
I. H. I. N.

An Wristeligh PrebiffM/
Hftver

Mtarens Nacramente
NAXmns Vattward:
Nptttgh för allom chem/ somWstichtelje

Orden sorsia/ och medhAndacht til sammaNM-
ttzdh ga wcha/ vthtensaldigheet sammanfogat

Af
BINONI3 K^Xl.^B.o

Ryrckloyeerde vchi Heftva.
L/5/': 5N ".1.:.z.

Alle I som torstcge aren/ kolnmer hijt til Watn/ och Isom icke Pennmgar hafwen/ kommer hyt köper och
ater / kommer hD och köper vrhan Pennmgar för
mthet/ bade Wijn och Mlölck. Hwij laggie I vth
Pennmgar/ther mthet Vrödh ar/ och ldartArbete
ther as I mthet lnatte warden Hörer nugh och
ater thet godt ar/sa stal ldorSiälfeetwardalWel-
lust. Vöijer tdor öron W och kommer ttl mlgh/hö
rer/ sa sar idor Snil lefwa.

Cryckt i Hboafloyatt Carlson wmter/ Rongl.





Wärs HERres IZsuKhrtstt Näd/.
och GUdzKlärleek/ochthen Helge
Llndes Beclachtigheet ware medh
ostallom/Amm.

o.

wan ar mm och mgh av
yans/chen tyer beeter lbwnd.
Rooser: Itt tll tyeff at dagen
stvaalwarder/ och swggoma
asivyka/ tal<ir then Moeliga
Brudrn och GUdz Försambling
om fin kiäralffellge Brudgumme

Frelsermannen CHristo IEsu / «f SalomonS höga
Wijfos Bookz ;> Capllel. Medh hwilket en ftommer
Christen Släi kan stgh tl osta vnder all aliggiande Kortz/
Moolgang och Beoröfwelse/ ja emoot siclfwaDöden:
O thet hon weet /at Christus Gudz Son är hennes Wän
och yon <ir Hans. I ären mma wanner. Wanner haf-
wer iagh kallat ider/ talar Christus sielfwer/ ,/:

li-. David giorde Fördund medh /onackgn, och haoe
honom klär sasom sitt egit Hierta/ ,. ,<?.- z Men
Christus Gudz Son hafwer alstat tlgh (O Christen
«vickl) sast mehra ckn sigh sielfwan/ i det h a n hafwer la-
tltsittLMförtlgh/7^l-,,s.
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Medh Werldennes Wclnffap, garthet gemenliqasom Hiob (2)tlagar: Mmenastehafwa vnoruglt sigd/
och m,ne wänner hasiva förguitt migh. Men war Gudz
Wanffap bliswerintil lhesi at dagen swaal w«n der/och
Skuggarna aswtjka/thetär/ ifran ÄochHt/l Frögd och
Nödh/ iLM och Dödh. Ty sasom Chrlstus haswer
ckllktt sinä wänner) som wore i Werldrnne/ sa alstade
han them vthiendan/ /«ö.,/.- l. Han wll icke lara them
wara Faderlösa/ (b.)vtanwllwara nar them alla daggr
in tll Werldennes enda/ :<».

Thenna goda HEAren/ trogna Broderen och
Wcknnen han beeter otz ibland Rooser. From ma och
rettstaffnaCOristne vlhiGudzKyrckia och Förlambltng
aro tbeste Rooser/ och Chrlstus ZEsus ar theras hler-
tansFrögd. Ty the weta.- at tderas Hiettä cre medh
Roosenfargade lEsu Christi Blodzdropp.,r / vthl then
Helige Nattwarden/ genom thetz rätta Bruuk/malade
och färgade wordne. Therföre swarade lungfru

rättellga Skarprättaren) hwilken henne tllsporde.-
hwarföre hon röoh war? sätj mdes. ckrilti c<?»
loravit N2B BenZs me«, MlnS HERres lEsu Christi
Vlooh/hafwerthessa minaßindbeen Schmitt Hierta)

och fargat. Hwllket stckmmer sighöfwer ensmed
thet iawnncz wltnar:(c)AtlEsu Chnsti GudzSons
Blodh renar ost aff aUa Synder. Ty wtz hafwom en
Gudv then ther hielper/ och HEAran HEnan lhen
ifra Döden srälsar/ 21.

Thenna wärs HERres lEsu ChrD Wensfap
pammnom wtz ost rcktteliga / sä offta wtj om HEr.'anS
Högwardiga Nattwurd handlom / ty oansedt henom
sörestodl) Döden/ then han för heela Mennistliqa Pläch'
tetMaskulle/ doch förgaat han icke sinä Wanner:
vthan vprckrar med them ett nytt Förbund genom then

H.Natt'

l.



H.Nattwarden- nemligen/at lhe honomttlÄminnelst/
och therasHiertlMtil mAndellgit Beefe/ Slyrckio/ och
Troones Stadfästelse/ I/ medy och vnder. Brodh
och Wtjn s?ola amimma HENrans ZEsu sanna Leka»
men och Blodd; Sasom wijtlier om wtzdare stolom ge»
nom GudzN.idhoch Anda fä höra vthi sielfwa Znstich-
telst OrdzensFörklaring TllhwilketGudellgaßetrach'
tonde/ wh wiljom o§ l forstonne bereda medh Boon och
Millan/suckandes lilGudh om thenH.AndesNädiga
vp!ysmng/medChrlstiegenßöön/ochsätza:Faderwar/lc.

?exi'us.

MM§ räddd rvardt/ togl) hanßrodet/ tacka-
MDD de/dröt chet/och sade: Tager/ater/chet-

ta ärmm Lekamen/ somfsreder brytes/
tdetta gorer til mijn Äminnelse. Sammalunda »

ochHalcken effter Nattwarden/ och sade: Cl)en-
neHalck ar tyetnyiaTestamentet i mmomßlod/
thetta gorer sa offta j drickett til mmAmlnnelse.

Ty sa offta j atm af thetta Brsd/och dricken
afthmnaRalck/skolen j förkunna HILRRANS
Dsdy/ til thef l)ankommer. Hwllken nu owar-
deliga ater afthettaßrödy/ ellerdrlckerafHM-
rans Ralck/ yan bliswer saker pa Le-
kamen och Blodd. Menproftve Menmskiatt sig
sielfwa/ ochate ja affthetßrödet/ och dnckeaf
chenRalckm. Ty chen owardeliga ater och dric-
ker/ han ater och dricker sigy sielfrrom Domen/
icke achsklljandesHlDßrans Lekamen.

A; The
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I. 'lclt:

The helige Fader hafwaiblandandra/ giffwit thet-
ta Sacramentet fyra synnerltga Nampn/ i det the
hafwa kallat til l. Testamente/ säsom Christus thet
och sielfwer kallar och säger: thetta ärKalcken thet Nya
Testamentti i mitt Blodh. «.10. Hwilket otz bör
gilla och i Wördningh halla/ effler eaul. Fsrmaning:
Man sörachtarjuicke ene mennissias Testamente/ ta thet
gillat ar/ man legger icke Heller nagot ther til. ?^.

li. GUdz Bovdl)/ ly vchi thenna be»
komma wtj tcke nagon lekamligh vthan andeligh Spljs/sasom pauiuz cl. therom witnar-WälsignelsensKalcklhe
wlj welsigne/ ar icke han Christi blodz Deelschtighet/
Thet Brödtt som wij bryte/ är icke thet Christilekames
Deelachtlghet? Therföre medvavicl e.säija:
HERre/ tu bereder til migh ett Bordh/ och tder icke
thet/hade min Tröst warit/ sä wore iagh sörgangenj
mitt elände?/<,/. u>,?:.

Dcj. «

mencum,

IV. Oxna
Dominio,

iii. Marms Sacmmente/ och thet therföre/
effterthet vthiKyrckian/ pa thet höga Bordet/Altam/
canlecrerar, celebrcrat, Helgat och förrältat Warder.

iv. HBRRANS NatNvardh/ emedan
Christus haswer lllchtat thenna Nattwurden vppä
en Afftonstund/ eller n<lr Nytten begynte nalkas/ ltztet
fsrr han wardt grtzpen i Ortegarden / och aff iu62
«isckariothe förradder/medh en färrädcligh Kysi.

ga andra Hhrender och Bestälningar at förrätta/ dochsa haswer han theta lcke fsrsummat/ vthan welathckr
medh liuta gambla TestamentzenS Offer/ och nu ett
Nytt genom sin Lekamen och Blodh/ som medh Brödh
och Wijn anammes/ vprcktta/och thet l synnerheet/ lcke
pa nagon Dagh .' Vthan samma Natt ta han sörräd-
der wardt/ och thet för lMnde orsaker stull-

l. För



l. M Heligheet «ch Mars
digheet swl/ ty sasom man en godh WänsOrdhaUer
aff sast högre och Wardigheel/ thet som han pä
sidsta och yttersta tijmorsager/ (när han genom then tim-
meliga Döden bortryckaS stal) an thet han elliest vthi
dagellgit Omgange talar: Altsa lkal man Chrlsti Ord
som han vthi thetta sitt 'leltamem brukat hafwer thest
heligare och högre achta/ emedan han medh fin Dödh
thet samma bekrMat haswer. pauluz han stlger zw
Hwar ar/ masteoch Hans Dödh medh
wara / som 'leNÄmenret gioroe. Ty I'eNamentet bllsi
wer gllt genom döden/ //e^.^16.17.

