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Imprimatur
Christelige Läsure»

wara yttersta tider, da man beklaqeligen mcd
witzhet kan ftga:"at diefwulen hafwer stigit ne»

"der,och hafwer en stor wrcde,wetandes at han icke
"(mera)lang tid hafwer"; finner man, utom en för-
sträckelig ma'ngd,af nppenbalt säkra syndarc, afwen
sädcma,hos hwilka diefwulen för>?apar sig i en Liu»sens Ztngel, dem han genom en siclftagen andeliqhet
wil föra til det ewiga förderfwet. Deffas antal ar
nog stort i flera Församlingar. Min kara Försam»
ling a'r ei eller aldeles fri sör deffa. Jag har bndit
til,efter den nad Gud mig förlanat, underra'tta des»sa wilse farande och leda dem pa den rätta wa'gen,
til Siäla Herdan lesum, och den ordning Han Sielf
tilSalighetenes erhallande otz gifwit, och haran»
ledning at tro, det mill möda ei warit utan walsig<
nelse. öfwertygad derom, at afwen i ftera andra
Församlingar dnlika finnas, hwilka sro intagne af
en fördömelig slelftagen andelighet, aldeles like i den
Trosbehinnelse som en af minä kclra,ehuru wi!sefa«-
rande, Ahörare., pa min begäran mig lamnat, har
jag ansedt ej för onyttigt, om jag samma Tro.s be,

kan«



k<?nnelfe,i)6rmed gör almant bekant, jemteminä an-
märklUliqar de, öfwer. Omsinte Larare fä dä häraf
sä mycket bätive tilftlle at se deras Separatistiikt
stnaad« willomeningar, om de ei tilfö»
rene dem bekante aro; och nägon af de arme wilse,
farande Äbörare, torde fä tilfalle, at undet
uprigtig bön ti! Gud, om andans up!ysning,gran»
ffa jm andelighet, och se des felaktighet. Gud, i
le<Xnamn,öpne ögonen pä oh allesamman, Larare
och Ahönire, och giiwe oft nsd at wara andelige,
e> efterwärt egir godtycko. eller djefwulensffenfagra
wäsende, utan efter den ordning war andelige och
HimmelffeFrälsare Sielf iSittOrd utstakat,och i
hwilken Hail »ned Sitt fnllkomliga erempel ost före«
gädt hafwer! Dä wandre wi pä den rstta Lifsens
och Salighetens waq, och i behagelig tid hinna til
det saliqa malet, i det Himmelika Faderneslandet.
Matte Gud, til detta saliga ändamsl, wälsigna äf«
wen detta wälmenta förehafwande^!
Solwo dln 26 lauuarii 1789. Gesrl Marhesius.
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En ftiTros Bekännclst/hwaruti en ratt
Khristens inra gcstalt wal afmalas.

har «nln tro hällre i hjcrtat dold, an up>
W» skrifwen pä pappcr; och i stallet för at
käustigt disputera om trona, sökcr jag gcuoin
trona at npfylla hwad wfalt är, nämligeu: at
tilbedja Fadren och mcdHouom ära Souen,
samt upsyllas af den Hcltga Andci. Dock, e»
medan mln Tros Bekännelse begäres, sä ar
den af följande innehäll:
I Gud lefwer zag gcnom Christum, och haf-

wcr salffap med Houom i Ljuset, gifwandcs
mig bärt ät Honom med sial och kropp. Han
stärker mig med Sitt Ord och Anda, och närer
mig medLissens Bröd och kärleks wäsendei Sitt
Kött ochßlod,och det är miuCommuniou,sonl
jag samt med alla trogna och Hclgon pä jorden
och t Himmcleu ätujuter, och fagnas at Cbri.
stus i mig boende ar min Herre. Mln ande
eller min gruud och samwete är Predikostolen.
Mitt hörande hjerta och miua öpnade siuneu a<
ro ähörarena. Blbelen är Hus-Postilla. När
Christus tnnelyser och uppeubarar Sig : lnig,
dä är det morgon. FördöljerHanSig, sä blif.
wer det afton. När Christus fär ro i mig,, och
upwäcker mig til bön, lof, och mera hwart
Gud lika som hwilar, dä finner jag Herrans
Sabbath, Sön»och Bönedaqar. Min andn,
sial och kropp är Hans Tempcl. Nya födelsm
äfwan efter, är dopstcnen. Minä ägodelar a>
ro Chrlsti sattigas sparbyssa. När Guds kär.
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Kk fär bcwärka siq i mig, sä at jag otwungit
och med lust gifwcr mig bärt til at lnda Ho.
nom, och gagna min nasta, si det är mitt offer
och Gnos tjenst. Dä Christi Lif, Hans ödmjuk-
het och kärliga sinne wunnit t mig sin stadissa
gestalt / warder det Inl för mig. Nar jagför
Christi kärlck fful, fär med Honom förattas,
ftestas,hatas,och nagot lida, in-och utwartes,
dä ar det Fastlag och dnmmclwecka, i synnerhet
Längfrcdag,nar all ut.och inwartes tröstdra-
ges undan, och jag i Guds fördolda kraft, dock
utwaljer Gud för min Gud, och mitt enda go.
da. Nar Christi segrande Kraft och Lif,derpä
frambrytcs, sä blifwer Päsk. Utdelas Andans
Ljus och gäfwor, sä hätter jag minPinges hög«
ttd. Korteligcn: Jag fägnas intet ät Ceremo-
nicr och ffuqgewcrk eller dagawal och omstlftcr
ten fördcrswad Kyrka och natnren, utan hwad
andring Guds werkan i mig Dadkommer, den
ar hugnclig, och dcrpä aktar jag,förwäntandes
en gäng warda lös fran all egenhet,och hinna t
Guds rolighet, at fira en stadigwarande hwilo»
dag. Du lat ditt egit werk bestä, at Gud
Sjels i dig wcrka mä.

Nar Complimenter och Cercmonier uphöra,
dä upgär tro, redelighet och sanning, och nar
Soleu fraultrader l sin magt, dä förswinner alt
kraftlöst natt-ljus och Mäneffen. Amen.
I lesu iagsinner mittbo, hus och naste,
Mitt ursprung, mitt centrum och tryqga fotfaste.
MittAltar, Dop, Nattward,Präst, offer och tempel,
Mitt ljus, lif och kraft/ samt Guds Helighets stämpel.
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6
Khristeliga Anmarkningar öfwer denna

Tros Bckannelft.
F. i. Utl siclswa öfwerßiftcn ttl denna

Trosßckannclse sages, at där i denna bckan-
nelstn asmälas cn rätt Chrtstens mra ge.
stalr; men om jag far lofat npriktigl, ln "sör
Gud och alla rätta Christna, saga min tanka,
ej efter egen godtycko, utan i grund afGuds be<
liga Ord, andans kraftiga wltncsbörd, och alla
tiders erfarenhet, sä mäste jag tilstä, at denna
Tros Bekännelsen, aldeles intet afmälar rätta
Christnas inra gesialt, utan fast mer sädana
Chriftnas, utl hwilka djefwulcn förffapat sig i
en ljusens ängel, uti hwilka och genom hwiika
den lede siälamördarcn, wil förstöra all bäde
in»och utwärtesChristcndom/tro ochGudag.
tighet. Pä det nu hwar och en, i synnerhet al'
la de, som hälla denna Tros Bekännelse för
rittig och af Guds Anda werkad/ mätte finna
djefwulens förffapande i ljusens ängel i densam»
ma,wil jag i möjeligaste kärthet,gä samma be.
tanuelse, ord ifrän ord igenom, och wisa burn
ganffa nuicket har finnes strldande emot Guds
Heliqa och uppenbarade Ord, och alla sanna
Christnas erfarenhet i alla werldenes tider. Ät.
mlnstone är det ett stort fel i denna Tros bekän.
nelsen, at har sä godt som ingen ting talas om
en rättChristens vttra gestalt/hwilket dock nöd.
wändigt hordt ffe; tn ingen är en rättChristen,
om icte han är det bäde in.och utwartes tillika.

