse öft
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wer begängna synder/ och läftvatatbat-
tra sig. Men the som lefwa i vppenba-
ra fiendstap och andm herrstande si)nder,
blifwa förwisme och tilbaka drefne, om
the icke sadan ogudachtighet afstä. Och
oanscdt somlige til afwentyrs falsteligen
vtläfwa battring, sä mäste likwäl en
Christi tienare/ therföre En, som sig
botfärdig angifwer, ei förffima, eme-
dan han icke kan se til hiertat, och thensamma then gängen halla för rättsinnig,
hwilken Gud omwändelsens näd lätit
lvederfaras. Phariseen hade fuller sedt
Publican, om hwilket förmäles hos Lu-
cam i thet 18 capitlet, osta gäi tcmpletv-
tan bättring, sä gick han likwäl then
sidsta gäugen honom alt för när. Om
nu nägon säsom cN botfärdig sig fram-
stälier, hwi stulle wi tä wara härdare
an Gud Siclfwer är, Som simdare,
the thcr sig owända, äter igen anta-
ger? Wi ffole juefter Guds exempcl för-
läta siuttijo sinom siu gänger / thcm som
synda emot o§, »8:22. '

För thet 2. hafwen I wäl at öfwer-
waga
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wäga at ingenstädes i then beliga Skriftarbefalt, thetenCummunicantmäste be-
kymra sig om andr.:s wardighet eller o--
wärdighet. Thet hcter; Menniffian
psöfwe sig sieif, och jcdanäreafshet-
ta bröder, och sä widare. Och icke at
han en annan pröfwa mäste. I then Co-
rinthista Församlingen woroganffamän-
ge fundne, hwilkas Christendomickeens
bestod ien ärbar wandc!, mycket mindre
i ett rättsinnigtwäsendc; doch likwal sin-
ne wi icke, at then / sä iftige som wise
Paulus, tä han öfwcr Nattwardens
misibmkklagar, straffar them, at thehade tilbaka satt hwar annars pröfwan-
de, om the worowardigeellerowardige.
At then ena förmanar then andra, ärwär
plicht och siyldighet; men icke atvndersö-ka en eller annans wärdighet eller owar-
dighet. Thet är wisserlig en strasswär-dig förwetenhet, tänägon, som ther til
är icke kallad, eihellerförsittämbetcstul
thet bör Ziöra/ säledes dömer en annan,
at han sig ifrän honom, säsom ifrän en
oren och förkastad, aldeles afsöndrar,
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»ch för Hans siul vndandrager sig, at
begäHEßrans Namvard.

Ho hafwer doch gifwit Eder macht,
Ktl st högmodeligen sättien Eder öfwer
hela Församlingen, och dristen Eder dö-
ma alla andm, säsom owardiga Com-
municanter, the ther icke Edertwedmcht
och kättersta wäsende sig läta bshaga?
Om icke thet är at träda i ens annas am-
bete/ i. ket.4: is. wet jag icke hwad t'ä
en sadan lastare ar. Wid thet befalta
sielf pröftvande wärcket, warder hwar
och en af Eder hos sigsinnande, st myc-
ket med sig sielf m giöm, sä at hcm ther
wid wäl mä glömma andm. Ty the»som gar til sig sielf, warder genom si»
cgen jyndselände, sänederstagen, at ha»
icke vnderstär sig, med högmodigt an-
dras dömande, förhafwa sig öfwer si»nästa. Then som sä harmgmg är, at
han thenandrasfelande siättsäfiitigtom-
ringex och efterspör, och ther pä sina för-
tai sökiande vgon hwast och fast fpärrar,
en jadan mn icketilb örligenanwanda en

sorZfälllghet i thet pröfwaudet,
H so»
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som honom borde Ma i och hos fig
sielf; vtan blifwerstalt
egit sinne: hwilket honom giörsä owcw
dig, til then heliga Nattwardens hälso-'
sammanyttiande, som then andras ftl
Liöra, them han pä honom märckt, och
belagt honom med omdömen. Hwar
vch en sope sorsin egen dör/ sä warder
thttpäallasldorrent.

Til thet 3 gifwer jag Eder at be-
tanckia, om thetkanwara trowärdigt,
at Gud stulle fordra af Sinä omögcli,
ga ting/ ther the eljes
dige gaster wid thenna heliga mälti,
den: Thetaricke at förmoda. I läggen
icke allenast pä Guds barn en ganffaswär
börda, vtan I beswären ock Eder eM
samweten med ensiidan plicht, thet the
och I kunna omögeligen fullfölja, tä
fordrenochpästän, at man med ingeni
annan bör communicera, an then maili,
sakert wet wara wärdig: ty pä fädant?
sätt, mDe man om hwar och en, som!
sig til FörsamlinZen hälier, hafwa then
noZaste kundstap, icke allenast, hurudant
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leftveme han förer, hwilketdock pä folck-
lika orter, ther manminsta delenicke ms
til ansichtetkcmner, äromöijeligit; vtan
ock huru han arinwartes sinnader, och
hwad tanckar han hos sig hyser: hwil-
ken kundstap hafwer Han allena Sig
förehällit, Som pröfwar hiertan och
niurarna. la, om thenne Edermening
siulle fatta ständ, st mäsien I icke alle-
nast kännna thenna Församlings tilständ,
vtan ock noga siarsiäda alla Forsamlin-
gar i then helaChristna werlden;eftersä-som alle Församlingargiöra en Kyrckia,
hwilka til ortcrna aro ätsiilde, doch lik-
wal äro the icke afsiilde til wasendet; om
nu eder inbilning och mening wore fast,
sä wordo therpä följande, at tä nägon
owärdig pä en annan ort anammade
Nattwarden, sä siulle wär församlings
Communicanter stä i fahran och blifwa
owärdige. Mendoch, om chet wore sä,
at I icke haden at bckymra Eder, om an?
dra Förftmlingars lemmars wärdighct,som I ock warckeligen icke hafwer; sä wil
lag doch gierna af Eder blifwa vuder-
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rattad, om en som sä enfaldig ar, at han
näppligen förmär sig sielf pröfwa/ ther«
föregärowärdeligentilthen heltga
warden/ at han icke andras owardighet
känner / eller i fall at han hade nägon
tancka om nägra, ar doch fti blödig, at
han icke förthenjkul wil assöndra sig ,

och the andm röija och för orena förklara?
Men ther emot, om meller annan, som
hafwerringaafgrundelig kundffap i aw
delig ting / doch myckeninbilning afgud-
dommelig wishet, ocharafstor kynnig-
het eller bestaftighet, som Sepamtistw
ne gemenligen aro; jagftger, om en sa-
dan läto marckia sig/ athanwiste,thew
na ellernägon annan wara owardig, stub
le man en stdan owardig förklara för
yren, och honom forhindra ifrän HEorans Nattward, eller om han icke wille
läta afwisa sig / vtan twart emot stulle
.halla sin domare owardig ( ty efter Eder
förmenta andeliga Presterstaps rätt.,
hafwa i andeliga saker, s,i wal Hans soin
Cuns lika myckct at saija) stulle nu hela
tben öftige Församlingen, för en säoan