2. At han wiUe ther medd läla see/ thet Gambla
päswlamb; Offmnde wam vphafi

wit/ hwilcket medh thes Slachming och Blodzstanc»
tiande w«r en rixur aNenast tilNya Testamentzens Pä
stalamb Christum/ therföre ChristuS äfwen a
Natt thetta zacramenect vprattar / som ludarna plci-
gade ssachta och lheras Pässalamb mc». Ther medh
alt bewijsandes sigh wara thet ratta Pastalamb / ther
om Gudz Församblmg siunger.

Slo</.,5.

Hclr ärchee rcltta Pastalamb/
Om hwiltcl Kudh hade budit/

PäKorsttförostoffratftamOstyldighpijntocbdödae.
Thesißlodh fiänetles pä war Döör.-
Och haUer Döden vchonföhrEij tan Förderswaren stada.

z. At han then Natten la Zudarnas Söthebröds-
Högttzdh tilstundade Nattwarden stlchmde/ wlUe han
ther medh betyga/ at han alletta medh smDsd och
pqno/ «ck medl)/in Lekamen och Blodd t
warden ar tyet sttg himmeistä Brsdet/somlcke



cke allenast wederqweckerMennistiones Siälar/ vihan
ziftver Gudi ett stst Lucht.

4. Serdelesochsorwär dodeligyeeypämmel-se swl/ ly nar wij thenna Werlden stolom qwittera
och btuda godh Natt / ta stole wtz sram för all tmg off
ombefitjta at bekomma thenna Nattward til en Wclge-
kost medh ost. Therföre hafwa the Gambla kallat thet-
la 83c72mcmec:Theträlta vi2cicum,thet<lr/ En Tckre»
lpenuing/ Wagekost eUer Wägebreeff/ medh hwtlklt
wtz kunna reesa säkra igenom Werldenna och Döden/ ttl
wmtrcktta Fädernesland i Himmeten. Har aff fiyter
förthenstullthet/ atmanthesiukamedhHErransNatt-
ward besöker/ pathet/ at om the döö/ sakunde Siäien
straxt komma vthi thet Himmeistä Paraoyset/ochKrop«
per fingo en roligh Natt vthi Zordena in til Christi til<
kommelse Dagh. Ty/ salige äre theDödhe/ lom iHer«ranom döö/ hckr effler/ ja/ Andan säger: At the ssola
hwijla sigh ifra sitt Arbethe: Ty theras gerningar fö>
lia them effter. O.

5. Fsr war Vttdenvljttmg; fku!: At wy stulle
theraf lckra ost mhstllia emeUan Chlistl Lefamens An-
deliga sltande om hwilket Christus längo tilförena om»
talt haswer/ som <ir tii lasa hoos <5. Och Chrlsti
Lekamens Ätande i Brödrt och Hans Blodz Drickande

I. De ver» ,
verborum
inllltutio. '
nizexplic.

»cl <«cl»m
l/n«xin
ne Votum
e i'/ f/. I?'

l Wynet / som'aldrigh tilförena stichtat eller stedtwar/
vthan a ldl-aföl st vtdi tben Natten tä han förradder wart.
Om hwilkenatandes Ätstildnat/ Predikan
?2lte I. circumtt. 111. ffolom fa höra.

, Wij wlljom pchan wijdare Fortal vpläsne orben föt oi) taga /

. «ch them i storsta Ensaldighettsfwerlopavchi lwenne siycten/stadandes
i Om sielswa Instlchtelse ordzens r<itta Förstand.

, ii. Huru mun til Herrans Nattward sigh rätteli'
'gen sticka och bereda stall.

HERre/ vpplät minä lchpar / at min Munn mä forkmma tin
Ptijs. Amen / Amen.



Thet Fsrsia Sycket.
harligen/ marckeligen och wcklförmanar

allaPredlcanter och Larare.
AH»H Ndes: Cagy ttg wam vppss ttttFäar/N^MGHch lattwärdatlgy«mtm Hwrd. Meoh

hwilka ord han wilatPredikanterna lkolastal-
lasin Predikan effter ahörarenaskraffter ochFörstand.
Thenna Formaningen ckr wal högnödighi aU Lardom;
Men i synnerheet när man stal handia om H, H.Natt-
ward. Stj' ta l?al man icke the Paplsters/
sters och lvederdöparersftvara/spltzfundiga och kötzliga
stagor och memngar : Vthan allenast thetsomnödlgast
och nyMgast wara kan/ ochmeoh Gudz Ord öfwer enS
kommer/ för thenenfaldiga hoopen/framföra. Thctta
SalomonS Radhwiljom whl nu effterföUia/ och tilln-
stichtelse Ordzens ratta Förstand för battre Minne och
Rlchtigheet ssulFyra Omständigheter t acht taga.-

i. Hrvllken chen arft>mchet stichtatyasivers
Sackr then icke Abraham/ genom hwilken Omffarel<sen/(k) icke K4os«, genomhwilken Lagen/lZ) icke Heller
Kanneg Döparen / genom hwilken DövelseniK) stichtatbles: vthan ZEsusChristusGudzSon/ dwilkom <ir'
gifwin all Macht «Himmeten
,/. Han hafwer welat fielfftheila Blc«menter, vldi en
stoor Smlellcr Palatz/(0 instichta och vplätta/ at han
bade lhetta Hogyeet och sm Härleek emoot
otz ther medh bewijsa stulle. Ty s«) sasom manhaller al'
tijdh thet vthl större och Mrewyrdning/som
blifwer ashögre?otenc2r,Keysare ellerKonung anstichta t:
S<i börmanoch thetta 52cr2ment hMa vthi alsom stor-staleverenr2ochHhrewyrdning/emedanthetckrinstichtat
af Gudz gen Son/som ar enHonungpäheela Jor-detttte/ tylordelmesHretz ärynns/och glschet

B tyer
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1"/«/. l^
12.

ll.Materia.

thervtytar/O «chyankatt gomywadhhattwll/

emoot M?nnlss«okönel/kan savthaff thetta som all annor
Hans Warck nogsampt rönias och stärffodas/ emedanhaiw brister afHarleek ochBarncherKg-
heet. (m) Han wll staoze wara när sin Församblmg
vppa lordenne/ then vnder all aliggiande Nödh/Kortz
och Bebröfwelft trösta/ saat wtzmedhrauloostbersmmakunnom/ochsätjH: MGuddsörotz hookanwuraemoot
o§? hwilken och icke hafwer stonar sm egen Son/ vthangifwithonomvtt) för ost alla/Ko/».L!/i)^.

11. Hwady osi i Nattwarden medydelesk
Therom Mr tager/citer/ thetta är min Leka-
men. Dricker här afalle: Thenne Aalck ckrthetNyja Te'
stamentet i minom Blodh. Höra altsä til Nattwarden
Twenne wesenteliga delar. («) Joroista och syynliga:
Brödh och Wljn. (<?) Himmelsta och osyynliga: som är
Chttsti ftnna Lekamen och Blodh.

Brödet som wij wedh H. Nattwarden vthi wara
Kyrckior brukom/ äc ett sanfärdigtBrödh/ af Watn och
Hwttemtöl/Rogmiöl eller annat ssagzMiöl/ (som til
Brödd wattligit är at brukaS) försiirdigat/ som medh
EldensKrafft bakaS/at thet tienligh Maat Mennissio-
men wara kan. Men hurudant eller hurustoort
wardzms Brödh wara stal/ haswom wtz tder pä ingen
GudzBefalning; kan och icke Heller vthwärtes händelser
sielfwa sakzensWarelse ombyta eller förandra. Wynet
äroch stalwara ett sanfckdigt och oförfalstatWijn/ (e.
hwadh ssagh thet ta wara ma) som är
wor sthtryckt och vthprckffat / hlvilket är WtznträäS

Har stal man granneligenachta/at ther ickeNatur-
ligitBrödh och Wljn wore sörhanden/ sa är icke lofiiglt

nägot



nagöt annor tlng i thetz Stelle bruka/ ehwad brist tafö-
resalla kunde. Ty ther eiemenierna Brödh och Wljn
ombyttes/ sä ffulle och instlcklelse orden om vytas/ och
hade altsa thetta 82cr2mel«et ingen Krafft. Eliesthas-
wer och Christus medh Brödh och Wtzn welat otz pj<
Minna nagra hemligheeter:

i. VpwackertyetHfftllHarleekdchlLttlgheet/
ty sasom aff manga Korn blitwer ett Brödh / och nff
manga ett Wijn: Altsa bliswer af manga
Christna ett Hierta och en Sial- Therföre stole wtz
winlckggia otz/ at halla Andans Eenheet / genom fchd>'
zenS Band. n. Thet ar ett Brodl)/ sa are wlj
mänge en Lekamen/ esster wq alle affen<>Bw--
de delnchtige are/ ~ ,s.- ,7.