Der
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DetGud haftver jammanjögar, ffal män»
Nlstan lcke ärssllja. Match. 19:6. Gud
mcd sinHelige Ande/ regere och uplyse Mig och
alla dem,l>wilka dctta nn cller fraiudeles la.
saude warda! Ia: at roi siitän under wära föt>
ter trada m.äge! Hör osi mildeHerre Gud!

§. 2. Jag har mill rro hallre l hjerrat
dold, an upffrifwen pä pappcr. Sä lyda
första orden i förbcredelsen til Tros Bekänncl-sen. .Min wan och kara ähörare! lagftägar
dig pä ditt samwete: är din tro rattffaffens,som du siclf saqcr och dekänner at den ar, hwar»
före wil duWlre hafwa den fördold i hjertat/
an upstriswen pä pappcr? Wet du intet at det
ar din Christeliga pligt och sspldighet, enliglt
ditt andcligaPMerffap, at läta ditt ljus lysa,
afwen för dtna mcdmannlffor / pä det de mätte
omwandas ifrän mörkret til liuset, isrän satans
lnagt til Gud? Ingen kan se huru uplyst du är
i ditt hjcrta; men gör du der bckant eller be«
ffrifwer du dctta pä papperet, sä kan man se
det, och deras bli bewckt, at söka samma nädsom du ager. lag för miu del Wille gerna at
hela wcrlden säge den tro jag äger pä min Gud
och Fralsare lesnln Chrisnun, pä det alla der.
af mätte bewekas, ej at hedra mig, utan den
Guden, som af näd, trona hos mig werkat,
til hwilken jag mig häller, och genom hwilken
jag och alla rätt trogna, salige warda. Men,
ar det sä,kare ähörare, at din tro ej ar rattffaf.
fens, utan har an lnänga rattmatiga salnwe-

A 4 tets
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tets förebräelser, sä at du med de samma ej
wille ga in i ewighcten, in för Hans domstol,
soin pröfwar hjcrtat och ranfakar njnrarna/ ja
näppcliqcn wil läta dcn blifwa bckatlt för up>
lysta si, dä ar dct bäst ochförMi.
gast, at dn behäiler din Tro och bekännelse för-
dold i hjertat,ntau at strifwa dcn samlna pä
papper. Skrifwer du cn falff Tro pä papper,
och gifwer den ut för en ratt tro, dä den likwäl
bar blott et fken af cn rätt Tro; si, dä kan du
blifwa en orsak dertil, at mänge förförde och för.
tappade warda. Gör dig intet delacUig i den-
na faseliga synden. Dä ar du en djcfwulens
medhjelpare/och fär lönen med honom,sä framt
intet en saun och Eyndsam battring, i nädenes
tld/ emellan kommer.

F. 3. for at kansiigt disputo,
ra om Nona, soker jag genom rrona up.
sylla hwad besalt ar, nemligen at tllbedja
Fadrell/ och med Honom araSoncn samt
upfyllas af den Hellge Anda. Hwad min
kara ähörare förstär nicd dc orden kanstlgt dis»
putera om trona, det jag ej sä noga we«
ta. Förstär mcm harined det sanuna som A»
postelen Paulus/ dä han sager til Timotheus:
Flp oandelltt och onyttia ord och rräcorsom ga af falffeliga beromd kansi. 1 Tim.
6: 2c>. Si, dä tomme wi aldeles wäl öfwer-ens i denna saten. En Christen bör wanda sig
ifrän det ande»slf.kraft-och grundlösa prat,
hwilktt de som aro förmörkrade och siuke uti

spörs»
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spörsmäl och orda trator/ föw K banen, och
hwilket föder ej annat än onnttiaa disputcrin-
gar. Värt med sädana känstelig ord/ soin
hafwa ffen af klothet och förständ, «len aro
dock bcdräqelige, och sä Nälde och inrättade,at
en manuiffa lätteligcu kan öfwertalas til H.
dant soni ar emot sanningen. Alla som wilja
bara ncimn af upnktiga Cöristna böra wara
lika finnade lned Apostelen Paulus, soifl saqer:
Mitt Tal och mill predikan war icke i
känstelig ord, efter mämnstors wisdom,
uran uri Andans och kraftenes bewlsning.
Ar edor rro icke skal stä pä människors
wisdom, uran päGudskraft.»Cor. 2.: 4,5.
Meu / olu min kara ähörare t denna förberedel»sen tilsinTros bekannelse,med de ord: känstigt
dlspmera om erolla, wil sorkasta denChri-
stellga Laraus, Trons och Bekannelsens, samt
hela SaliOets Orduingens noga, ordenteliga
och tydeliga uudersörmng,och iSkrifter förfat»
tande, säsom det ar ffedt i wära Catecheser och
Spörsmäl,samt fiere dylikaßöcker,dK komma
lvi ej ofwerens lned hwarannan. Wi böre pä
et för Fornuftiga Warelser begripeligt satt,af-
handla hela Scilighets Läran, öm den skal win<
na insteg hos oem, ej sörestalla annat an detsom ar euliqt lned et uvlyst förständ, men wal
mvcket soin öswergär wärt förständ,och dermed
ej kan begripas. Denna känsien ar en Him>
melskWishet,och de som häruti öfwade aro,
kuuna saga medPredikaren:lag wände mirr

A 5 hierrä
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hjerea til at förfara och upsp6rja, och
upsoka wiohct och känst. Pred.h.?:26/28.

Oin sallghcts läran och orduingcn, ntan
manniffliga reglor, eller sä tallad lnän»

nifflig förnuftig känst, ffulle afhandlas, sä fin-
ge man aldrig redadervä,utan man fmnlade
i det tjäckaste okunnoqhcts mörker, och hwar
och en gjorde sig ett begrcp derom cfter egna
tankar och nyckcr. För förnufttga lnannissor
ffal man wara förnuftiq, dct ar ordcntlig och
tndliq. En klok gor all ting med fsrnuft.
Men den ogudagtiga aörar intct fornufr.
Ordspr. b. 13:16. 29:7. Läte wt ej ett uplyst
sörstand regera osi,sä kunne wi öfwertalas snart
til en, snart til en annan lära och Tros bekän»
nelse. Nu knnne wi wara Luthcraner, en m>
nan gäng Hcrntmtarc, Separatister, och sä wt»
dare; ja snart blifwa ludar, Mahomedaner,
eller blinda Hedningar.