hal-

172



halstarrig fful/ iftä thetta Sacramen-
tets bruk sig aldeles afhälla? eller ock
om Ensom woreförklarad förowardig,
stulle bringa sig ett anhang, och hela
Församlingen fördelte sig i twanne ho-
par/ och thenene stulle siittia thenandm
ibann/ somman margfalliga Erempel
hafwer af edra wcderlikar i Eugeland
och Holland; hwcm stulle tä wam do-s
mare? och närhwar afsädana pattien /

then ena gängen sä giorde, ock then stilde
hopen jammaledesen annan gäng; Hwad
menen Ither af stulle blifwa? Wisser-
ligcn, om th<t pH hwaroch en Församlin-
Zenes lems dom stusse ankomma/ hwil-
ken wore then heligaNaitwarden war-
dig eller icke, sä mäste en stor oenighet
och förwirring föresig/ ther med Babel
blefwo vprättat/ hwar om I ehes wid
wär Församlings förtal / plägett sä
mycket swatza: ty tä then helige Natt-
wardcn borde wara en karlcks mältld ,som Församlingenes gcmenstap hällertil-
hopa; sä warder then afEder nödwändi-
se häldne stiljachtigheten i anseende til-
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the owärdiga, Församlingenistadigwa-
rande 010 stallande.

Theömme och bekymmersamme stulle
ftuchta sig / om the icke til äfwentyrs med
the owärdiga owetandes vndfätt Natft
warden, och säledes medelst mitztancka
försynda sig emot sin nasta. Och äter
Hesomstörre mod och mem dristighet
hafwa, stulle them, hwilka theeftersina
sinues böyelse ochbegrep hälla för owär-
diga, straxt vtfluta, och sig ifrä them
afstndra. Men the som för owärdiga
aro stattande, stulle sättiä sig emot, och
med theras medlMares bi-och jam-
manträde / förklara the andra för owär-
diga Kunnen I enfaldige doch icke se och
marckia, atsädantffulle wara bec,wam-
ligaste medel Christi Kyrckia at förwirra
ochförswaga, the twgnatilbedröfwelse,
che swaga til förargelse,och motständarom
blefwo gifwit tilfalle at bespotta; säle-
des mäste alt gä omkull och öfwerända.
Om thctandteligenworesä, atthetstode
hwarjom och enom fritt, at döma om
che andraswardighet/ samt ibland Com
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municanterna woro wärckeligen nägre
tilfinnandes owardige; siiföljer doch icke
ther af, at Ikunnen Eder hälla iftäiSa-
cramentet. Ty I hafwen.

Til thet 4. Zranneligen at märckia, at
ihela thenheliga Skriftsinnes icke ord,som förbiuderthewardigai en gemenstap
vndfä then heliga Nattwarden med the
owärdiga; the spräken och ställen, hwilka
I ther emot af Guds ordplagenandra-
ga, handla ingalunda ther om, sädant
stal tydellgen blifwa Eder widare ftam-
deles anwist. Then helige Paulus hade
haftettgodtoch beqlvanligit tilfalle, at
gifwa siidan lärdom om owärdiga Med-
Communicanters vndwikelse, tä hän til
the Corinthier stref, emedan en tä för-
handen war. Men nar han öfwer Natt-
wardens sä straffar han
hwarken Kyrckio Lärarenas försumelse,som tilstadde the owardige at komma ther
til; ei Heller at the rättsinnige nyttiade
Nattwarden med the onda. Han för-
manar allenast / at hwar och en stulle se
stz wal ftre, och pröfrva sig sielf-

H 4 rvan,
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«van, at Hall för sig sielf ei ffulle owär-
deliga ther til gä: Han sätter här til/
I. Cor. 11:28/ 29. then som owäldell-
M ater och dricker, han ärer och dric,
ter sig sielfwom (ickensZon annan)
dsmen/ emedan han icke äcssiljer (ej
M han icke andra ätstiljer) HErrans /te»
Eamen. Om en wärdig hade at sivaraför
»wärdigas oboGrdighet, sä hade icke A-
postelen infött , at sä mänge swage ochIrancke woro i thenCorinthistaFörsam-
<igen, therfore at the icke kunde ätstilja
HERmns lckamcn; Hall hade haft nog
fog, the ther Christna kallada i Corintho
förwim, at the woro owardige, och orena-
de, af örsak at the fromme och nöchtre
med förachtare och druckne, begingo
HERrcms Nattward, i en vtwartes
Zemenstap. Menchet giör han icke, vtan
kallar them HERrans Forlamling.
la,then helige Apvstelen befaller the trog-
na fä mycket mindre at afhNa sig iftä
thenheliZaNattwardsbruk, och stiljas
iftä then offenteliga Församlingen, för
the owardisas närwaro och Mikaanam-

me^
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mclses stul, som han sä mycket mem straf-
far therika, atche ffilde sig ifrä the fatti-
ga, som zned Nattwardens Sacrament
förbundne woro,och Hollo enstyltkärleks-
malnden. Thenne vplyste mannen
kastar vtryckeliZen Eder kärlekslösa stil<
nad, tä han then ordnings, som i Corin-
tho wid HERrans Nattward förclopp,
straffande, stutermedthessa orven: ther-'
före / Näre bröder / när rilhspa
tommen til at äca, fä dide then ene
then andra, i.Cor<n:33.
I warden til thet s. lEsu Christi för-

hällande förmodeligen högt ZHllande och
tillätellglt-achtande. Men nu är chen
tids witnesbörd i thettastycket twätt emot
Eder mbilling. lag wil icke cmföra /at
Frälsermannentillätit ludam til thm he-'
liga Nattwarden / i hwilken doch
lm fmit; ty msädant ä? ffedt, dmges af
nägra i twifwelsmäl/ oansedt Zruttdensom befakar och stadfästet,
tädaren blef tilstctdt anämma Nattwav-
den.ärgattffa fast och icke tilförachtandes.
Sä ,4^?.
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I.uc. 2: 14. Gm aftvnen satte Han
(HERren lEfus) sig til bords med
the rolf, och/ gafchem talken, och
och the drucko ther af alle. lemwäl
hos Lucam säledes: O>ch tKtidenwar/
salte Han Sig ned, och the toff
Apostlar med Honom; Och Chrisius
sade widare/efter brödets och winesnyt-
tiande: dcch si, Mins förrädares
hand är med N?IN pä bordet. v. 21.
vtanfag wil nu allenast thetta lamnaEder
at efttrtänckia, at Frälsarcn hafwer otwif-
welachtigttillätit ludam, hwilken Chri-
stiförrädandehade icke allenast sigföreta-
Zit, vtanwarockibegrep/ iwmcket atvt-
föra / at äta af Päffalambet med the cm?
dm LärjMgar, sH at the doch icke besmitta-
de och orenade genom en sädcm
vren och gudlössyndares gemenffap.

