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Underteknad Vissop.

ir wsr HENre lEsus hade fullbordat det warck,
hwarföre han til werlden kominen och afGUDi uc-
sänd war, och »umera snart stulle taga sit afträde i«
ftan sinä närwaraude ellofwa Lärjungar, dem hail

ifran werlden unvaldt, och til sig tagit, men ock in i döden
alstae hade, sä sager hm, til dem stutclig.cn: Mig är yisweil
all inagr i himmelm och pa jordeue. Gar fördenstull lit,
och lärer alt folck, eller efter grundtertens egna ord, gjörer
alc folck cil minä Lärjungar; döpande dem i nanm Fa»
ders, och och chens Helga Andas; och lärande dem
halla alc der jag hafwer eder befalc: och sij, jag är när
eder alla dagar in til werldenes anda, sälöin orden äro at
läsa i Matthei Evangelii boks Cap. 28: 18-29.

Detta ar nu det och Ämbets-memni-ial, somFrälsaren har til stut öfwerlamnar sinä ofwannamde Larjun»
gar, hwilka icke allenast under sin saliga- lcfnad och umgangel-se mcd Frälsaren här pä jorden, hade fadt honom kar, ocksanmrligen förstadt at han war utgangen af GUDi, dch trodt
at han honom sandt hade, sasom lEsus sielf det om dem
witnar och betygar loh. 16: 27. 17: g. och hwilkom altsaicke kött och blod, utan den Himmelste Fadren hade uppen»
barat och i hjertat inplantac den wigtiga grundsanningen, at
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benne deras HENre och Mastare roar Christus leftvandes
GllDs Son, fäsom lEsns det afwen betygar Match. 18:
16: ma» GUD ock a!td«rföre, cilftnne tll witne
unvalt/ til at namligen predika för folcket sch witna, at Han,
den korsffäste och upstandne lEsus, wore den, son, af GUDi>
tilstlckad war til en, sVV!nare öfwcr lcfwande och, döda, sa
hwar och en so-n tror pa honom, han ffal fa sniwernas för«
lgcclse genom Hans namn, sssoin det star 10:

Zlc dem, sager jag,, öswerlämnar im Fralfaren har uu oftvan<
anförde ord förnaniligast och omedclbarligen, me» ock tillika
genom D<m ac alla deras tilkonnnande efterträdare, det
viv och Ämbets-mLmurial, soin de cfter Hans föreftKende
Hinnnclsfard, hwar csier annan,, hade ac trpgga sig, wid ochnwa sig cfter: et och fullc med
kraftig tröst och Gudolnmelig upmuncran.

Ty icke allenasi aberopar Frälsaren sig, i sorsia början af
delta sit tal den Gndommeliga lnagr och myndighct hanoin nu
mera til utöfnings gifwen war i himmeten och pä jorden, sa«som hau afwen därpä grnndar den sullmagt och iiililliction
dan här gifwer; utan afwen wid sidsta flutet deraf, beseglar
den samina an ytrermera med nadigt löfte om sin ofelbara nar-
warelse, icke til nagon witz tid eller orr, utan aNa dagar in til
weridenes anda, och altsä afwen efter Apostlarnas död, och se-
dän de allareda äterwandt at lefwa; tilhet säkert wedermäle
och prsf darpa, at decta ll!ro6!riv och ej
blott strakce sig ti! de närwarande ellofwa Apostlar, salon: np>
pH hwilkas arund, icke mindre an Propheternas, GUDs
Kyrcka och FbrsamlinZ ffulie npbyggas, dar lEfns Christus
öfwersta hörncstenen är, sasom det star Eph. 2: 20; utan ock
lillika, nti och under deras namn, til alla dem, som efter en
Apostoliff, och af fielfwa hufwudet Chrifto mcdgiftven, wal
inrätcad ordning, sederniera ffulle blifwa deras cfterrrädare i
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Mhct, eller Församlmgms Hc.rdar och Larare. Ty sij, säger
hau, jaZ <u: uär Hder alla daZar in til roerldenes äuda.