§. 4> Jag soker genom Trona upfylla
hwad besalr är,namllgen at tllbedjaFa.
dren, och med «ra Sonen, samt
upsyllas af dm Hcltga Anda. Gud glfwe
dig, min kara ähörare,mig och hela werlden
denna näden. Och det kan omöjcligen annars
wara, an at der lesus genom trona bor i hjer-
tat, sä ar Han werkande, at Sialen blir lika
sinnad som Han sinnad ar, intet i fulltomlig
jamnlikhet, ty det är omöjeligt, utan l llthet,
sä mycket under denna nedra wandrinqen mö»
jeligt ar. Icke at jag haswer det aUaredan
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fattat, oNer aNareda fullkommen ar; men
jag far fast derester om jag det ock farra
ma, sasom jag ock fattad ar af Chnsto
lesu. Philipp.Z: «2. Nn, sssoin wär Icsus
och Sjala.wan, at lottaa alt annat, war Sin
Hiluinelffe Fader i högsta mätton lydig, och
nnderkastade Sig Hans wilja/ wtd det dyrc,
Aterlösnlngs - werkets fullbordande, at Hankundesaga: St'Jagkommer,! Bokcne ar
strtfwlt om Mlg:Din rvilja Mm Gud,
g6rlag garna, och Dm L"g hafwcr Jag
l Mitt hjerta. Psalm.4o:B,Z. Pä sainina
sätt werkar Han ock hos Sinä trogna, en ln«
nerlig lust och ähoga, at om möjeligt wore/Up-
fylla alt hwad befalt är; ej til den ändan at
harmed förtjena nägot, ty wi behöswe ej för»
tjcna, sedän lesus osi alt förtjent, utan til den
andan/at wi<a wär sörening med wärFralsare,
och A)ldiga emot Honom och den
Saltghets Ordninq Han osi gifwit. Men lät
osi widare tanka pä deuna lydnansbeEaffenhet!Wär lesus hade Sin Hlmmelffe Faders i
Sm hjerta, som Han Sjelfi anförda ord,
genom Dawid,sager, och Han wisade lydna ej
allena inwartcs i hjertat,utan ock utwartes i
gärnlngarna, ja äfwen i Adana garningar som
hörde ttl den Ceremoniallffa Lagen,den Gud
Sjelf endast ät luda folket aifwit. Enligt
Herrans förordnande/ latHan Sig frambaras
l lernsalems tempel wid Sin Modcrslungfru
Marie Kyrkogäng/och enligt Guds befaUning
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tilluda Folket, instaldeHan Sig pä detTolftesrcr, af Gin jordiffa lefnad, i sannna lerusa»
leius Tc>up.el, til den offentellga Gudstjenstens
firande och begäende. Och huru bedrade Han
icke det Lewitlssa Presterffapet, sä länge det
enligt Guds insticktelse skulle hafwa beständi
Huru sagerHan, til cmnpel, at den svltelffn
nmnnen/ om hwilkcn talas i Matth. 8 Capitel/
och den Han gjorde helbregda? Jo: Hau säger
til honom: Se til, at du säger det for m»
gom; Man gack bart, och lät presten se
dlg: och offra den gafwo, söm Most budit
h.aswcr, til er wltnesbord sfwer dem.
Här wisar wär Saliqhets Höfdingc en under»
bar heder emot det Lewitissa Vresterffapet. I
Galnla Testamentets Ceremonialiffa Lag och
Kyrko-Ordning war bcfalt, at inqa andra an
Prestcr ffnlle undersöka om spitelffa. Nar nä»
gon as «Vuo blef hemsökt med denna förffracke<
liga siukdom,ffulle Presten döma houoin warn
oren> och nar nägon, genom Gnds hjelp war
bliswen ledig ifrän salnma siukdom,
läta sig beftgtigas af samme Prest, son: honom
tilförene lvr oren förklarat. Nar Presten nu
Hg at smittan war förswunnen, sä intogs den
friske i annat folks gemenffap, hwarifrän han
under siukdomen war utestängd. Och wid sä>
dant intagande,som ffedde med ätssilliga Cere-
monier,skulle nu den helbregda g)orda,til tack-
samhet ät Gud, och til et bewis af fin rening,
srambara ätstilliga osser, om hwilket alt om»

Mde-
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standeligen stär ffrifwtt i M05.8.13 och i4
Capitcl. Mätk nu, k. a. lesus warSjelf wär
ZfwcrstaPrest, hade Sjelf haft rattlghet at
förklara den spitclsta zuannen for ren,utan wi»
dare cercmonter,men Han gjorde det imet.ss
lange den Lewitlssa Gudstjensten warade,utcm
wilte hedra detta Presterskap, som en Guds
inrättning och ordning, tss behagelig tid. En
dylik bcfallning gaf Han afwett ät de Tio spi-
telffe man, demHan gjorde rena, och om hwil«
ka talas iLuce i7Capitel.

lag wil nu intet har tala derom,hurn wär
lesus hedrade Gamla Testamentets Sacramen»
ter, Omffarelsen och Päffalambet,i det Han
lat Sig Sjelf omffaras och ät Päffalambet
med Sinä Larjungar, ehmn i bor
allGudomsens fullhet lekamliga.Col.
Hwad följer nu af alt detta? Jo: wär Ie»sus har med Sitt sorhallande, afwen i denna
delen, gifwit osi en efterdömelse, at wi ffole
wandra i Hans fotspör. Skal wär lydna emot
Gud wara rattffaffens, sä ffal den wisa sig, ej
allena i hjertat, utan ocki den yttra lesnaden,
sä mycket mer, som wi bestä ej allena af siat
utan ock as kropp/ och tillita lefwe i et Borger.
ligt ochChristeltgtSamlMe,hwarest wissa nt«
wärtes Lagar och Ordningar böra i akt tagas,
om Samhallet ffal kunna hafwa beständ. "Fö«
"rer en god umgängelse iblandHednlngarna,pH
"det de som plaga förtala eder, säsom illgär.
"ntngsmän/ mcha se edra godg gärntNM, och

"prn
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"prisa Gud, när det i dagöljuset komnier. Wa<
"rer underdänige all niannistlig oroning, för
"HerransKul; ehwad det är Konunqenom sä»"so,n den Onversta,ellerßefaltlnngsmanerna,
"säsoln dc der sande aro af Honom, de onda til
"siraff, och de goda til pris. Tli fä ar Gnds
"wilje, at Imed goda garningar stolen igen»
"stopva munncn vä de galna och oförftäuliga
"mcmmffor. Säsom de frie/ och icke säsoin I
"hafMN denfribct til at ffyla ondskone med,
"utansäsomGudstjenare.
"emot bwar mau: älffer bröderna, frukter Gud,
"arcr Konungen. i Petr. 2: 12." ock följcmde.
Den som dcrföregenom trona soker upfpUa
alf hrvad befalr ar, säsom här säges, han ar
imet nögd dcrmcd, at han tilbcder Fadrenoch med arar Soncn samr upfrl-
les afdenHcliga Anda,nanillgen t sitt inra,
Utan han ock alt octta med den utwärtes
mänl,iffan, H nnicktt mera som tron uran
garmngar är

§.5. Dock,smedan mmTrosßekännelse
begäres, sä är den af foljande lnnehäll.