Päffalambet war su ett af Gudi in-
stichtat Sacrament; ochthes nyttiande/
gudomelig nädes insegel och bekraftelft/
at Guds Lcmb ffnlle blifwa til
försoning för Ismelitista folcketssynder.
SämarchetockföMdnat, Mthems an-

delk'
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deliga gemenstaps förening som sig be-
kände til elt tco. Om the helige Christi
Lärjungar i cheras sammanwaro hafwa
med nytta ätit PHstalambet, och mcd
sig haft en sägrof si)ndare,somludas war,
och icke orenat sitt ftmwete; sä kan wäl
en botfärdig med en obotfärdig , vtan
at beflackia sig, och giöra sig tzelachtig
af hans onda/ wardeligengätilHEßi
rans bord.

Then wise och rattfärdige Frälsaren
mätte ingalundabifallit Eder mening, i
thetHan och alla cmdra Apostlar/lätitblift
wa delachtiga af Sm Nattward; cher
doch the, then ene med then andm,icke alle-
nast woro i thenfalsta meningen om Mesi
sie werldsligarike, vtan ock hade ett hier-
tafullt af ähregirighet / som straxtcher eft
ter vtbröt i offentelig och häftig trata
och kif. At förtiga, hwad sedermemsamma natt och ftljande dagen ibland
them hände, ta Petrus Christum nekade,
och alle Honom ofwergäfwo, samtstraff-
wärdeligen i Honom föwrgades.

lag hoppas at I warden til thet 6.
H 6 til-
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tilstäende / at strymtare hafwa i alla
Mr, lätit ftnna sig ibtandrattaChrist-

ochthetlärerfäbilfwa m til werlde-
nes ända, fäsom jag ock thet i ett af mi-
nä ftrm Herde - Brefwen noZfamt gif-
wit Manna. Skullenu efter Edart fö>
«sgifwande/ en owardig Med-Commu-
nicants narwarelse orena en wärdig, ja
worde therafföljande, at ingen Chnsten
hasiverhartilsvndfädt wardeligen HEr-
rans Nattwßrd, ei kan thct i lang-
deu giöra. At jag icke mä widlyftigt
föreställa.. hmu thenne Ederinbillade me-
ning stultestadfehälla che trogna i twif-
welsmäl, om the Sacramenttt warde-
ligen ätnmtit: ty han hade Md at be-
fruchts sig, m strymtare finnes i ho-
pen. Huru ilia tilfrcds och owardigmät-
te icke hela then ChristeliZa Församlin-
Zew i Jerusalem warit< omthmne Eder
forZDliZtM stulle hafwa näZon grund
och faste. At och B,pt>ira haf-
wa ibland chen ttös rattsmnM begät
heliga Nattmrdenär lättat stum,
tzg« likmätiZt ck Wamnde helM iftver>

Sa/
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Sacramentet är wordet idkcligen vtdelt
och anammm. Men nu larcr otz thet s.
Capitlct af Apsstla Gicrningarua , at
förmamde Personerne warit sirymtare;
M thesto mindre giorde sig the trogne
icke therförc näZrabekymmersammasorge
tanckar här öfwer, mycket mindre höll»
the sig iftä HErmns Nattward.

Til thet 7. mästen I ock billigt til-
M, at om then inwättes sammanwa<-
relsen, förer med sig en innerlig gemen-
ffap och likhct, sii mäste ock wärckcm ss
walpäthenenasom chen andra sidan lä>
ta sig finna, Hwi wiljen I tä, at en
owäwigs obotfardighet stal lända enom,
then sig wal beredt hafwer/ til domen,
och theremot chen ftommas godhet och
wardiZhet icke warda tilraknat then onda.
Om nägon meddelnmg och jamnwmg
kunde bestäiandeligasaker/ stffulletwärt
emot sadan Eder mening, then oberedde
nytna chet til falighet; ty Gud hafwer
otz i Sitt ord gifwit thet hoppet, at en
trogens bön, stulle them ottognom i ett
wifi mätt komma til Mn och Zodo;
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jemwäl lätit nägraErempel här om vp/
teknas: men pä intet sialle hafwer Han
vndsagt, at en annars ondsta/ stnlle
mig, i min ossuldighet, i andelig och
ewig matto tilräknad blifwa. Om min.
vprichtige bot och bättring icke kan gag-
naen, chen gudlös eller ssrymtare ar,
ty then rattfardige lefwerafsin tro,
i: 4. Sä lander mycket mindre en annans
obotfärdighet wid HERrans Natt-
ward, mig til stada och afsaknad, om
jag med en sann bot ther til gär. Sä
litet som then onde med the frommas ex-
empel för Gud kan blifwa rattfärdig/
och för then orsaken anamma Sacra-
mentet; äfwen sä litet, kunnaockpäan-
dra sidan / the fromme vrsiichta sig med
the ondas nanvaw/ attheförtherasstul
blifwa borto ifrä HERrans bord. Thet
ena ar sä wal ett oförswarligit miOruksom thet andra. Then owardigaCmn-
mmicantens närwarelse / kan sä litet
stada then wärdiga/som then/ hwilken
inga bröllops kläder hade, hwar om
males hos Mtcheum i thet 22. cap.kun-

de.
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de siada the rätta bröllops gäster, oan-
sedt han satt mcd them, atthethesme-
delst blefwo orenade och förffutne; vtan
täthen szvärdige mäste gä sinä färde,
blefwo the andre säsom bmdgummen be-
hagelige, och k<M«de nlsiade wanncr be-
ständigt sitttande.