Sä ar Het da ei blott Apostlarna, som denua inttru-
Aion lyder pä, utan äfwcil alla dem, fom an i dcuue dag w
m sin ratta och bestäinda ordmng, cftcr GUDs Fadcrliga
Ikickclse och mcdclbara kallclse, trada in pä drn wädjoban, som
Fralsaren här sinä narwarande LärjullglN' fooelaggcr. Och
faledcs gallcr dcnsamiua äfwcn Edcr., som nu har franistallm
Edcr in för GUDs Anfigte, för m mcd hjcrta och mun of<
fcincligcu betyga Eder alswarliga böjche och förcsats, til at
med hälsa, lif och kraftcr, upoffra Edcr til lEsu -Christi och
Hans dyrköpta Förfainliags tjcnst. Kunnaiwcs I chcrcmot pa
dcnne Eder Fralsares fullmagt och sa framt I el«
jcst rattcligen wiljen sticka Edcr theruti, tryggcligcn förlita E«
der, och hivarchän fm, .halst HENrans hand Edcr förcr och
ledcr, Mösteligen npmata den wag, I börcn trada uppä och
fullfölja. Tv HENren, Edcr rrincipal och nprätthallare, ar
allcstadcs när, och sig allcstadcs lik, sa uti maqt och wälde,
fonl uti waksmnhtt och tilsyn öfwer siu hjord och Föriamling.

Sa hörcr ds im, l>wad HERrcn har bjudcr och befabler. Han bjudcr Edcr, at hwar pa sin bestäinda orc qa uc,
och lara alt folck utcu, acssilnad. Ty soin Hall genom sin död
ziederhrutic dcn incdclbalk, som dcMrr läg i wä-
M„, och ffiide dcm ifrän ludafolkcts eller dawarande Försam-lingcns gemcnffap, sa at ock Frälsan'ns egcn första bestickninHwar stald och instrankt blott uppä de borccappade far af I,
.sraels hus/med uecflutandc afHedninqarnas wäg och che Sa«
inariccrs stadcr, sasom wi läse Match. io: 5; sa bjudcr nu
Frälsarcn Harcmot cftcr sin segcrrita upstandelse, at alle
stadcs stulle invicoraz, sanu gcnom ordcls och Saoramcntcr,
nas oinstränkta bruk gjöras och bcrcdas til Hans cgendoms-
folk och Larjungar; til cc bcwis dcrpa, at när GU-
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Di ar imet anseende til personen, umn i allahanda folck, densom frugmr honom och gjör rattfärdigheten, han ar honom
tack; och altsa thetz afwen wardig, at honom frid förkunnas,
den frid nämligen, som han hos och med GUD har at
wänta och atnjuta genom war HERra lEsum Christum:
Rom. 5: 1. Match. ic>: 13. 10: 34, 35.