Undra ej, min k. O at jag begart af dig din
Tros bekännelse. Du wet,at du i dc förnamsta
yttra tingen, stsom i Kl)rko'Skrist>och Mtt'
wards gängen, i det mästa fkilidt dig ifränFör-samlingens gemenffap. Säjdm en Larare, or-
denteligen kallad ochförordnad, äliggcr det mig,
genom lesu Näd, waka sä öfwer din, som an,
dmmlnakara Ahörares,Själa-walfard. Nu

har
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bar jag haft full anledning af dttt Separatisti'
sta wäsende at domma, det du är lntagen af
wlllomenlngar, sont aldrig i ewighct kunnasorenas med en lefwande Tro; derföre är det
min dyra pligt och styldighct, at, i lesuNamn,
underrätta dig om den wagen du til Saligheten
wandrastal. Men denna uuderattelsen har ej
kunnat ffe sä omstandeligen, utan at ta af dig
din Tros bckännelse. Nu har jag fatt den,
och nu wil och bör jag underrätta dig. Mätte
detta ffe med wälsignclsc! Komhärwld ihog,
k. A. hwad Guds Ande sager: "Warer edra
"Lärare lydige och följer dem,tn de waka öfwer
"edraSjälar,säsom de der rakenffap göraffola;
"pä det de inäga göra det med frögd, och icke med
"suckan,ty det ar eder icke nyttigt.Hebr. 13:17.

Nu kommer sielfwa Tros dekannelsen. Den
börjas med dcssa ord: I Gud lefwer jag ge.
nom Chnstum, och hafwer sällffap med
Honom l ljuser,glftvandes mig bärtt är
Honom med sial och kropp. Detta läter
ganffa wackert, och tnckes wara i det närmaste
det samma som Apostelen Paulus om siq sager:
"Jag lefwer, dock icke nu jag, utan Cbristus
"lefwer i mig; ty der jag nu lefwer i köttet, det
"lefwer jag l Guds Sons tro, den mig alffat
"hafwer/ och glfwit Sig Sjelf ut för mig. Gal.
"2:2a". Men. min k.Ä lefwer du i Gud
genom Chrisium, och hafwer säUffap
med honom l ljuset, gifwandes dig bärtt
<ir med M och.kropp; hwarföre

2^p



16
gör dn dä intct säsom dtulesus gjordt/hwilken
pä det nogaste i akttagit afweu dcu utwartes
ordenteliqa Gudstjcnstcn? Twiugar intet Chri<
sti karlek dighärtil? Kan du intet fiima at du
i akttaqer blott ena hälftcn af dina
ffyldighetcr, och när du sä gör, kan detsagas
til digMnHerren fordou: jade til Församlin-
gensAnqel tSarois: Du hafwer namncr
«t du lefwer, och ast död. Uppenb.Bg: i.

F. 6. muuligen Gud, st.irker mig
med Sitr Ord och Anda, och naror mig
mcd Llfftns Brod och Rarlcks wasinde
i Sitr och Blod, och det au min
Communion, som jag samr mcd alla
trogna och helgon pä jorden och i himme»
len atnjutcr,ocl) fagnas atChristus i mig
boende, ar min Hcrrc. Har ar mycket at
tala om. Stärkcr Gud med Sitt Ord
och Anda, somHau ock wisserligen gör,hwai>
forc installer du dig dä sä sättcm,t Herrans
Hus ochTempel, der Prcdiko-Hmbetet, som
ar Andans Ambete, sorkunnar Ordeti Har
djefwulen gedt dig in at Herrans Ord nu iutet
rent och tlart predikas, sä träd fram och wisa
för hela werlden,uti bwilken delOrdet är för-
falffadt. Kom i lesu Namu, war uprikttg, ochsag dina twifwelsmäl, du ffal lä en förklaring,
fom kan tilfredsställa ditt samwere. Närev
Gud dig med Lifsens Bröd och Karleks
wasende i
M/ hwarföre ätnjmer du dä intetLlssensßrödIs.
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lesum i dm Heliga ochHögwärdigaNattwar'
den? Iftan dcnna Himmelffa Miiltiden bar
du ju warit bartta i ftcre ärs tid. Du säger
förmodcligcn, at du ätnjntcr din Fralfarc da.qe<
ligen,genom trona,pä et andcligt sätt> Ganffa
wal! det eua ffal göras och det andra intet un»
derlätas. Wet du intet at lesus Sjelf lnstik-
tat Nattwardcn, och anbcfalt den siunma af
osi at drnkas til Klandrar
du Hans inrattninq och anscr dm för miudre

Nekar duNattwardm wara et Hcligt
och Högwärdigt Sacrammt t "Wälsignclscns
"Kalk, deu wi wälsiqne, ar icke hau Christi
"Blods Det Brödet som wi bryte,
"ar icke det Christi Lekamms delagtlghct. i Cor.
"lo: 16." lag meuar at alla rält troqna ansse Nattwarden.'för eu af de aldrastörsta wäl»
gärningar som war walsignade Frätsare osi de-
wisat; ty har fä wi pä en qäncl alla SaligMs
häfwor/ och blifwe pä det, alranarmaste för-
enade mcd wär FnUsare,som möjellqt är t na»
denes tid. Derföre har ock deuua Dyra och
HimmeM Mältiden af alla ratt trogna och
Martt)rer,i alla tider,ej allmast blifwit anam-
mad, utan ganffa ofta drukad,ja i förföljclses
tider, dageligen. Härigenom hafwa de fätt en
fiidan styrka, at de med största frimodighet och
gladje emottagit de grymmaste marter och sielf.
wa döden. Umn denna Comtuunlou, tan du
aldrig, min e. A. hafwa den andeliga Commu-
Nlon med nägra trogna och helgou pä jorden,

B utan
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utau du bar en Communion mcd sielfkloka och
inbllska Christna, hwilkas andclighet, ar et fiut
satans bcdraqcrl/ soin söker ar kullkasta alt
lv.vad heligt är, ja, lefu Egua alrabcligastc in»
rattutugar. Snmmau är dcn, at om du bar
Coiumuuion mcdFralsarcu,pä et audcliqtsätt,
qcuom trona, sä wtl du ock uödwändigt hafwa
Coiumuuion med Hoaom pZ et Sacramcnter»
liqt sätt, hälst wär lesus fordrar detta af off,
nar wi hafwa tilfälle at bcgä detta Sakrameu«
tet. Och deu soul intct bcgär dcnua Communion
med de trogna pä jordeu/ ehmu hau ar tndeli-
gcn uuderrattad.om des höga wärde och nöd>
wandighet, hau blir ock wisserllgen utestangd
ifrän Helgoncus Commuuton i Hilumcleu.
Sjeltkloka, lelu ordumgs kullkastare/ kuuna
aldrlg fä rum i deu ordmugsfulla Hiuuuelen.
Men, torde du, miu k. A.wilja saaa: huru ffal
jaq kuuua aä til deu utwärtes Nattwarden,
när jaq ser sä mäuga säkra syudare installa sig
dcrwid? Paulus säger ju blaud aunat:"Om
"aägor wore som kallas eu broder, och aren
"bolare,en girtg, eu afguda dl)rkare,en ffanda«
"re, eu drmkare, eller en röfware/ med sadane
"ssoleu I icke ata. i Cor. 5:11". Jaa swarar:

wil meddessc ord warnadeCorinther,
och äfwen osi, at wt cj skole hafwa mucken för«
trolighet, i den mannistliga sammattlefnaden,
med allchauda grofwa och uppeubara syndare/
vä det man iutet mcitte dliförförd af dem til en
lika ogudaktighet och satcrhct. Och sannerligen



