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/: 7, F

VFter mZnge yafwa tagit stg före/ at
lW strifwa the ting/ som ibland oss alra-
wisast aro: -. SynteS ock mig/ fedan jag af
begynnelsm aN ting Zranncliga Mfrägat haf-
wer / ordenteligen strifwa tig til / min gode
3HEOPHILE; at wmä förfara
sanningen/ om the stycker/ cher tu sm m>
VerlVistn' lir.

5 6>?. 25 /, </, /-.

Kiare dl öder / tä jng kom til eder/ kom iag
icke mcd hög ord/ eller "hsg wlWom / at för-
kumia cdcr Guds witncsbörd. - - IA mit
tahl/och min pnoikan war icke i konstelig ord
cfter menmstiors wijsdom / Man i Andans och
kraftencs dclvijslling, at cdor lro icke sta! stH
pä memMors wGdom/ uwn pä GudS trast.



3! Tn Härliabttens Skien / Lius af
Z Fadrens Lius utgängit / Giör lvar hog
ftsn mörckret ren / Som lvsrt hierta häl-
ler fZngtt/ Styr wär ttmga / hog och ö-
ra/ til at ratt wsr Gudstienst giöra.
Sa sucke och bedie wst tilden wcitsignad börjatt
as denna war Glldi helgade andacht: och thet
«ti den Stora Treemga Glwens Na«un /

Guds Fabers/ Sons/ och dm He-
Itze Andas.

Hen som ater M kött/ och
Drlcker min blod/ han blift
tver i mig och jag i honom.
Förmedelst dcsia orden / wille
fordom Frälsliren lE<us wisa
ftuchten och nyttan utas stt kötts
ämnde och blods dnckande: thensom äter mtt kött ( ftger

Yan) och dricker min bloo / hgn bllfwer i mig
A 2 och



4 Fruchten och nMn af
och jag i honom/ orden lasas i 6: 56. Fr.
lEsu kött ätcs/ och Hans blod drickes uppa tWtgs

. gchanda sött / nemligen / dehls sacmmens
,

ttrllgen/ dehls ock andellgen.
Sacramcntcrllgen äces lEsu kött och dnckcsHans blod/ uti Nattwarden/upva er öfwcrnaturliait/outransakellgit och obcgiipeligit sait/ undcr/ ttUika och

5 med brsd och wijn Men andellgcN ätcs chee
utaf the panyttfödda dageligen och stundeligen nti
och igcnom trona/ när de igenom den tilagna sig
Frälsarens lEsu til en bctahlning for wara fyndcr/
uppa koisiens tra och galga utglfna lekamen och ut-
gUtna blod/ schom sin egen- Ock konimer et sa-

., dant lEsu kötts och blods tilagnande igenom trona/
under namn <,f atande och drickande / för den or-
laken stul / at stsom wij ej allenast anamma l ost
den maien och den dryckcn som wij förtara / man
och a wist sätt warda med den förenade: altsa n-
namma wij ock igenom trona Fralfarcns lEsu ut-

// gifna lekamen och utgutna blod/ ty Khristus boor
Mi wära hicrtan lgcnom trona/ 3: 17.
jn wij warda igenom trona förenade med honom'
ty den som tMer sig til HErran ( nemligen i-
genom trona)/ lian warder en anda mcd honom/af l.cvs. 6: 17.

Mr



Mr nu Frälsaren utl de anförda
Mgangs ordm sagcr/ thcn som äter mlt
kött/ och dnckcr mm blod: sä talar
han ej om sit kötts och blods sacra-
menterltga ätande och drickande/ utan
andcltga. Hwilket man l. kan mhämm deraf/
at Nattwardens Sacrament da <lnnu ej war instlch-
tat / när lEius sade dc§a ordcn: tl) dem sade han/
nar Lärjungama första gängen kommo tilbakas ifran
sin omgang eller re>a omkrmg thct forlofwade landet/som sees nar man jämnför 6: och 9 med
detta <l. hwarest wart ingangs lpräk star be-
strifwit. Mcn Nattwarden instichtade war högtför-
tienta Fralsare nagot mera än et abr derefter/ kort
för sit sit ja kallade stora ltdande/uppa den nattcn
han af ludas wardt fölradder / jom jccs af
2d Til föl;e hwataf den kiara Fralsaren / nar han
jade dcsta orden/ chen som ater mit kött och dric-
ker min blod / han blifwcr i mig och )ag i honom/
e; kunde hafwa nagol aficcnde uppa sit Ms och
blods sacramenterliga ckande och dtlckande / utan an-
dcilga. Thetta kan man 2. finna dcraf/ at ej alle-
nast de wärdiga utan ock de owmdjga/ uti Nattwar-
den uppa et iacramentttliglt zätt 6ta lEsu kött ochdricka Hans blot/ enliglt Pauli msago i l.c«>. ».27.
Hwilkcn nu owarvcliga ater af thttta bröd/

och
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och drickcr af kalck/ Van blifwer sa-
ker pa HCrranS lckamcn och blod. Stulle nu
Frälsaren lEsus/ när han uti de anstrda mgänqs
örden sager / then som äler mit kött och dricker min
blod / hcm bllswer l mig och jag i Honom / tala om
sit kötls och blods sacramenterllga atande och dric-

- sa stulle derutaf Ma / at ock de otvärdi-
ga Nattwards gafter stulle bllftvn förenta mcd Fral'-pren Christo / och at de stulle bllswa i honem och
han i dem. Mm emedan de ej warda förmta mcd
honom/ och emedan de e) bllfwa i honom/ ei
ler han i dem/ la i li. 27/ 29.
intygar / m de warda jakra pa Khristi lekamen
och blod/ och at de ata och dricka sig sielf-
wom domen: fil följer ock /at när Frälsaren sci«-
qer/ then som ötcr mit kött/ och dricker min blod/
han dllfwer l mig och lag l honom / sa ralar han ej om
sit kötts och blods sacramcmerllga ämnde och drickan»
de/ utan andeliga. Mtcligen och för thet 3. be-
wises ock thetta / un.f Frälsarens egen förklaring i

6. hwadan wart ingangs sprak är tagit; ty dar
aier han tydcligen tilkänna/ at han/ med stt kötts
atande och blods drickande inttt annat förstar/anfin
nl en betahlning för wara syllder utgisna iekamens
och mgmna blods nlagnande igenom trona/ när han
i den 35 v. jäger/ lag ar liftens brod/ hwllken
sOM kommcr ttl Mig ( nemligen igensm trona )/

han
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Van ffal icke hungra/och hwilken
pä mig / han ffal aldrig törsta : och än säger han
i sl. v. Hwilken twr pä mig/
han haftver etvinnerligit lif/ och Mg <lr thct
lefwandes brsdet/ som nederkommer as him-
meten / hwilken som titer thetta brödet / han
ffal tefwa ewinnerliga / och thet brödet somsaq gifwa ffal / a? mit kött / hwilket jag
gifwa ffal för werldeneS lif. umfalt detta/st
lärer förmodeliKen en och hwar/ som wil bruka lr-
tcn csicnancka/ noglamt kunna finna/ at nar Fral-
faren jäger/ then som 6ttr mit kött/ och drlckcr mm
blod / han blifwer s Mig och sag i honom/ ss
lar han ej om sit kötts och blods sacramenttlliga ä-
mndc cch drickande/ umn andeliga.

Fruchten och npttan utaf detta an-
deliga Mlfarens ZEsu kötts ätande
och blods drickande/ är at wj warda
sorenla mcd honom / ellcr som et ochsamma är/ at wj bltswaz honom och
han l H/ enligit Hans ord/ then som
mit kött och drlckcr min blod/ han blifwcl i
mig och jaq i honom,- ty safom wj a lekamlMsstt fönnta mcd dm nmen och dm drickm/

st.:n

7HSrrans HsZwärdlZa tTlattwarh.



jom wj fortära/ lä wlda den warder förwanvlad til
blod hoos osi/ och til wart lckammeligz l«fsstyrckio och uppehälle: altsa warda wj ock förlnedelst
Frälsarcns lEsu kötts och blods andeliga atande ochdrickande igenom lrona / a et andcligu slltt foreina
med honom/ ej allenast i anjende til Hans nad
och nades inneboende / jä wida chet landcr til wart
andeliga lifs styrckio och uppehälle/ utan ock i an>en.
de tll siclfwa Hans wasendes och warelsts narmare
annalkande; ty Khristus door uti wara hiertan
igenom trona / af ;.-'/.

Men emcdan alla wardiga Nattwards gäsicr
Uti Nattwarden am lEsu tött / och dncka Hans
blod / ej blot sacramcnterltgen/ «tan ock an-
deltgM igenom trona: sa följer ock/ at de un och
igenom sin nattwards gang/ ej allenast warda foren-
ta med Fralsaren Christo/ all Häljos kalla och ur-
spruug/ utan ock der>emte dchlachtiga af syndernas
fstlatclse/ lif och jalighet; sa wida Fralsaren ZEsus
igcnom sin fullkommeliga lydna/ ftmc sit bittra li-
dande/ pma och dod/ ej aUenast ssrwärswat otz alt
detta/ utan ock begafwar de trogna dermed/ mcd
hwilcka han är förenad. Om denna HErrans
Nattwards frucht ock nytta / fä wj m-
dare/ umf det Siette ellcr sista Hufwudstycket mi
war ChrlsteNga Cateches/ anledning til m handla och

rala;
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tala; hwaiföre wij ock bereda oss dertil med bsn
och MUan: Fadcr war som ast lc.

Thet Sictte eller fista Hufwudstyckct i
war Christellga Cateches: OM AltaNNs
sacrammt/ eller HErms Nattward.
Ifran början til simet/

Lof/ pris/ hever och ära/ stie Guy i lc.
I anledning af war uplasta Heliga Tert/ sästal war betrachttlse igenom Guds nad blifwa:

Om fruchten och npttan af HErmns
Högwärdlga Mttward. Hwar wid ssa«i acht tagas/

i. Sttlfwa fruchten och npttan.
2. Hwllka de äro/ som hafwa at

hugna stg dcraf.
HMMens stlen/lius aftc.

ZMII följe af den giorda mdehlnmqen wid war be-
trachtelse/ sa sörekonuner o§ i. at i acht taga/
fielfwa ftuchtcn och npttan asH^r-rans Nattward. UtafHErransNattward/sa haswa wi) wähl en mongfaldlg frucht och nyna/

B men
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men ehuru mongfaldig den ock mande wara/ ss kan
then doch föras under ;. allmtwna förmaner/ och
lhet l anlednmg af wär tcxt. tv när thet i war tskt
frazas: Hwad nylta hafwcr thctta atande och
Vrlckande mcd fig? sä swams iu derupps: Thet
gifwa theffa orden tllkanna/ för eder mgifwen
och utguten til synvernas förlätelse/ nemliqen
at ost t thma saeramenttt/ (i.) spndernaS
förlätelse/ ( 2.) lif och (3 ) salighet igenom
fiidana ord gifne warda; ty cher

Then l. sruchten och npttan afHEr-rans Nattward/ är alO syndernas
förlätelse. Af naturen aro lvii aFesammans
syndare/ och haftra intet at berömma H af
för Gudi / at tala 5. n. Wij msste alla kla-
ga med en David af />/-/. s,.- 7. Sij wlj aro af
zyndelig jad fsoda/ och wär Moder hafwer
ost l sttnd afiat: la wy aro ej nllenaft agade och
födda i synd/ utnn ock igenom fynden i grund förderf-
lvade/bade til krop och siäl/ nl alla kropsens och fiä-
lenes krafter. Hela hufwudet ar tranckt/ hela
himat <sr försmachtat: isrän fotaviellct alt up
til hufwndet ar intet helt uppä/ utan säär /

swulnad och merböld/ .s,<. Wij hafws
af
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af naturen hwarcken lust eller hag/ hwarcken kraft
Mr förmaga/ nl at tancka/ tala eller giöra nagot
thet godt är/ utan aro dcrcmot bögda och bemlgna/
til chct som ondt/ syndigt och Gudl misihageliglt är:
sä aldcles clro wij nedjänckta uti war (synda )

blod/ l<s<. Ty hwad angar wart förständ/sa förnimma wij utaf naturen intet af thet
GudS Anda tilhörer/ utan är thet för ost en
galcnstap: sasom Paulus tntygar i 2.- v. ,4.
Owarföre ock samma Apostel i -,: „ sager om
Hcdningarna / hwilket alla mennistior as naturen
äro/ ae' theras förständ är förmörckadt. 9ch
hwad angar theras wllja/ sa säger han dersamma-
städes: at den är bortkommen lfrän thet lif som
af Gudi är/ igenom then fäwitsto som i them
är/ och genom theras hiertas blindhet. Och
huru stutle thet wähl annorlunda kunna wara? e-
meda» mennlstians hiertans upsät och tancke/
är altid venägen til thet onda/ och thet alt
ifrän ungdomen/ enligitGuds egen utjago i 6e».
6: 5. och 8: 21. Men la som af en ond och bitter
springeMa / allid och ouphörligen härfiyter ondt och
bittert wattn: altsa härfiyta jemwähl utaf thct sör-
derfwade kottet / then medsödda onda begiarelsen el-
ler arfihnden/ altld och ouphörligen onda tanckar/böjelser och begiärelser onda ord/ athäswor och gier-