Qfwerwägerdoch, hum I til thet 8.
orimeligen och obefogat säledes fluten:Emedan mänge mif)bruka thenna Natt-
warden, sä wilje wi chetta af ChristoförordnadaSacramentet ickenyttia, eller
oh ther af betiena. Men stal man icke
Guds ord höra eller läsa, efter säsommänge mistbmka thetbeklageligen tilspmt,
och betiena sig then heliga Skrift til thetsom ondt är? Wiljen I icke mera Helga
Guds Namn, efter thetblifwerafandraohelgat? Skaljag icke thcrföre tackä och
lofwa Gud, fasta, bedia, gifwa almo-sor och tienden, samt giöm andra goda
warck och gierningar, emedan the Pha-riseer hafwa afwen sädana wärckgansia
illa och til ett fönvändt ändamäl förrat,
tat? Och mänge säledes wid närwa-
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rande tid äro thcras följestagare? O-
achtat sädant mMruk, si blifwer thet
the ratta
bundne plicht och styldiZhct, wid heliga
Nattwards brur / at förkmnm HER-
mns död , och sig n«d noga och stör,
sta achtsamhet waclM/ för split och ffil-
jachtiZhet: ty ingen ting ärffadeligare/ at
betaga Guds ät>M/ Christi Kyrckias och
mennistiornas falighet, an then Christe-
liga Kyrckians twedräckt, hwiken then he,
lige Skrift plagar kalla at giöra sn reft
wai Christi lekamen / 5:20.
I sä mätto är chet themftomom säkm,

re/ atnarthe owärdigeM och drickasig
fielfwom domen, the tä försädana owär,
digasfful,sin högsta ffyldighet emot HEr,
ran lEsum / med Hans döds
nande ickeförsumma, vtanHansstalft
warsamt befalta pinos äminnelfe b<qä,
och Hans lekamen Zenom split icke
dra. Om ett af bagge delarna nödwän?
diZt sse stM/ st är thet likwäl saligare,
at the med hiertat vndandraga sig ifck
che owftrdiZa/ och icke hafwa at staffa

med
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mcd theras orena wärck och gierningar,
samt betyga och läta märckia öfwer O-
dant en ffy ock) styggelst/ an at che för
theras siul Wille vndfly HENmns bord/
och säledes wär almkaresta Frälsares
höds äminnclse vnderläta/ cller i Hanslekamen, thet är i giöra en
fördömelig twedracht. Oansedt thetsom här tils aranfördt, kundehwaroch
en, som wilja läta sig vndenvisa och in-
tala, wam nog/ aten rätt Christen kan
i the owardigas gemenffap, saligen ochhalsosamt nyttia then heliga Nattwarden,
och icke hafwa af nöden för theras stul at
vndfly HERrans bord, och ffilja sig
ifrä Församlingen: doch pä thet nägot
twifwelsmäl icke mä öfwerblifwa; sä wil
jag ock thetbetaga, somI inbillen Eder
här emot strafwa., Först giören I ett
siut, och inwanden, jaijandes: Then
heliga Nattwmdens nyttiande, förer
med sig ju en gemenstap, therföre är
then i alla tider i Christi Kyrckia kallad
en dommuninn; och genomen sadan
menstap, warda the som af ett bröd äta.
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en lekamen: mm nu mäste nlan icke blift
lva en lekamen med them som äro
tans lemmar: ty thet stär vttryckeligen
i.dor.,Q:i6,'7,lB,2Q,2i.lVälslgnelsens
talck/ then rvi rvalsigne, ärickehan
Christi blods delachrigher? Thec
brödec so<n wi dryce / är icke ther
Christi letamens delachtighet? Ty
thet är ett bröd; sä are"«vi mänye
en lekamen/ efcerrrialleafenobröde
delachtiZe äre. Ser pä Israel eft
ter löttet. The som Zta offren/ aro
the ickedelachrige afaltarec? N?en
thet säger jay: Arhrvad hedningar,
na offra, thet offra the diefiom / och
icke Gudi. rvil jag icke/ at
stolen detachcige wara med diefio<
Men. I kunnen icke dricka HiLH»
rans Ralk/ och diefrvulens kalk. I
kunnen icke delachtlge wara af
HERrans bord / .och dieswulens
bo d. Mm, MineMeligeManner/
Iomgäs med thessa ängstiga tanckar, af
brist och mangel af en ratt Christen om
then bestaffenhet, som gemenstapenwid

HE3^
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HERrans Nattward egenteligen haft
wer. Therföre läter til vpbyggelse Eder
vndmattas. Emedan i anledning af
Pauli ord, i.Cor.iO:i6 befinnes, Chri-
sti Lckamen mcd wälsignade brödet, och
Christi Blod medthetwalsignade winet,
pä ett osi obegripeligit sätt / en sinifardig
förening; sä maste ock Communicanterne
hwilka medelst bröd och winvndfäChri-
sti Lekamen och Blod, hafwaengemelt-
stap med Christo / hwar af the ock vnd-
fä thetta Saramentetz ftucht och nytta.
Sä wida nu alle Communicanter blift
wa med Christo förenade/ säwida haft
wa the ock sinemellan gemenstap. Före-
ning ster säledes, at en Communicant
blifwer thes medelst innerligenförbunden
och förknippad med Christo, säsom med
hufwudet: lA blifwa ock Communican-
teme sins emellan en andelig lekamens
Kmmar, och icke allenast med them, hwil-
ka then tiden, med hwar annan ata af
ett bröd, vtan ock med allaandra, som
i thenhelaChristna werlden/ fom tä nyt-
tia, eller andra tider then heliga Natt-
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warden vndfädt. Om thenne eller nägon
annan Communicants föreninZ ster alle-
nast i vtwartes matto, st hafwer thensamnm blotta vtwärtcs gemenstap med
the andra Comnmntcanter, at the til-sammans, pä cn ort, och pä cn stund
Sacmmenterligenafettbröd äta, vch afkalk dricka. I tunnen nu lattcligen be-
gripa, at thenne vtwartes Zcmenffapen
mäste icke wid thenna heliga handlingen
wam then förnämste, vmnringaste;eme-
dan honkan wäl vtebltfwa, och en alle-
na kan Sacramentet wärdeligen begä /ocmsedt ingen med then samma pä thet
rumet, ochthcnjwnden anammartillika.
Säsom nu then wärdige Communican-
ten trader i en innerlig gemenstap, med
alla simna Christi lemmar; Altsä twärt
emot, ingär en wardig Communicant
med the owärdiga, i ingen annan , li-
tan allenast vtwartes gemenstap, til
ortcn, tiden, brödet och winet. Här
medclst kan han sä litet bltfwa en lemm
med diefwnlens ledamöter, som han en
sädan blefwo therföre, at han mcd

then
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thm onda hafwer gcmensiap i solens,
luftens, watnets och eldens nyttiande;
la, at the allesammanhafwa en Gud,
til theras Skapare, Försörjare och Ä-
terlösare; at the ettheligt ord höra, och
med ett dop döpes, ther om doch he-
ter i Cor. 12:13. U?i äre vci enom
Anda alie döpte ril en letamen. Es-
ter mänge blifwa delachtige af dopet,
svm likwal äro ffrymtare, och blifwa för-
tappade / sä borde man och afsiä med dö-
pclsen, om Edcr mening stnlle hafwa en
fast gruud. Säsom then vtwartes ge-
menffapen med the owärdiga kan icke
ffadaEder, och följachteligen hafwen Iicke orsak at afsundra Eder iftä gemen-
siapen wid then hcltga Nattwarden,
altsä hafwen I icke at ftuchta Eder, i
anseende til then inwärtes gcmenffapen:
ther vtinnan förenas icke the fromme
med the onda: ty thenne Zcmenstapen
bestär i en andelig forcning med Chri-
sto, meu the gudlöse kunna icke ther af
blifwa delachtige.