Men som alle, ty warr, icke wilja wara detta Evcmge-
lio lydige, och dcl mmnistliga hjertats oart och wanmagt arsa stort, at thet hwarkm ratt fanar, eller ens satter warde
uppa detta de» Alsmägtigas ftedsbod och försonings ord:. sa
öpnar sig nu för m ordsens tjenare en ny dör och et nytt fält,
dar han uppa far anwanda myckcn fiic och arbete, för at ef-
tcr tilfälle och omstandigheter, sanu efrer den nai) soin GUD
gifwer, draga eller och wal, eftcr ec annat striftencs talesatt,
uödga mennistorna, pä hwad satt och hwarest som hälst, til
lEsu Christi och Evangelii lydnad. Han nmste förkunna
Christum, harlighecenes hopp, förmanande I)war meimiffa,
och lärande hwar mennista i all wisdom; pa thet han stal
ställa hwar mennista fullbordade i lEsu Christo, eftcr Apost.
Pauli efterdöine och exempcl Col, i: 28. Mcd et ord: han
Mtzste gjöra dem ril lEsu Lärjunlar, Och det stal nu aft
wen-.blifwa Edcr hufwudsak, mine alstelige Wanner. Ty
Far ut, heter det har i war inlrruätion, och lärer alr folk,
eller cfter gruudtcrcens cgna ord, Fjorer alr fol<k til minä
Lärjungar, döpande dem i Namn Faders, och Sons, och
dm -Helga Andas, och lärande dcm halla alc rhcr jaghaft
wer äider besalr. Deras hufwudsak ffulle blifwa, at giöra
alt folk til lEsu Larjungar; men Doptt och Lärdomcn stulle
tjena dem för medel och wärkryg darril;. dem stulle de nytcja
vch brukä darhän, at ju möjeliait wis alt folck inatte blifwa
giorde til lEs» Christi Larjungar, men ingalnnda pa nagot
satt dariftan afhallas, hindras eller aficdas. Genom Döpcl»
sens Sacrmnem stulle the mympas uti det sanna Wiinrädet
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lEsu Christo; samt tillika a dagq lagga sin ero, under
nelse och wördande af. dc» stora GUDs bäde
Fadrens och Christi, mi den Helga Andas kratt och gemen«
stap: mm genom Apostlarnas lara och lärdom stulle, uilder
betygande för hwar >nan af den bättrmg, soin ar inför GUD,
och den tro soin ar til war HERra lElum Christum, the
blifwa upammade och updaggade Icke allenast at tvera, ntan
afwen m hqlla alt thet lEsus hade dem befalt, och saledes
ei til blotta nanniet allena, uran i garinng och sauinng, at
blifwa och wara lEsu Larjungar. Och just,i en sadan afsigt
lafwar ock Frälsaren straxt I,ärpa, lasom wi redan förut an<
märkt, at sielf wara sinä Evangeliffa bodbarare nar, och af
den Gudomeliga magt honom nnmera tilstäl-dig war, jä la<
ga, ac det predikade ordec icke ffulle fafangt ä erkomma, utan
fralngang hafwa nti thy hau utsander thet, sasom det star Es.
55: 11. Och ia ffjer thet afwen i denne dag hos alla dem>
soin änuu icke sa alstinges fördarfwat sin wäg, at the ej me-
ra siulle lata GUDs Anda straffci och tukta sig, dem soul
annu ej ftau sig kastat all GUDs kansia, och tliermed lik»
soin utplänat hos sig the Lagsens warck och föreffrifter, som
eljest strefne finnas uti deras hjertan, och deras egne samwe»
ten borde bära dem witne öfwer;, alla dem, sager- jag, soin
annu icke sa illa artade b/ifwit, kallar GUT> an i denne
dag genom ordet och desi Ainbete med en helig kallelse,.och
giör dem beqwama til at delaktige warda i the heligas arfwe<
del i ljuset; han uttager dem iftau mörksens wäldighet, och
försatter dem i sin alsteliga Sons rike Col. 1: 12, 13/

Til lEsu Larjungar Dolen I altsa, mme Alsielige, gjö-
ra mennistorna. Mm m lEsu Larjuuges akta kannetecken och
egenstaper fi,ma wi soin tydligast igen uci Lärjungarnas exem-
pel under Christi lefnadsrid har pa jorden. Ty först och ftämst
Kyfer han hos sig en innerlig högnkming,och wördnad för
Frälsarens högg person, lara och Ambtte, ej sä mycket mcd
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orden, fom icke fast mera i hjertat: ty han häller honoin i
sielfwa wärket för sin HERre och Mästare. Daraf följer
widare en ouphörlig akcsamhct och npinarksamhec pä Zrälsa<
renslära och lefwerne, saun desi halsosauima bnd och befallni«,
gar, sä det ingalunda gar in igenom det eua orat, och m ge«
nom det andra, <3som ma>' pl>igar saga, utan det fastnar ps