B» ningar.
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Fruchten och as
ningar. OH om an en naturlig mennistm/ ei liltid
och ouphörllgen stulle taucka/tMoch giora thet oudt
är: sa syndar hon doch allid och onphörligen Gud
emot theruti / al l>on ej enllgit Guds wilja och bud/
tancker/ tlUar och giör thet godt är- Mi fin Pro,
phetias 57- v. 2Q. s 5 jagcr Propheten Esaias/ at
Oe oguvachtiga aro säzom et stormanoe haf/
thet icke stilla wara kan / hwilkets wäqar up-
yäfwa träck och orenliqhet. Mm emcdan wga
nudra äro och kcillas ogudachtige / an de fom lata
sit förderfwade kött harsta och räda hos stg: sa föl-
jer ock/cit dct förderfwade köttet/ dcn medfödda on-
da begärelftn eller arflynden / är sasom et stormande
haf thet aldrig stilla wara kan / och hwilkets wägar
uphäfwa tracs och orcntighee/ fynda orenlighet.

Men emedan syndenes lön är dsdcn / at
tala afKon. 6- 2;. nemligen den timmellga/ ande-
liga och ewiga döden: sn följer ock/ Ut Wy af NN^
turen för syndcnes stuld/ stä mwer den
Ctora och MajesteteltZa Gudens för-
firäckellga Wrede ; hwarföre. ock/ Paulus l
2: ;. kallar osi lMa af »mturen t,l wredcnes barn.
Thet kall e) Heller nnnars wara; ty jä wida wij
aro syndare / och Gud deremot en helig och rattser-
dig Gud/ hwllko el oguvachtigt wäfclide lcke
bchagar / och för hwilken then lyer ond är



ej kan bessä / af Pialnl. 5: 5/ 6. sa wida msste
wij ock nödwändigt för ftndcnes stul siä underGuds
wrede. sDch ehuruwäl rhetta elandc/ at stä under
den Swra Gudens wrede/ utaf oförlötta / sakra och
köttsiigen sima siälar / torde hallas för lltet och för
ringa: ja dör tbet doch ef anjes för <ä littt/ som
the inbilla siq Ty bwad aro wij cmot et in-
te/ matk och mahl/ stoft och asta. Me« Gud ar
dcremot en alsmachng HErre/ som kan
tva däde krop och fiäl i helwttet/ eftcr Fräl-
farens Msu utsago i - 28. Man da in-
tet en arm syndare / om Gud wil begynna uppa
at förderfwa honom / har fog at klagcl med en Job
af Bokcnes 6.- n/ 12. Hwad ar min kraft/at
jag flulle kunna harda m? min kraft är doch
ci af sten / cj Heller mit kstt af koppar. Mr
Frälsarm ICfus / nti nagra timmar allcnast bar
Guds wrede för wara syndcrs stuld/ sa ttagadc han
deröfwcr at Hans sial war bedröfwad alt in til dö-
den/ han stcils/ han dmrade/ han bäfwade/ han
kastade sig neo pa marcken som en matk/ och bad
om mögeliglt wore/ at han mätte nndgck den kalcken/
han lwettade blod utaf angest/ och monist äntcligen
un denna janmliga klngan / min Gud! min Gud!
hwi hiifivcr tu öfwcrg,fwit' mig? Säsom om alt
dctta kan lasas i 26: och 27.
15. samt 22- och 2;. Hwarföre ock Försam-
lingsn sagcr: Tu swttMS blod Mi tM novj

Emcdan
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Emedan tig Guds wredes glöd /Sä jammer-
liga plägar / Alt fom en matk tu kastar tig
Pä jolden / gansta ymkeliq / En chigel trösta
wägar. Zlch! hwad Blodbad? Ach!l)wad
puster? Hwad oluster? Hlvad för plna? Tu
utstär for synder minä. War thet nu st swart
för Guds egcn Son Frälsaren Chrlsto / at bära
Guds wrede allenast l nagra rimmar / för andras
synders stuld: o' huru mycket jwarare / ssal thct da
icke wara för oH menmlklor/ m bära Guds wrede
uti alla ewighet/ och thct e) för ftämmande / utan
wara egna synder; emedan wij pä langt när ej haf-
wa <a fior kraft at bära Guds wrede / lom Fralja-
ren lEsus hade: la wida han cj sasom wij war en
blott mennissia / uran Gud och mennissia l en per-
son. Hwarföre ock lEsus sietf / da han leddes ut
til Golgata/ <ade: har thetta stledt uppä thet
ftrsta travet / hwad stal tä stie pä thet tor-
ra? som sees
han säga : har Gud sa swara wredgms öfwer sin
Son för andras synders stuld? o! huru mycket metM
stal han icke wredgas öfwer mennisstan för hennes e-
ana /HW sedän försoningen är ssied, och hon än,
da e) wil igenom trona tilägna sig den / samt wqla
Nn tro med sinä gierningar- Har han isa hog grad
utguttt sin wredes grymhet öfwcr sin egen/ enfödda
och kiära Son- lä lär han sa mycket mmdre ssonamm»
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mennistian / som af naturen är s>ns owän och fiende/
Man handla med henne efter sinä grymma wrede.

För syndenes ffuld/ siä M wldare
af naturen/ under lagsens grufwellga
förbannelst; W förbannad tvare then/som
icke futkomnar all thenna lagsens ord / sä at

giör therefter / hetcr thet t oe«,. «?. 16. men
emedan wtz pa langt nar ej hafwa fulkomnat a8
lagsens ord/ ej Heller llro i stand til at giöra thet/sa wida wtz af naturen aro köttfliga / MIN töttfli-
git stnne är en fimdstap emot Gud / efter thet
icke sr Guds lag unoerdänigt / icke kan thet
Heller/ af /ts«. 8:7. fa fölier ock/ at wtz för synde-
nes stuld/ äro/ sasom wij i fölklaringen öfwer den
«ndra trones ariikel bekänna / förtappade och fölbans
nade mcnnisslor. Ia fsrbannade äro wtz för spnde-
nes stuld / bade til krop och si6l / til alla kropsenS
och flälenes kraftcr. Wij hafwa igenom synden
ikladt ost förbannelle stsom en stiorta: honsr ingängen i wära inelfwor säsom watn/och
i wära ben säsom olja,.- Hon iir tvorden os
salom en tlädnad/ then wij uppä off hafwa/
och säsom et bölte thermed wij allestäds om-
giorda off/af Pfalm. »09:18/ ly. Men atwa-
m förbannad/ thet är ss mycket sagt/ jom til at

was
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wara underkastad alt thet elände/ all then wcder-
wärdighet/alla the plagnr och straff/lom maf enöf-wer synden wred och förtörnnd Gud/ bade i tid ochi ewlghet / kan vtgiutas sfwer en arm fyndare.

För spndenes fiuld/ sta wlj ytterll-
gare under jyndenes macht och herra-
wälde; ty then thex Mdma giör / han ar
MVeneS ttckl / intygar lEsus i /< 8: men
emedan wij naturligen e) annat kunna an synda/el-
ler qiöra synd - sa wida wär hiertanS upjät och
tancke altw ar benagcn til Mt onva/och thet
ifrän unqdomfn / <?„. 6: 5. och 8: 21. sa följer
ock/ at wij aUeiammans afnamren aro l«ndencs lras
lar- Men o! cn usel tienst. o! en bcklagans wärd
mlldom/ at tienä synden/och wara detz träl/ och sist
för alt sit siäp/ och all fin möda/ sn eld och lw.ifwel
til tsn.

Fdr syndenes ffuld / stä wij »emwäl
under satans macht och wälde. Edor
onsta ätstlljer eder och edar Gud lftän hwar-
annan / och edra jynder qismma bort Hans
anstchte ifrän eder / säger Ejmas i stn Propheti-
as 59: 2. M?n emcdan wi; igenom lnndcn/ war-
da stllda lftan Gud och Hans nade/ sa föl,er at wij
för lamma orsak / dcremot warda sorsalta under
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satans nmcht och wälde: sä wlda wij nödwändigt
maste sta antmgeu undcr Guds eller satans wälde/
och ,ä wlda wij utan gcnsago maste höra cndera til.
Hwarföre ock Paulus i 2: i. säger / at den
Brstan fom macht haftver i wadret (den orena
andan)/lvärckar uti otroncs barn. Menemedan
alla menmstlor af nmuren äro otroncs barn/ sa
wida tron är et GuVS wärck/ af M 6: »y. en
GudS qäfwa/ ».- g. sa Mec ock / ae
satan af naturen fsr syndenes skuld wärckat hos dcm
alla / och at han Panli Utjago l 2. ?/«. 2: 26.
föör oem mcd stn snaro sanana efter fin tvilja.
Hwem är altsa soln ej tan finna / at wij af na-
turen for jyndenes ffuld/ sta under satans/ denle-
da andans / macht och wälde? Christus/ säger ther-
förc Paulus i 2:14/ 15. ar af kött och blod
delachtlg woroen; pä thtt han stulle genom
Döoen neberlägga honom som dsden i wäld

Ottar diefwulcn/ och giöm chcm
l mmnlssiornn) fn / lom i alt sit lefwerne ge-
nom dödscns radhoga maste tralar wara /
slitans tralar. Men om thct landet och thee folcketär til at beklaga / som har en tyrän til Konung/ ochnödgas sta undcr dcs wälde och lydna / o! hurumnckct mehra maste da icke den arma mcnnistimi /wara beklagans wärd / som as naturen för syndenes
stuld/nsdgas Minna satan för sin HErre och Konung/

C och

17HGrrans HzgwärdiZa tTlatlward.



och stä under Hans grymina wälde; emedan mgen
Tyrän tm, wara sa grym/ at icke satan ar längt
grymmare och mehra mordiff/ ja wida hansökerillat förderfwa menmstian ej blot til kroppen/ utan
ock til slälen/ och thet/ e) allenast har i tiden/ uninock i alla ewighet.

For syndenes stuld / är ock mennt-
fllan af naturen saker tll ttmmellga
plägor och siraff/ och saledcs ej allenast tll llt
nndergä den lekalnlign doden in undcr Guds wrede/man ock alt thet elände / M dcn jammeroch wedcrmö-
da/ som förut ha? i tiden / utaf en öfwer syndcn wrcd
sch sörtörnad Gud/ kan tUsändas hennez ty lgenom
ena mennlfkto är lynden kommen t werwcna /

och för syndenes stuld döden/ och är sä
döden kömmen öfwer alla mcnnistlor/ efttrsom
de alla sondat yafwa / wtygar Paulus s /?«»,.