Hwad
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Hwad chet ofwananförda spräket af
i. Cor. iO:iL,2O. ängär, stftnner icke
Eder mening ther i nägot förswar: Ty
Apostelenwil ther med the Christna af-
halla ifran hedningamas afguda dyrckans
sammankvmster, som han ockvttryckeli-
Zen therstädes säledes förmanar: Cher«
fore, mine tärcste, fiyr ifrän afZuda-
dyzcran, i. Cor. 12:14. Afsemdetoch
Hans ords kraft bestär ther vti: lika sä-som ul!c ludar, som med hwar annan
af altarcts offer äto, ther med betygade,
at the woro ratte Israeliter, hwilka en
Gud dyrckade;aWZifwaock the Christ-
ie, hwilka med hedningar af ett af-
guda offer äta, ther med tilkänna,
atthe hafwa behag til etthednistt afgude-
rij, och ther med, sig til thet sammabe-
kanna, ther the doch, i chet the med an-
dra trogna Christna af ett bröd i Natt-
wardenatit,och med thet samma biträdt
i then Christeliga larans enightt och bro-
derligakärleken. Hwarföre warnar them
HE3iren, ochwifariv. 21. at the beg-
ge icke kunna tillika beM Hwad för-

hin-
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hindrarthetta wär Communion? I tor-
dm wäga Eder at faija: Nar en trogen,
then afChristo förordnada Nattwarden
Nyttiar, therwid nägre obotfärdige sig
infinna, äta och dricka thet som diefwulen
offrat ar, och at the dricka af diefwulens
kalk, och äta af diefwulens bröd; fä
mäsien I Christi Lekamenochßlodach-
m och kalla för diefwulens offer. Gud
beware otz en siidan Guds hadelse och
forsmädclse! Hwad anbelangarthe orden,som chen helige Paulus sägev: Wi aro
mänye en lekamen/ efter wi alle af
eno bröde äro delachtiye; sä calar
Apostelen om then andcliga föreningen,
ther om han ock i Cor. 12:12, iz. brukar
thcsse orden: Säsom en letamen är/
och hafwer doch mänga lemmar ;

men alle lemmar afen letamen, än-
doch the äro mänge, äro the doch en
lekamen: sammalunda ock Christus.
Ty wi äre vti enom Anda ale
döpce tilen lekamen/ ehwad wi äre

alle Greker.tienare el!erfrle;
och hafwe alle drucker t»l en Anda.

THet^

191



Thetta är wal atmarckia,, Paulus h<in
striftver icke i thessa motsatta orden :

Wi mängs äro Christi lekamen, vtan
rent vt: tVi äro mänge en leka-
men: chet är en lekamlig hop och
Församling, i hwilken bäde helige och o-
helige aro, hwilka af ett bröd tiM
delachtige blifwa.

Sedän jag nu hafwer Eder thetta
twifwelsmälet nogsamt betagit; sä wil!
jag ock swara Eder pa the andra heliga
Skriffts rum, somlplagen förcdraga,
til at bemcmtla Eder siilnad iftä then he-
liga Nattwarden. I saijen: HENransl
Apostel förehäller o§likwal thetta: We,
ten I »cke, ar litet >urdeg försyrer
hela degen/ i Cor. s: 6. Här mäsien
Iweta, at thetta war ett ordspräk ibland
ludarna, och betyder allenast sä mycket:
at synden ar säsom en surdeg, hafwandcs
then arten, at hon sig gierna vtwidgar/
men icke at hon wärckeligen orenar thensom icke tilstadier henne hos sig W
rymme och walde. Ett folck i Förjan',-
lwgen ar säfom en deg/ och thegudlöse

Uom
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fäsom telmentum eller en smdeg. Oaw
sidt nu surdegcn ar benägen at vtbreda
fjg igenom hela massan och degen, sä
warder likwäl allenast then delen thermed warckeligen ftrat, som syrnaden a-
Mmmar; altsä ar synden med sittondayempelmachtig, at antticka och orena
<n hel Församling. Men i sielfwa wärc-
ket warda cheallena förderfwade, hwil-ka hennes ondsta och stygghet bewilja
och ftmtyckia, eller eljes taga nägon del
ther af. Iannan händelse wore Christiwarning fäfäng: rvachrer ikder för
the phariseers surdeg, tä Lärjungar-
na hade med them icke allenast ett bor-
geligit vmgänge; vtan ock i mänga stycken

offenteliga Gudstienstens förrätt-ning , i vtwartes matto> msd themsammankommo.
Och huru hade Paulus kunnat eljes l

sanning siiija til the ibland
hwilka likwäl woro an grofwa syndare
lldne: I ären i. Cor. <: 7.Widare ar at eftertanckia här wid, atthesse orden woro stälte om en blodMn-

I dare,
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dare, somhade sins faders hustru,hwil-
ket war ctt sädant bolerij, hwar om icke

wiste saija.
Om I weten en sadan spndare, siigift

wen honoman; wi wete icke, Gudi lof!
om en sädan är ibland otz. Sä straffar
ock Paulns the Corinthier, at the öfwer
en sö.dan Zudlöshct hade icke ens nägon
angsian och bedröfwelse, vtanthcrmed
woro vpbläste; hwar igenom the giordet
ett wist mätte, sig delachtigaafthen sam-mas siMder, at säledeslitet surdeg begyn-
te siM hela degen; nlentherättbetanck-
te ibland otz, bedröfwas ock ta, nar en
mycket mindre synd bliswer bedrifwen:
the jämra sig och sucka / at the icke thet on-
da kunna krafteligen förstöra.
lcn wll at en-Odan siulle vtstutas; äf-
wen sä ssulle wi eN sadan mis)gicrnings-
man, icke allcnast lattia ibmm, vtan ock
wi lejwe i thetgodn hoppet/ at en CIM
stclig Ofwerhet stulle belaggia honom
med ett swärt lifs stmff. Guds man-
nm öfwergaf blodständaren Satan i
wöld til Mstns Mmf, pä thet andetl

nlät-
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mätte blifwit salig pä wärs HErras lE-su Cbristi dag; men I hafwen icke then
förmagan, med HErrans Christi kraft,
säledes the gröfwesta syndare at straffa til
kroppen, ochassäijendoch karlekslöst sa-
ligheten theras andar/ som mycketmin-
dre syndare aro. Then iftige Apostelen
ffaffar allenast thenna afwägen, som styg-
gelsen begädt, Petrus i lika mätto allenast
AnanimN och Saphiram, som logo för
Then Heliga Anda. Om andra siindare
heter thet: Gsfrve Gud <»r the" «ck
afstorne worde, som ederbetymra/
Gal. 5:12. Men I wiljen förstiuta,
vtan ätffilnad och barmhertighet , alla
syndare, anstiönt the för botfardiga sig

i ongifwa. Then belige Paulus gifwer
icke med thet ringesta'ord tilkänna, at
the Corinthier för thenna ogiernings stul
mätte öfwergifwa thet heliga Namvachs
bruk; menl wiljen förnägras stul, som'
vordenteligcn lefwa, HERrans Sacra^