T. pammnerchet off Horset/ som wtz lyda ffo»
lom. Ty/ sasom Kornet thet tröffes / kastas/ ma las/
knodas/ bakas och vthi heeta ugnen lägges: Wmdruf-worna afffäres aff Wtjnstacken/ l Faatsöndertrampas
och i Wijnprkssen vthtryckes.- Altsa maste tiie Christna
här i Werlden vtdsta myckmßedröftvelse/(o)sa
hwar och en för sigh moste som offiast qwijoa och klaga
mesh Hiob. p. Migh plagar tdet ena öswer thct an.
dra. Sadana Km tzbarare sa bör ost och medh ratta
wara/ ly hwllken som icke tager sitt Korsi pa sign ochMermigh/ han är migh icke werd/ talar Chnstus/

3. Bewusgr chet Helga Nattwardzens NM:,-
lom ar (-.) Forst/ at sasom en Mennlstia kan «cte lef-wa vthan Maar och Dryck: Altsa kan icke Siälen an-
deligen för Gudh lefwa vthan HERrans Nattward!
vthi hwilken ost Svndernas förlatelse/ Lbff och Salig»
heet giswin walda/ ty ther Syndernas Förlätelse är/
ther a'r och Ltjffoch Saligheee/ talartYenH.^nlic-ruz

B 2 (O)Se<
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(/Z) Sedatt: Sasom Maat wederqwecker och styrcker
en hungrig Krspp/ Och Wtjn ftögdar bedröftva«
d-MennlssiorsHierta.- r. Altsastyrcker/wederqwec-
ker och ftögdar H.lEsu Ehristi Lekamen och Blodh
bedröfwade Mennistlor här i Werldenne/ saat the vn-
derKorset funna - HBRre/ nar mgy hafwer
tlg/ sä ftägar lag eMr mtet.
lNm mlg an Hwpp och Sml torsmachtade / fa
ttstu dochGudalchd TrD och mm
Deel <>lLRre Gndy / Cu frogdap mitt
Hlertg/andHchcheandre mycrit N)M ochHom

Omsider (~) sasom kornet warder
söndermalat ochWijndrtlfworna hardelissa pressade/ at
tfter ossffalbllfwakostellgitßrödh och wälsmakatWtjn-
Wtsa mDe wil vnderga Korsi / Bedröfwelse och omsi-
der Döden/ Pck tyet/wtjmatte bllfwa Gudl behagelige/
och tli vansTienst vtdi tdet ewiga Mket beqwämllge.
Therföreffal vnder KorsetwardagellgaSllckanwara:
O Gudh wändl alt til th<t bDa/ iäil ingen werldzcns 2Hra/

SM «U Tiilg i godh Rädh, Wara migh sa iufiig och K<W
Alle äre wij fremmande gäster At iagh darlmppar Un iära/

Giff off tina Helga Nädh. O Gudh iagh lroor <igh wäl.
För sadaua och fiere hoos M förborgade Orsaker

ssul/hafwer Christus enkannerllgen wcste lordtste elc-
me„te« Brödd och Wtjn vldwaldt sin Lekamen och Blodh
at vlhdelas medh. Oandsevt medh Bröde^och Wtjnet
steer nagon Forandrina i thct the bliswa'vptagne och
vphögde tN ett högre Stand och edlare Lägenveet an the
förr warit hafwa/ nembligen/ tllChristt Lekamens och
blodz Föreening/ sä ac vchaff tweggehanda athMlge
ting/ itt lordtsttochSynllgit/somärßrödhochWtjn/
thet andra Hlmmelsttoch Osynltgtt/ som ar Cbrlsti Le-
kamen och Blodh/ blifwer tilhoopa fogat thet trldietm-
Okt som ar ett 52cramcut.- Doch sa stal man hllr nv'

ga ach-



ga achta/ troo/ tsnckia och mckrckia : At icke Brödet
och Wtznet bemärcker Ehrlsti Lekamen ochßlodh/ ch
Heller ombytes/ förwandles eller förMiinges thet sasom
Watn och Wtzn til Christi Lekamen och Blodh: llthan
I/ medh och vttder Brödh och Wijn anamme wtz
sanfardeligen Ehristi sanna Lekamenoch Blodh: Ther-
söre Evangelisterna sch?auiuz kalla Brödet Brödh och
VMet Wljn/ bade förr och sedanZnstichtelseorden ther
öfwer lcksne aro. Mm huru cUcrva hwad S ittsadant
sseer/ sr oss omogeltglt atvthranfaka/ och onödignher
effter myckit at fraga - Emedan Gudh haswer giordt
sa myckit Undersampt tilssrena / som widt öfwergär
wärdtFörstand r. Tn kare sägh migh: Huru Gudh vt-ass intet ffapade Himmcl och lord u, Huru Mosis
Hand blessvthieltOgnehleck spetelss/ ochater vthi ett

Ognebleck reen igen x. Huru Gudh giorde röda
Hafwct tort/atwatnetwirlsraelsßarnsören Muur
pä haKra Stzdona och then Wenftra/at the gingo torr-
stodde ther igenom 7 Huru thet blttra watnet vthi
Mara bleff sött genom thet Trädh som Moses ther vthi
satte. 2 Huru Murarna i lericho fölloallena genom
PresternaSochKrigzfolckensßoopi 2. Huru Gudh
lcitt Solen stastiUa i Gibesn och Manan i AjalonsDaal?
b. la/huru ffuUe lernetftyta pä Watnet? c. Ac El-
den stulle icke stadaeller Machthafwa? 6. Och at Le°
Honet kunde icke öpna sinMunn? e Thetta hafwer nu
Gudh giort/ men sasom m kant medh titt Förstandthet
tcke begrtzpat: Altsa kan tu icke Heller vthgrunda/huru
Christi Lekamen och Blodh I/ medZ)ocl>vttder Bröd
och Wtz'l anammes? Tderfore ffal mau enfaldelegen

emedan Cftnstus sielff hafwer thetta sagr - lMil--
ken riffeligen formar gsm/ öftver alt thet wr, di-
diom ellen tenMom / effter chettAmssr somwär-
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kari «ff/ talar pauwz ;.!<,. Sasom Gudh allenostengang sade - Warer fruchtjamme och fsrskev edor och Vpfyllep lordenna/ f ta hade thet straxtsm Warckan l Naturen m til lhenna Dagh : altsa are
thestelnstichlelseOrdengangvthtalteaffChristiMlmn/
och hafwer sannerllga sin Krafft och Warckan in tllwerldennes Enda/ emedan för honom ar mgen tmg
omogellglt/

Chrlstus talar i Znstichlelse Orden och märckeligen
säijandes om Brödet- tyetta ar mm Lekamen/ochom wMet: chettaar mm Blodh. Förstar altsa:
medh Brödet sin Lekamen/ och medh Wtjnet sin Blodh
Och thetta effter skrifftennes Spräak at tala/*Sasomthet elijest brukas som offtast i dageligit Taäl: Sasom
om fatet och Wijnet säijom Thetar Renst/ Spanss
och Franst Wijn/«<OmPungen och Penningarna sa-
tjom Wij: tag här är Penningarna iaah tigh lkyldig
är. (3) nu oandsedt hckr talas bade om Fatet och Wy-
net/ Pungen och Penningarna/ dochnempnesthetan-

. gelägnaste/som är Wtjnet och Penningarna: Msa war
icke Chrtsto sa mycklt angelaglt om Brödet och Wtjnet/
thersöre haswerhan med klara och tydeligaOrd tilkanna
gifwit/hwad han med sama Brödetgifwa wille/nemligcn
sin Lekamen och Blodh. Sa°som thet nu sane ar/ at wij
smake/ vndfa och anamme i Nattwarden Brödh och
Wijn: Altsa äroch thet sant/ at wljl/med och Vtt-
der Brödh och Wyn ckte och dricke sansardeligen HEr-rans lEm sanna Lekamen och Blod/ hwilka och sedän
war swaga Troo styrcka och bekräffta. Therföre war«
der HERrans Nattward kallat zigiiium vei ziZnacuium
ticlei, thet tir Troones Pltzeer och TI) hwilken som
troor/ at han 3/ med och vnder Vröd och Wyn bekomer
Christi sanna Lekamen och Blodh/ Hans troo blifwer

styrckt
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fiyrckt och förökt. Men mootwillige och otrogne/ ftm
wilja mehra lyda sitt galna Förnufft an Christi lanna
Ordh/ och allljdh sraga: Huru/ huru/ huru thet stall
stee? Ty the men<?: Atsajom thet ar omogeligttfor
tNenmsklOttes Ogon/.sa stmle thet och
glt rvara för GUdz Ogon. (K) Sij! the hafwa
lher aff ingen nytta/ vthan draga öfwer sigh bade tim-
melig och ewig Straff. Ty thett stvär DttFvthraw-
sakar/ thet rvarder honom for sivart/sager Salo»

-7. Altsörty stole wtj fulsta all sadana
Anflag och aU Höghcet/ som sighvphafwa emoot GUdz
Kundstap/ och til fanga taga alla Förnufft vnder Cbri'
sti Lydno (,) saijandes med O2vici:(ki VnderKg aro
tm warck (O GUd) och thet besinnar mmStäl
wahl.Och bekanna med pauio:(i)lVn are lßebe-
qrpemltgeaffoff sielftvom nagot tencrm/ jasomafoff sielfwom: Men are wy ttl nagot beqwemlt-
ge/ ja ar thet affGUdt/ hrvilken och of beqwem-
liga giordt hafwer/ til at stra theff nysä Testa--
mentey lckeßookstaffzens/vthan Än«dans. Pa thet wtj kunde bekomma sadan Beröm somom hwilken ?auius strijfwer: twchsilade mtet pa GUdz Losste medh Otroo,: Uthan
wardt starck i trone/ glftvandes GUd: Ährona/
och war fullrvlsi/her pa/ at thenjom lofwande/
han war och machttg thet at halla. 4.-m. pa hwadh rorm elter Gatt warderNat-'warden vthdelat? Tder ttl hörer tweyne Wlirck-
Vthdelninssen och Anammelsen:

1. vthdelaren ärOrdzensTienaresom stariChri-stl SlckUe. Hwad han göra stall/ star i T-exten sälunda.-
Närthe ätho/ toghlEsus Brödet/tackade/ brötthet/ochsade/m. Hwar medh lmes ste/at emGUdz Elena--

reoch

<5.
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re «ch predikant«) M aMndm thet Bröd ochsom tä tll 9laltwarden brukas stal/ isran alt an»
nat gemeent Brödh och Wijn. (O) Skal han wäl-
signa thet affsöndrade Brödet och Wtjnet: Ty nar
Brödet/som asZordene är/bekommer chen Guddome-
liga Kallelsen/ sa ärthet intet meer gemeent Brödh/ ma n
en Nattward/ bestäende aff twenne Delar/ en Hordesi?
och en Himmelst/ talar Och thetta med rätta/
emedan affsöndrade ciemeuterzia Brödh och Wtzn/war«
da genom Christi Instichtelses ordz Krafft helgade til
ett 82cs2memerllglt Bröd och Wijn. (Vien om Prasten
tager Brödet och 2Met i handena/ eller läter ihem bllf-
wa orörda pa Altaree/ nsr han instichtelse orden vplä-
ser/ star honom sritt; Esster thet är ett wilckorligit
Ting) ctu-Lottomuz talar rätteliga: Instichtelse orden
framföres medh Predikantens Munn: Men vthaff
GUdz Nädh och Krafft warda Brödh och Wtjn wijgde
och helgade. (?) Skal l)an vchdeew thet wälsigna»
de Brödet och Wijnet emellan commuln«nrema eller
them fom til H. Nattward ga/ aff Brödet först och
Wtjnet sedän/ aldeles somChristus sielffvthi instichtel<se Orden thet vthwijsar. Men at rauiug brukar thet
Ordet brytes j thet Stelle Zvangelitterna hafwa vthgisi
win etc. Sa staU man mckrckia/ at effter «ebrXijfa
Spraketz Art/ sa msrcker bryta sa myckit som vthstlffta
Therföre hafwer 3. ?2ulu3 meent när han sclger.- Han
brytes/sa myckit som han vthffifftes för eder/ hwilket
sr eder til gotk. Men här om ware huru thet kan/
doch <lr thet wjst/ at och me-
ning hafwer warit en.

Mnmmarma eller Vrödetz och Wtznetz e«
moottagarenaäro dommunicanterna som H.Nattward
bruka/ onda och goda. Ty ch«r l(k«.<chm kommersom



som attammar brodet och wWet/ katt chet icke
wam ttssgot zacremcnt/ftst Brödh och wytt tho
gättgor conlscrerades/ mrplgdes och helgades. *

Hherföre mlr Christus hade them ttWdes som B,crH.l
mcmec etler then H. Nattwaroen anamma stulle/ sade
han: lager/ ater och dricker / lc. Harbor otznogai acht
taga/ at Christl Lekamen och Blodh anammes/ ätesoch
drickes pä treggehanda siitt i

(2) pä lekamligit S«tt/ Som sseer.- När
Christi Lekamenoch Biodh <ites och drickesvthan Troon/
och medh Munnen allena. Oansedt eroon gör icke sa.
cramentet, etz heUer förorsakar Cdristl Narwarelse: v-
than allenast Christi Instichtelse i sitt rätta Bruuk gör
ZZcramentet. ZUdaS NiscariocK then dltsta tyfwen och
ChristiFörrädare/ bekom wälChristi Lekamen och Blod/
men icke t,l sine Siäl : la/ han doppade med Christo
iFattt/m Ochwardt twe.tat vthaff Christo i menwar
doch icke reen. n. ThersöresckgerharChrlstus/ ckteroch
dricker här aff alle. Hwar aff wtz see/ at the Ogudach."
tiga bekomma och wcil thet munteliga ätandet och dric-
tandet/ som <ir Christi sanna Lekamen och Blod/ men
sigh til Fördömelfe : emedan the icke thet Ande»
liga Ätandet och Drickandet n.edh sigh haswa/ sasomrauws talar : Then ther owardeliga äter och
dricker han ater och dricker sigh sielfwom Domen/ icke
Äthssilliandes HErrans Lekamen. Therföre
Skal man och sigh fielf betrachla / Then owerdeliga ther til gär/
Vch vppä sin Saligheet ackta/ Fsr iijfwet hau här dödenfar.

Men at Christus sädant them Ogudacktigom eff-
terläter/ sa wii han ther medh lata see sin stoora Kar»
leet emoot Mennil?iorna : M sasom han läler sin liufit-ga Sool i?ijna sä öfwer ogudachttga som Gudfruchti-ga.- Altsä gifwer han fin Lekamen och Blodh tden ogu«
tachtigom sa til ätas och drickas som Gudfruchtigom:

C Blwi-
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VewWndeS ther medh/ at Mennissiones Otroo är sr<
saken Nl theras sörtappelse: Hwilken Onoo kommer
och här tllwciga/ at the Ata och Dricka figh til Föl dö»
melst. Tysäsom Solen medh sinHeetagörträcken här d
men waxet miukt: Altsä är Christi Lekamen them O-
trognom til Fördömelse/ men Saligheer.
Sä at thetta l>2uii fannaS: LvZnZelium arsombligom
lMms Lucht tllLijftvet/ochsombttgHmdsdzetts
Lncht til Döben. 2. i<s.

(b) PaAndeltgttSätt/som sseer itroone. (Som
är en wG Förlatelse pä lhee som man hoppas: c> Sa-
lunda talarCbristusomAbraham ?. Mandes: Abra-
ham eder Fadcr Frögdades/ at han stulle sa sec min
Dagh/han sägh oonom och wargladh. l)ansedtemel-
lan Abraham och Christum war Ohr/ doch M
wäl hafwer han sedt Christum i Troona/ wetandes/
honom ssola antaga Mennisselig Natur vppa sigh/ pa
thet/ han säledes medh fin bittra Ptzna och Dödh/ ssul'
le frelsa otz arme Mennissior tfränthenewtgadödenoch
Förtappelsen. Medh en sadan Troo ochandeligitÄtan-
de och Drickande hafwer stiloz lfrän Werl»
den / och nyttier nu en ewigh A-sgd och Glädie. Om
hwllttt Rare Broder/ laghwll lfkolett
weta/ atwam Fäder haftva alleenahanda ande--
l'gl) Maat attt/ och alle enahanda andellg Dryck
drucklt. Ty tye drucko asschm andelPa
pon/ som wemmedhfolgde/ ywtlkenHllppa war
Chnstus. Elt sadant andeligit Acande och Drickan-
de maste ännu dageliga ssee/ tn thetta nyttiandei som
sseer itroone stat Mennistian hafwa medh figh lil 3a-
imeneet, om hon ther elliest en Wckdiqh Mst wara
ssal. Ty hwilken som Troo sätter til thessa Ord: För
eder vtygifwin och vthgutin til syndernas förlatelse/

(hwil^
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(hw ilta ord aro hufwudstycken i thetta 83crgmentst) han
hafwer thet the mnehalla och lyda/ nembliga/ synder»
nas Förlatelse/ sciger i^utKeruz.

(c) pa Sacmmemerllgtt Satt/ somsteer:
Nar man pa Andeligit Satt medh Troona/ ochLekam-
meligit Sstl medh munnen anammar Christi Lekamen
och Blodh. Man i?al hckr och granneliga marckia:
At sasom Christi Lekamen och Blodh icke förwandlas til
wart Kött och Blodh / vthan bekennom med wara Heli»
ga Fäder: At thet förwandlar wart Kött och Blodh/
vthi sin Helga och wälsignade odödellga Kötz och Blodz
Wnelse: Altsä.stalmanvchweta/ AtChristiLekamen
och Blodh icke medh Tungan nederswslges/ eller medh
tenderna sönderbtztes och tugges/ sasom the dZpernÄiter
meente/hwilka tilCdristum sade:Hnmkanthenna gis-
wasittHott til atäta 5 Utan thet
liglt och Himmelstt ätande och drickande / hwilket
mennistwnes Förstand ( som i andra Omständighee-
tan omtaltes) kanhwarfen Fatla eller vthgrunda > och
ltjkawist steer thet affalla medh munnen/ men affthe
Gudfruchtiga medh munnen och Troona/ sasom Le6a
han slriftver - Cynsti Lekamen och Blot) warder
afftyeTrognasMunn tllSallgyeettagett. Bltjf-
wer allsä Christi Blodh heel och haUen I/ medh ochvnder Brödd öch Wijn anammat them Trognom til
Saligheet. Doch warder igenom sadant Ätande ochDrickande icke Hans Lekamen och Blodh förtäl dteij Hel-
ler förminstat. Sasom then Christeliga Kyrckian vthien fin.i.atinl7a eller Sang thcr om marckeligen
tilkanna gijwer. Tbcn man nu wil ä wari SwenssaTungomahl vthi Enfaldigheet i RijmvlMtia salundst.

7"H.551.

Kött ärMaac ochBlodh är dricka/
iijfa är CHristus stickalBnderbägge tclama:

Ci



lV,kinis.