5: 12. Men mcd döden förstär Apost. ej aUcnastden
timmeliga / andclign och ewiga döden / man ock all
annan Kkammclig jämmer och wedermöda/ soin ar zs-
fom et dödftns förcbad Salunda tagcs thet ordct
död i »o: 17. hwarest wij lllle at nar Pha-
rao och hcla Egypten wMdt ptagad mcd grashop-
por/ som upaw ali grodan- sa sade han Ul Most
och Aron/ vcdcr HErran at han bomaqer
lhcnna döden iftan mig/ thet ar/ thennaplä-

gan.
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gan slfwenfä enges thet ordet död i,. i- io.
hwarest Paulus nur han talar om dcn bcdröfwclje/
och de sarllghtter hau wnrit uti / säger / at Gud
ftlat honom lftän silk död / och annu dage-
ligen ftiar. Öch uppa jamma jätt/ sa tager han thet
ordcc död /nar han l förberörde /lo»,. 5: säger / at
dödcn för sondenes stulo ar kommen i werldena:
fa at han där förstär med dödcn/ ej allenast/ sa-som sagt är / den timmeliga/ andeliga och ewlga dö<
dcn / mau ock alla de plagor och strass/ hwarmcd
Gud har i tijden hcmlöker en arm spndare-

Anteligen äro wij ock alla för syw
dcnes stuld/ af naturen sakra och styl-
dlga tll en ewtg pma och eld i helwe-
tct; ty alla otrognas c hwilket alla mennissior
as naturen nro) dchl / stal wara i den siön som
brinner af eld och stvafwcl / heeer dcti 21:

8. och i 1. n,-. 2: 9, säger Paulus/ Thet imet
öga M hafwer/ mm ora hört/ och uti in-
gen mennistiaS hierta stigit ar / thet hafwer
Gud beredt them fom honom älsta. Men sä-
lom Guds balNs glädie l hlmmelen är outjägelig/
sa är ock the fördömdas Pina j helwetet obestrifwe-
lig. Ty ther ssola the lasein brandar/ utan aterwan-
do ftym mi en bnnnande stvafwelström / af^/.

C 2 z o:
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Fruchlen och nyttan af

zo>- Zz. Thct stola the inwecklade i eld klaga: Wif
pinas stvärliga i thmna laganom/ l6:
24. Ther stal intet annat höras / an et förstracks-
ligtt ödeläggande weh! weh! weh! ach weh! at wy
fa jlindat haswa; ty Mi thet pttersla MörckM /

Mi then brinnande ugnen/ M wara grät
och tandagniflan / wtvgar lEfus iMatth>
sch 15.42- Thcms matk stal ther lcke dö/
och thcras cld icke utfiäckna / af 5/,/. 24.
Utan röken af thcras plägor stal upga Ww
ewighet nl ewighet / och the htvarckm dag el-
ler natt
tit hwMet alt Församlmgen sagcx: RyS/hlfna/
stialf/ baf/ darra krw och leder/ Rcs up
mit här/min tancke stige mver/Ttt afgmnds
otup/at st hwad qwaöl ther ä>/ Dom ftater
alt/ men ingcn ting förtar.

Seen / mme älstelige / i hwad för er grusiveliK
och lnarqfaldigt etande wij jgenom synden rakat.
Seen l hwad för et usttt och lammcrllgit tilftand
wij bufwit förlatm.- och war Getta wAt c-
lände sä mpcket swarare och mem
beklagaus wärdt, som at Mgen men<
znstla eller jordlfit tmg kunde för--



hlelpa ther ut, hen broder kan ingen
förlsfa eNer Gudi nsgon förfona; thet kostax
förmycket at förlösa tyeras M/ sä at han
mäste läta thet bestä ewinnerliga / mtygar en
David i EjheUer har nagon Ängcl/
eller nagot annat ffapat tmg kunnat beftin eH dcri-
fran; ty la wida wtz igcnom synden fortörnat en e-
wig Gud/ och wärt brot saiedcs war ewigt- >K wi-
da fordrade thct jemwähl en ewig förjoning. Mm
en ewig förjoning kunde mgcn Hngel eller nagot an-
nat skliM ting ästadkomma: sä widn the aUesam-
mnns woro andeliga. lanftende hwartil FörsamllNM
klagar och säger: lag under diefwulcn sängen
lsg/ Kunde mig ej siclfwer hielpa/ Min synd
mlg qwalde nmt och dag/ Och Wille i grund
nedstielpa/ Min synd mig til föttwiflan vnf;
Ty sylw och dSden jör mig blcf/ Helfwcttt
siod mig öppet.

Mn hela denna war omtalta syn-
da fluld/ ttllssa med alt Get cländc/
hwaruti wlj lgcnom ssnden rakat/ har
lEsus, Guds Gon pakagtt sG/ santt
Dcdcs/ utl war stad/ och t wort stcl-
le betalt och tjlspllcjt gwrt för H; Ty

hnll
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Fruchten och nyttan af
han bar tvär kranckhet och lade uppä stg wär
jweda- han är jargad för wära mistgiernin-
gars stuld/ och flagen för wära synder stuld:napsten ( thet är syndastrassct ) lag uppä
honom/ Pä thet wlj stulle frid hafwa /

och igenom Hans sär aro wij helade/ intygnr
Elai i /^: V. 4, /. och i2. .s.- 5
säger Paul. Gud war i Khrlsto/ och försona-
de werlden med sig stelfwom/ och föredrädde
them imet theras synder: thcc är im,

<sm ej war en blot utan
Gud och mcnnistlc, i en perjon/ betnlte och
giorde för alla menmssior i wcrlden/ och förjome dem
saledes med Gud. Och i ~n»«.-:s sa sägcr hnn/ at
Christus/ uppä hwilken Gud kastade alles wä-
ra lvlider/ har gifwit sig sielf
(thee är/ sin heliga lekamen/ och sin dym blod) för
aUa tll äterlöscn. I ansende hwartil thet ock
ter i
en förjamling med sit blod. z)ch i F/>b.,:/. at
wij i Khristo yafwa förlostning/ igenom Hans
blod syndernaS förlätelse. Hwilket ock Aposte-
len ?e,?. drefwen af Guds Andn/ bekaftar i sin l.

i: v. ,5, när hnn sägcr- weter/ at i lcke
mev förgangeligit stlfwcr eller guld igenlöste a-

rcn



rcn/ - < - utan mcd Kylisil dyra blod/ säsom
mcd et menlöst och odcsmittat lambS. Om
hwilket Lamb/ thet ock heter i 5- />. Tu äst
döoad/ och haftver igenlöst ost Gudi med
tit blod.

Denna fin til en betablning för wara chndcr ut>
gifna lckamen och utgntna blod/gier osi Frälsa?cn lE-
jus uti den Hei. Namvarden/ uppä et öswcwntur-
ligit och outrcmfakcilgit sätt/under bred och wizn til
at atn och dricka,tl) nar han instichtade Nattwarden/sa sade han om brödet/ tagerochöter/ thetta ar

lckamm som för ever utgifiven warder:
s)ch om wffnet i katckm sade hcn/ Vricker thetta är
talckcn/thttnya testamcnttt l NL. mtnom blod/
thm för ever/ och för mongom ntgnten tvar-
der til syndcrnas förlstclse/ som sts af <^/^/5.
2s.-

och 25. Mm emedan wtz utl Nattwar-
den/ undsa IE su egcn tckamm och
blod/ som är (sHsom wil hafwa hört) fjclft
wa löftpennmgen/ hwarmcd Mj äro
aterlöste / och silfwa bctchlmnZcn förwar chndastuld: sa ar ock klari/at Mj

nti
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H 4 Fruchten och nMn af

uti och tgenom Nattwardens wärdlga
bcgäende/ mäste ft wäm jpndcrs nä-
dtga fOrlatelse, sä wida lEsu Khrlsti Guvs
Sons blod ( hwilken wij l Nattwardcn undfa )

renar ost af alla synder, eftcr loh. uif go i
Hans l:v.7. Thet kan ejheller annars wara.-
ty snjom then naturllga Solcn förorifwer mnttms
mörcker: la fordriMr ock lElus/ fom är rattfer-
färdighetenes Soo«/at af <-- -. när Hans
Lekamen och Vlod uti Nauwarden wärdeliga wardcr
annammad/ spnda mörckret iträn en släl/ saat thet
ej kan stada och fördömma denne. Me« at thetta
matte bli ja mncket tydeligarc / sa wll jag igenom en
litnelie förklara thet. När man uti lekammelig lnat,
to ar styldig en ftor pemnnge stsrrc än man
är i ständ til <u ssclf kunna bctahla/ sa srucktar man
ju för dcn/ at hwilcken man styldig/ at han esi
ter lagjens strängbet AN sorfara med en. Men om
dä nägon utaf ens lvänmr/ kommer och ssancker en
Kela denna >««M<,», bedöfwer nnm ju e) rädas
för den at hwilken man ar styldig/ at nian utaf
honom fkal blifwa krafd/ utan man kan da betah-
la sin stuld/ och <äga til honom/ <ä och fa mycket är
lag dlg styldig/ har har du betahlningen. Hfwen-
ja beböfwer ejdeller en wardig Nattwardsgäst
ta för fin Mda ssuld/ man kan med et oförstreckt
mod laga til Gud. Thet är sant ol Ston Gud/

at



Lt jag <r dig styMg TjjotusenVe pund. Thet är sant/
ltt mm jy.ndassuld är otaligt stor / större än jag sielf-wcr se och sinna- kan. Thee är ock sant / at zag
mcd minä fyndcr / ja mcd den aldrammsta föltient
tm Mcde/ Tu Härssarmnas HEne/ ja taa-
fens sörblMLtlie / timmeliga ptagor och ewlga straU
Men jag har waut tii HErrans bmd/ och där

jag fat flelswa löstpennmgen hwarmed jag är a-
terlöst/ och siclfwa betahlningen hwlirmed min synda
stuid är worden betalt/ nenNigen din Sons Fräljasrens lEju utgifna lctamcn och mgutnn Härhar du altfa/ HErre min Gud/ och wms lifs
HEne / bemhlningen för alt thet lpm jag tig är
stl)wlg; ty har a°r lEsu utgifna lcMmen / h«r är
Hans mgutna blod/ lomropar Wttre M Abels
dlod / at tahl» ns l»: 24. ty chet ropabe
til Gud om hamd / men detta oin jyndernas förlä-
tclje Ho a'r fördenstuld Ven fom ml fördöm-
ma ? Zyristns ar Den fom liVit ffafwerdöden:
ja han är ock Ven som nplväcke ar/ then ock
fitter pa FaVrens högra hand och manargodt
för oZ/ ma man altfs trostctiM fSW med en Pau-
lo af /wn. «: ,4. Uf alt detta lärer Medcs nog-
f.nnt kumm fts/ at wij nmf och ,'a/nom HErrans
Nattwards wärdiM begärnde/ wara fyM'rs
nädiga förlntelse.- hwllket/ salcdes ar dm fölsta fruch-
ten och MM« dcraf.

Thet Mda sornuftet/ lärer ofi cj Mngsl/ umu
D ock
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set then dageliga elftrenheteil / at när grunden A
en llng m hkffwen/ sä masie ock alt thet fom grun-
dar och slöder sIK deruppä falla öfwcmndu. Mcn
emedan jynden / sasom wsi t börzan af war bctrach-telse hafwa hört/ ar ficlfwa orftken och Hlunden til
alt wärt etnnde / sasom at wtz stä under Guds wwde och laMns Drbmmche/ untzer fyndens / dödens/
fatans och macht och walde: <a följer ock /

at wtz un och igenom HErrans Nattwalds war«
dlgn Ngarnde/ warda beftiade isrsll alt detta om<
talta elände; st wida ffelftva grunden och orfakenderlil uti Nattwarden hafwes/ i ty wff där/ sasomallarelmn är wordct bewist/ undfa synoernas förla--
telse/ och wmda renade iftckn synda orenlightten.
Hwem är nltfa fom e) kan finna? At denna ftuch-z
tcn och nytmw af HErrans Högwardlga Nattward/
tj ar kiten och rmga/ utan stor och ansenlig-. fanch
da wij n aVenast warda rcn twagna iftsn war ft)n-
ha orcnlighef/ soin fa grufwellgkn tttpynmt efi/ u-
tan ock bllfwa bcftiade ifran air thet widlyftigt an-
Fördn elände / hwtlwti wn tgeuom fynden rakat-