är dennn förMiOcten ganssa nödwandia, t,
sinmerhct för nnsidörjare lClirlstendomcn."Den
"som kommer wtd tjaro hcm besinltmrsig dcraf;
"den som gifwcr siZ i salffav med dem högfar.
"diga, ban larcr högfard. Syr. 13: l". Men
dcssc och dylika Skriftenes rnm/ böra aldelcs
inttt lampas ttl Nattwardens bcaäende mcd
odotfardiga och owardiga gaster, sasoin wore
dcn fördömelig för dc dotfardigc, och wardiga.
Ingeu som gär ttl Nattwarden, ställer sig wid
des anamlnande uppelchart ogudaktig, nt nian
kuude taga deras, utan alla ställa sig
i utwartes mZtto wackert och scdigt. Kärlcken
befaller osi at tro det de äro wardige gaster, sä
mycket mer,som de alle loftvatdattringiSkrif.
termälet,och man lntet wet,om ickc de lätit
HcrransAnda werka den saunua hos sig, Men
om man ock efterNattwardsgängen/marker
hos dem deras förra gamla synda wasendc,
bwaraf man kan stuta at de warit owärdige
Nattwards gäster, bwad fördömer det mig,som
warit en wärdig Nattwards gäst? Gud wa? c
lof, at jag lntet behöfwer swara för deras owar»
dighet, fast jag tilllka, och t salstap mcd dem,
warit t!l Nattwarden. "Hwar och en af eH,
"mäste göra Gudt rakenftap för sig siclf. Nom.
'^4:l2". Det heter lntet: Pröfwe lnännisran
dcm,hwilka tillika medhenne anamma Natt-
warden,utan det heter sa: "Pröfwe »nanniffan
"sig sielfwan, och atc sa as detßrödet,och dricke
"as den Kalken: Ty den owardeliga ater och

B 2 - dric.
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"dricker, han äter och dricker sig siclfwom do>
' lncn,icke ätffiljandesHerransLckamen., Cor.
"11:28/ 29". Hwad ffadde eller besmittade det
Icsn Larjnngar atlndas sörrappelsens barn,
i salffap med dcm, anamnwde Nattwardeni
Haf dU/ min k. Ä. i lesn Namn, trona, sä
ftadar det dig intet, mu du i salffap med de
ftäcrastc syudarc ffulle wara en gäst wid detta
Hinunelsta Mdedordet! Och är du ratt tro«
aci', sä har du intet tid, at sa luycket se pä mi»
dra som fast mera pä dig sielf. la,/dä tycker du
sarmcrligeu, at du sielf är den usiaste och elän»
digaste af alla, et uadehion/ som ej är wärdt
de mlnstll smulor iftän dm Herras dord. Gud
qifwe dig den rätta andeliga fattigdomen, sä

du dig smmerligen intet för god at bälla
NlNtward med andrä eländiga snndare! Tänk,
Icsus at och drack mcd dcm.

F. 7. Min ande, cller min grund och
sa?nwetc, ar predlkostolcn. Är samwetet
uttct förslWt, sa pn'dlkar det sannerligen ratt
waldelM. Men jag meaar, at Herrans röst
iftanPredikostolen i Herrans Hus och Tempcl,
lwr au högre ffattas,ti) det ordet som härifrän
förkunnas, är "wära fötters lnctta, och et ljus
"pa wära wägar. Psalm. 119:105". Den som
deana lyckran och oetta ljuset efterfoljer, han
famlar intet i mörkret; nien samwetet ran osta
wara fclagtigt. Det mäste lata sig laras af
Herrans Ord, om det ej ffal fela och snafwa i»
ftän Llssens wäg. Om Predikostolen t wära

EwW'



Ewanqcliffa Kyrkor, km: man, lofwadt ware
IcsnNamn,sasta: "Harlig ting warda i dig
"predikade, du Guds stad. Scla. lag wil prc-
"dika lata förMhab at de mig km?,
"na stola: si,dePhlltftecr ochTnrer,samt ilicd
"de Ethioper warda der födde. Man ffal i Zlon
"saga at ailehnndn Folk dcrinne födt wardcr:
"och atHan,denHögste bngger honoln. Hcrrcn
"stal predika läta l allebanda tunqonläl, lit ock

af dcin der stola födde warda. Sela.
"Psalm. 8?: 3 -6". Fär man ei altid se nntt<ni
af dc ord som hörasfran Predikostolen, säar
och förblifwer dock alttd "Guds Ord lcfwande
"ochkraftigt, och ffarplirc an nägot
"sward: och gär issenom,tll des det atffiljer M
"och anda, och marg och bcn, och ar en doinare
"öfwcr tankar och bjcrtans upsät.Hebr.4: l2".
Gnd late osi och wära cftereomnlande,tll werl-
denes anda, fa liöra Ordct lfran Predikostolcn i
Kyrkan. TagesOrdct härifrän bärt, sä gär det
mer an illa mcd fmuwctet,den inra predikostolen.
Mitt horande hjorra och minä öpliadc
sililiell aro ahorarcna. deill wara ädo-
rare äfwen dä nar Ordet förwnnas ifränPre-
dlkostoleniHcrranshelgadeHus. Gör dudetta,
sci kan dn bltfwa salig. aro de som hö<
"ra Guds Ord och gömma det. Luc. 11: 28".
Eller tnckcr du at dn är dig sielf en god Prclt
nog,utan at behöfwa raknas bland ähörarc i
Kyrkan i Marker du intet an ditt andeliga höss»
.mod? Wet du intet hwad lesus sager om Si-
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na LärjunM'/ och alla andra Gina trogna tje<
nare,Predikanter ochLarare, an i dag,och mtil
wcrldenes Hau sager: "Hwilken eder
"l>örcr, han hörcrMg, och dcn eder förattar,
"lian förattar Honolli sonl Miss sandt hafwer.
"Luc. lo: 16". Huru menar du, k. Ä. delta
ffal til ssut bekomina dissi Glcr, är du föriner
an KonungDawtd, hwllkcn sagcr:"Et deder
"jag Henanom, det hade jag garna; at jag
'iHerrans Husblifwa mä i alla mlna lifsda'
"gar,ttl atffäda dcn fföua Herrans Gudstjcnst,
"och besöka Hans Telupel.Psalm. 27:4", Be-
sinna dtg/l lesuNamn, snart! Neta tutct den
Nättsärdige Guden at läta den tiden komma,
om hwilken Amos Prophetcn talar: "Si, ti«
"den kommer, sager Herren, Herren, at jag
"stalsäuda en hungcr i landet, tcke en hunger
"efter bröd, eller torst efter wattcn, utan efter
"at höra Herrans Ord, sä at de ffola löpa onv
"kring hit och dlt, ifrä det ena hafwet til det
"andra, ifrä norr och til öster, til at söka Her«
"rans Ord, och ffola dock icke finnat. Amos 8:
" 11,12". Derföre "wandrer medanlhafwen
"ljuset, at mörkret begriper edec icke; hwilken
"som wandrar i mörkret, hcm wet icke hwari
"han M. Medan I hafwen Ljuset, tror pä
"Ljuset, at I mä blifwa Lmscns darn.loh.l2:
"säsom solulige för sed haswa; utan förmcmer
"eder inbördes/och det des me?, at I sen hum
"dagcn nalkas. Tv om wisielfwiljandesyndom,

' se»



"sedän wi förstätt hafwe sanninqen, dä stär ofi
"mtet osscr igen för synderna: utan en förssrac'
"kclig domsens förbidclse, och eldsens nit, som
"motställdlN-ena förtära ffal. Hl) som brnter
"Mosi han mäste dö utan darumertlOet,
"efter tu eller trn wittne: Hmu lurcket större
"näpst, mcnen I, lörtjemn- dcn, som Gnds Son
"förtralnpar, och Testamc:nscnsßlod säsom 0'
''rent aktar, genonl hwjlkct helqad ar/ och
"sorsnädcr And^.? Hcbr. io: 25 - 29.