' ment vphäfwa. Betäncker doch, Io-
>! förständige, huw därligen I stuten, och
KmuobMOlHandlen.
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I faren fort med Eder emotsaijelse
föregifwandes at Apostelen yttermerch
införerafwenpäsamma ort, följändeov
ben: lag hafwer stritrvit!Lder cil
vri brefwena, ar I inret skullen haft
wa skaffa med bolare. Men nuhaft
wer jag ssrifwic tLder/ at ) skolen
incet hafrva staffa med them: nenu
llga, om nsg«rwc»re som talsas en
broder, och är enbolare/ en girig/
en afgudadyrckare , en fkändare, en
drinekare, eller en röfware; med sH<
dana skolenl ickeata, i<Cor.s:9,ii<
Athar afwille följa thet, at mankunde
och mäste för the ondas stul, afsöndrasig
iftän hela then Christeliga Kyrckians
offenteliga Gudstienst, och i synnerhet be-
siändigt tllbaka lattia then heliga
wardens bruk/ warder ingeN med alft
war säijande, then med förständ kan läosa Guds ord: ty först, ar thet bekant,
at the orden icke handla om HErransNattward, vtan ther tales om ett nattm l
ligit ätande och en gemen mältid / ther >
eck en ond kan finnas iDffap, hwar iftän <ock
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ock en trogen, ofta sig omögeligen vn-
dandragakan; sädantförbiuder icke Pau-
lus. Altsä bör med thetta atande för-
stäs, hwarwidennahrawanstapförbin-
des och förtroligit vmgänge pläges: ty,
ata bröd med nsgon , heter, efter
then heliga Skrifts ordelag, lefwa och
vmgäs med nägon i kärlek, säsom en
wän. Therföre är thet platt annat, at
icke ata och dricka med nägon, och at
man antingenbmdernägon til gast,eller
gär til honom tä man blifwer buden, som.
förtroliga wänner pläga giöra, hwilka
bägge delar M i wär fria wilja och
macht; och ett annat är thet, at samlas til
then ttedies bord, som hafwer them bäg-
ge at befalla, stsomwärHEmChristuS
wid Nattwarden är at betrachta. För-
thenfful om nägon begär Christi döds ä-
minnelse wid ett bord, ien owärdigs
narwaro och gewenstap, sä giörhan thet,
hwad Christus allom them, som i Hans
Namn lätit sig döpa, och kunna sig
pröfwa, hafwer befalt at giöra. Här
emot stulle han fwärligen föchnda sig,

I 3 om

197



om han för the owärdigas stul, Wille ch
saija HERranom Christo then siyldft
ga hörsamheten och lydnan, samt bctaga
Houom then ähran,som Hangenom Win
döds äminnelse wil hafwa. lag pamiw
ner mig härwid, at en som är af Edmt
anhaug / til at förswara, sitt borttoblift
wcmde iftan HErrans Nattward, i en
til mig ankommastrifwelseanmärckt/lM
rn thet ordct at hafwa staffa med,som sitties i wärvttolcrmng, lyderegm
teligen i grund spräket

wara sörmängt ellerbeblaw
d«l hwar afhan wil stuta, atman vtan
at befiäckia och föisynda sig/icke kan cmam<
ma Nattwarden, med en falst Christen.Men thetta Grund-ordets, kmft, giörD
wen thenna mannens ochHans wederlikas
vndfiycht til intet: Tyen siik af Apojw
len förbudeu bcblandelst, mcd en somFg kallar Christen, ochärlitwälenlMtarl, Zirig, hädare, drincka-
te och dylik hndare, gifwer tilkänna,m ther med warder förstädt en sadan ge-
mensiap / hwar medelst man en ond Chw

stens
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siensonda lefwerne icke förkastar, vtan
genom ett wänligit och förtroligit vm--
gänge med en sädan jyndare/ giör sig
delachtighet afhans ftnder.

Men om en trogen wet, aten i vpss-
- siinder wandrande, wil ock tillita
gä til HERmns Nattward, och wa'>
der ther öfwer bedröfwad, och läter pä
alttienligitsätt marckia sitt mitzhag; sö-
ker at omwanda syndaren med vnder-
rättelser, formaningar ochwarningar,
och ther hanframhardar ithetonda/ an-
wänder tä all fiit hos wederbörande i
Kyrckioständet, at thcn owärdige mat-
te blisiva tilbaka wist och afstild , och
kan doch thet ickeerhälla, hwarföre han
sämycket mem wachtar sig, at han icke
mätte blifwa lik en sädan chndare i thet
vnda; Ho kunde tä med thet ringesta saiu
nings sten säija, at en sädan wärdig hade
beblandat sig med then falsta Christna,
vch genom honom blifwit sakertilHEr-
ransLekamenochßlod?
I säijen än widare: Wi hafwe iche

I 4 be>
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befunnit af thenna Nattwardcn nsZou
warckan och nytta til wära sialariförm
tider, ei Hellerkunna wi se nägon frucht
pä andra, som sig afthenna ceremonien,
hos Edor ständigt betiena. Thetta in-
kasi, Mine Manner, gifwer tilkänna,
huru I hwarken tngen kunffap haft om
thetta Sacramentet, efter I Hällit sä
före, at thet mäste til äfwentyrs sä wärcka,som en imagen naturlig läkedom; eller ock,
at I icke med tilbörlig förberedelsen then
nyttiat. Therföre ar thet icke at förvn-
dra sig, at I efter Eder exempel dömen
andra. Täncker doch huru Zroft Iför--
jyndenEder emot then goda och wisa ZE-sum, i thet I hallen thet för kraftlöst,
hwad Han the Siim til thet bästa, för-
ordnat hafwer. Skulle thenne milde
Fralsaren, then tiden, tä Hans döb
forhandenwar,hwilken Han afbrinnan-
de kärlek til ch, wille,lida, wetat stiffta
en ingen nytta med siZ förande förord-
ning, och med enkraftlös och onyttig ce-
remonia, Sinheliga lifs ändaat bejluta.
Thet mäste wisserligen en annan Ande

