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M3ort thet, at jag af ttag«tt tmg stulle be-
romma mig, ntan af wars HHrms lIAsn Chrisii Zenom hwllken werl-

dm äp mg wrssfast, och M werldene. Med
K märkeliga ord tiltalar jag Eder, mine älffelige wäw
ner, som har nu stän in för HErxans Ansitte, för
at inwigas til det Hel. Predtto - Ambetet. Bortthet, at jag af nagcn tlng stulle bersmma
wter det, umn af Wgw liLsu Chnjci
Rorff, genom hwtlken werldm är mm
och lag ilverldene.

Orden äro dm Hel. och högluplyste Apostelens
Pauli emot. sidsta flutet af flt sandebref til de Ga«
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later,'hwilka genom nKzra ffaDeliga afwagar och ir-
ringar af de siadgar, och t synaerhet Om»
starelseu, lätit sörföm sig iftän sit yppersta ögnanmr-
ke, lEsum Cbristnm, och, Hans dyra försomngs
Näd och Rattsu-dighet. O! I oforst.mdige Ga-
later, ho dafwer kznft Mder, -ar I icke stullen
lyda. janningenei hwiisonl 'IIAus CiA'ijws for
ögonei» m.;iad u?ar, och nn är rorffäst ldland

lyda orden uti.Epistclens 3 Cap. 1. v.
Mcn sä satter han sig ock har tillika emot de

falssa Larare i fynnerhct, som icke af en rättffassens
nit för sin HERva och Mastare, eller efter Christi
rega och rattesiwre, utan as andra ovena afstgter,
egen winning och bätnad, eget tycke och veaMmkig-
het, blott för at nndgä förfoljelse och all olagenhet,
samt at njuta werldenes wanstap, sig til godo, m-
rattade sin lära och lefwerne efter det masm och
hetydeligaste folkets smak pä den tideu,,, och, för at ö-
ka sit anhang, PZ et förförande och smMande satt
drogo sinä medchristna in med sig nti likstalllghet
med werlden, nti Mtstig frihet, samt uti <ökande ef.
ter menniffjo pris och wälbehag. Bort thet/ sagcr
Apostelen fordenskull, at jag af nagon ting Jul-K beromma mig, utan af rvars HlLßras IH-su Christi Rorff, ge,iom hwilken nr
mig kor,fast> och zag werldene. Han satter
naml. har stns HERms lEsu Christi Korsi e°
mot alt flikt MtichristM upförande, och gifwer
därmed tilkanna, huru litet han för egen person
aktade werldenes ros och Mnssap, med alla desi
lysande förmäner och harligheter af ahra och anseen»
de, rikedom och goda dagar, emot den öfwerswin,le-.
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liga sins HCRras lEsu Christi kunssap och känne.
döm, uti hwarsKorMstelse och FörsoningS död han
sunnit fin mtta fristad, ja sin yppersta ssatt och kro«
na, bwarmed och hwaruti han Wille bäde lefwa och
dö; fä at ock det i sig sielft föratteliga och försmade-llga korsiet, par de infamaste misigarningsman til lif>
wet afstraff.ides uppä, just tjente honom til sin Ehri«
stendoms ratta charactere och akta stämpel, dä lik<
lval det samma uti bela sin widd och bemartelse ftlaldeles war fflldt isrän werldenes köttjliga smak, na°
turliga begrep, och ali mennistlig jordist eftertanka>
at pesi betannclse och predikande ej annat uti hennes
förblindade son war at anse före, an idel grillfange»
ri, de högdragne och jordiff sinnade ludar uaml. til
en fsmrgelse, och de högwisa Greker til en galen»
stap i: 23.