»9»

AfHtandoinetisonberbijtz/
Eij sönderdeels/ eij söndersM

HeelochhallcnchetvndfaS.Enhanlager/Tusend laga/
Som deu ena/ andra lagatt

Doch vplclra eij formaS.

lummeutanon concilu,,
d?onconfr«Hul, non 6ivisuz,

ln:ez«
Bumit unuz, lumunt

illi, tsntum ille_^.
lumptus conlumitur^

iv. DlhwadattdaNattwardettmsttchtatau
ThetgifwathennaOroentilkanna/föreder vthglfwin och
vthgutln til SyndernasFörlatelse. N. at otz, thelta 5s
crameinec SyndernasFörlatelse/ Lijffoch Sallghect ge°
n»m sadana Ordgiffnewarda. Ty tder SyndernasFör-
lätelse ar/wer ckr ock LM och Saligheet/ talar lhen H.
i.utkeru«. NärwijthesseOrden jämforom tillijka medthet
ChrlstuSllnstichtelstOrdzensßefluth sager: görer thetta
til min Äminnelse, s. sa see wtj klarliga/ atHERranS
H. Nattward cir mstlchtat

i. Til Chnsti Ammmlst. Sa offta j ckten aff
thetta Brödh och dricken aff Herrans Kalck/ stolen i
förkunna HerlansDödh til thes han kommer/ star i
vpläsne 'lext. 'litul strijfwer: At lliir lorden Vthi Room
öpnadc sigh/ ta vptom en sadan förgiffligh Slanck/ at Mennistior»
na och Lreamren cher aff dödde'. Och när che aff sin Affgudh sra<
gade: Hwad che «.örastulle? Sa betomme the tilswars: At chen»
na Seanck wender icte igcn/ för som en affStadzens Inwanare
ther vchi lefwandes begrafwes. En ung Borgare curtius
wedh Nampn/ när han thetta hörde/ sallade han the Tanctar: At
han wille sm Fädernesland ifran chen Plagan frelsa. Satte sigh
förchenstull pa Hclsten/ ochiallas Hsyyn redhvtht samma Haal/ och
Pestilentista Forgifftet wende straxt Thenns Wälgärning Hol-
lo Smdzens Inwanare sa ftöor/ atche honom ti! Hnnnnelse chelta
Jumel til curtium tallat hafwa. Men sast större Wäl»
abning och KärleekhafwcrlEsusChristus ostbewijst/
ty dan hafwer gifwit ssg i döden icke allenast för en Stad.-
vttian för heela Werldena/ och otzfranchen ewiga Dö-
den / Fördömelsen och Förtappelsen freljat och förlossat.

Ther-



Therföre mäge wy gckrna honom til Aminnelst til then H.
Nattwarden ga/thenna Hans bittraPtjna och Död offaltijdpammna/ochdageliga med tdenH.^uZuttinnsaha:
Mreutur alliilnmenlÄM vei poccutiam, eZo mirlbormile-
ric-orcjigm ejuz in oritta zvln exnibit2M.AttdM Mss fotÄ
vttdra sigh oftverGUdzstoom MachtochMälde:
Jagy förvndrar migl) oftver Gudz Barmyerrtgs
heet/somhanofbewqstl?aftver l CVristo I^su»

2. Fsrfroma ochChrtsttroMaMettmsklors
NvttaMU/som the therashaftvavllgeme oc i synerdet.

(«) VchlgemeenbekommawtzaU<lChristlWal'
gerningarsDelachtighet/ty sasomChriftushafwer warit
en Segerverle oc öfwerwiiiare öftverWerlden/Synden/
Döden/Diefwulen/Helwetitoch al! Olycka:Altsa gifwer
hanotz i den H. Nattwarden fin Lekamen ochßlod atäta
och dl icka/Z/med och vnder Bröd oc Wijn/pq thet/at och
wijtherasöfwerwinnare wara stole/ och medh Christo
blifwa Medmfwingar til thet ewlga Lijfwet 1 Gladien
och Saligheeten. Ty baftver Gudy sin Son
VisivltVtyforoffalla/yUm skulleynn icke ochglsi
wa osi altmZ medyhonom s säger?2uws, ;^.

«3) Vthtjytmerheet hafwom wtz theraf,. SMtdemasFsrlatelft. e. l.MärstvagaTroosStyr-u
km u. z. och Inlyswandemed Cyristo x"
4. SttfastßeMrmemootwamfiender/y. 5.
fastßewus omwärSmls ododellgheet/T. 6.Och 5om wärRropz Vpfiändelse/ljrä the dsdg. >7. .

Therföre O Cbristen Slckl ombefitjtatig/at tutijdt
och offla HERrans ZEsuDödh tigd paminner/ och til
H. heliga Nattward gar/pck tftetCbristus mätle hofwa
Orsaakboo hoos ligh/ och tu ssnge sedän «ftdcssl bans
Wcslgärningardeelachtta blifwa Gsrerfortdenskullpovtarnanchda och edra hlertansDorarhsaa/at

!t,/l<M.B-'3.
U.?0H,6.-40:
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H)wttesßoWttAmHdmgachen'tt.s. Stz!alskellge Brudgumme/ han star juhwar dagh för dörena/
tlappar och.sckgcr: Hat migh Vpp mmHam/ mm
S^ster/minDuftva/ mmFromma. -. S)en cherVorer mmgßost ochvplater Dsrena / tilyonom
sw! mgy mga och hällaNattwardmedyhonom/
Hchhanmedl) MW)/ Then som whler och
förstandigh ck'/ han tager medh Frögd thenna Gästen e-
moot/ emedan när han kommer/säkommerhan med stoor
Walsignelse. TherföreOCHrlsttn Släl/lät tln dagelige
Suckanwara.-

c.^»^.s<2.

cr.im 5v-
ett
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War wälkommenmin HCnekär/
En Gllst m nar otz worden är/l>e«:
Ack hör migh HE«e ITsu Christ,
Gör tigh en Säng vchi mittßröit/
Vlhi mitt Hierm blijfocdboo /

Sa har iaghTrösi och ewigRoo.
iält mighaldrigh förgäta righ /

Tite Nampn steePrijs ewinnerlig/
TitlNamn med frögd iag loswa wil/
iher gijff tu migh lin Päde til.

Chet Andm Stycket.
Hum man sightil H. Nattward

Beredastal.
NWRöfive eNettmsttan sigl) sielswatt/ talar?au<
WM

hereda sigd/ar wchl envchwartes
Tucht: Mm thett av rayliga wardlgl) ochwahl
sktckat/somTwosättertlltyettMorden: Foreder
Vtdmfwen Hch vchZntett Forlatel'
se.Höraaltsa ti! enratt Beredning Twenne Stycken.

i. Vchwärtes/ hwilketsteer.
~ MedyNychterheetOchFastattde. Tynckren

Mennissm öfwerlastar sin Maga med Maat och Dryck/
kan hon ickewara beqwamlig hwarken til atbidia Gudh/
eNergatil thetta zZcrZmentct. therföre förmanar Cbri'
stus wachter eder/ at edorHierta iche
fsrwttgatwarda SwMochDpyckenswp.



In ve
liicu.

Men then somförsin Siukdoms Swagheetl?ulnsdgas
nagot pa lhen dage lil sig taga/ förr han theltazacramccet
bekommakan/thelförhmdrarhonomwähl icfeat anam-
maHEßransH Nattward. Dochhafwa the som fri-sse och widh Helsan aroharafickeatsiuta/ at thet them
efflerlatit ar.- At sasom heela wart
Leswerne bör wara nychtert/ scl stal man en ttzdh tilfö-
rena ickeallenast halla sig ift-anSwalgochDryckenstap/
och aUKötzenS WaUust/ vthan sa laga/ at then dagen man
täncker anamma ZEsu Cbristl sanna Lekamen och Blod/
thet man ta ther til heelnychtergar. Cwär eder/ «chgorereder reena/ laggerbort edertonda MäsendslfmttmmsZott/wättderlgettaf thet onda/och la-«
rergsrathet gödt är/ochk«mmer ta sedän och la-,
teroffga medyywar annan tll mtta/ sägerHEA»
ren)

z. Medy yederlltza«ch reenaLlader.Tysasom 2.
thenHSkrifft

förmcllelVoch ofieffterlaler:
Altsa ar bllligt/athwar och en effter sittStänd och Wil-
kor sigh battre och renareKlader täpaorager/ nar han til
thenna högaMällijomga stal/"allenast lhet lkeer vthan
all Högfäro/ öswet matteligh Vthstofferande och Klusan<
de. Alen ther hoosmastemanachtat at omsäwore/thet
en Menniffia icke bättre Klader hade än the han daOeli<ga brukar/ som offt» händer medh ftttigaTiggiare och
thenarmaTrälen/ sassal han icke förtdenstul halla figh
ifran thenna Mal.tzden: vthan trösta sigh medh the An-
deligaklader (om hwilk?sigh hwar och en befiijla böhr)
som han hastver iklcldt sig i Doopef. 3y Isä mangasom dopte aren haftven eder lklädt Chrtftum/talar
räuli.,B, z. 17, Afthenna Kladnmgenfan enChriffro»
gen Siä! sigh hugswala och Ma - lagh ftsgdar migy

lHen



i HSrmtt«m/«chmin Gial argwdi MlttOmGudi:
Cy Yan hafwer migy vchMadt medh Salm,hetennesßläder/och dragit vppa
dlghetettttesHtOttel/säsom en Brudgumme i sittpraal / sasom enPrasti sin prydning/ och sasom
enßmdy yofiverar vchl sm Skmdy. -/.1-.

z.ln clVl»

litace mo.
,um. '

e.l»t7<?^.l4:<
zz. !'