haf-
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hafwa drifwit HErrans Apostlar, och
the första twgna / än then Eder regerar;
i thy the icke vnder lätit eller efter siittsig
fmmgcnt betiena af Nattwarden, oan-
stdt thewäl at andrecher efter blef-
wo wärre. Hwem är sä oförständig ochegensinnig, athan ingalunda wil intaga
lakedoms medel/ emedan fädant en eller
annan gäng icke haft nägonwarckan.At
I icke jee nägon nytta pä andw/sti ar fe-
let i Edm ögon, hwilkaafEderegenin-
billadjhelighets dunstKw st förblindade/at
I icke kunnen märckia nägot godtpä an?
dra. Efter Eder dom mäste och thet
wam osanning / när Gud i chen heliga
Skrift kallar Sitt ordkraftigt som doch
hos then mtnsta hopen/ som thet hörer,
wärckar bättringen. Hallen I trones
siyrckelse, at Christus ardödförost, och
Hans förtiensts til wam jynders sörlä-
telses förstkring, för ingen nytta? men
M heter thet: Hrer. thecra ar N7in le»
tamen / <om för eder vr^ifn^en
watder, l.uc. 22: 19. altsti Natt-
wardm insttchtat, at HCRren betygar
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201



chet med Communicamomen, at Han
är för them döder; thet heterock: dric-
ter ther afslle. Hwi sä? Ty(thetta
lilla ordet är här märcktwärdigt i grund-
spräket) thecra är Min blod rhee
t7?ya Cestamemsens/ hwilken vt<
yuren warder för mängom/ til syn«
dernao förlmelse,
sä mäste mcd Christi blods drickande ,

hwar mcd syndernas förlätelfe är otz för-
tverfwat/ sadan wälgiemingi tlMheliga
Nattwarden/ them änyo anbuden ochmeddelt blifwa.

Thct aromöijeligit/ at Chrisiidymste
kärleks mältid stulle wara vtan fmö)t
vch nytta hos them, som hcnne lvärdeli-
Zen nyttia. Om wi icke altid egenteiigen
beftnne fädon wärckan, som mau tydeli-
Zen kan som ock then icke altid
kan ste wid then basta lekameliga läke-
doms bmk; sä hafwer man doch thetbilligt chennaheliga mältid at tilsirifwa,
at then vppehäller osi i thet goda, ochstyrcker otz i thetandcliga lisivet. I km--mn icke ueka ther til / mjuChristus pä ett

besyn-
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bechnn erlig satt är narwarande ithenhe-
liga Nattwarden; annars ssullen I hwil-
ja dmga i twifwelsma! Instichtarens
Christi ord. Guds närwarclsear icke
fäfang, ledig och död hos the trogna ;

hwarföre stulle then wam vtan warckan
hos the wardiga gäster wid then heliga
Nattwarden?

Thet I widare imvänden, at Ihaft
wen ingen hunger cller torst, efterenlA-
ban spismng och dryck, hwilken doch
nödwändig är/ om manthen Wttiawil;
thet är wisserligen ett gansta elakt prof
och kännemärcke. Dxefter Eder ickeftv
las, hwarkenarffyndellerther af flytmv-
de wärckjynder; sä majte nödwändigt
följa theraf, at I Ederförderfwelsticke
kannen, vtan then alffen, och icke äjrmu-
dm der afbeftiade eller ock icke
hallen thenna tzisningen af det warde ,

MmEder thes medelst kunde blifwa hul-
pit. Skulle un, likmatigt then sidsta ors
Mn, ingen längtan finnas hos' Eder,
efter thenne heliga Nattwarden; ftwor-
dml Christi föroldninZ, säsomkeaftlös

I beffyh-
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bestyllande, ochpä Hans Alsmachtighet,
Wishet och Godhet Eder swärligen
försyndande; men stullechen medelste or-
saken wara wällande, sä worethet eno,
fornuftig arghet och rasande förtwifian',
at man icke wille läta hielpa sig/ thet
man doch wal wists/ at man ssuUe behös-
wahielpoch vndsattelst/ samt thersädant
tvorectterhälla.

Men jag wil icke beffvlla Eder, för
<n sä grof och vpfätelig ftnd, vtanmvc,
ket meratilsirifwer thenna bristen pä en
andelig törst och hunger, Eder okunnig-
het och oförständ, at IEdart mangel och
fwaghet icke besinnen, och stledes menen
Eder ickebchöfwaensädanstyrcka. Men
tä thetta icke ar annat, an högmodoch
ffadelig sakerhet; sä stär thet med Eder
ganfia fahrligen til, och ar en sadan misi-
kansia ett tekn, at thet stär beswärligen
lil at hielpa Eder. Ty fäsom mail i le-
kammeligmätto, häller the siukdomar
för the swäresta, oboteligaste och om hwil-
kas bättring alt hopp ar förswunnit, när
chen siukeicke känner mem sin pläga och
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jwaghet, och then sm begiärelse til mat
och dricka förlorat hafwer, som chem icke
kan obekant wam, bwilka ofwanför,
da inkasi, til theras förmenta vrsächthos nng mundt-och strifteligcn giordt
hafwä: Altsä är ock ringa hopp öftigit
om theras walfärd och salighet, som sinswaghet icke befinna och erkänna, at thethen andeliga styrckan behöfwa, samtingen äträvch längtan ther efter hafwa.Thenne Eder enstyllan behöfwer hel-Kr ett medlidande och förbön, at GuvWille afnäder förläta Eder, at I sä rin-
ga achten Hans alrakäresta Sons för-ordning och instichtelse, än at man mä
then widlyffteligen förläggia. Isä mat-
to wil jag strida til thetta breftvets flut,
och öfwenDäga Eder sidsta undanflycht:
när I säledes säijen: Thet felas icke otzthen sanna heliga Nattwardens nyttan-
de, ty wi hälle honom med dEßren
Christo dagcligen: Men, Mine Man-
ner, thetta är blotta berömmelse, som
icke hafwer nägon annan Zrund, än alle-
jasi Eder inbillmng. Oansedt en troqe»