F, 8. Bibclenär^ug-postilla. Detta
är ganska qodt, min k. A. menförstärdu ock
bwad du las Är duwäl öswad i

du utwalda Cbristeltqa
Bchcl-Förklarmssar? Du säger: Guds Ande
uplyser mig. Han uplyscr, ,ncn c< sä mycket 0.
medelb.n-liqcn som ftist mer medeldarligen. At
du cj förstär dm Bibel, det borde du sinua der.
af, at du och dina gelikm- gör sä däraktiga för»
klaringar öfwer ganssa luangaßibliffaspräk,
twart emot Andans lnening, och alta högt np-
llista Guds Måns förklaringar. Har ätcr et
förssrackeligt prof af andcltgt hogmod, at du
ger dig til cn Bibel och at Gud nu
genoin diq, och andra dylika, wil uvlvsa werl»
den,sombartilsfamlat l morkret. Hwad orim»
lighet! försmädclsc emot Guds Näd, otacklam»
het emot de vpperste lesu tjenare, hwilka an>
wandt siälcns och ttopsms til de wal«
flgnade Bibel- förklariast.ir, dcm wi i wärFör»
samllng agc. Kare, las i Bibeln, under bön til
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Gud om Andans uplysuing, och det du ej fär
eller kan begripa, lemua det utan din förklariug,
och lat dem förklara, soin af Gud och dcnChri.
stcligaOfwerhetcu,dertil kalladc och förorduadearo. Sök ei uplysmug hos dcm soin inga La»
rare äro. Gör du häremot, sii blir ditt inörker
dig et rattmätigt Kraff, för dct du de ordcnttlt.
ga Larare Gör sä i audcliga mal,som
du gör i lekaltNiga. Mr du wil hafwa ät dig
et par goda ffor, sä gär du ju halst til eu Ma-
stare i ffomakare'ämdetet,och ej til enlargoste,
aldramiust gär du i siidant fail til cu ffraddare
etter smed, som iutet har at besatta sig med ffo-
lnakeri. Wil du hafwa den ratta Bibel-för.
klaringen, sä gä. nast trogen böu til Gud, til
ordenteliga Larare, hwilka wedcrbörligcu pröf.
wade och förordnade aro, och latbli alla winkel»
predikanter, af hwad uainn de halst wara mä.
Om du au med alt detta, ej ffulle fä all den
uplnsutug soin du östuudar, ss ar du dock o»
straffelig inför Gud, ty du har nyttjat de me»
del Hau dig glfwit. Meu war försäkrad,at du,
geuom Icsu uäd,fär ss mycken uplysning, som
til Saligheteus erhällaude nödig ar. Heinlig'
hcters uppeubarelse fär och bör lämnas til det
tilkommaude lifwet. "Prestens läppar ffola be>
"wara lärona, at man mä besräga Lagen af
"Hans niuu: ty han ar enHerrausZebaothsÄn»
"gcl. Malach. 2:7. Der ffal lnan hälla o*j före,
"at wi äre Chrlsti yenare och ssassare til Guds
"hemlighet. 1 Cor. 4:1. Wi äre sandningebod

"iChri-
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"i Christi stad,ty Gud sörnuinar genom oss'. 2
Cor. 5: 20.

§.9. När Christus och uppcn.
barar Slg i nng/ da är der morgon. For.
döljer sa dllfwer det afton.
Härwid l)ör nuni noga pröfwa oin det ar
Ch,ristns som innelnser och uppcnbararSig,el-
ler blott et falskt stcn, et irrdlosi af djefwulens
wcrkan. Mitt i den mörkaste natt kan man
drömma om en ljnsmorgon, och undcr egncl
samt djefwulens tnbillmngar kan mcm tro at
det ar Chriftus foln iunelyser och uppenbarar
sig. Gör lnan Christi garningar, i alt hwad
Han besalt och förordnat hafwer, dels sielf o«
medclbarligcn/dels ock genom SinTjciuire den
Chnfteliga sä ar Christns wärt
ljus och wZr uplysning; men wlker man iftäll
Frälsinens förestrtft i Sitt Ord,dä heter det
under alt inbittat ljns, om sädana, Apo>
stelen sager om Hedningarna: ~hwilkas
..ständ förmörkadt ar, och de bortkomne M
..det lif, som afGudi ar, genom den fäwitsko„som i dem är, och genom deras hjertas dlind.
..het. Ephes. 4:'8". Pröfwa noga, k. Ä. dia
lcfnad och wandel,dels som Cbristen, dels ocksasom Medborgare i det Christeliga och Bor-
gerliga Samhallet! "Hwar nu nägor ar t
"Christo, sä ar han et nytt kreatnr; det gam«
"la ar förgänget: si, all ting aro ny worden.
2 Cor. 5:17.Nar Christus fär ro i mig, och
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ker mig ti! bon, lof, och mera hwari Gnd
llkasoni hwilar, da fnmer jag
Sabbath, Gon > och Boncdagar. Min
andr, sial och kropp är Tempel.
Tycter du dä lcke Miika rätt mrcket om de
yttra Sabbathers, Sön . och Bönedagars fi.
rande ocl)begäende/i de tll den allmaunaGnds'
tjensteu och imvigda Tempcli Du har
ju ätminstone <I lnncket warit l Tcmplct at du
sedt och hördt hwad öfningar man dcrsiWsatt
sig medi Lag och Ewangclium bafwa dcrblif>
wit prcdikade/ och de Heliga Sacramcnterna
utdelte och anaunuadc. Hela mcnighetcn liar
bedt och lofwat Gud. Har detta ej rördt ditt
hjerta, sä lnäste jag tilstä at du ar för mycket
kanelolös. Konnng Dawid i siu tid, bade alle-
nastGainlaTcstainentcts ficmrliga Gudstjenst,
clllenast ffuggcm, dä wi hafwe sielfwa kroppen
och warelstl,/ och han blcf sä bctageu deraf, at
hau sade: "Huru lustige aro Dine boningar,
"HerrcZkbaoth! min sial länqtar och trangtar
"ester Herran s qardar. Mu kropp och M
''frögda sig utt lesroandcsGudi. Tv foglen haf-
" wcr sunnit et hus, och swalan sit bo, der de sinä
«°ungar lägga,namllga Ditt Altarc Herre Ze-
"baoth, min Konung och min Gud< Sallqe

de som i Dino buse bo, de lofwa Dig til
''ewtg tid. Sela. En dag uti dine gärdar är
" bättre an eljest tusende. lag wil häldre wack'
"ta dörena utt minsGuds buse,än länge bo
"utl dc ogudaktigas hyddom,Ps 84: 2' 5,'1.