Then 2!ra ftuchten och npttan as
HErrans Nattward ar lif; ty M thcetlii war tcrt stagas/ hwad nytta Zafwer thctta
atande och Vrickande mev sig? >fs heter thet:
thet gifwa tycffa srden tilkanna/ för eder ulglf-
wm och utgutcn til fyndernas Matelsc/ ncm-

llgcn
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at ost l thetta jacramcntet för-
lätelsc/ llf lif och jalighet lgenom sädana
ord qifne warva. Mcd llf förstäs harej thetle-
kammcliga ctler nmurliga llfwet / Hwilket wtz afGlld/
lgcuom chen naturltga afichcn och sodelsen utaf wä<
ta föraldrar/ undfa. Uran mcd llf försias bar/ thet
nya andeliga lifwer/ hwllket wära sörsta föraldrar
och wij j dcm lgenom syndcn förlorat / men lEjus
igenom sin pina och död a nyo förwarfwat; ty jag
är kommeu/ pä thet the fiola llf haftva och
öfwer noss hafwa/ inmgar han om sig
ic>: iQ. Ia med lif/ förstäs har thct llfwet/ om
hwilket Församlmgenbeder/nar Hon säger/ Hielp för-
thenstuw lEsu sVristc/ Med tlns Andas mil-
da näd/ At thet lif som Adam miste/ Tä
Van lydde satans räd/ Altid mä i mig för-
nyaS/ styrckaS och förökaS sä/ At jag lif-sens wag kan gä. Delta nya andeliga llfwet/
förstäs hilr mch lif: och thet bestar

I. Utt en öfwcrnaturltg och Gu-
domelig kraft tll at lgenom trona
kunna ttlägna stg Mlftren lEsilm
och Hans blodlga förstyllan/ hwil-ket ehuruwähl thet tyckes wara lätt för en men-
mstia til at giöra utaf egna naturllga krnfter/ sa

D« länge
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lsnge hon fafwcr i synden; sa finner hon doch at OeKär omögeligit üban Gnds nad/ ftdan lamwctet ratte-
llgen upwaknat- Ia mlr tbet ef aNenast anklagm
henne/ utan ock intygar och wttnar emot hcnnc/ at
hon fwarllgcn syndat: när thet dömmer och fördöm»
mer henne: när thet ej lämnar henne nagon rast
eller ro/ utaw ouphsrligen ängssar och qwäl henne / sm
at hon e) tanner nägon frid i sinom benom
för stna Anders stuld: nar thet ja star til med
m arm fynhare/ da fodras wHerligen m öswerna-zurlig och Gudomclig Lraft /' tib at kunna tw pä.
lEsum / och at lgenom trona/ kunna tilagna sig,
h.uis blodiga förstyllan/ famt at jaledes och ti! fol-
ze glora sig förwiHad oln Gnds näv och sinG
fynders forlckelst/hwarsöre cck lEsusi - 2?. sisgcr:
3het ar Gnds wärck/ at i tron pä dm han
sandt hafwcr. SDch ien <ädan öfwernatmlig och
Gudomriig krnft/ til at kunna tro / när famwetet ej
Zannmr eil. menniffla nagon ro/ utan ouphörKgcn-
ropar / tn ast fsrbnnnud / bestär nu för thet första
det nya andcliZa lifwet/ M deAa ar/ m MsamO
mla / sielfwa ftarnan och siäKn deraf.

2. VeM det lM andelM llfivet/
Nls m öswenMurlzg sch Gudomclig
fraft/ tU at kuuna älffa Gud och FM-sarcn ZEsum / af allo Ml sch af allo

hiettä/
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Strtta/ öftver att thet i wertden är.
Eä lärge en menmskla ej ägcr ther nya andeliga
Uwct/ umn är t sit mitnrliga tiiständ/ oomwand
sch opanytfödd/ böd uti synder och öfwerträdciten
la är hon intagen af en osrdentekg egen och werl-
henes Mrlek- Hon sökcr sa lange uti ali / fin egew
heder och Wa / sin egen nNtta och sörman/ sit egit
nöje/ och ssna egua begiärclftrs fullbordande : hon
Vänner / siker och far cfter thetta jordlsta / Mom kött>
ftns lusta / ogonens lusta / och et högfärdigt bfwer-
ne- Sad<lnt ftrafwar hon eftsr / och thetta är hus-
wudandamälet af alla lhm naturllga menniffians
gicramgar; tll Me hwamf thet ock for henue ur o-
mögeligit/ at alsta Gud och lEsum asatlo lMta.
Men ledan hon blifwlt född pa nyt/samt dehluch-
tiq af thet nya andeliga llfwet/ Vs kan hon zcm-
wahl igcnom Guds AnZas näd / ftrsaka sig siclfoch
wnlden / M egen och werldeues klärlek / och dcre-
mot af et uvnchngt hierta / famt mcd cn brinnauds
klMk alsta Gud och lEsum; ty tron är wärckan-
de igcnom klurlckcn/ af 5: 6. Hwarföre ock
Wulus i sinnma

ftucheer/ nar han Dger / Andans ftuchk
m kMllek. Utt cn sadan öftvematurlil och Gndo-
melig krast/ t,'l at kunna rälna a!t Mngt /

stychttgt och'M'ständigt/ för stada och för
starn / pH Mt mci n mä wtnna Wrisium/

werl-
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werldenes förslckllst / imd en
brlnnandc klärlck holla Gud och lEjum ftr sit hög»
sta goda / fä bestar nu för thet andm / th« MMandcllga lifwet.

5. Bestär ttzet uti en öftvernattm
llg ock Gudomcltg lrast / ttl at tunlM
torWsta stt ldtt ftmt mcd Gcs wstar
och beglarelstr ' ty sä lange en menniftia Hr
i sit naturliga tllststnd/ dödisynden/ fä är hon
kött födder utaf tdtt/ m tchla af 7^.,: 6. Hon

kotlstig sinnad/ men Mtstigt sinne cir m ficnd-
stap emot Gud / efter chct icke <lr Wuvs lag
underväniqt icke kan Het beller / af z: 7.
Dcremot / W snart Hon blifwit född pä nyt an-
d<l af Andanom/ famt saledcs dehlachtlg af thet nya
andellga llftvet: l« lefwer hon ej mehra eftcr köttet/
utan 'dödar köttftns gierningar mcd «ndanem/ cn-
ligir Pauli förmamngt 8- z z.Hwaresi hnn s'ger:
om i lcfwen efter köftet ja stolen l Vö / nen
om i döoen kSttsens giermngar mcd Andanom/
sä stolen i lcfwa. Hon ltilstadfts da e, mehra lyn-
bena bennes wilja utan rävcr öfwcr henile
4:7 Hon läm lcke mchra synrcn tväldlg ma-
ra un M vödeliga lckamen/ - - - och gtfwer

itke
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tcke syndena fina lcmmar til oratfardighe-
ttneS WaM/ af/?<"« 6: ,-/ i?. M en sadan
efwernatnlllg och Gudomelig kraft/ tlt at kunna dö-
da löttet / fa at thet e) sär harsta och räda ofw r
en/ an mindre förhindra en thet godas möf-
wande / men aldraminst förmä en tit at wetardes
ech wtljandes glöra thcr ondt ar/bestar jör thet
Trcdte / thet non Zlndeliga lifwct.

Andtcltgm ocb för thet 4:dc be-
stär thet / utt en öswcrnaturlls och
Gudomeltg kraft/ til at kunna warasa tll finnes som oct Wrtstus Msus
war/ enllglt Guds Andas förmamng i - 5'
ncmligcn ödmink / tälig/ mild/ sachtmodlz/ wäntfg/
barmhettlg/ klärllg/ latradlg / ftttlg och bunnande
i böner/ kyjf/ nyktcr / uprichtlg och ia mdare. Ty
elnlruwat en mennissia es kssn nli deuna swaghetin/
bll Frälsaren Christo ftlkomnleiiKM G ttt sinncs /

söc dcn alttd mdladande synden: la kan hon dech
tgcnom Guds Andas nad / nägorluda mtas Sud fin
hlmmclste F.ldcr t godt och FrällarcnslEsn heliga sinne/
ty zaq är lvilntradet/ i aren gnnama/ then
fom blifwer i mig och wq i honom han bar
mycken ftucht / tägcr lEfus i »5' 5. och i
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z« Fruchten och nMn af
?z,7. 4: 13. Mer Paulus/ nll ting ftrmär jaq i-
genom Khrlzium / som mig möchtigan g sr.
Och uti en Man Gudomelig kraft/ btstar fsr tbet
-sicrdc/ thet nya andeliga lifwet. och
Penlls uti sin 2. eol/?. i.- 4. Mar thet/ til ett
dchlachtighel af Guvs natur.

Detta lls/ äga wtj ml efter fallek
Aaf tMtMeN; ty wij äro dorttomna tftän
tyu lif som af GuDi är/ mwgat Paulus i
4- »8 ja wij äro aldeles döda i lonven / gfsalw
ma »: 5- nar Gud förmedelst fie heliga
ord fat giöra fynden kanbar i siälm/ la at dm H
ansende til känslan begynt uppä tll at sfwelMa /

as Ko«,. 5: 20. och dll öfwttmattan synylq /af
/i<,«. iz. När ha n fat söndcrbrskg thet stenhär-
Va hurtat / och wärcka then »mg öswer lynden /

som ar efter Hans sinne/ af 2 ?.- Zo. saat
Mlen med en David/ af Psalm. 8 ;/ 4- nödgas
klaga och säga: HEne tin stott aro f,stnaoe i
Mlg / och ttn hand trycker mig / tbet är «n.
M helbregda pH min krop/ fsc tit hoot stulo/
och ingen frid ar i minom benom for m»na
flwder "stulo. När han ss fä fö öd ntuka thet m-
bllffa / fracka och förmätm, Adammsta hertatftmsg gierna wll Orlsm sig M sig sielft)/ at Den de-

gya-



gymm uppa til at ärkänna sig för ewinnerligen för-
och förbannad/ fs ftamt ej Gud w,l lata

Mdcn ga för eätt. Nar Gud ytterligare M warcka
et lnnerliglt beHiar/ en alfworlig längtan och trängnm
efter beftielscn iftan syndcn/ja en sadan hungcr och
Brst efttt rattserdtgheten / som cj Or <in igcnom dcs
ernaende k»n stillad wardn. Rar Gud ändttllgen/
hoos den öfwcr sinä fynder angssiga och i grund be-
dröfwadc sialen / fat wätcka den sanna och suligglö-
rande non/ ss at hon igenom trona ej McncisiMagnar sig salom sit cgit/ Fralsarcns lEstt lydna/
tldande och döo/ Hans blodiqa förskyllan och för-
tlcnst / Man ock ttl följc deraf giör sig ffrwtsiad/ om
Guds näd och <M sma lyndcrs jäkra förlatelse.Nar Gud saledes stgcr )ag/ fat omwandft mcnni-
stian iftan mörcttet nl sit undorliga lius: nar hansätedes fae föda henne pä nptt anda af Andanom./ da
Har han MwaHl dermundcr upwackt henne iftan den
andeliga döden / och deremot nptandt hoos bennc et
nytt andeligit lis/ ja at hon da med en Paulo kan
Ma/ af <?<«/. 2.- 20. Jag lefwer/ dsch icke nu
jag/ utan Khristus lefwer i mig / ty thet jag
nu lefwer i köttct / Het lefwer jag i Guds
Sons tro/ thcn mig älstat hafwer/ och gif-
tvit fig fielf ut for mig.

Detta Nya andcliga llf/ tzwtlkes Gud
Z sttt och ordnmg / utt chenE nya
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nya födelstn wärckat och uptändt/chet
uppchäller/sottsätter och stprckcr han
lnunder thcn dagcltga förnpelstn och
hclgelftn/ och thet tgcnom hwarjchan-
da medel. Hwllket Paulus i l: 6. nog-
faml intpgar nar han jager.- then Uti edcr et godt
wärct begynt ljafwer/ t)an ffal thet ock ful-
borda in til lEsu Zhristi dag.