det hailes där qwar, gömmes och förw«ras,' ja, ha»
nyttjar och oförcrutit alla möieliga tilMen och ucwägar där,
ti!. Hartit dommer ock anteligm en hjermrs tilgifwenhct, lnd<
aktighct och förtroende, som gjör, at man gärna följer honom
at hwart halst det bar/ tror honom om godt, och ganffa nö'
digc-eller ogärna wil wara wid honom.' Han sttcer da
med Maria som aldrahalst wid lEsu fötter, och lystrar troli<
ga efter Hans ord, gbmmande dein och berrakcande dem i sit
hjerta. Han följer honom at i hamn och hal, sä til sagalwe,
vch hanger efter honom bittida och sent, för ac dar finna, haft
wa, och ujuta fin bästa Hans hjerta blir under alt det,
la alt mera och mer upwarmt, och förständets andeliga ljns
tager alt för.et i samma mon til mi styrcka och fasthet, sasom
afwen dm Zoda hjertans tillit och förtröstcn mcd thet samma
tiltager och rotar M. -HERre, cil hwel» stole wi yä? cu
hafwer ewiZa lisielw ord, och roi rro och hafwa forlnnn>
mit, ar cu'«st Christus leswandes GUDs Gon, hetcr det
dä mcd Petro och Larjuugarna loh. 6: 68, 69. la, i dm»
m menmg hafwa the redan langst förut öfwergifwit bäten med
nateil och altsmmuans, och fölgt lEsum, thet är, förqacit
vch til rygga lagt alt det som dem mi detta sit yppersta före<
mal til hinders eller förfangeligit wara kunde. Och si, detta
ar at wara en ICsu Lärjnnge; detta ar at wara m rätt
Christen. Ty de som i Chrisii tid och uäst derefcer kallades
lEsu Läriungar eller blott Lärjungar, the begynte straxt
darpa nti Apostlarnas tid. M fa namil af Chnstne, säsoln wi
lase 11: 26.
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Men en dylik högaktning och tilgifwcnhet for Frälsarm
Md alla siua Mgder, kan aldrig !!!plantas cller konuna i
stäiid hos mcnnistan, utan henncs egen grundcliga fämsedom
af sin andeliga sinkdom och oförmöge-ihet til förstälw, wilja
och krafter; utan i samina mon som denne kanncdom waxer>
och mnniistan rätieligen fär känna fig för den ho» wärckel g,'»
ar, mera i rotcn och det förborgade, än til Min och för ul«
wärtes ögon, sä blir ock den kortzfäste och upsmndlie Frälscu
ren ratt hög och stor i hennes ögon. Tu detzförinnan gar honss säker, och hsller, sasom war dyre I). säger, sin
krankhet för starkhet, fin synd för rättfardighet, sit onda för
Zodt, och kommer icke tangre thermed. Den aldrayppersta
Kronan nti lEfu heliga lcfDcrne, som är deh -kovszftstelse, död
och upstandelse, hwarnppä hela war försoning och rcmfardig-
het hos GUD beror, konnmr dem ej ril pah, som förnt re»
dan aro mätte, och i stt egit tycke tro fig wara nog rike,
hafwa nog och bchösiva intec, det mstte fedan komma af grof
okunnighet, wardslöshet och fakerlM, cller af förlitande pä eg<
ne kraftev. ucan den? factigom, dem a!ideliga fattigom, war-
der Evangelnim prcdikat; och de som hungra och törsta efter
raccfärdigheten, de stöla först blifwa mättade. Ty den ther
beder han fsr> och den som Mr han finuer, och den ther
klappar, honom warder thet uplaiit. Matth. ?: 8.

Derfön blifwer det da et icke det minsta m ordfens tje-
nares huftvndgjöra, da han wil följa fin inssruKion, och gjö-
ra mennifforna til lEsu Larjnngar, at han brmgar dem til
sin eaen grnndclliga kännedom; i anseende bwartil han tagev
fig <ferdöme af en trefwen och förstandig hwilkew
icke allcnast är darom sorgfällig, at fa fin äker besadd, utai»
afwen för at fa den samma deh bättre til at gro och bära
ftukt, tag<r ratta tider i akt, sä wät at plöja och dika, sonr
at g»öda och wacna, ja afwen at hägna och stanga den sanu
ma. Och M detze stycken äro de samme, soiu hufwudsakeli»