HER-
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HERmn lEsum daZeligen nytttar, ss
blifwer,han doch förbunden, iamwal lM
la then heiiZaNattwardenSacmmente--
Ugen: Ty thenne ar en annan och fast hö«
greart/ efter hwilken wimed bröd och
wijn wärckeligen anamma Christi Lc-
kamen och Blod. Wore ickcharwidme-
m at echälla, anmancljesvtomSacra-
mentet genomtrona andeligenvndfär; sä
hade Christus thcn heliga Nättwarde»
fäfängt och vtan nägon nytta insatt;
hwilket emot Hans wishet.Thet Sacramenteliga anammandct ar
wal icke sil sKlolur nödwändiZhel/ at
man omöijeligen ches förvtan Km
tia Christnm. Wi läte off nöija tned
ett andeligit atande, täthet Oacramen-
terliga ar ost betagit och afsturit. Mcn
om nägon kunde vndfä thet, och wil doch
fig ther laficke betiena, thenfammanyt-
Liar icke Heller Frätsaren andeligen; efter
then förachtar Hans instichtelst/ hallaa
des then onödig/ ochwilwaraklokarean
wär wisaste lEsus ar. Hwemhaftrer
gifwit Eder titMnd och macht, at folja
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lEsmn i thet ena, och icke i chet andra,
i hwilken VochFrälsarcn afEder fordrar
Sin af kärlek ti! ch vtständna döds tack-samme äminnelse? Mäsien I tcke thcttil-
stä/ atHElMnsLänungar i sin tid nyt-
tade Christum i andelig ntätto? icke the-
sto befaller HErrcn them i Natt-
wardcn:Ares, dricker. Howilneka,
<lt icke the trogne i Corintho, nyttiade an-
deligen Christum; likwal befaller Apo-
stelen them, at the mäste fira och bega thet-
ta Sacmlnentet. Then som Christi för-
ordning och instichtelse förachtar/ lM
lefwer i vpsätelig synd, och kan Medes
i ett sädant tilständ i andelig matto, o-
möijeligen nyttia Frälsaren Christum;
Men nu fömchten I Christi instichtelse,
i thet, attIM helige Nattwardenwarde«
Edernlbuden, men I afsiän thenmot-
willeligen, och isä matto lefwen I vti
en vpsttelig chnd, hwar med thet andeli-
ge nyttiande icke kan bestä. Omcnstor
herre wilie förfäkra otz sin nad med onf
och inscgel, men wi siole inwända, före-
gifwandes, inseglet icke wara af nöden,

siimt
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samt pästä , at thet ssulle rifwas ifrä
försakrinZen ochborckastas, lMandes
herrans blotta näd wamkraftiga ochsä>
km nog. Hwadmeirenl hmuwille For-
sien vptagasädamförehafwande? I giöre
icke annorledes, tä Iförewänden,atl
icke behöfwen
före at I ären genom thet andeliganvt-
tiandet i hiertat försäkrade om Christi
nad, och doch egenwilllgt riftvenafoch
bortkasten thengudomeliganädes bekräft
telse och insegel, )ag menar then heliga
Nattwarden, hwilken HErren wid
Sinä dym löften hängt hafwer. Ser,
Kare Manner, huru jag med mänga
ord hafwer strifwit til Eder, päthet M
mätte föra Eder äter til heliga Natt-
wardens bmk, och afwända ifrän Edel
thetsiraffet, hwilket Guds gudomcliga
Förordningars och tilbudna walglerniw
gars förachtare hafwa at afbida och
wanta. I wiljen wäl ansedde warda
för inga thenhögwärdiga Nattwardsens
förachtare; vtan menen Eder haftva or-
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sak, at I therföre aflMlen Eder, at I
then högt achtcn. Men oanstdt - thesom til then stora Nattwarden kallade
woro, fiitigt vrsächtade sig , för theras
vteblifwande stul, med anförd enstyl-
ning, Luc. 14:18,19,20. sä fällerlikwäl
Then H<lige Ande annorledes domen
härom, och sager: och the försuma-
de chcc, Matth.22:s. Therförewar-
der ock ther wid sagt: Ta wardt
bonden wred, Luc. 14: 21.

Och märcker doch Mm nägot
les, och försiräckens, närl lastu 1.Cor.
ii-.19. atthen heligePaulus, tähän wil
vprepa then helige Nattwards instichtelse,
och intryckia thes rättabruk> strifwerj>
ledes: Ibland eder mästeju wara par,
tij pä thet the rartsinnige s?«!a war,
da vppenbare ibland Eder, v. 89. Lä-
ter doch ickethenna si)nden wam om Eder
sagt, och then heliga mältiden harstädes
längre tienä til twedmcht, thenHErren
haftver til enkärleksmältidithenna För/
samlmgen vprättat.. Hafwer doch tola<>
mod med the swaga ibland otz; Söker

chen

209



them som onde aro, genom kärlcken, at I
genom sachtmodighet mägen them ätcr-
winna. Hoppens altid til chet bästa om
then, som vtwärtes bot?och bättrings
tekn af sig wisar. TilLyndar otz then
Zlädien/ at wi med förknippcid andacht
förkunna HERrans död, chenHan för
vtz alla af Mek lidtt hafwer. Säwar-
der jag Eder anseende för sädana fär<
He ther öfwer-Herdensröst höra, och
försäkrande Eder, at säsom I-wid Chri-
sti hiord lif och öfwernog hafwa stolen/
jag ock i sielfwa wärcket anwänder H
trohet at wisa, at jag är

Mina i Chrifto Hlstelige
tVanners

Beredwilllgste
-Siäla-Herde

i.ui)oi.r Lwiue^.
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sP^lsli^l-ION
Pa the Böcker ochsom vti mitt Tryckerij blifwit trvckte och

förfärvigade: och hos mig finnastil kiöps.

NäM Känneteckn afden rätta Nya
Födelsen och Andans Förnyelse.

lEsu Christi Patzion) eller wsr dy-
« Frälsares bittra Lidande och Död /

pä Nim.
En Christens Resa vtur then steniga

Arabien til Himmeten.
Kyrckio-Herden , 7oK«n poNiet? Pre-

dikan, om det AUmänna Bästa, hal-
len wid Riksdagens begynnelst, d. 24.

1723.
Ett, igenom Guds nsd, Botfärdigt

Ekrifte-Barn, och wärdig Nattwards
Giäst, vti Frägor och Swar, emellan
lESUM och en syndig Mennistia.

Tänck thärvppä Hamburg / eller en
Cattchismi PredtkaN/ om thet Tredie
Budet.

Qlti.



Cl,lMi,N Bot-Skrift
och Communion Bok.

Thet Ewigä Evangelium, omalla
Botfärdiga och trogna Guds Barns
Salighet i Christo lEsu. -

KärliZhetenes Mältid.
ketter Lrenn«z Sidsta Tchl.



Lrraca.
l-AH 19/ 11. rade»/ star: sörsummelfe

las: försumnmse.
19, 25. raden/ stär: buden

las bunden.
22, 2.radrn, star:stifft läs strA
22/ 19. raden / star: bodelse

las: bebodelse.
25/ 1;. raden/ stsr: Siäla-Hme

las: Oiala-Herde.' /
26, 17.raden / stär: fortsara

las: fortfara.
28/ 25. raden / stär: ratteiigen

las: rätteligen.
146/ iB. raden, star: vndantagandee

las: vndandoljer.
i;4, 2;. raden / star: lardom

las: lardsm.