Et tbland the kraftlgajic n?cdcl /

förmedclst hwllket Gud glör thct/ är
HErrans Hdgwärdtga Nattward.
Thet kan ej Heller annars wara; ty schom thcnna-
turliga mmen och dryckcn / uppelMer/ fortlattcr
och ftyrckr thct nuturliga lifwct: <a mastc jcmwahl
lElu och blod / hwilken wn uti N«ttwur-
den undfä / uppchalla/ fortsätta och styrckn thct nyc,

lifwct / sä widn den ar en a-ldclig mat och
dryck/ enliglt Fralsnrens lEsu utjngo i b: 55.
Hwnrcst han säger: mit költ ar dcn ratta ma
tcn / och mm dlod ar ven ratta dryckcn. At
thct nya andcligtt lifwet igenom HErrans Natt-
wards wärdlga degäcndc / uppehällcs/ forssärlcs och
styrctcs : lhee kmmi wij jcmwahl thcmf siniia / at

wij
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wij derigeuom warda fsrenta med Fralftren Christo/wtj l förbercdelien / i anlcdnmg af Hans egen
ntsago/ hafwa hört / «nm emedan wtj igcnom HEr-rans Nattwards wAdiga begacndc/ warda forelua
m?d Fralftren Christo/ saat Christus bllfweriosi
och wtz i honom: sä är ock klart/ at thct npa au-
dcliga liswtt derlgenom macte siyrckas/ sa wida in-
gen död / mnn lls och saltghet ka n wara hoos dcn/
hwarest lEsus är och boor : emedan döden (af ho-
nom ) ar upswolgcn uti jegren / af 1.c^.15: 54.
M/«ö. 15. 5. säger lEsus: then som blifwer i
mig öch lag t honom Van bar myckcn ftucht,
ty mig fömtan tunnen i intet giöra. Men c-
medM lhet lrna andclign nfwet/ bestar sälom sagt ar/
mi en öfwernamrlig och Gudomelig kraft til ar tro/
och til at igenom trona kunna bära myckcn ftucht.-
fa Wer ock/ at thet nti och igcnom HErrans Natt-
wards wärdjga begaendc/ niäste uppchallas/ fortsat-
tas och styrckasi sa wida wij nti Nattwardcn war-
da förcnta med Fralsarcn Christo / lä at han blif-
wer uti oH och wtj i honom/ hwarigenom wij je-
dermcra undsii kraft/ ul at dara myckcn frucht.Pttcrsi
ja bcwises ock/ at thct nya andellga lifwet/ igenom
HErrans Nattwards wärdlga bcgaende warder up-
peliallit / fortsat och styrckt/ theraf/ at war tro om
Guds nad,,och wära N)ndcrs nadiga förlatelse/ igenom
Nattwardcn styrckcs/ safom allarcdan är bewlst;
Men emedan tron ar stelfwa karaan och stalen / ut-

E 2 af
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af thct nya andeliga lstwct: fa Djel ock/ m thet w
genom. HErrans Nattwards wärdiga begaende war»
der styrctl / efter tron derigenom styrckcs.
allsa är thcn andra ftuchtcn af DErrans Nattward.
Lofwad ware thetföre HErren lEfus / zoin o§ til
uytta / pa thtt wij stulle tff hssfwa / och öfwernog
hafwa/ mstichtat dcu.

Then Me fruchttn och mMn af
HErrans Högwaldlga Natlward / är
Mlghtk. Ty NIK thet mi war heliga text ftä-
gas/hwad nytka hafwer thctta amnde sch
drickande med sig / swaras m derps: thct gss-
wa thesta orven Manna/ för cder ntgifwen
och mgnten tit syndemas föllätetset nemkigen
at G i chetta Sacwmenttt/ syndernaS f6r>
Mche ttf och saliqhet/ igcnom jädana ord gif-
ne warda/ w Wer syndcrnas förlätche är/
Bn ar eck llf och salighet. Med saliahet för-
fias har cf lckgon lskammelig elicr jordist falchet/
och lyMUighct.- ly nar en gllig/ fajom D
falnKi stg ltola stlttter och agodclar har i werldcn -

när hau af detta sit förmmta bögftn goda bliswtt
dehlaehtig/ fa Mmr l>an sig for ftUl och lychMg: ha«
Mds fason» den kM kornbonden./ och ftsgen
Dl/ m hnftver myckct godt föwamt/ ln tll

msng
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mäng Dr/ giör lig goda dagar/ at / drick
och war glad. Och besinnar intet / at thet kan
Heta til honom/ mnan han wet ordet af: tU däre/
i ttzenna natt fkal man kalla tina M ifrsn
tiq/ ho fkal ta fä thet m tilndt haftver. ?

af 12- 19/ 20. Na> en äregltig/lgenom hwar-
jelMnda och konster / fat ftam for andra
stiga nagra lrapsteg upp pä äretrappan / sa yfs och
högmodas han öfwcr dem/ han gläds theröfwer och
fkmlar sig för M/ men besinnar intet at lyckans
hiul är rundt / uppa hwilket nar man ttar som öf-wcrst ja ruUas thet om/ och man kastas/ af
dea Hauden jom alt styr / ncder l stoftct.- hwitkctvm thet ej sör sticr / sa stier thet stmmstone i dö-
den/ när thet heler/ m ast jord / och ti! jorV
stal tn warda /af 6,». ;.-19. Nar en wallustig/
hwar dag far lcftva krascliga/ och med nka inanucn/
klada siq i purpnr och kosteiigit linklade/
af ,6: 19. när han far tilfalle at utöfwa ltt-
stans jynder / swalg / ftosieli och dlpckenstap / hoor/
bolcri och »rcnligbet/ da star Mdicn osta up i tcwk/
och han stattar sig fsr M. Men o! en ujcl «Mct/
som sist fölbyts nti et ewige weh, w werlden för-
aäs och hcnncs lusta / af i. 2: «7. Hwan
före ock Prcdikaren l Vokenes 2: i.sägcr om en fadan
KMH Mie- jag sade til löjtt/ tn ast gatct/

och
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och tll gladjena hwad giör tu. Mcn cfter nu/
Fafangligt ar/ alt hwad som werldcn Mnkcr/
Eburu chet fsr köttsens sgon blanckcr/ Guld/
Mq/ höghct/ wtillust och beröm; Ty Kun-
ga jpiror/ cronor / tiggarstafwen / Mr <5-
garcn blir lagd i tysta grafwen / Ä' alt en
dlöm ; Emedan thct ja m / lagcr Mg fnt M wär
lekammellga sälhet och lyctsalighet/ c) allcnosi ar sa-
fang/ fiychtig och obMndig/ utan ock sist förbyts/
När mnn fästcr hlcrtat derwid/ mi et oandeligit
och et cwigt weh/ cnligit lElu utjago i h.- 25.
weh erer som nu teen; ty t fkolcn gräta och
soria: ja följer / at den eihcller förncnar namu m-
«f cn rälstaffens sällhct.

Mcd den saUhet/ utaf hwllkcn wij igenom HEr-rans Nattwards wärdiga begaende warda deblachtt-
ga / fsMs altsa ej nagon lckammclig och jordlst lyck
jalighet / Utan den salighet / som wära fölstn Föral?
drar / och wij 1 dem ig«nom jynden Morat / men
lElus <g<nom sin lydna / sin pina och död a nyo
förwärfwat. s)ch bestod denna iallghct / uti en full-
kolumelig kunstap / helighet och rältftrdighct/ uti ct
förttoligit umgange och Dlssap med Gud / och uti
edödclighct / ja at te utan nagon emcllan komman-
de död stulle forstlttas fran zorden til hinnnclcn/ och
komma til atniutande utaf dcn himmclssa gladicn.
pch utaf M denna omtalta lycksalighct / hwiltcn
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wsra första FöräldMt / och wij i dem igenom Wden
förlorat / sci warda wn igenom HErrans Nattwards
wardlga begacnde/ uppa wist satt dchlachtlga.

Thct sades at wam fdrsta Föral-
drars salWct i ostpldighetcnes tllstand
för ftllet / bestod l. t en fullkommeltg
kunstap l anseende ltl förstandet/ s krast
hwaraf de kände Gud utl Hans Gudo-
meljga lms. Utaf denna förmän/ warda
wij zgcuom HErrans Nattwards war-
dlga bcgäende ftr thce forsta dchlacbtlga;
ty sa wida wij uli Nmtwarden / undcr bröd och
wyn undfa/ Gnds egeu Sons Frallcircus lEzu til
en betlU)lning för wara jyndcr utgifna iekamen och
mguma blod: sa wida warda wij ock dcrlgenom up-
pa et bclynncrligcn kraftigt sätt/ til wan förständ
nplysta och öswsrtygade/ om Guds oandeliga
l-k/ hwarmed han oss alstat/ i thct Han ej skonat
sin egcn Son/ umn ntssifwit honozn l döden för o§/
som woro Hans owanucr och ficnder. Wij warda
Z wcrtygade/ om Guds oandcliga wsishct ochatlun-cht/som cj allclrast sunnit uppa mcdel och utwagar til ctt
ftalia mcmnsii ui / mmi ock wmit t ftand nl ae ut-

lhet- Wij wmda öfwertygade/ om Guds wre-
v,s gryirchtt/ sanu Hans oandchga h?!lghet och rtllt'

fcrdig'
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ferdighet / som <i kunde fsrsonas och tilfrcdsställas /
utan mcd Hans Sons död. Wij warda sfwertyga<
de / om syndenes orenlighet och wedcrstyggel<e / som ej

kunde Hfplanas utan med Guds Sons lE<u blod/jamt til följe af alt detta/ om nödwlwdighcten at
fiy för synden och fnra esttr helgelse. Ia wij wcw
da igenvin Nattwardens wardiga beggende öfwer-
tygade/ om Guds nsd och wara tynders förialelje/
bm rättftrdigheten / barnassapet hoos Gud/ lifwctoch den ewiga ftllgheten/ för lEju blodlga förffpb
lan. 3>! en stor förman. Hwad M jag hafwa
för glädie / som i mörckret sitta mZstc / och
icke kan se himmelens lus? sade sordom den
gamla Tobias/ <om les afßokenes 5- " Är thetnusa jwart at wara bliud i lekamlig matto / och wistas
M et lckamligit mörcker? L)! huru myckct swarare/
öugstigare och bedröfweligarc / msste da icke thet wa<
ra / at wara blind i audelig matto / och sitta uti et
tiockt andcllgit mörcker/ och i dödjens ssugga?
Hwarsöre ock lEsus i
medKN i hafwcn liufet / at mörckret begriper
eder icke; w hwilken iom wandrar i mörckret/
han wet icke tzwart han qär. Men emedan thet
1ä är: ach! hwad förmon? hwad satlhet och lycksa-
lighet ar thet da icke/ at ej wara andeligen bllnd/

. och ej behöfwa fitta uti et tiockt andeligit Nlörcker/ utan
at deremor wara nplyst til sst förstand / och hafwa

en leswande öswertygelse/ om Guds Nrlek och barm<
HertiZ-
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Hertighct: om Hans sanfardlghet/ allwishet och ull-
macht- om Hans heltghet och .rattfcrdighct / jmm
Hans wrcde öfwer synden o:u syndctnas weder-
styggel/e och oreulighet.- om Guds nad och syn-
Hcrnas förlätclse: om rattftrdlghcten / barnastapet
hoos Gnd/ llfwet och den ewiga sallgheren. Thet-
ta maste ju nödwandigt wara en större för-
man/ an den Mra werldcn och henncs barn inbil-
la sig. Och utaf denna förmän / «utaf denua snll-het och lycksalighet / warda wij uti och igenom
HErrans Nattwards wärdiga begaende dehlachtiga.-
M wida wij der undfa Frälsarcns lEsu til en be-
tahlning for wara och hela werldencs fyndcr / utgif-
na lekamen och utMna blod / lom ej är nagot dödt
och kraftlöst/ utan (Mm wij hafwa hön) etlifgifwande och kraftigt ting / hwilket uppa thet al-drakraftignste öfwertygar oH oln thet ansörda / samtfäledes och isa matto / uplyscr wart af naturenOrinsrckade forstand.

Wäm förstaFöräldmw sälltzet för
fallet och i ostyldlghetenes tllMud/ be-
ftod än wldare och för Het 2Hra/u-
-t< en fullkommelig hellghet och rätt-
ferdtghtt. Hwilken ehnruwähl den war stor och
utas en hög > sa war den doch ej sa stor och
fullkommelig/ at icke den rättfcrdighet och helighet/

F lom
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som lEsus Guds Son / »genom sin lydna/ slt li-
dande/ ptna och död ofz forwarfwat/ ar längt slör-
re/ och maf cn langt högre emcdan den förm
war älidelig/mcn denna oandelig/ jasom Maf en
oandcllg person och för et oändcllgit wätde förwarfwud.
Och utas dcnna saltghet/ utas dcnna sä
dyrt förwärfwade heltghet och rättscr-
dighct/ warda wy för thet andm utt
Nattwardcn dchlachtlga; ss wida wq der
undfä thet tamma / hwangcnom thenna hcligher och
rättftrdighct ar forwarfwad / nemligen lEln' utg>snc«
leka.lnen. och urgutna dlod / ja lEjuin sielf/ hwllkewos af Gudi ar Zwrd til ratlfcrrtghct och tlt
helgelse / af,. c.,,.