. Sädant alt utmärker altsH hos Apostelen en
Kelt ammn insigt, och en helt annan sinncs ställning>
än denne werldenes. En insigt, som ej af naturliga
trafter tilwärfwad wac, eller, pä kött och blod fal»
ler, utan den som af den Himmelffe Fadren genom
den Hel. Anoa hos de lodartige Mrkad warder; en
insigt, som i kraft haraf böjer mennissans hjerta>
at under saknad af det enoa nödwandiga ödmjura sig
för sin GUT>, och säsom en torr jsrd begärigt e«
mottaga Himmelens watn; en sinnes stalning, som
under alt detta höjer sig up öfwer alt det jordiffn
och förgängeliga, och af ratta gladje daröfwer, ab
han den ena kosteliga pärlan, lEsn Nsd
och Rattfardighet uti desi korsisastelse och död sunnit
hafwer, gär bort och saljer alt det Kan ager, det ar,
försakar alt ting jamte med sig fiels, och blir sinFrWre följattig och lpdig.
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, Vä bltfwer dä wisierliga werldm
fast, thet ar, han mlser werlden sässm en död krspp
M korsiet, d.n hau föga aktar eller lHter sig röra aftmen.ock dareinot bltfwer kochsM werldene, th«kt
Hr, han blifwer henne en föraktad lampa, ja et mäl
hwilko elnotsagt warder, och mot hwilket werwen
stn magt och ljst wänder. Ty det ar ej nog där»
med, at han inwärtes hos sig sielf fär erfara wäw
of sit eget kött och blod, thet han likwal säfsm en
Christi tjenare dageligen samt »led lufmr och begä»
relser korMster; hun har an darutöftver nttvartes
ifrän at ntstä werldenes lock och trug, förföljelser
och ftrsmadelser, oem hon sä osörstämt, som MWoch ilpadigt, wet at tllffmwa Christi wauner, tcke
mindre an honom sielf under sit wistande har pK
den, för sanuingenes och rattwisans Eull. Hun
kan säledes ej undß, at i sit mstt blifws delaktig
af sin HERras lEsu Christi Korsi: ty larjunZm
ar icke for mer an Hans majtare; och hrvilkm somicke tnger sit korsi p,; sig och soljer mig, han är mig
icZe tvärd, sager Fralftren, Matth. iv: 38. Menösiwer alt detta berommer sig nn llkwäl en lEsuChristi tjenare med Apostelen uti hoppet, wal we«
tande, at deras lön stal blifwa stor i Himmeten,som med tolamod nti goda garningar fara efter e-
wumerligit lif; hwarest afweil i synnerhct Lärarsna
skola lysa sasom Himmelens ffjen, och the som mä«-
ga underwisa til rättfärdighet, säsom Stjernor i ewig-
het. Dan. 12: 3.

Nu, mins Melige Wänner, osi möta.ej Wq
ihinder och afwagar isrän det ratta huftvudl!islct, sH-GiMer; ij Heller imsattas wi pä de n sidan
' , af



nfuägsn fW lärdozn sch falffa lärare. Ty se Levitista
ludiffe smdgar, tillin ,ned sielfwa omstarelstll, ssm
dem och bctrpkte, sit at de dätöswer simrtaldetes förlorat CHMum, och fattit ifrän Nadeue,
ars hos es langst förut fs Meles asffaffade, at ock
den sielftloka och gudlösa werlden under et sädantstjen wal wille an darutöfwer sorkasta simrt sagt
sielfwa det Morallffa, och sit köttfliga sinne til be-hag förwandla afwen det samma M idel swagsinte
stadgar och werdfliga Ceremonier. Men det aifwasannu darutMer sH mänga andra afwagar, ssm pL
lika, om icke stadellgare, satt sora menmffan ifranhuftvudmälet in uti sördärfwet och pH sörtappelsens
wag, lika som den ratta strZten altto ar och blir densamma, men af- och oandeligeu sti!jat'«
ttga. Men sä likwal an för tiden, och i den-ua den Christna Kyrkans period, desi ffadeliga af»wäM hopetals äfwcn stämnm darnti in med de för--rs, ar genom en marligare och beqwälnligare wag
til Himmeten, förwara och draga menniffan ftänkorsiet. Darhan syftar det högdragne och sig sielftlamuade förnuftets tötstiga anstag och ingiswelser,
hwarmed thet sig uphafwer emot GM)s och IEMChristi nti Skriften uppenbarade kunffap. Dithanleder, sä wäl den Gudlösa hopenS förnekande af IDsu Christi Försonmgs Död, och hela Korsiens hem.lighet til stn kmft och warkan; ftm afwen den lös.attigq laran, som banar wagen til köttflig frihet ochsaserhet, tbcrmed den synbige menniMnhyend? under armnrne, och söfwande henne in utiftndaMnen, lils bon äuteligen utan at weta derafMit upwaknar i ewigheten. Slike Larare, de mäaean wara aldrig sH wäl och högt ansedde, aro nn de
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iamme, som med de falffe Apostlar inratta fin läro«
bygnad och hela stn walwel utt llkftaMhet med werl»
Vsn, och för at behaga menniffom, eller efter Apo«
stelens talesatt, at täckas efter Mtet, ionderrifwa
trsnes och all förtröstuns, all Guosfruktans och goo
erdnings grundwalar; om hwilka han fördenffull
Hrätande Phil. 3. betygar, at de n?andm fiender til
Christi Korff, vwilkas ände nr ssrtapvelse, och de-
ms buk dems Gud, de där akta hwao jordene til»
Hsrer. Korsiens wag blifwer dem M obanao wag,
och pK idel wsor wilja de har i tiden uti allebanda
köttsens maklighet, lustbarhet, egensinmghet och be-
GMmltghet, wandra til det Hilnmelsta Mderneslandet.