gen löpa m uti den enffilte Själa-wärden. Ty wi aro
GUDs medhjelpare, I ären GUDs ärerwärk och GUDs
byMmig, heter det i. Cor. 3: 9. Och just i> samma akc
och mening raknade den Helge Döparen Johannes, den stcr<»
ste eftcr Frälsarens egen utsago ibland dem som födde woro
af cnvinnor, det för sin hufwudsak, at bereda HERranom
wäg och gjöra cn janman stig pä markene sinom GUDi, me-
delst thet, at alle dalar blefwo upfylte och uphögde, men all
berg och backar thcremot förnedrade, at det som krokot war
blefwe rattat och thet ojamc war wändes i siatta wagar. Luc.
7:4, 5. Sa bör altsa cn ordsens tjenare icke allcnast för-
kunna Evaogelium dem faccigoin och elcmdom, förbinda och
laka che förkrotzade hjerta, predika dem fangnom friher, och
dnu bundnom förlotzning, m:d et ord, et uadeligic och behage-
ligit HERrans är Es. 61: 1. utan afwcn ropa och
icke spara, utan uphäfwa sin röst säsom en basun, och förku!!<
na GUDs folck theras öfwertradcls, och Jacobs huse thcr.'.s
synder Es. 58: 1. Han bör predika ovdet, halla uppä i tld
och i otid, straffa, truga, förmana, och thet med all saktmo-
dighet och lardom 2. Tim. 4: 2. Plöjer pä nytt, och jar ic-
ke ibland törne; omssarer eder HERranom, och lagqer bort
edars hjertas förhud, bör thec alt för et ljuda, af lerem.
4:3/4-

Mm under alt detta maste «ck en ordsens tjenare flitigt
st uppä sig siels, at han ock icke n:ä frestad warda, ellcr
predika androm, och siclf bcsinnas straffelig. T» säsom hanpä den ena sidan ingalunda far förtiga de obegrundeliga
Christi rikedomar, utan dem sin höga ?rincipl,i och uphofs-
man til pris och heder altid och allestädes utbjuda och för«
kunna; men ock pä den andra sidan icke fär i miusta mäno
draga war GUDs Na2 til lösaktighet, eller lofwa dcm fri-het, som annu aro fördarfwelsens tjenare: sä stickar det sig
alvraminst, för en, ordcrs yenare,, at slclf hos siq gifwa den
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köisiiga friheten rum, eller ock wal pa hwad satt som halst
inlaca sig med werlden uti hennes förgangeliga lusta; umn
med uppenbara faninng Kör han bewisa sig wäl för alla men»
nistors samwec i GUDs äsyn 2. Cor. 4! 2. och wara, sä-som Christus sager, et jordenes salc, som hafwer sin salw i
sig, ther man med salta kan, och förwara icke alwmst sig
sielf, utan ock alla dem han hafwer nagot til ffaffa mcd,
fran röta och förrutnelse Matth. 5: 13.

Gansta mycket wore här ammat anföra, men I seen
nu, »uine Wänner, til nägon del och liksom stymtewis, hwad
detta Nmbetet, soin I nu träden uti, har at innebära, och
at til desi rätteliga utförande fordras mycken ommnka, tola»
mod, oförtrutenhet, och egen försakelse. lag önstar alcderfö-
re endast til stut, at Eder och allas wär Fralsare, siclfwer
Ofwcrherden lEsus Christus, wiile förlana Edcr sin Nad,
den han ock wisterligen förlänar, sä ftamc i stadse willeil ware
da och blifwa Hans akta Lärjungar, til at utratta HERrans
wärk troliga, först hos Eder sielfwa, och sedän äfwen hos
dem, som sig af Eden haudledande och underwisning betjena
stola. Gifwer Eder förvenssull som aldratidigast och stitigast
in uti den Hclge Andas t» som ju altiv lEsu namu
dar i bästa matton beprisat och förharligat warder/ sä kuimen
I ock dar undev ordets wardiga bruk och en innerlig alfwar»
lig bön tilrackeligen nnderwiste warda til salighet, genoin tro>
na pä lEsum Christum; tä I ock un sielfwa wärkec nogsamc
laren fa erfara, at Han, war HERre och Frnlsare lEsus
Christus, ar Eder alla dagar när, och at honom aldrig try«
ter pa magt, hwarken i himmeten ellcr pä jorden, til at full-
borda och mrätta thet honom tackeligit är. la, GUB för-
lane otz alla samman sin nad och wälsignelse dartil, för IE"su Christi stull! Amen.
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