M thet bcstod wära första
Fömldrars sallghct t ostp!dWctcncs
tllständ / utt ct sörtroltgt sälstap mcd
Gud / at the mngmgos mcd honom
och hade jamtahl. Utaf thelNla ftlt-
htt och lyctsallghct / warda wzj för
thct mdie uppa ivE fätt lgenom

Nattwards ivardiga bcgä-
uwe
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ende dchlachttga; w then som citer mie
költ / och drickcr min blod / han blifwer i
mig och jaa i honom / jager lEsus i 7oö. 6:
56. Men cfter dcn trogna sialen/utioch igenom
Nattwardcn/ blir sa-nara jörenad mcd FnUsaren
Cbristo / sä at Chrlsius blir boende i hcnnc och hon
i Chrlsto / sa dr ock kllNt / at hon derigcnom kom-
mcr til et förtroligit umgänge och salstap mcdGud
och sin Frulsare / anstiönt ej i lekamlig / doch i an-
delig matto. Men sedän thet ftiedt/ sa bcgynner
ock' den trogna Men / til at nppa et lfwrigare och
lnehra brinnande jätt / mi och igenom bönen/ i
förttoitghct tala med Gud och sin Fralscne/ och han
de«mot at -tala med henne igenom ordet / ei allc-
nast sasont tilförene i mwanes matto / ntan ock
pä et besynnerllgare sätt uti sialcn och i hiertat/i-
-gcnoin sin Andas ymniga trost och hugswalelse/samt
kinrliga och wanliga pammnelscr. Hwlltct alt up-
wäcker hoos den trogna siaicn / en sa innerlig glä-
die och fcögd i Gudi / ja at hon understundom
tycker sig allarcdan wara hoos Gud i himmclen/ och
dll: förstt lika som ntoiu slg - safom thet fordom
ssledde lned , then gamla kyrckiolärarens

moder/ om hwilkcn i kyrckio be-
rattes / at nar hon en gang warit ttl Guds bord/sa har hoos henne upkommit / en sa hög andclig
glädie och ftögd/ ar hc,n anstlöm gammal och redan
tll ahren/ utas glndic jprmigit up/ öswer en "ln

F 2 ifran
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iftan wrden / och nnder thtt hon faled.s fwlsfwat
emeUan himmei och jord / roM: <?<i <-«?/«?»,

siaiar/ läm ost fiygg M himia / lälsr ost fil)-
ga li! himla.

För thct 4H3 bestod wäm försmFöraldrars fallghet i ostyldtahctelzcs
tllstand / utl odödelWtt / och de cfworo belagde med uagra krops
psr och alwra olägcnKetcr. Utaf dcmw
förmZn sch fÄlhct/ warda ocr WH förchee fiärde uppa Mst sätt/ tgenom
Nattwarden dchlmhkM-, ty chmuwW the
rm-iytlfödda och trogmi / fom endast, Fo wtsrdiga-
Nattwards gasier/ <ö wnhi jom Ma andra hm i
werldena / aro btvarjehanda krampor
och plägor / och rä sistone döoen: fä wnrda thedoch igenom sin Nattwords in widn dc der
dliswa fovnnn mcd Gnds sqcn cufodda och kmrn
Son/ ej ni)pa thct nldmkraftigastc förwiGr-
dc tl)evZin / at M den wederwäldigbet / som den, bar
i wcrldcne lMder och wcderfurs / cshnrrör nt>".f GudMom af cn strä.;g dozuarc/ Man sifom nf cn kiär
och miis Fader/ och gt han i sinom tld stal aftoro-

ka
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ka alla tsrar ifran thcras ögon/ och giöra et önffe-
ttgjt siut pa all deras jammer/ jamt läledes trösta-
de och hugswalade: utan the warda ock uppa thet
kraftigastc öfwertygade therom/ at lEsus lned hwil-
kcn dc uti Nattwardcn warda förenta/ ei ssal lata
deras kroppar til ewig ttd blifwa i dödenom/ man
uppa den yttccsta dagen uvwäcka dem / och giöra
hem sin fsrklarade lekmnen llka. Hwarföre han ock
ej Mnast i I"b. „,: sägcr: 3ag M Up-
ständtlftn och llfwet/ utan oct <s: Hwil-
ken som ätex mtt kott/ och dricker min blod/
han ewlnncsllgit llf/ och jag M up-
wacka honom pä yttersta dagen.

Andkellgen och för thct s:te bestod
wära forsta Föräldrars sallghet l ostpl-
Vighetenes tllstand dm/ at de fiulle blif-wa sörsatta ftan jorden ttl Htmmelm/
uti m outjägellg och ewlgtwarande M-
dte. Dl atnlutande utaf denna förmanj
komma Mj ock ptterst och for ttzet ftlw
te/ lgenom HErraW' Mttwards wär-<
dlga hcgaende. Hwilket Man af siclfwa sim-mngens lEsucgtt, witnesbörd i Ib. s: kan lfim

na/
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M/hwarest han säger: Hwilkcn som äter mtt
kött och dricker min blod/ han hafwer etvln-
ncrligit lif: ja/ han stal leflva för minä stuld/
och thet etvinnerltga/ af v. 57. och 58- Men thet
ewiga llfw« bestär uti Guds ästadande anstchte mot
ansichtt/ af ,2. Thet bestar/ mi en oför-
wanstelig harlighctS erona / af'. Thet
bestar uti en fulkominelig beftielse lftan alt ondt>- ty
Gud stal aftorcka alla tärar thems öqon/
och ingen död stal sedän lvara/ icke Heller
grät/ ickc Heller roop/icke Heller nägon lvcirck
warder mebr / 4if M <n ewig frögd
M lvara öfwer theras buftvud/ lust och glä-
die stola the fä/ mcn trarck och fuckan mä-
ste bortga/ af ?<-.- 70. Thet bestar uti thet för--
lorade Guds belätes fullkommellga aterstallandc/ ,om
sees af 1. 3:-. hwarest star: wlj wete/ at
ta han cGud) warder uppenbar/ (nemligen up<
M then yttctsta domedagen) warda tvij honom
like. Ia thct ewiga lifwet bestär / uti en glädie och
hllrlighet/ then inttt öga M/ intet ora hört/
elheUer t nägons menmstias hlerta instigen ar/as i. H.- 9. M en sada»/ älstade af HErra-
nom/ omtnlt mangfaldig för,nan och Mhet / bestod
wara försia Föraldrars salighet för ftllet och i 0-

styldig-
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ssyldighctenes tilstand/ utaf hwllken salighet / wy för
lhcr tredtt/säsom bewist sr/ nti och igenom HEr-
rans Nanwald warda dchlachtiga.

Sedän wiz saledes för thet första nnmärckt/
siclfwa fruchreu och nyttun af HErrans Nnttward:
sä wilja wi; widare/ tll följe af den äNdra dehlen
utaf war betrachttlfe/ kswcrwaga: HWllka the
aro/ som utaf dcn omtalta HErrans
Nattwards si ucht och nptta/ hafwa til
at hugna sig t

At cj alla som gä tll Guds öord/
bllfwa dchlachttga utaf den omtalta
nyttan / thet finna wy dchls utaf är-
sarcnhetcn / dchls ock utaf Gen tzellga
(Zfnft. Utaf ärsarenhetcn bcwises thtt; cme.
dan mänga battte Gud! cfter sin Nattwards 9>g/
lefira i synd och Gudlöshct sasom tMtene/ hnil--
ket dock wore omögeligit/ om alla som gmgo tlt
HErrans bord / utof des frucht och nytta blefwe
dehlachtlga/ sä wida den / Mm i sorra dehlen Hr
bewist / idtand annar bcstar dcruti / ar man undfär
nad/ Mda och Kast til at tro/ och til igMVm no"-
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na kunna söra ct heligt och Gudi behageligit lcfwer-ne. Men Mm man utaf arfarenhctcn tan finna/
at cj alla jom ga til HErrans bord/ haswa til at
hugna sig utaf dhs frucht och nytta: sn kan man
icmwählnmf den heliga GkNft inhämlachet'ly
then olvarvcltga atcr af thetta bröo / och dric-
ker af HErrans kaick / han blifwer fakee pH
HErrans lekamen och blod / ja han Mr och
dricker fig sielfwom domen/ icke ätstiljandes
HErrans lekamen / sagcr Paulus i ?. n:
27/ 29. Men efter -the owärdiga Nattwards gä-
ster / warda jakra pa Christi lekamen och blod / ja
äta och dricka sig sielfwom domen: sa är ock klart/
at the ei bafwa nagon nytta / ulan ssada as finNattwards gang.

Bllligt fragas aAa: hwllka the äro/ som af
then omtalta nyttan hafwa til at hugna sig. Utaf
den haswa mga anga anwa til atchugna sig/ än en-
dast och allenast the Wördlga. Men WärdlgH
Nattwards gäster öro/

i. Alla de som pröftva sig sielswk
ty pröfwe mennistian sig fielfwan/ och js
af thetta bröd / och dricke at lyenna kalck /
jägu Paulus: i. cv?. «: «s. och i 2. co?. 5.stger
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snger han -. försöker edcr slelfwa om i ären i tro-
ne: bcpröfwer eder sielfiva.- cller kannen ic<
yer ickr ficlfwa / at lEfus Wristus ar i c-
vcr? utan sH kunde tvam at i odugelige aren.
Wij böra pröfwa osi dchls efter lagsens/ dehls ock efter
EwnuZelil ord Eftcr lagscns ord böra wij glöra
thet / lä nt wij först öfwerwuga / bwad Gud uti
hwart cnda bud besailcr/ och hwad hau dcremot för-
biuder. Hwilket nar wij gwrdt/ sa böra wtj seder-
mera derefter uppa thet aldranogaste pröfwa och ran-
saka osi och warc lcfwcrne/ om wij ock hafwa tänckt/
talt och giordt alt thet Gud uti sin lag befult/ och
om wtz dcremot i tauckar/ bögelstr och begiarelstr/
i ord athäfwor sch giernlngar undflyt alt thet <om
Gud uti fin lag fördudit- Eftcr Ewangeln ord / ja
böra wij pröfwa oH / om wff tro pa Frälsaren lE-sum / och om wär tro ar rattsiaffens / sä ut den eiallcnast trösteliga och otwifwelachtigt tilägnarflgFrlll,surens lEju fullkommeliga betahlnmg och tilfyllcstgiö-
relle sasoln sin egcn/ man ock wärckar iqenom
kärleken/ af 5:6. Wij böra pröfwa ch/om
wij tro at wij l Natnvarden undfa Fraljarens lE-su sanna lekaincn och blod / densamma jom uppa
korsiens trä och galga/ til en betchlning för wara
och hela werldencs synder / ar utglfwen och utgutcn.
Men emedan Gud i l7: 9/ lv.säger: et argt
illfundigt ting öfwer att ting ar siertat/ hoG kan
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kan mranjakat? lag HErren kan utransaka
hiertat / och pröfwa niurarna: sa följcr / at
om wtl utan tll at osi med et falstt och fa-
fangt hopp/ stola kunna pröfwa ost- sa mastc wij
nödwändlgt denmmder / inncrligen bcdia Gud oin up-
lysmng/ nad/ anda och kraft/ tilat rätt kunna gio-
ra thet. Wij bora bedja mcd en David och saga.-
öpnci ost ögoncn HErre/ at wli matte se un-
der i tin lag / af Psalm. 119: »8. Ia wff böm
i jamma sinne som han/ bcdia och säga.- utransa-
ka ost Wnd / och fä lvcta wärt hictta/ dc-
pröfwa ost och förnim hnru wij mma thct /