~ Med tttchtiga Sederoch <sdmmkaytyäsi
W«r Gudh ckr icke ostickeligheetennes vthan ft tzdzenS
Gudh/ thersörelater alting ahrltga ochstickellga tilga.-
Mhigambla Testamentti hafwa Präjlerna vthi en hös-
llgh och tienlig Ordning gatt i HEMans Huus. k. Sam»
maledes hafwa Sangarena hafft sittstick. (3) Msästal
hwar ochentilthenna höga Maltijden ga vthien wacker
och tienligh Ordninss/tastandes bort allHögfardochhal.
la fighhardt (TysodrarChri»
stus ladant widh ett Lekammeligit Gastabodh/ i. huru
fast mehra astar han thet samma aff offwidh tftet An-
deliga K.) helst effter wy weta.- at wtz icke sramn ckde
häraUenastförPrästensomärOrdzenStienare/vtanwij
ga harfram för then H.Trefaldlgheten/GudFader/Son
och tnen H.Anda:Til then Treenige Guden/ som cir ther
tilstädes med stna heliga Englar/ hwilka sigh glädia öftver
en Syndare som figh bättrar. l. Förvthan thelta/ sa are
manga affwar Zemcbrlsten och Nasta iKyrckian oc Gudz
Huus tilltzka medh o§/ som städa vppanckrwtztilthen'
na höga Vlalttzden framtrckda / för hwilka wtz jemwäl
ssole Försyyn hafwa/ och ss laga/ atwtz icke medh
wärt onda Lxempei, Ostick/ Osedhelleräthckswor them
förarge. «. Sä täter idart Lws lysa för Mmm-
sttomen/ at the maga see edra goda germngar/
och prGa edor Fader som ar i Himmelen. För-
manar Christus Gudz Son sielfwer ;-16.
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11. Ittwärtesberedttittgett steer pä fölliande sätt-
i.Medh en simn anger otwer wara begangna

Sfnder/ Then wg bekomme «lir wtz stade vlhi lhen'
andellga Speglen som är Gudz Lag: Emedan '

iagen är een Spcgel tlar/
Som syndena gör vppenbar '

I war Natur fördolda.

? 11. si??ez^

i.ln »gniti»
one öc «l«»
nrec«tlone
p«cc»tolii.

Ty na'r wy begynna ifran thet fsrsta och intil thet
sidsta Budordet at stada/ sa ste och förnimme wtz duru
offta och lwarliga wtz emoot Gudh och war nasta bade
med Tmckar/OroochMrningarsyndatoch emootbru-
tit hafwom- Och hafwom ther, medh icke annat fortientckn sördömelsen och then ewiga förtappelsen/effter Moses
roopar sörbannelse öfwer them som icke fuNkomna all
LagZenS Ord- «- Doch fkslc wtz icke här igenom salla
straxt o. och
linrk />. hafwa giordt : vthan fiyy m Frelsermannen
ZEsum Christllm / then ther Lagcn för ost fullbordat
hafwer 5 Och weta at alla the tll honom komma/ them'
tager han ttl Nade / sasom wtz tröstrijke Ord hafwom
ther pa hoos r, tzZa alsrade Gttd N)erl-
dena/ athanvthZaffsin eendaSon/ pa thet at
hwar och een som troor pä honom/ stal icke
gaas/ vthan fa ewmnerWit LM ChrMs han
kallar alla syndare til til migh iälle/som arbeten och nren (medh jynder) bettmgade/
och i skolen finna roo til edra Smlan Och Gudhsiclff talnr medh een swurin Eed genom proplieee»
2-ck>elem,. Sajatttsomiaghlefwer/iagh hafweringen Lnst til thens ogudachtigas Dodh/Vthan
Kt then ogudachtige omwander sigh ifta sittsende och lefwer. Therföre sasom nu Gudh hafwer
icke satt ost til Wrede. Mhan at förwarfwaSalighet/

D genom

l '

l

il: 27.



io: is.
2. i^«cö.

,:s.
Ä. l.

F:l.
e, 1./l/<tcc.

Z:47-

43.

is. 17.
k. z/.«„ö.

2s: 75.
)3.

K. 7<«c 4.?.
i./oe/. 2:1;:
K 18:

1/.
l. si/<,/.6:
2.). 4./. 7,

genom wa'r HERra lEsum Christum: «. Alsä wil
han at Mennistiona stola allestädz battrasigh.

ZsraelS Barn hafwa til en sunn battr«ngz och om-
wHndelsts Teckn sastat/ Strödr Asto pa silt Huft
wud/ bitterliga gratit/ legat och faUlt pa Zor-

,'denne/2. dragit sackar vppa siqh/ thetär/ vppa
figh stemma och rätt gemena klckoer. b. Rifwtt sönder
fin klaoec. c. Slagit för fitt Bröst cl. och mang an<
dra angest och omwändelses Tetngiftvitlfran sigh. Stj'
om thel samma stole wij otz ombeDta : twär edev/
gsrerederrma/läggerbort idhart onda Mäsen/
de lftä mm Ogon. U)nnderigen afchet ondg/la-
rer göra thet godt är/ befaller Gudh sielff genom
Llaj2m. e. Wijfkolemedpetrof. OchMurta Magdalena
8. bttterliga graea öfwer wara synoer talar then H.
«ieroliymus. Til hwllket then Helge Ande och rader:
K. Marer Mlande/och fomer ochgräter/ Idan
Lstze wende sigd i Omat och Gladten l
ödmiukom otz ln för Gudh / och t ystvcr icke eoor kla-
der/ vthan edor Hierta/ och wender ider tilHEMen
ldor GUdt). i. Wtz stole medh pubiicanen staotzfsrwärt
Bröst/ bedla Gudh om Nadr ochsätza. Gudh miskun-
de sigh sftver migy ftndare. K. Salunda hafwer
D"v,d och sma synder bekent och affHieriat
angrar. David han f?gel)w: i.
fa mlgyicke t tme Mrede/ och neps migy tckelld-
ne Grymheet. HlLßre war migh nadeligl)/ ty
tagd är Owagl): Hela mlgd ty mm Been
äro forftmctr. Och mm Sml ar sivärllM
ftrackt. Ach HILRre Horn lange l' wendt tlG>
HERre/ och vndsatt mmF hielp mGI? for
wm mildheet stull. lag ar ja trott affsuckande/
mcty gor mmn SanZ flytandei t)eelaNattene/och

med mma Tamr. han
klagar.:



klagar: m. lagh dasiver syndat/«ch
mngar äw fiere an simden wldy ar/
och yaftver mga wo. Thersore boyer mgh nu
mms yterms Hna/ «ch beder ttg HilLßre «m M-
de. Ach / mgy hafter ftndat / syndat
yafwer ingy / och känner mma mlffgermngar.
Sa beder mgv im och fsrmanar tlg/forlät migt>
thet/O HBRre förM migdtyet/lat mig!) icke i
mma ftnder forgääs/ochiat stmffet icke bllfwa
ewlgt sftver mlgy: Vchanwärdlgashlelpa mlgy
owardlgan/ effter tina sioom Barmhertigheet.

Alla thesom salunda bättra sig/grata/angra och be»
kanna sinä Synder/them warder Gudh genomPrediko-
Embelettröftandes: MarwldyettgodtModhmm
Gon/(mmDotter) tmaSvnderförlatastlgt)/ ».

Tv then til mighkommer/ yonom kafiar iagt) lcke
Vty/ siiger Cbristus/

z. tNedv en fast ochsiadlgyTroo. Ty sedän
Lagen hafwer waritwarAnledare och Tuet)tmästare til
Cdristum-pathetwtz stole warda rclttfärdige afTrone/o.
Altsa är hsgeligen asnöden thet wij troo thesse orden. För
eder vthgisivm och vtygutin
latelse. Hwilka Ord aro Hufwudstycken i Altarens
Zacrameme: Och hwllkensom Troo satter tilstmmaOrd/
han hafwer thet the innehalla och lnda/nemliga/Synder-
nasFörlatelse. TythettaOrdetför Eder/kräfwertrogen
-Hierta/ säger eli creclere remitti pec-
cara: seänecclle eli, ut creclaz, 1161 remitti.
nr icke nogy at troothet forlates: vtan
tdet ar afnoden/ at tutroor / chetche och TIG
forlatas/ talar thenH.LernKar.- I hwllken Mennistta en
sadan Lcfwande och Troo ckr/ hon styrcker sin
Troomedh MtMNSSacramence, Nllrhon thertll gal'.' I

ther

?. 2.
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thet/ han försckkrar stgh om Naden/ och troor at Cbristus
hafwer lcke aUenast glordttilsyUest för wara Synder med
sinPtjna ochDödh: vthan at han l thetta 32c,Imentcr
glfwer sm sannaLekamenochVlooh/ pathetwtz ther i»
genom mätte bllfwa delachsige af alt thet han otz förwärf-
watbafwer/och genom Hans Lekamens och Blodz nyttiel-
st/ blifwa en Letamen i Christo. Och kan then Menniffian
vchi «U allggiande Kors och Bedröfwelse/ ja/ i sielfwa
Dödzstunden gladeligenmtoncra och Ma:

Vchi tin iekamen cn icm iagh ckr/ ther w>.dh twstar sigh min Anda/
lagstils eijfran ng m:n Gud sa tckr vch, Bödzcns Pyuo och wändat

Närwghän ja dör «agh ngy/
Elttwigt iijffhafwer m migh

tmom Dödh förwclrfwaf.
Harafstewylförthenstul hmuhögillgmenftstocsta-'

digh Troo ost ar asnöden/ock hwaoh för en öfwermatt<m
berZigh Nylla hon hafwermedh figh. Ty then
dlgLskalletwaafsMLTroo//'. Memstmn warder
Vänftirdlgl?ssfTrootte/5. GenomTroonaare wch
för Gudy ständandes/ Troon later of icke
ma pä skam /. GenomTroona fä wq ett ewmnerw
gttLchsf/ Genom Crooua boor Chnjws t rvart
AteNa/ ". ochwljwardafmme i la

Medh Troona tommer Gusz Ande godh/som H pa nyjafödev/
Han wclrckar i otz ett annat msoh/och Kstzens ondsta dsdar.