Men bort thet, bör thet hos hwar en redclig
lEfu Christi tjenare emot alla siika Mtsens iugisi
welstr och ansatser med Apostelen Heta; bort thet,
eiler ware thet sierran iftän mig, at fag as nägon
tmZ stnZle berömma mig, ntatt
ras Lhrizii Mrss, genom hnulken werb
den är ,m'Z WrMst, och lag Lverldene. OH
hos Eder, mine alskelige Wanner, som nu i
H'Rvans Namn ffolcn antrada det Hel. Predi.
ko Hmbetet, bör thet i sonnerhet wara en faststald
och afgsord sat, at för all Edor tid taZa Eder en
fömammelig del af d tm wärs HERras lEsu Korsi;
och sa mgä dernti del, at. I ej försaken desi rätta
kraft, och fören det blott i munnen, utan at werldm
med det samma blifwer Eder korsifist, säsmn I ock
werldene. Hit ffolen I ock ledsiM Edra Mörare,
at the med Eder, och I med dem, ei allenast mst»
ten först och ftäinst warda simdne i Honom, Edor
ende Fralsare, M hafwande Edra ratrsärdighet som
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koMwr af -dm som af CbrW tro kom?
mer; mau ock tilMa tadan hämrs allahandg

' GudomZ kmft hwttd som til lif och gudKMZde3
»tjänm, til at naml. rauua Honom och Hans upnän«

- dches kraft, och Hans pinos delattlghet, like roord»
ne Hans, död: om,l ock Mtten komma emot Hs«

i ths'dö,das upständelst/ och dar njuta den M/
' ftm forebätles oswan efter afGuds kallelse i Chn°
M IHsu. Denna tallelsen och detta malet stat M»
fn Cöcu. iftän werlden och bennes förgnngcliga lusta;
säftm öaremot ingen motgänZ eller werldenes fienle»,
tighet pa denue bahnen stal kunna ffilja Eder ifrän

/GUDs karlek, som ar i Christo lEsu wärom HEr«ra> Rvm. 8:35°59. Men besinner ock därhos
granneliga, at som den porten ar wijd, och den wa°
gen är bred, som drager til fördömelse, och the aro
mänge, som gä pä honom; men den porten ar träng,
och den wägen smal, som drager til lifwet, och fä
äro thc som finna honom, efter Fralsarens egen in-
tpgan Matth. 7:13, 14. sä drager ock merendels den
Htmmelsse Fadren mennissan först pä och genom
denna Korsiens wäg til Sonen lEsum Christum.
Ty kött och blod knnna ej arfwa GUDs rike; det
ffal kufwas; det ffal göras Hans Lag underdäuigt;
det ffal ledas til lEsu Korsi, at dar, med förblst af
ajl fin egen klokhet och rattsiirdighet, finna och a-
namma Försoningenes näd, lif och rättfardighet.
Derföre, niine älffelige, waker up ratteliqa, fficker
Eder emot HERren Eder GUD, och nti Hans hel«
ga och om nägrom lbland Eder fattas
den insikt' och wisdom, som Hartit fordras, ss
edmjnke han ssg för GUDi, och utbedje sig den sam»ma as honom i namn: sä ffal han honom gis.



wen warda, och GNDs göde Anda Wl dz leda ochföra honom, och andra genoln honom, pä den jäm«
na, fast ock den smala, ttfseus wäg. Skulle ock E»der harinunder nZgon utwartes wederwärdighet mö<
ta, och Eder för iamwetet ffllll ti! GUD nsaonsiags bedröftvelse och oratt tiistyta, sH ar thet efterApostelen Petri intygall (i. Pet. 2: 19-21.) Md
för GUDi, nar I therinmwer haftven tolamod. Ty
därtil ären I, kallade, efter ock Christus led för osi,
lätandes osi en efterdömmelse, at I ffolsn efterfölja
Hans fotspKr. Och I dören tcke förutldra Cdcr,
mine Karaste, säjom jamma Apostel widare fäger
(1. Ep. 4: i2, ps den Heta, som Eder weder.
fars, Msom Eder hantze nägot nytt, utan glädjens
helre, at I liden med Christo: M thet I ock ftög«
das och gladjas mägeu uti Hans harlighets uppeN'
barelse. Nn sH blifwe det Mi HENrans Nmnn
Edert och allas Mrt fasta och troinnerliga betlutt
S»ä wil jag nu sftmrgifwK werlden med dsst
Mrd och M, och hos TiZ O Msil Ehnst mi

llf och dodm blifilva/ wnra med Dit
fömögd, och i Tig söpWäntg ftögd.

Amen.