och le til om wij pä enom ondoni wag aro/
ech led ost pä thcn ewiqa wagen / af Mlm.
,;Z: 2Z/ 14. Och nar wij saledcs/ lmmder tlltro-
gcn och audnchtig bön / uppa «het jH
wuhl estcr lagiens/ soui ock efter Ewangelii ord
pröfwa oy och wärt lcfwcrm / da bcgynner syndeN'
i anseende til känsien hoos o§ nppä zjl at öfwcrstö-
da/ och dli öfwcrmattan Wdig: la da warda wij
finnande/ at wlj e) aUenast af naturcn nro l grund
fördcrfwade / oförmögna til alt godt / mcn bögdn tll
alt ondt / utan ock at wi undcr hcla war lefnad /,
med tanckar / boqcher och begiarelftr / ,ned ord at-
häfwor ocb gicrnjngar / uppä «nangfalt satt hafwa
syndat G:ld emot/ an wctandcs/ än.owclandes/än
hcmligm än uppcnbarligcn / an emot thet cua budce/

an
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Ml emot thet andra / M uppa thet ena sättet/ än
uppa thct andra. Owilket nar wij finna/ ja böra
wij e) söka til at uhrsachta / bemantla / förringa och
ncla wär synd / utan wij böra dcremoe uprichtigt
Wssa och bckanna / ej allenast at wy lyndac / man
ock at wtj swarligcn lyndat.- ty then sinä
gierning nekar/ honom warder icke wM gän
gandcs/men then öennc bekänncr och
lver han ftat fä barmhertighet/ imygar Salo-
mon i . 28: i;. Wij böra altsä as samma hier-
rä lom David och ssga: wara fynder gä
öfwer wärt hufwud / säsom en tung dörda ci-
ro the ost för sivära wordne/ af Mlm. ;s: 5.och mcd Manasse/ the clro fiere än scmden i
haftvet/ af Hans Böns 9. v. Ia wij böra / narwij inunder wart egit samwctes pröfwandc/ köm-mit t,l en innerllg och lcfwande kansia / utaf wartdmpa lynda elande och förderf / ej allenast bekannawar Md / umn ock arkcklna den.- ,a at wij ci meh-ra med den lakra wcrldcn halla syndcn för ct ting/
jom ej stulle bafwa nagot sardelcs ae bctyda / utansaiom den l siclfwa warcktt ar/ för en omMahet ochwederstyggclje / ja för ct ting för hwilkcts stuld wijwore ewinnerligen strlorade / sn framt ei Gud förMcdlarcnslEsu stuld/ wille lata naden aa för ratt;ty
lynvenes lön ar döden /af 6: 23.

2. Aro ock alla de wärdigaMttwards
G- gä-
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gäster/ som angra och begräka sin spnd/
ftmt af alt fit hletta/ sorja/angfias och
bedröfwas öfwer dm. Ty warer elande <i
syndarei/ och sckjer/ och grater- edart löle
wande sig i grst / och glcwien i lora /

heter det i /". y. Och bör denna wär
ftrg öfwer syndcn/ sa framt dcn eljest ffnl wam
rättstnffcns/ ej blot hanöra utafsiuchtan för Guds
wrcde och striff/ ntan om wy än wiste/ at intet
stwff/ bwarken l tid eUer ewigsM/ ssulto följa ps
zyaden / sa böra wij lika fult angra och bcgrgta dcn/och thet för den orfuken / at wy igcnom »yllden
förtörnat den grundgoda Gudcn/ och waritsamma emot honom/ samt trampm lEsu blod nn-
dcr wära fötter. Widare bör war sorg"öfwcr Mden/sa fl nmt den eljcst ftal wara rätlstaffens/ wara för-
bunden mcd ct lnncrligit hat / en leoa och cl niitzhng
n'l alt thtt ondt och jyndigt är; emcdan thet är o-
möMglt tl at maf att h!erta ängra och bcgratasyw
den / o°ln man forbehallcr ssg näqon kiärlek för dm /

fumt jökcr fin roo och förnöjclft dcrl / hwarföre oct
Hcjechicl i Prophetmns 20: 43.- säger om

the omwandc ludar: t stolen tancta uppä cdatt
wascndc / och uppä M edar öandel/ tsier i
n linnan vrcnadc aren / och Mm hafwa !>L.
et mWag til al! edor onsta / som i bedliswit

haf-
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Vafiven. <Mer!i'gare bör sorgen öfwer fynden wa-
ra förbunden mcd' en iuncrlig blygftl öfwer den / sa
at man i sm siill ffammes för sit lyndiga förhallan-
de.- hwatfsre oct i/>" i Vckenes 9 v. 6. sager:

Gud/ jag Wmmes och blyges/ at
uphaflva min ögon til tig min Gud; ty wär
NiistgiernmZ äx tvuM öfwer tvärt hufwud/ oO
war stuld ar stor np til öimmslcN. och nar
Daniel/ mcd sngest och bedröfwelje bekande stna och
sit folcks synder/ sa ,ade han: HErre m ast ratt-
fcrdig / mm tvij mastc ssamma ost / at
issa as Prophenans 9: v. 7 Ändteligen bör vck sor-
gen ösiver Mden / wara förbundcn med tt fast och
alfwalliglt upsät/ atwcha lemna och öfwcrgiswa syn-
da tiensten; sa wida thet m omögcligit/ atwilja ftanr-
härda i thet onda/ nm man af alt hicrta sörjer/
angstas och bedröswas deröfwer.

3. Vör en wÄMg Nattwmds gäst/
haswa en sa wnerllg löngtan efter
Guds nad l Onsio Mu/ saathan
ej allenast af sit hiettas innelsta grund tlgger
och ber Gud om ssnn syndcrs nadtga förlatclse/
«tan ock l sielswa wärcket zgenom lrona
tliagnar siq Fräliarens lEsu fullkommcliAa betahlning
och tilspllcstMllst Uom sin cgen/ samt jalcdcs ocd

ttl
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til föhe deraf/ igenom Guds Andas ytterllgare kraf-
tigc, nadewärckan / glör sig förwGad om Guds näd
och sinä synders sörlatelse/ för Mcdlarens lEsu blo-
diga förstyllan; ty alt jom icke gar af trone
tdet är jynd/ as 14- 21. Men <medan thet
sä är / sa följer / at stelftva war Nctttwardsgang ar
syndig / sa framt den ci stler i nonn / och as et
trogtt hierla.

Andtellgm och för thet 4'de böra
wij/ sä framt wij eljefi wilja wara
wärdlga Nattwards gDer/ bruka och
begä Nattwarden Mlsaren Msum til
ämtnnelse Ty lä ofta i atm af lhttta bröd/
och dricken af chenna kalck / flolen i förkun-
na HErranS död til thes Van kommcr/ Mcr
Paulus ii. 11: 26. Och «sr Fralsaren lElus
instichtade Nattwarden/ sa jade han: tager och
lieer thttta är min lckamen / bricker thetta ar
min blod / jä ofta som i thet giören/ sä giö-
rer thet til min äminnelse. Wij böra förkunna
Frälsarens lEiu död / ej allenast under war Natt-
wards gäng / utan ock eljest dageligen och ftundeligea/
och thet ej allenast utwärtes med war mun och tun«
ga / utan ocr inwänes utt war siäl och hiettä > la

at
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at wij efter Pauli fLrmaning / i 2. ?»». 2: z.
Tänck pä lEsum som upständcn är
iftän the vöda/ täncka wpa Fraljarens lEsu
bittra lidandc/ vma och död: huru han under Guds
wrede / och undcr tliet han af Mm och hela mörck-
ftns macht / watdt plagad och qwald / swettade blod
utaf angest/ stalf / darrade och bcffwade.- huru han
fa?om en llgimnnAsmmi b!cf grepcn/ bastad och bun-
dcn: hnlll han falstcligcn blcs anklagad / dömd och
sördömo : Hliiu han b!cs bcgcwvad / despattad och'
förjmadad / kmdpustad/ törnckröne/ hudfinngd/ körtz-
W och dödad, Wij bora täncka uppa lEsum/fcl
at wij ärhlndra otz/ den flora Gudcns strauga räw
ftrdighet / join ej kunde man mcd stn Sons död för»
fcmas och lilftedsställas. Wij bora täncka uppHIE.
sum/ !ci at wij öfwerwäga fyndenes orenlighct och
wedcrstyggclse / som ci kunde utan mcd lEsu blod
aftwas/ och at thet jaledes e> är til at ssamra nied
syndcn. Wij bora täncka uppa lElu död , ia ar
wij öfwcrwaga Guds underbnra kiärlck / som ej ffo-
nade stn eqcn Son / utan utgaf honom i ct sä oan-
deltgen jwart lidande / och la forfmadcllg död/ps
thet wij usin jotda matkar/ som woro dödcn wärdL/
stulle llf hafwa och öfwernog hafwa/ och thct chen
Nd och stund / som wij annn woro Guds owanncr
och affaczda fiender. Wij, döra täncka upps lEin:
död/ sa at wij bcsinna / huru ock wij/ til följe af
dcn kiarlck hwarmcd han otz Wm/ dä han g>ch sift-
sielf i dödcn för osi/ böra nlsta honom lgen/ utcf

aUo
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55 FruchNn Hch nyttan af
allo M och maf allo hierta/ öfwcr alt theti werlden
cir. Säledes böra wij nu altid / men i synnerhtt/
under och wid wa°r Nltttwardsgang täncka uppciesum / samt i sa matto fortunaa Hans död. Ia M
böra ock ytterst glöra thet «ti llclsiva wörcket och giernin-
gcn / jä at wii fiy för synden / som dödat lEsum
och deremot bäde i tanckar/bögelser och begiärelser/l ord/'
athaswor och gieniingar / bestita ofi om et hciigt och
mcd lEsu fsrsonmgs död öswcrensstälnmande lefwer-
ne' sä wida lEjus för lvara synders stuld ar
l i döden) Utglftven/ och för wära rättferdig-
het stull uplväckt/ af K<»».4.' 25» Hwarföre ock
Paulus i2. 5: 15. sägcr- WttstuS ar för-
tycnfiuld död för alla / at He som lefwa sto,
la icke nu lefwa sig fielfwom (lhee ar efter siu
egcn jyndiga wilja) / Man honom som för them
död och Upständen är (tbet nr eftcr hanswilja/
och honom til nöije och behag > Och l /". 2:
stger han/ at Chriftus gaf ftg sttlf för os/ pä
thet han (ej allenasiMlle förloffa og ifrZn all
orattferDighet / cman ock rena oS sig ficlf-
wom et folck til egendom / thet sig om goda
aicrninqar befiitar. Mm emedan thet <a är/ <ä
följer ock / at HEirans lEsu död/ jemwW iqenom
et tMgt leswerne/ dageligen umf ost bör fsrkunnas/
och thet l« myckee mehra / som at Paulus l ; -



;l. stgcr: Me wij tä lagen om inttt igenom
twne'/ Bort thtt: ulan wij uprattom lagen.

De som nn a sttt soin sagt 'sr/ pröfwa

M sielfwa/ för thtt Andla/angm och b?grata siu
synb/ för thn Tl'tdle/ ödmiuickgen bedia om näd/
samt igenoin trona taga sin Mycht nl Fraljalcq
lEjum/ och ckldtellgen för thct Fletdt/nled lner.
ta/ mun och gicrnmg/ förkunna lEsu död ttl thcshan kommn,- de allcna äro/ sasom bewist ar/ wär-dlgH Nattwards gäster/ och hnfwa af dm omtaltaHErraus Nattwards ftucht och nytta til at hugna
sig/ men mga andra; Ty chcn owardig gar Har-tit/ Ej tror/ <j M omwanva wil/ Han ä-ter wden nti sig/ Och blir fördömv ewinner-tig/ i grund as Pauli ord i
,

Van ätcr och nicker fig stelfwom domen/ ickestftlljandes HErrans lekamen.
Och saledes Hqfwa wij/ igcnom Andans nndt-ga blstaud / lgeyonz gat war eiMdigli bttrachtM /som war om Muchtm ock nyttan af^Er-raus HögwMtza Nattward: Hwarwid

öswerwsgat i. ftttchttN OIH
H nyttan
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npttan demf/ och fedan för thet 2. Hwllka
He mo Om af dcn omtalka npttan
warda dchlacbttga.