Afaltll>>lasomnu fugl ar/ döre wtz.
förmarall tmF: alltWarohonommoyellgysom
troor/7. Ochchenna ar Segren fom ofwerwtnep
Merldena/warTroo/ /«^.«, e/>,/.

NLedl) en rattßroderligh Horeemttg Vm w
ofrartmGafwo paAlmret/ochrommeysa lyonh/
at tmBwder hafwer ttaFotemoottigd<. Sa laM
tdertma Gaftvo nedy fsr Maret/ och Zack forsttigy medy tmBroder/ Hchkomse-'

P.Ko»».i.i7.

t.?0ö,;:15.!
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datt och ossrattMGäfwo/fsrmanar Cbl
Meoh hwllkuOrd/FcelsermannenChrlstus icke

allenaststaoarvppagamblaTestamentet/huruludarna
aUehanda Offer offraoe/ och tyer medh blldkade then Alz»

vthanwil medh thetta Of-
ftrs offrandeförsta: Migt ga i Kyrckian/ medh alfwar.
hsraGudZOrd/ troligenbidia/ offta brukathe H. Bacra-
mentcn, och annan sadan Osning som Guditll Tienst
lanM; Hwilka ickc kunna wara Gudlbehagelige/
om thetafeltwredtHierta steeroch vthgär. Tyom) q,n
vthräckte edra hcknder.- sa bortgsmmer iagh doch »nm O-
gon ifraeder. Och om janmyckit bidien/savöreriagh eder
doch inttt.- tyedra hlinder a'ro fuUa medd Blod!) / saqer

Förthenffuinarj staan ochdtdiett/ saforla-
tenomjnagot thet idar
Faderjom l är/ söaloch förläta eder

Och
Gä wllmZhlm/atjVplMa hettga Hander Vtan
Wrede och Twekal. To sckgerrauwz ater.- Om mgy
goftve allamma Ägodelar thefattiga/och late mm
Lekamen brinna/ ochhade icke Harleken: sa wore
tyet mtgi? ltttst warer fortyenskut m-
bördes tll hnmr annan wanltge/ godhiertlge/ och
forlatertyenenathen andra/sasom ockGndl) Mnom Chrlstnmyafwerförlattt eder/

wähl och berömligen gsla the Zöral
drar/Maalfaderoch Maalmödrar/ som halla sinäBarn
och Tlenstefolck ther M/ at för an the gck ti! Skrifft och
HERrans Nattward/ thet the bidia sma Föräldrar/
Maatfäder/ Maaimödrar/ och andra som i Hustt a'r
bm förlätelse/ thwad matto the them förtörnat ochemoot
brutit hcswa. Salunda hafwalostpdz Bröder begarl
Tllgisstasshonom ck. IftaclsßarnsffGndh ochNolc.e. 5 ochSimeiGerassnF. aff

D; Konung
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ffonung David. TilFwilket och Apostelen Jacob ra-
der. Betanner mbordes jynderna tyen me tyem
nndra / beder för idyer mbyrdes / at l helbregda
wavden.

Then som förtörnat ar/ stal bar och granneligen
märckia/ at han gerna förlater sin Broder/ ty om han
bryler tigh c moot ssw resor om Dagen/ och han siwre-sor om dagen wander sigh om igen til tigh/ sätzandes
migi) angrar thet/ sä sörlal honom. K. Ta rerruz steg
fram til Christum och sade.- HEDire/ huru offta stal
min Broder synda emoot migh/och iagh stal förläta ho-nom thet? är siw resor nogh? ta sade lEsus til honom.
lagy sager tigh/ icke fiw resor/vthan siuMonom siw rejor- i. Gack och gsr w sammaledes.

K.^«c.17!4.l

21.22.
Oansedt thet är wal Loffligit medh Höffligheet sinNasta tiltala/ nar han honom emoot brutlt hafwer/

säsom Zsaacgiorde Konung K.
glordetheMladiter. l. Dochlkal manan ta altförlata
och honom affhiertat tllgifwa som otz beder. Salunda
hafwer Joseph gifwit sinä Bröder til/ när the honom
bodo. m. 83WMQN Hcionia, u. och K. B,'mci. ci.

Cherfore hempnas icke for noga/ochsiack icke tm
Harm när tustmffa swlt. p. Vthan fast Heller Uter
idor Sacktmodtgheet allom Mennissiom kunnoga war-
da/ q. alttjd paminnandes lhesseChristi Oro: Cufkalt
wara tm tratobroder benagen til wansrapFtart/
medan tu annu ast meddyonom pa wagen /
(i delta Mwet) at tm CrätobroderatttwardaVtig
icke Domgrenom ( Chl isto 3El'u ) och Domaren
(Christus) antwardar tig tienarettom/lDiefwulen)
Hch tn kastas i t Helfwetit )Salige aro
therfsrecheFnstsamme/ty tye stola kattasOudz
Bam/ f: 25.5». 4.Medy

K 6e». 26:^

1.7«^.1i,7.«
m. l?e».so:.
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4. Medy ett alftvarsamptvpjat/ at bätM
Wärt jyndiga Lesweme: Pälheloft «ckema handa/
thel Cl)' istus om wct reensopade Huset talar : Nät
then orena Andengar vtdafMennlsklone/wan-
dmr han omkrmg torraplayer/soöereffter
lo och finner mgen. Ca sager han/ mgh n?il kom«
ma men vchl mitt tyer iagh mHZick: Och
nar han kommer finner han thet reent sopat och
wcktllpyntat. Ca gar yan ästadl)/ och tager til
igy siw andra Andar/ jom stadeligare aro mi
)gtt/ och the gaa tder m och boo ther: Ochtden
Menmskiottes sidsta/ warder wnrre an thet
'örsta. r. Nu at icke ost matte thet samma handa/
a lätom aff thetta onda och gsrer thet goda/ s. och gö>

rer sadana Fruchl/ som Battring tilhörer/ talar.
t. Israels Barn the blefwo walvltz-

förde vthu Egypti Huse/ pH thet the stulle komma m
l thet sörlofwade canans Land: Men effter the önstadl
sighvchi Egypten igen/ wardt HERren GUdh wred
ock swoor: At lngen aff thet onda Slechtet ssulle fa se«
thet goda 53N3N5 Land- ". WyälffeligeChristne aroni
engang aff Dlefwulens Huse vlhförde/ therfsre om lu
önstar tigh igen/ at sola tigh vthi Hans Huus/ sa
kant tu icke komma inn i thet ewig« Canans Land jom
är i Himmelen. Lothz Hustru/ effter hon sagh sigh
b<cka/ sedän hon gick vth wardt hon en Salt«
stodh. x. Tagh tigt) OCvristen Stal wa'l til waara/
at nckr m engang ast vthgangen aff syndzens Boclama,sa ste och tanck tigh icke tilbaaka pa tina sorra synder/
at icke sadant Straff matte tigh handa/ ty hwilkensom
Mter sin Hand til Plogen och seer lllbaka/ han ör tcfe
beqmckm til Gudzßyke/ sager Christus. y Och
han förmanar/ 2. Mandes: mm Oon haftverw

44. ln v,'t«
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tnsyttdat/ sawattdtigelt/ och bedy at ther fsrm
Zzordt m/ ma och forlatit warda. Flyy for jyns
denne saso»n för en Orm/ tyom M rommer yen--
ne fornär/ sa stinger yon tigl). tander
nro sasomLchons tander/och dmpaMettmsktor-
na. Hwar och m Synd ar sajom ett skarpt
Swärb/ och gor siidana Säar som ingen heela
katt. Therföre O Christen Sial/ nartuhafwer bekom'
mit aff Gudtina lyndersförlattlse/ sakomihoghhwad
Christus til tben mannen sade/ som otta och tretlijo Ähr
hade warit Siuuk: Sn' tu ast wordm Helbreg--
da/ jyndaicke yär esfter/ at tigyicke wederfars
«agot wnrre 5-°/.^.

Har til hafwom wh nu hsrdt/ huru wij til HEr-rans Nattward bade vthwckrtes och inwertes ostprös-
wa och bereda stolom/ nu latom otz höra til ett

lio comi-

s2s impel-

tiauem.