Och



Och huru säger den itorePropbeteu Esani? "U>
"tt pttersta tider ffal dct bergct dcr Herrnus
"Hus ar/ tilredt warda, högre all berg, ech
"öfwer all bera warda; och alle Hcd»
" ningar ssola löpa dertil, och lnyckct folk gä dit
''»xv säqa: Kommer,och läter osi gä up päHer»
"rans dcrg, til JacobsGuds Hus, at Hau lä«
"rer ofjSlna wa.gar,och wi waudrompäHaus
" stigar. El. Hr dm ande, sial ochkropp Guds tempel/ sä mäste du ock nod»
wäudlgt halla i heder och ara, de tempel, hwll-
ka lned handcr upbygde aro, i hwilka Gud pä
et sä besynncrligt satt ar närwarande »ncd Sin
näd och walsignelse. Gud saqer Sjclf: <'P3"hwad rumlagstiktarMmsNamus äminnel-
"se, der wil laq tomma til dig och walsiana
" dig. 2 Mosb. 20:24". Wil du iutct bafwa
deuua Guds narwarelse och walsignelse/' Be«
höfwer du den intetä

§. io. Nya fodelstn äfwan efter ar dop»
sienen. Hwad är det för en utlätelsc: dc»P<
sieneni Nu blir du nastan obegnplig. För-
stär du,med dopstenen,den säkalladeDöpclse
Funten, hwilkcn pä nägra statten ar afsten,
och pä hwilkcn Döpelft.Watnet plar fattas i
wäraKvrkor,dä detw heligaSacramentet för<
rättas, dä kan jaa. fä nägot begrep om din tau.
ka. Du lärer säledes härmed wtlja sä myckct
saqa,at din nya fodelse, den du satter warbe
Wpä,ar ingcn annan, an den som fferäfwan
efter, utan nägra utwärtcs ting/ Man watten
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vä Döpclse-Funten, cller som du kallar deu:
döpclst sicv!'ll. Är dctta din tanka, sä bekla-
gar jag af M hjerta din förstrackcliga blindhet
och otnnnighet, aygäende Döpelstas hcligaSa»
crament , at du intet crkanacr för fanning, hwad
Icsus siigcr til Nicodemus:" Sannerliga, san-
"nerliga sagerlag dig: Man en wardcr född af
"Wattcn ock Audlnionl/ kan ban icke ingä i
" Guds
med ej wilja pä uäqot satt förringa Döpelseas
heliga Sacrament, sä wll jag dockrada och för«
mana dig/ at ej bruka nagra sädana talesatt,
hwilka kunna gifwa anledning tll uägon förkle«
nande tanka, öm de Heligafte ting. "Wewerl»
"deua för förargelse stul: w förargclse mäste
"jukomma,di)ck we de männistö, genom hwil>
"ka förargelse kommcr". Matth. r«: 7.

F. 1,. Mma ässodelar aro Chrisit sat»
tigas Hwad angär detta din
iara geltalt, oin vwilkeli du säger dig tala i din
Tros bekannclse? Du blandar ju uu det yttra
tilsamman med det - Wäl! Jag är mnc»
ket nögd derlued, at du ock lefwer til deu uttra
manniskan. Sä gör cck jag, tillika med alla
audra hwilka än trainpa jordtorftvnu. Hela
ditt nttta lcfwerne bestär nu i walgörande emot
Christi fattiga. Huru jag gör godt eluot dem,

nng intet at täla om. Sä mycket
bör jag dock säga, at jag bar ingen tlng at stry.
ta af; likwal bjudcr jag til, geaom Guds näd,
at i akttagg GuosAndas sörlnanmg: "Medan
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"lvi Ml tid hafwe,lätosigoragodt emothwar
''man; imn alralttast emot dem, sonl wäre

nro l trone, Gal. 6: io. Om dln
"owandungrar,sä glfhonoln mut; törstar han
"sä gif honoul dricw. När du del qör, sä för»
" samlar du glödande kol pä Hans huswnd. Lät
''dig Me öswerwunnen warda af det onda,u-
"tan öfwcrwinn det onda med det goda.Rom.
" 12: 20, 21.

§. 12. Nar Guds kärlck fär dewärka?
sig i mlg,sä at sag orwmiglt och mcd lust
glfwcr nng bärt til at lpda Honom och
gagna min nasta, sl det ar wltt osscr ochGudslzellsi. Kare, qör det i alla diua dagar!
Lät Guds kärlek wärka i digM du lyderGud,
och gaqnardin nasta, sä gör du altid en deha»
gclig Gudstjenst. Gudstjenst allmänncltgen,
när dcn hälles i Knrkan, Gudstjenst hcmma,
enffildt, hwar du hälst wtstas och wandrar.
Och ffulle du märkä hos dig nägon olust härtil,
förorsakad af dina andeligaliender, satan, werl«
dcn och det inncdoendc förderfwet/ sä fiy strart
med trogen bön til Icsus, och bed Hollon: om
kraft til den andeliga kampen och stridcn,sä ffat
du,genomHans biständ,en harlig stger wlnna.
Oaktadt alla haftiqa anfall af dina fiender,gör
du dock dä dina osser och din Gudstjenst, sä en>
stildt som allmänneligen,medHerrans försam»
ling; hwarom redan i det förcgäende sä myctet
talt ar.

Dä Chnsii Lif, Hans ydmjukher och
kär«
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karliga sinne wunnit i Mig sin gastatt, «vardeit
det I»l för niig. Ni> »uistc sä^a, fl A- at det börjcir uä
b!i nog mirlt för d,g i di:ia iitl>lttlser Uti di» Tlos bekännelst.
Iu mera det Ilder lil stut dctived, fär liian si, af hwilkeu anda<
drift den samma at upsatt. I ben försia lui-Högtid<« wat
Cbrtillls i <3m spädastc Barndom, och nylinen född 11l ttNlden.
Eedcrmera fick Hau S>» stadM gcstalt Hade lesus ej lätit
oh sira fiera Hö>;t>der än blott lul «högtidcn, ja wore »vi äll
lindebarn i w>ir Christcndom.

ttlir jag för Christi skul, fär med Honow föraktas>
srestas, halaa, och nagot lida> in < och l>tlvärtes> da är
det och j i synnerhet
„är all l,t och inwärtes tröst drages undan, och jag i
Guds fördalda kraft, dock utwal,er Gud för min Gud,
och mltt enda noda. När thrisii segtande Rraft 06)
Lis derpa frambrytes, sa blifwer päff, Ucdelas Andans
ljlis och gäfwor, sa hallev jag min pingcs>Högtid. Du
t»l«r altför wackett, just somien Ängel, dock, jaa fra<
yar dlg: HwariftäN hnr du fatt anlebning, at i din M fica
dessa »mtalta Higtider? Har A»dcn omedelbarliaen aedt dig m
delta, eller har du fatt anlcdning dettil af de Hogtioer som ali/
niänneligen sitas i wara Chrisieliaa Församlingar? Ulan tlvif-
nel maiie du medgifwa, «t du ej en nänq kunnat drömma om
«n andclig lul'Högtid, Fasila.,, Dymmciwecka, Past »eller
Pinges-Högtlv, sa ftamt d» ej warit ntininllone nngon tid e«
medl»m i de» utwärtes Fölsamlingen, der deHa hög»
t,d?l, dagar och wecksr, ölliqcn siras, och Hcrrans lesn o»)
törwärfwode sisitcr, i och Ordet förkunnas, och lilasom for ögonen mälai. Du är sälcdei myckct sty-ldig at wära
Atwärtti Högcider, den» du dock, pä et Gud försmädettgt sält,
wägar ringa akta, och med swartasic färgor asmäla> hwilket
du tydeliaen gör/ da tm i din 3r»s bekännclse, «< stäms at
laga til slut:

Rdtteligal,: Jag fägna, intet st Letemottlev och sklig'
yewerk, eller dagawal och omskifter i en fördcrfwad
kyrka och naturen, utan hwad ändring Guds werkan i
Mig ästadt-'ommer,den är hugnetig, och derpa aktar jag,
förwäntandes en ga»g roarda lös ft2n alt egenhet, och
lhinna i Ouds rolighet, at fira en siadigwarande hwilo<
Vag. Du lät ditt rgit wcrk bestZ, at Gud S)els i dig

mä!
När ComplimMter och teremonier uphöra, d 3 «p»

, »är
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g3r trs, redelighet och ftnnixg, och när folen framträ»
der i sin niagt, da förswixner ali rraftlöst natt » ljus»
och maoefflm. Amen!
I lesi» jag finner mitt bo, h«s och näste;
Mitt urspi.l«iq> mitt ceniruni och trpgga sotfaste;
i77itt 2Utar, Dop, , prcsc, och Lrmpel,
Nliec L.jlw, L.if och Rrast, ftnn Guds Heligheco stänipel.

?ack, k, Ä. soin uppenhiertig til sll!!, fasl med ei»
< Mycktc swatt siäl. Nnlin har ,11,, naaot hopp om din radonina.

Gud läc? mitt h«pp ej sila! Du fägnas intct ät «scrcmo»
nier. Huqst bcklcgeliqt, at du tror dig rcdan i anda-
nom, äldcles stild iftän troppcn, fcst du werketigen un b»r <

köttet, och burde hafwa söta sisom af mat och
ft ock af a!!ä Ccreninnier, hwilla oh til en rattstaffens

Gllds fyrkan UoMNNtra. OkugFcwerk l)«r du ock ingen
smak uti; mm ursagt» Mig, at jag och alla Icfti Winner
fägne oh öfwcr stnggan, N«r kroppen och sielfwa warclsen der»
med at förcnad. Dagawal är ej eller dig bchagrtigt; ly
du wil bcklageligen Kfwa som et ostaliyt kreatur, alia dagar
iita, ut.'.n a!l ordnnq, Mcn hwad förslär du me>
om>kifter ie» forderfwad kxrka och natureil Gag rent
ut dm tanka, »ttan at stutta.för nagot str«ff! Forsia du der<
med den Chrittcliga L«ran,soM i wäka fyrfoc flcdikns, och de
Heliaa och Hugwardiga Gacrameutcr, som der utdelas och «>

M>nm«s, säsaga t,l dig, och til nila med dig lika siinade, sasom den Wä»
scndtcliga Ganmngen, Icsus, war walsianade Fralsare, ,aoe
til de Skriftlärda och Phanseer, bland lutza - solket: I äre«
af >en fadrei» djefwulen, och edev sadeve begär wiljen I
estcrfölja: han hafwer waric en mandrapare af begyn,

,»»elst», och bles icke standande i sanningene,
ge„ är icke i honom: när han talar lögnena, talar han
af sit eget,ty han är lögnartlg, och des fader. Ioh.8144»Försmad du wär Ewangelissa iära och Gudktjcnsi, >ä myckct
du behgqar, war Herre lesus h«e dock uppä dett« Halle»
berget bpgdt Sin , och hetwetes portar stol»
!le warda henne öfwermägtige. Matth l 6: iz. Har dll
imet lljnrdt et förbund med dode» och fö:wctat dig med helwe»
tet, sä lit Guds ANda gora dig löi fta» ali eaenhct, egen
inlllllad helighet och däraktia andelighct, som ej fan förenai
Med fölnnfti'ga warelser, bestaeno? af tivanne wasendteliqa de»-
l«r, siäl och tropp, pä dcl närmaste förel!<»d» m»d hwarannaii,

bven»



Socnde i en synlitz wcrld, i ct Christeliqt och Vorgcrligt Sam»
hälle, der Ordmnacui Oud, «t-och inw,Utts ordning haswa
wil! Nar dina sa kailadc Cl'mplllnc»terj cller som wi mcd ratta
kalla dcm: Ceremomer, uphöra, da tror du siackare, at tro,
>rcdel!qhtt och sanning uvgar; men jag, och hwar och en uplyst
Christcn, tror dct som ar twurt cmot, at da förswinner ali tro,
«cdelighet och sanning, och hcla wcrldcn rakar i dcn siörsia
»illerwalla, utan alt sundt begreo om Gud, och de dyra Ne»
dcl Han lii Salighctens erhallande sä nadigt som allwist otz aif»
lvit, hafwer. Gensm detza yttra walsignade Medcl,sramträ?cr
Ie su s NaMrtzighetcns Soi i Gin magt och re>?erar <M och
tropp. Dä förswinncr all otros och fakunni>)hcts mörker«läran
»ch lefwcrnct: men aldrig i cwighet pa uägot «nnat satt. Dm
siut>wers fär dcn nyttj«,som finner smak i mystistä utlatelscr,
dem hwarkcn han sielf begripcr, ellcr näaon anna» kan,
ötminsione ej utan niycket twnmma förklaringar.
eufaldigt och tydcliaen tzetza minä anmarkninaar, >md följande
Böncsuckan: Högstlofwade TreEnige Gud, Gud Fadcr,Gul»
och Hclige Andc! lagg, för Ie su Blodina Msonina stul, til
delta som här anmärkt ar, Äin Hellga Wälsianelsc! Lat delta
V«ra siedt til Ditt GuddonMga Namns ära, til de trogn«< och
renlärigas siadfästclse i lro och äll in < och «twartes Gudaktiahct,
ochhalst til näaon enda arm wilseftrande jyndarci upwäckc!selil
cn sann och ssyndjam bätttinq och omwandclse! Herre, Du wct,
eHHiefwnlen ar aloria farliqare, a» da, näe ha» far förffapa sig
ienljuscns anael. Oona da, Mildastc Förbarmare, otz vaonen,
at räft kuina se dcn «rae ficxdcns ffcnsaara wasendc! Dn aör ock
kvisserliaen tzctta,när wi Dia in-?ch ulwartes ljene,eftcrDinE'
gen förestrist i Ditt Ord, och Dig » ödmjukhet och tr,, deron,
lrögtt bedje!

Herre war Gud, hor min och hela den ratt trogna och
lenlllrtgn Församlingeiis bön, i war Kmko-Psalm?

De stalta andar »id, son, strafwa fasi m«d allan id,
At fsra n»tt pä banen an,Förfalsta saDmLära sann, De«
sak Hr Dm, o Icsu mild, Dcn ära kommer ock Diq til: För<
dcnssul pä dens iida sis, Oom Dttt Ori» bär fö'swara ma!
Ditt Ord är , war nud och sorg, War säkra tröst och fts-.
horq, Dcrwid l>chalt Din Kyrfa rcn, Och ?ria
«It mehu! Glf at Ditt Ord otz lyscr sa, At wi l morkrct
«ntct gä; Men genym dcnna iammerdal, Ms w«ndr» t>l Di»;
Himmels Sai!
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