<MII Me af thet anförda / sä born tvij !?örst
wma förmanw/ tilat tacka HErrnn lEsum/

för thet l>an ej allenasi utaf blotta nad/ och oförtient
knlrlek/ lgenom lidande/ pino och död behagm ftalsa
och äterlöje, osi/ utan ock an yttertlgare/ osi tll ftom-
ma/ wählfcrd och nytta/ mstlchta. lhen heliga Natt-
warden. Ty om wif Nlcnmstlor stulie mrattn cu mat-
tld för hungroga och torsttgu: sä ssulle wij ätmiu-
ftone lycka o§ l>Hv,i fortlcnt tacklaa/lse dersöre/ o!
huru myckct nnhra har da mtet HErran lEfus
jörlient tackiagetse/ soin msitchtadt e) nägon lekani-
mellg utan m AndcKg uMld/ hwarest han Nlwer
bröd och wijn/ Klcr ost sin egen til en bctahtning för
wara syndcr mgifna lekamen och utgntna btod/ och
thet Mm wij hasiua hört/ tit andelig och ewig
fcrd och nytta Men emedan chct !ä är/ ach! fs
lmom ö§ föttbcnstllld/ Made af HErranom/ tacka
Darran lElum/ for töen af honom mstichtadc m,°-
dcmMden: iätom osi glöra thet/ med hterta / muiz
och gttlmng/ santt och tll Me deraf/ utdrista
,ncd tben Andcliga Bruden och saga.- Hur' kait
och Ml lag tlgj HErr< lEsu/ lMfnmt pll,
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sa? Tu plagar mig med tig/ nti
vcn spila/ Tu fristar hlertat mit/ mcd tin ut-
guena blod/ Tu lindrar sialcus ängst/ Tu
gWcr sinn' oO mod.

För thet ÄNdra/ böra wij wam förmanta/til at e) förfumma och förachta HErrans Nattward/fasom bättte Gud! inchr an mmlga ibland de salade Christna giöra/ the thar hcla ahren dortät afhol-
la ssg thcrffrau. Om tu o! lnennissm/ utaf kiärlekoch i wäbllllening stuUe anställa en maltid/ och de
för hwilka du den inrättat/ e) stulle wela komma/änstwnt de e) hadc nagot förhinder/ sa tror jag/at
bu ssulle förtrytat/ och tycka illll wara theröfwcr.MZn dä ineet HErren lEjus/ soi» utnf idcl kiär-lek och i wlWnenmg/ til war wählftrd och nptta in-stzchtat den heliga Nattwarden/ hafwa fog och orsliktil at förtryta och tycka M wara/ om den umf honominstlchtade nademaltlden utaf o§ förlummas och förach-tas? Men emedan thet sa ar/ ach! hwi wil du däjaga HErran lEsum i harncst emot dlg? west tu
icke chct/ at tig är swärt at spicrna emot ud-den? at tala af Man förachtar ju ickeene mennistios testamente/ tä chct gillat a'r /säger Paulus i c?^.;: Hrfarenhetcll bekraftar jem.
wähl thet samma; ti) om nägon w,d sm död ffullegiöra et testamente/ ueafnagra IQQO de dalcr ttl en/jä tror jag nappeligen at nägon utaf o§ worc saH« dahr-
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dahrachng/ at han förachtads Nch! hnru kolw
mer thel dä iii/ at mau förachtar HErrans IEDtestamcme/ emot hwnket alla jsrdlffa/ ärs jasom ce
uue til racknandes, ty nar han Eulle undergä stn
fomngs död/ fa instlchtadc han then Wga Ratt-
Wardsn / hivarcst hm? under biöd och wtzn'
terar o§ sig stelf/ sin egui ttl en betahlnlng för wä-
ra jyuder utgifna lekamm och utgmna blod' tilNka
Mev alt thct god»/ pm han tlWnMoul o§ förwars-
Mt/DoM bcfrielftn tfrän Suds. wrede och lagsens
Drbannelfe/ iftän jyndens/ dödens/ fatans och chelft
w«tes macht och wäldc/ och deremot Guds nad och
ftid/ jyndemas forlatctte/ rättferdlghtt/
hoos Gttd/ llf och satigbct, Wen hwad aro aUa
zordWa stattcr/ hsfwor och agodclar hämnot? Ach k
fa latoni o§ da nntw älssctige/ ej förstlnlma och for-
achta thetm HErrans lEsn testniueltte. Utaf be-
zrachtclftns l. dehl finna wtz/ at wii nti och lgenoltt
HENWs N ttwards wärdiga begäende/ warda dehl-
ttchuga maf syuderuas föiiäleljc/ iff och falichct.Men
emcdgn lillen ibland osj tarer wam/ soin cj wil hchwa
fyndernas förUtetsc/ llf och saZiglM Hwad m da or-
Mkcli dcml/ at sä znanga idiaud oH korachta HEr-rans Na-ttwarV/ och förswumH til at bega, dm? Jo
Örsckcn dttlst är cn stank fatans sordlmdelse/ lom,
lnlnilar mennistlorna / at tde ntan HErraus N>nt-
wards bsgaende/ stola kunna mnä jyndcrnas forls-
tclsc/ lss och MFhet. Hwtlket tzoch nar HErrans
Nattward antmgen föraHtas/ cLcr ock utaf wards-

löshet
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löshet fsrsummas/ är omögeltgit; ly sa wida Gnd
fasom en ordnings Gud/ ez allenaft igcnom sin kia-
ra Son/ i hwilkom han hafwer et godt be-
yag/ insticheadt Nattwardcn och ftgt: tager/ atcr/
dricker/ Mer tbct/ umn ock utlaftvat/ til at
Vti och igenom dm / sasom igenom et af honom sör-
srdnat krnftlgt Nademcdcl/ begafwa ofi/ med syn-
dcrnas förlmelst/ lif och jalighet: >a wlda söljer ock/
at om wij intet weln atlyda Hans wilja / bud och be-
falning/ samt sticka osi nti den af honom
fatighets ordninq/ sa kunnn wij e) Heller warda dehl-
nchtlga utM förlatelst/ lifwet och den e-
wM salighctm: cmcdan gäl Nt är-
ma alt sädant/ a sätt som Mj wela/
utan ä Gct sätt/ och tGenordmng/som
han' t ordct utläswas. Ty om et folck
(Mer Gud i^.lF:^,^.) icke hörer minä röst-
sä stal jag ock lata mig ängra thet Zoda/fomiag Oem laftvat hafwer/ at jag thcm giöra
siulZe. la/ om i icke hören HErrans rsst/tt-mn men HErmns mun oyörigc/sa Mk HEr-rans hand, tpam cmot cycr/ heter deti i.^^.,2:,/-.
Besinna thettn s! mcnnistia/ tu som förachtar HEr-rans Nnttward/ ochOrsummar tll m esier lEsu be-
fallniilg brula och bcgä dm/m tu igenom tm olydna/

' tit
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tit fsracht / och tin försllmmelje / beröfwar tig siclf
Guds nad och frid/ fyndernas förlätelse/ lifwet och
den ewiga saligheten. I anstende til hwlEct alt/ o<xS.
/<«//)« ut> sit Förctahl til sm Nlindr< Cateches/ cftcr-«tllnckeligen säger: Om nagon icke mycket achmr sa-
<<cramentet/ sä är thet et tekn therttl/ at han haf-
''wer ing<n synd/ imet kött/ ingen dicfwul/ ingen
< wcrld/ ingen död/ ingen intct h<lfwete/
»thet llr/ Han tror Mtt af alt thclta/ sast än han<up öfwer öronen ar theruti neMnkter/ och hel och«hallen hörer dicfwulen M. Twert emot behöfwcr»han ingen nad/ mtctiis/ mtet pnrabis/ intec hnn-
< nnlrike/ ingen Chrisium/ -ingcn Gud/ ellcr nagot
"annat godt. Ty om Han troNx/ at han wore i fa"Mycket ondt nedersänckter/ och honom Mtadcs sa«myckct godt/ sä stulle han intet försumllm thetta
«sacramentct/ i hwilket wh lckswe ifran alt sadant
H<ondt beftiade/ och mcd sä myckct godt bcgäfwade:
"man stulle c, Heller behöfwa twinga honom med na-
«'sson lag til samma sacrament/ utcm han ssuUe siclf
« komma löpandes/ nödgad af Ma jyndcr/ och sna-
" rare twinga tig til at gifwa sig thet. - - - - Fö-
< rcstal cthcrföre) thet ltydeligaste och nlfwarligaste
" som tu kant / thetta sacranuntets nytta och ssada/
« aagn och fahrlighet/ ncdwandighet och földehlachtig-
"het/ sä stola the sielfkrafde komma/förutan tit twang.
"Men om the äntä icke komma/ sä lät them fara/ och
«<ag them/ at the höra dicfwulen til/ alden-
"stund the alsintet kanna af sin stora nöd/ och meet

ssiöm
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i sslötn om Guds nadlga hielp/ the» han i thettil
"sacramcntet them tilbiuder.

och för thct Tndle/ böra wij til
följe as thet anförda pröfwa osi / huru och uppä hwad
fttt wij gadt t,l HErrans bord. Finna wii under
wart egtt pcöfwande/ at wij a latl som i bctrachtel-
fens -. dehl blef lagt/ hafwa pröfwat osi och wart lcsiwerne- at wij angrat och begralit war synd/ ratt
och eftcr Guds mlja: at wij ödmwkat otz för Gud
och dedt om nad/ samt igenom tronataglt war til-
fiycht tll Mcdl ren lEsum/ och at wij mcd hicrtu/wuu och giermng förknimat lEfu ded: da kumia wEl>ck wara försakradc chcrom/ at wij waru wärdMNuttwards gastcr/ och at wii utt och lgenom war
Nattwurds gang/ bllfwtt dchlachtM utaf dm i de-
trachtelsens i. dehl omtalta/ mongsaldiqa fsm:ön och
nylta Mcn om tu theremot menniftia/ under tit
egir plsfwande finner/ l.r m cj a satt som i scdtiarc
pchlcn blcf ja.qt/ dafwer piofwat tig sielf och tit
M llfwerne/ sä w.wt cfter fom ock Evangelii
ord: om tu fiuner/ at tu ej mi tin M/och i ttt sam-
wete/ haft en innerlig kansia och leswande öfwertygcl-
ft om tit dlupa syuda elälrde och Merft om m fin-mr/ at, m cj arkant och bctänt tina fynder: at tu
«l af alt hima angrat och bcgMt them: at w ezhaft et wncltigtt bat/ en lcda och et miMag/ MM
fyndigt och Gudlöst Kfwerne.- at tu cj haft ct faft ochalfwalliZu upsat tit gt lcmnlt och öftrergle syudcn:

om
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om tu finner/ at m e) ödmiukat tig för Gud ntafallo hierta/ och bedt om nad: at tn cj igeuom trs-
un tllägnm tig Frnlsurcns lEiu dlodiga forj?yUan/
bctahlmng och tllMestqiöleise iäsom nn egeu/ och at
tu hwarcten «ued hzerm ellcr mun/ cj Heller med et he-ligt lefwerne förkunnat lEsu död/ sör/ llnder och cf-ter tm Nattwards gang - Om tu oimennistia/ sägcr

under tit egit prötwaude finner/ ae iit tilstand
pnder och wid tiu Nattwards gang warit fadam/ sähar tu ock warit en owärdig Nattwards gäst/ tu har
da ei haft nagon then ringaste forman utaf tiu Natt-
wards gang/ utan en ouOgclig stor stada/ ly thmowärdeltgen ater af thttta drö3 och dricker afOenna kalck/ han äter och dricker sig sielfwom
domen/ säger Apostelen/ HEnans dom neml. ochfördömmclle. Ach! la besinna therföre/ Ktära Släl/
lhetta tit ussa och jammcrfuUa ttlstsnd/ och bed Gud
at han för Mediarcns lEsu stuld wille förlata tig/
ja thenna jom alla öfwriga tina synder. Skiut ej up
med nn bättring iftan chcn ena dagen til then andra/
och sörhärda icke tit hima/utan i vag/ i Dag/ me-
dan tu HErranS röst hörer/ ia giör boot i stcft
och asto. Ia bed Gud/at han för lE.u blodiga
swet/ wille gifwa tig nad ttt bättring til liss: bed/ at

han Wille omwända tig/ sa warder tu omwänd.
A M E N.