Befluuth/
til en sadan Pröfning ckr os sa högeligenaff

Hnöden. Ther om stär i 'lexcen. nu
ater / lc- Medh owcirdiga förstäs

hsr hwarkenArfsynden / eller then Warcksynd somaff
Swagheet bcdrMes. Eij Heller the som äre swage
i troone/ och aff Ofsrständ hafwahalletsig lfran HEr-
tans Nattward/ emedan then Helge Nattwarden är
en Lätedom ewoot synderna.- at the som angra them/
theras simder ssola icke allenast förlatas/ vthan therasswaga Troo stai blifwa stnrckt och förmerat/ emedan
en fordmkat Ros wil Gudy ickessttderbryta/och
en rskande lVeeka wil hatt icke vtysiäcka. U-
than medh owlirdiga förstas. Alla the som icke ängra
och betanna sinä synder: AUa the som ther tilga affen
gammalWaana allenast : Alla the som icke troo/ tbet

Chri-



Cbristi Död och PWa ckr fulkomltgh Betalningför hee-
la Werldennes Synder/vtan byggia theras Saltgheee
pa sin egenFörtlenst/och troo ickeChristi och
Blodz Narwarelse i Nattwarden- Alla thesom äro oför-
ltzkeligemedh sin Nästa: Alla the som icke haswa ett rätt
alfwar at affsta Svnden och battra sitt Leswerne: Och
alla the som icke tacka Gud för thenna öfwermattan stoo»
ra Wälgernmg/nembltgen.' At Gudh genomOrdet och
Bacl3meuceu tager ostarme Syndare tll Nade. Sh! alla
the som thetta icte göra/ the aro til thetta zZcrÄmeurct o-
wckrdlge

Menthe som sädana owlirdigaGasteraro/ them fö-
tweggehanda Förderff-

l. Bedrqsiva the en sfwermattan grooffoch
sioor hwilken nu swardellga äter aff ldetla
Brödh/ euer dricker affHEßranS Kalck/ han blijfwer
saker pa HENranS Lekamen och Blodh. Thetär. som
?2uius thet pa ett annat StalZe b vthmlckar:
tmmpar GUd; Son/ och Testamentey
fajom oreent achtar/ genomhwtlket han Helgat
ar/ och fsrsmäder Nädennes Anda>

the sstver sigh GUd; Wrede/ e-
Wigt Otraff och Fordomelse: Tn then owärdeiiga
äter och drtckrr/ han ater och dricker sigh sielfwom Do«
men star i °lextcn. Hwar om ater p2uluB lalar: c.som bryter Lagh/ han mäste dos
BarmdeMgheet effter tw eller try WlMe: Hurumycklt storre nepst (menenl) forttenar
Gud; Son fortmmpar. «. Och kan här saiunda
fluchas: Om GUdh mlndre synder/ och the som giorde
wore emoot Kloli Lagh straffar: Huru myckit mehl a
warder GUdh them straffandes/ som GUdzSon l lag»
stns fullbordarcn)förtrampar/och Tlstamentzens Blod

E sasom

is:



sasom oreentachlar- EmcdansädanaMennlstiorgsra
Synd emoot thcn Helga Anda/thet them icke warder för-

. lattt/hwarcken i thennaellerithentlUkommandeWerld.
Orftken hwarföre mangen bliswersaker pa HEr»

rans Lekamen och Blodh/ och ater och dricker sigh fielf-wo Dome/ar saenna som pauiug til the sormtK?r sager:M
the icke ättMlqaHMrmsLekameoch Blddh: vthä
thegmgo tder tll sasom man plckgargatil en annsgeme

gingo tilat fyllosig
ther the sö offtastkonw i SpW och oenighet/ then ena räc«
knandes sig formerän the cmdra. Therföre säsö thethetta
83cr3M3!netkttde icke aihstilja iftan nagon ananMcklttjd/
och icke Heller brukadk tdet/tilthen ljnda/som thel afChrl<
sto instlchtat war/a ltsa ato och drucko thesig sielfwoDome.

Thctta stola i thenna Tijdh mclrcka/ icte allenast(a> The/hwilta/
n^rthelllHNalwaroga/sälätalhehemptaachsigdyrareoch tosteliga»
re Wijn/ som elliest gcmene Man wid HTRrans Natward brukar/ twijf<
wels vlhan
och hafwer doch imet fig afför GUdi:e Vchä och (l?) The/hwilc.
ta vppa the D^gc/vp- etra fiora maichder och hlkliga päcketer/ sa at i stade
the stolc bättra sigl,/ scl) afstaifta sitl syndiga iefwerne/ sa göra the figh
tilfMe lil Fratzcrtj ochßryckestap/hwar afföljer Splijt och ett ostickeligit
itfw.rne. fHrförchcnstullftuchtandes/thct GUdh til säoana Natlwardi
gästcr w nder en gang säijädes- minWän/ huru tom m harin/ och has»
wer icke Bröllopz klaoer och «amastc the tijga: 3 Wijsuckö förchenstull
l t GUdh/ chet ha wilie otz «nedh sin gode Ande styra/ pa lhet wij tude wara
wckidige Gäster/at anama HFrrans lesu «kame och Blodh, och emeli.
Zen med alle GUdz vthwalde sal ge warda; chttgörandes dageligcn med
puimisten vÄvicl tl och Ma: Vlhransaka Mlgh GUdh/ochfä
weta mitHierta/ beprofwa mig/ och förnim huruiag me-
nar thet. Ochseetilom iag pä enö ondom Wäg är/och led

Migpathenewiga Wagen. HwilkethöreGUchFa>
der/ Son och then he!:g"Auda/ en stnner GUdh/

högtlofwat nu och i alla Ewighttl.
Amm/Amm.
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v/F»//ste «^i>^s,

I)n 81^0^18
saensi,

?aNori Lcclcllx in HkfWN qux in Inzriä l)eo asseiitur,
äuclum I.au6atillu-no 5c optimc mento, lZutori, öc

conterrsneo colcnclc,, <lum B,cr«m 6e 8

in lucem mitte«l_.:
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ää VIKUXI

On. KLX^LKUkI
51 rn.iu«,

kastorcm pro tempore in HeWa meiicM
mum linZularemöc in(?Krilia llÄtrem

c«^lB7'l,citt^lBl'icol.lsMafavenz

scci qui sm«ri, nelciuz 15 ess,
<)vi in nelcir, creckere mente piä;

Benla 2K verborum mucat l^^Qiz^Kl
Iluic urilil nu:iczuaw elt, Lsca fc»vens
iZitur l2taZis, calamo monlirare laFaci

XLXI.LI<L H.Noktä, <zvill libi verba velme,'
XtL!>IB lit cNKIZT'!, cum Verdiz conldna lemper
Uinc tibi Zloria tuagna maner»

5. 8. Ilieol. klofeH



lauclam muin
MiiKuum, mox pcnmra

c^vicicm.
coeli bonltas coelestia tcrcula clonar,
()vcis animaz pasclr, pcrpccuo rccrcac.

Txponit clcvotc: tama "libi

?erZc MO6O fclix, bcne.

TIL-LANDZ



Vlko

pgstorl in InZriX meritil^mo.

?lirlo submittenu)

fgcilez czvonclam scriplere?oetX

vellent letki jura nocere truciz.
Illoz ?amez vexavit ciira postas,

InZentemczue viäez Koz Kaduille :

Oivini verbi caruerunt DuZmace, jam nunc
()ucis Vexanc tenebi-X, csuas litis at^ue?2me«.

kZregittm uodiz monli«sXLX lälutig

'lramitem, öc iu ceelum c>u2 iicet ire 6ocez,
dorpOre paliog

Lc verum Kabers probaz
Ni mortem, 82tanäry, peccatum, «rtara, muulluln^,"

Vincent, KoH caziiet Kezia celsa l)Li.

IUBI.L^IUS.



KlmgDtcht/.
Pa thenna nu af Trycket vthgaende

predlMn/
Ädla Tryckiar-Konst/ hur' nyttiMthenma

The Ma gcrna ma/ som ste medh hwad för
Kring Werlden sprtzdas kan/ förvthan Aoo och

Aast/
Mbwad the lärde Mckn/ som lkrifwa strlssterrara/
Och stdan ther vppa Oml7ostnad ingen spara /

Alt dW vchaff Gudz Ord/ som arsa wist och fast/Tröst-wclrda styrckias ma/ ochstraffas Skam och Last/Thetsattl Nytta trnckt mafortkringWellden fara;
Sa bör och la Beröm Her Kyrckioherden hafwa/At han en sadan Konst sitt Arbete wa'l gifwer/

Som hastlgl/ lcknge och Gudz Ähl-afort vthspryder
Ty sit när Himmelen Ehr Sial Ehr Krophar GrnfwaMan ta elvm deligh pa dödan Mull Ehr strifwerHans wackra strtfftcrwMn haswa aUaltzder.

Then förvthan fylning af wind bland mchrsn msnga forhinder hastigt
öfwergaff

UB L. KUL2LI.IUB



0/>/« as?« /e />7<Aenl /,l«/?6A v//<«_,,

le»imus,curis arcielcere
(Hirca rez K2bucrc tui.

monitum dnrilii uol?is olienclit aci unxvem^,
?erro clum äixit: lit tibi cura

palcencluz Kl 5 verl?is in6ic2t illi,
lilius Xteruo cle Zenirore sgtugj

'lempore noltru, Nuclium non eli minus jllo,
pt-oprium Oominul'

6608 servoB ,

BemiN2 nolil-X viv» salutis alunt.
lurer öc tioz e« 'lu, Vener3dlllB

ku virum , ?alior mi.
De

HbB 'le, quamczue lvpo ck2lcnoZrapni repet»B.
proiucle! anim2B numan2B palcito verbo!

()vo p2scente Zregem, non GviB ulia peric.
voncc 82NÄ2 I'ri2l, t2n6em tl2NBfel2t

In luperum, clomoz/

PRYSZ.
lini:


