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Hogårevårdige , V&lårevordige , Årevårdige
Jamt Hog - och Hogvållårde Herrar
Preepofiti) Pajlöres ocb Commintfiri uit
Nefpes Profieri,'

Mine hågtdrade Medbroder.

Detta enfaidlga Tai tånkte jag vai aldrtg igsnorn
trycket alhuåut gotä i utäti Jkudä kun dc det oc k fitk-

nas i alla Boklador ; men fedan de flejt e af Eder, mine
ho atärade Medbroder , Jådant äjkat: fd hafuen J dy-
medelfi antagit de af mig framforde tankar for Edra
emä. E)e varda fårdenfkul hnrmedelfl Eder yöt dfam-
meligen tilegnade , och framgd i dagsljufet ej minät e for
Eder dm for min r&kning.

T>en brift af vältahghet , hvarmed de bllfvit nt-

for de , tilhfrrer endaft mig enfkildt ,
och kait denfamma

af mig aldrig npfyUas, Ja frnmt et upforan de , fom i~

eenom Guds nåd med gdrning vifar , hvad man , enhgt
Sannineenes Ord, enfaldeligen tånker och taiat , ie ie
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•varder anfedd for Jforre prydelighet , an ndgra efter
Vitterleks Lagar noga afpaffade ord och Jtafvelfer,

Under trogen onfkan af ali fälhet framlefver jag
Jtädfe med hågaktning och noje

Edra Hog - Vål - och Ärevordigheters

edmjuk borfantjfe
Nerpes tjenare

4%9 Jan. i 7 76. JOH. LAIHIANTIER,



Uti åcn i a] h evishet Treenigc
Gudens, Guds Faders, Guds Sons, och
Guds dens Hclige Andes våliignade Namnl

S. i*

Mine i Herranom hogtållkade Broderf

Yi vete alle uti hvad affigt vi arc på denne ftundea
fammaukomne i denna Herrans helgedom: näm-
ligen, til at väljä och utnåmna dem, hviika vi,

for vår del, snfe vårdige at föreflås til det iuom vårt
Stifc lediga Bilkops - Åiuberer.

Vi vete ock, at denne forråtningen år af mycken
Vigt och angelägenhet.

Då man ikal utle en Tilfynsrnan ofver mcr an två
hundradc lårlkildta Forfamliugar: ofver hela Stor-Furften-
dömets Hogfchola: ofver fexton ftorre och mindre Scho-
Jar och Paedagogier: ofver Stiftets Hofpitaler och La-
zarctter: ofver Låro-Ståodets både pligter och tilftåndiga
förmoner, både låra och lefverne: Ho finner då icke,
minä. påmiouelfer idrutan, at hårvid fordras af ofs ali

A 3 ’ mojelig



6
mojelifr omtanka, nitfull ovåldughet och chriftelig fam-
vets omhet. Det år ju Guds lak, ioni ois år anfor-
trod at vårda och bevaka.

§. 2.
Mcn emedan det ar mir Smbere Slagt, at raedeld;

en tjsnlig foreftullniug bereda bßdc eder och mig ijelf,
tii at mcd ivornora Ede, efter bäila vetc och famvete,
iåforn infot Herranom, afgora denna heliga forråttoing;
iå far jag ia icke denna min ikyldighet aldeles ur akt
Jätä. Och hvi ikulle jag icke raed hjertans hog och
Jufl bjuda til, at deniamma igenom Guds uad fullgora,
da jag vet, at ingen ibiand ois våmjes vid det, fom ril
uphyggelfe rjcna kan :da jag tiliika vet, at Guds Ords
lanning, ehura forut nogfamt bekant, har dock en ny
kraft och vålfignelie raed ilg, ia ofca hon efrer Guds
fin ne uprepas och af trogoa famc tilgifna hjeTrtaa a>
uammas.

S. 3.
Den allmanna regel-n, fom Apnftelen Paulus fore*

Ikrifver alla Lårare, vid alla ril f äl! en til råcrdle, uti %

Cor. 6: 4. ia lydaode; Låter o/s i ali ting hevifa ofs
fdfom Guds tjenare , har i ofvanlagde affigc icke kun-
nat undfalla min ivaga, men vålmeuande eftertanka,
D enfamma vil jag fordcniku!, efter mir enfaldiga begrep,
mi uågoc uärmare til åndaraalec Urapa,

5. 4.
Uti den Corinthifka Förfamlingen var en fvår in-

bördes fondring och tvedrågt ppkommen, förnåmligaft:
deu oiverdrefua och vidikcpelig3 högaktnillg

ea



7
en del hade fattat for den ena, och en annan del för
den andra af fina Larare.

Denna fondriugen, fom mera liknade Graekifka Phi-
lofophers Schola, ån Chrifli Kyrka , fom mera lande
Evangelti prcdikan til mehn, ån bcfråmjade desr.ytra
och vålfignelfe, ville Apoflelen-hafva dämpad och al-
deles utrotad.

5. 5.
Hans uplyfla forflånd och hans helgade vilje nyte-

jade ci f et iä godr åndamals vinnaude en forundrausvård
Vishct och forfigtighet:.

Hos Åhdrarena ville hän bibehalla den vordnad och
aktoing for Låro■ Ämbcter, hvilken forutan dedamma
Eiied frugt och nytta icke forvalfas kan. -

Hos Lårare ville hän upvåcka en brinnande nit, at
lå for halla fig, fom deras Åmbetes hoga dyrd och vårde
fordrade.

§, 6.
Vti bågge deffe affeenden tilegnar han, uti fina E-

piftlar til den Corinthiika Forfamlingen, Lårarena de
ftorfla Årctidar, fom en dodelig raånniika kunna tillag-
<ie varda. Han kaUardem Guds Hushsllare, eller Skaf-fare til Guds Hemlighet, i Cor. 4: i. h vi! ka Herren
Gud kajver /att o/ver jit tjeti/fe/olk, til at i rattan
tid gijia dcm, hvad dem behårer', Luc. 12: 42. H vii-
koni Hf.hr en hi-fvcr anfcmcdr den hemlighet /om for-tåckt år /år dem, /om förtappade varda, t Cor. 4: 3.

' Han kallar dem Guds Sctnwgebcd i Chrifli /iad,% Cor.
5j io. hvilka Herren hafver utfokt at förkunna fin*

råd om månnifkornas ialigher, och farmaria dem, at lå-
taJår/ona fig med Gud. Han kallar dem Guds Med*
hjelpare, 1 Cor. 3:9. 2 Cor. 6: 1. hvilka Herren ut>

karat,



8
karat, at vara fig likafom til bitrådc vid lyndares om-
väudelfe och falighets befordran.

§• 7*
Hvad kan vai utmårka hogre aktning for et mån-

nilkligt vårf, ån a!r detca? Hvad bor mera upmuntra
en Lårare, at vandra vardcliga JESU Evangelio, at va-
ra i fic Kali nicfull, outcroctelig och trogen.

§. 8*
Men på det Apoftelen a ena lidan mårte forekom-

ma, at Ahorarena hångcnom ej Ikulle ftyrkas uti dcn
pfverdrefna och vidikepeliga hogaktning for fma Låra-
re, fom forut redan åftadkommit loadring och tvedrågt,
da de mera fåfte fin upmårkfanahet pa Lårarena, ån pa
Ijelfva Låran: mera pä hvars och eus gåfvor, an på de
ianuingar ioni de främforde; mera på perfönen och des
utvårtes omftåndigh.rer, ån på den invårtes upbyggcHen
och det fjälagagn, fom dc IkafTade: pa det hän ock , å
den andra fidan, måcte hos Lårärcna forebygga en fyn-
dig ärelyflnad och hogdragenhcr, at tilcgna fina ptrlo-
ner det, fom Arabetet tilhorde; iå lätcr hän dem vera,
at Lårarena, med alla fina hoga Titlar, dock voro tje-
nars och icke Herrar: der fkai mäti halla c/s fore,
at vi äre tjeaare , i Cor, 4:1,

5. 9*

Ehvad utvårtes oraftåndigherer och g"fvor kunna
vara olika , ,iå hafva dock alla Lårare ..ltka Åmbctc, och
Jika akcning tilhoper dem i Åmbetet

Paulus hade mer arbetat, mer l'id :r, mer utrfctaF,
ån alle audre Apoftiar: Apollo var vältalig och mcgtig

i Skrif-



i Skriftema: Kephas deremot enfaldig, men tydelig och
grundelig; alia voro de dock lika akining vårdige, il vida de
alla voro lika trogne och nitiike: alla voro de icke annat å»
tjenare.

Ad. 18:24.

1 Cor. 3: f.
§. io*

Men fjelfva denna tjenare-tircln innefattar ock et
ftort och hogt vårde. Hvad vålende gör man icke af
verldsliga Konungars berjente, Pora hafva vigtiga vårfora
hdnder ? Huru myeket mera bora da Guds tjenare hai-
las i akrning och vordning,

De fiorfie Guds Man , fom i Skrifren ka 11 a s Guds
vanner, lalom Abraham , Jac. 2:13. och Mofes , Ex. 33: 11,
hafva dock råknat for fin ftorfta åra, at heta Guds tjenare.
David latte raindre vårde påat heta Konung ofver Juda och
Ifrael,ånathan fick kalla figGuos tjenare. Herre , jag är
din tjenare ocb dinetjenarinnos fon , iåger hau i Pl, 116:16.

Alla JESU Apoftlar gåivo fig ingen annan titul.
Apoflelen Jacob hade, i anleende til Ikyldlkapen med
JESU Mandora, kunnat kalla fig hans Broder; men
hän hoit for fin hogfta åra, at kalla fig Guds och Her-
ran* jefu Chrifti tjenare , Jac. 1: 1. Frållaren Je-
svs Christus ijclf kallar lig Gtids tjenare , £1,42: 1,

§. 11.

Man kunde fnart tro, at verldsligen linnade mån-
nilkor, hvilka riuga akta Himla-Låran, och foljakteligea
åfven Låro-Åmbetet, icke låtta myeket vårde pä delTä
Lårarena i Guds Ord tiilagde Areritlar; men man blif-
ver dock olta varie, at de hådlkafte Låro Standets fien-
der, ehuru de uppenbarliga drifva gåck och begabberi
med ofranåmde des Åretitlar, måfie likvål firma uti dera
cägot ia hogt, at de icke kuuna dolja fin afund derofver,

Derfore vilja de, likafotn de Corinthier, rifva til
B fig
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• Cor. 6 : 3

f?g dcn råttighetcu, at gifva della titlar allenaft at dem
fom vunnit deras behag, och ater berofva dern de fani*
ma, la fnart deras gamla Adam och veridsliga affigtcr
blifvit något vidrörde och ftötte. De iåtta fig t Dom-
iatet, och ehuru blinde och okunnige i domen, fålla de
dock Ikarpa och kårlckslola, ja ofta vrångvifa domar öf.
Ver lina Låråre: rakoa dem til laft och Imätek, hvad lona
dock halles for lofligt och anftåndigt for alla andra mån-
nilkor. ril et bevis, at de anfe Laro-Åmbcten och deras
titlar högre, ån alt hvad verlden tilhorer, och at hos derrj
Jaledes vantas mera uplyll vett och maa helgadt hjeita,
la hos alla aodra.

§■ 12.
Ho fer da icke håraf huru grundad och nodvandig

den lörraaningen år, fom Paulus af alt detra leder, nårn-
Jigcn: at vi fom et fådant Ämbete bafve , mdtte in-
gom i tidgor matto forargelfe gifva, pd det vdrt Ämbe-
te md ofrajfadt blifya: at vi icke allenaft matte taga ofs
til vara for utvärtes I’ynbar gudloshet; uran ock för alt det,
fom allenaft ondt fynes, på det vi icke inåcte falla i lafta-
renas förfmadclfc; vi måfte.fåger hau ,jemväl undfiy bem-
lig fkam , och icke fara med fkalkhet , utan med uppen-
bara funning , bevifa ofs for alla månnifkors famvet i
Guds åfyn , z Cor. 4: z. Med et ord; bevifa ofs i ali
ting , fafom Guds tjenare.

S. I3‘
Mine högrållkade Bröder: huruledes vi uti ali ting

ikole bevila ofs iåforn Guds tjenare, år nu cj nödigt at
handia om. Låt ofs allenaft komma ihog, huruledes vi
vid detra tillåilct, och i dcn nu föreftåeude förrårtniugeo,
Ikola låta fc* at vi åre Guds tjenare.

S* 14.
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t li 3
S. H*

■, TvSnne egenlkaper fordras af en trogcn tjenare.
Ford at haa fåriakar fin egen vilja, fin beqvåmlighet, li-
na enlkildra affigter och fordelar. Dernåft, at hän mcd
lydnad och trohet underkaftar fig fin Hcrres vilja, famt
nitfullt bcfrämjar hans åra och fordel, DefTe bågge egen»
ikaper fordras åfvca af ofs vid detca nlfållec.

§. 15*
Vi bore Liedes icke hafva affeende på vår egen ellec

våfa anhorigas nytca och fonnon, hvarken for narvaran-
de ellet tilkorarnandc tider* ty ora vi dre Guds tjenare ,

få Joka vi icke vårt, utan mingas nytta , at de måge fa~
live varda, 1 Cor. 10: 33, Äre vi Chrtfti tjenare , Ji
Jkole vi Joka hvad Hanoin tilhårer, och icke hvad eget
år, Phil. i: u. Det hecer om lådana, lom med lamve-
tets krånkning foka fin egen fordel; de tjena icke Her-
ranoin JeJu Ghrifto, utan Jlnom buk, Rom. 16: 16.
En ladan af Guds Auda, Adt. 8: forbannad Simonie,
väre ifrån ols til helvetec fdrvift, derifrån hou uprunnen år.

5. 16.
Vi bore ock å fido låtta ali vånlkap, Ikyldlkap, och

andras forledandc intalao. Om jag Jokte tåckas manni -

Jkom, fd vore jag icke Chrijti tjenare , läger Paulus
Gal. 1; ro. Det bor fordenikul icke leda ofs ifrån vår 6f-
vertygclfe vid valet, om vi ock lägc någon olågenhet,
fkada , eller forfoljelfe ofs derfore foreftå; ty vi måfie be-
vifa ofs Jdfom Guds tjenare, i tdlamod , i Janningenes
Ora, i Guds kraft , genom råttfdrdighetenes vajn til
hågra Jldan och til den vånjtra, heter det z C0r. 61 4. 7.

B % §. i7'
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iTi m. 4; 10,

3 Joh.9.

xSam 16:7-

1 Joh. 4: f-
-1 Tim.6: n ,

Aä.r-39'

§. I?.
Bevifc vi ofs Mrvid fåfom Guds tjenare, (n fa vi ickeJkicka ols iåfom en Eemäs , hvilken fddt kårlek til veri-den: icke fom en ‘Diotrephes , fom vil afhallen varda:

icke fom en Elymas , et djefvuls burn, fom fnll år med
alt bedrågeri och med a 110 UJt - - at furvanda Herruus
rdtta vågar , Ad. 13: 10,

£..18.
Vi bore, til följe håraf, vid detta vai hafva Guds

Ira ri! vär endafte afdgt, och Guds vilja til värt endafte råc-
tclnore. Vi made taga ols ril vara, ar vi ickc at' milsrag,
våljc Eliab i ftållet för T)avid: icke en verldsmånnilka,

fom år af verldene , tånker och talar af verldene , och
verlden horer honom , i Oallct fer en Guds mauni/ka , den
Qud utvalt ifrdn verldene , Joh. ij-

: 19.
Om vi icke Ikole råknas til den fråcka hopen, fotnvil frida emot Gud, lä made vi fc til, at vi ickevålje,

deu Gud icke uivalc.
§. 19*

Mea huni 5r det f6r ofs mojeligt at veta, hvilken
Herren Gud, til det lediga Bilkops-lmbetet i Åbo,
ijelf utvalt hafver? år en fräga, iom behöfver efterfiuius
och befvaras.

Om jag håruppn låmnade det fvarec: at vi borc folja
JESU cgna Apoftlars efterdome, hvitka vid valct til
det Apoftla- Åmbetet, hoin fig med boncn til Gud:Herre, du fom kånner allas hjertan, vi/a ut , hvilken
- - du utvalt hafver, at hau fkai fddenna tjenften, Act.
i: 24. 15-. il kunde man låtteligen tanka, at jag hårvid
våntade omedelbara ingifveller och uppenbareller, eller
ock, at miua 01 d åro ec tomt våder, iom ingeu tiug betyda.

Mtn



[ 13 3
Men, uran at hyfa fanatilka griller c!ler cnthuliadilka

inbildningar, blifver jng dock vid det rådet, at cm vårc
vai Ikal lyckas och vai gå, lå made det med trogen bon ,

i JESU Namn både bdrjas, vcrkdållas och dutas.
Ingifveller åro ols ej nodige; men vi behofve dock

ined hjerrelig bon anropa Guo. at Hän ville, med en kraf-
tig ofvertygelfe, fora ois utaf fit Ord til minnes, huru-
dan den Man vara Ikä!, lom efter Guds dnne, kan anfes
et Bifkops-Åmbete vsrdig: och at Han tillika ville forlå-
na ols tiåd. til at folja denna ofvertygelfen , och i Hans
Jfarkhets magt , ofvervinna alla de freftelier, iom dercmot
ftrida.

Eph.ötio.

§. 20.

Men cm Jenna bonen år alfvarlig och uran Ikrymfan,
15 bore vi ock Ijelfve gora bvad vi formå. Vi ikole, nåm-
ligcn , ford påminua ols, hvilka egenikaper til et Biikops-
Ambcte fordras, (om altid värit, och år ånnu des mer af
myckeu vigt och angelågenhet, ju nårmare det Jider til
vcrldenes fida afron.

Vi ikole iedan opna vara hjertan for deda påminnel-
ler, och icke da dem ivådret, for hvarjehanda invåndnin-
gar ikul, tånkande at det cj år la noga med min enfkildta
rod, laken kan ej flutligen komina derpä an: jag kan i-
meilertid vara nagon van dermed til viljes, och iå vidare;
ty om alla tånkte likaledes, lå bcvide ingea llg låloni
Cuds tjenare.

§. 21.
Det år myeket lått at veta, hvilka uppenbarligen

åro ovärdige at pårånkas vid et Bilkops-val. Om jag
vet, at uågon icke åger den infigt, hvarken i Himla- låraa
eller andra vetenikaper, lom til detta Ambetcts lorvalt-
oina nodvåndigt fordras: Om jag forviflo vet, at nagon

B 3 lef-



tTim. 3:3-<
T,m:6. 7j

Jofa. 10 : i.

Job. <5; 4f,

Jac. 3:17.
Luc. ii: 15

fefvcr i uppsnbara kortfens gårningar, fadana fom upråk-
nas Gal. y: år, til excmpel: en drinkare , bitter , fnikencfterjkm vhming ,_ trätofam, girig , beryktad for ofuer-flldighet, genfiårtighet , egen/iimighet, iå!cer icke at gd
in igenom dorena , uraa vii ftiga igenom andra otilbår-
liga vågar til ämbetet , med s-ncra, och jag icke des min-
dre gifvcr honoui min kallelle, ia Iker mig ingen orått, om
det iåges, at jag i mit vai värit fecades blind, och i mia
bliudhet eu Meuedare.

s. 22.
Men at veta hvarelt och hos hvilka de invårtes egen-

fkaperna finnas. lom utgora en Bilkop efter Guos finne,
det har ftorre fvårighet med lig. Vid dedås beprotning år
vår raåttftock ofta otilråckelig-, och de malt ofvade fmnen
at ådkilja ondt och godt, kuuna hår Jätteligcn taga mi(t,
halit då tiltållc til perloaernas oogare kåunedom värit
becagic.

§- 23,
Vi kunoa vål veta, hvilka åro kånde, at åga myckeu

och grundelig lärdom; mcn ho kan laga ois, at defammeåro lärde af Gudi , at Evangelium år når dem , icke aL
lenajl med ordom ; utan bdde i kraft , och i den HeligaAnda, och i fulla vifsbet , x Thelk x; y.

§. 24.
Det kan vara ols bckant, hos hvilken en lådao vis-

hec och fårfigrighet finnes, nti alla des goromål, lom åg-
nar en-Bilkop; men ora den Tamma undfådt fin visdom ofvan efter, och om hänfddt bdde mun och visdom afChrifo,
det kau dea uplyltafte ofca icke urlkilja.

S, 2s.
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$• 25.
En Biikops oftrafteliga Icfnad, och utvårtes nit i Gud-

aktighets öfningar, ly ia a!lom i ogonen; raen huruvida
hjcrtat Sr utan ikrymtan, och famvetet obefmittadt for Gu-
di, det kan ingen annan ån hjcrtaus ranlakars, i alla faII»
acd vifshct doma ofvcr.

AÖ. 14:i&

§. 26.
Vid denna fvårighcten gifver Apoftelen Paulus ofs

et godt och nytdgt hjelpcmedel, i der hän iåger: En Bi~
Jkop Jkal hafva et godt vitnesbord af dem fom utan
til aro, i Tim. 3 : 7. Och är det mårkeUgt, at hvar
och en, fom uti de forfta Chriftna Forfarolingar ikuile
antagas ti 1 Låro- Amhetcr, borde jemvål hafva et gode
loford af Judar och Hedningar, ined hvilka hän hafe
nSgon umgångelfe. Huru myeket mer blir det då nodigt,
at den Ikal vara fri for alla uppenbara -och forargeliga
tilvicelfcr i Idra och lefverne, hvilken tilfynen ofver
inanga Forfamlingar, och beprofningen af andra Lårares
Ikickelighet ikal anfortrod varda. Hans oftrafTeiiga
vandel, och beprofvade erfareuhet uti et rartfinnigt vå-
iende i Christo Jesu, made vara årkånd både af onda
och goda. Logo och forfmådelfe kan vål ofca urofvas
ibland Chriftna rncd ftorre iift: och ondlka, ån ibland
Hedningarna; men en råttlkaffens Guds tjenare, fona
foijer fin Herras låra och fotlpär, kan dock ej iå låc-
leligeu foriedas at tro lognena. Ehuru forfallen Chriften-
domen år, iå ftnnas dock inom Christi Kyrka helga
manna medhorgare och Guds husfolk, och deras vitnes-
bord kan et uplyft forftånd och et godt hjerta altid åt-
ikiiia ifrån liiviljares och ikrymtares fallka ryktea.

S. i7.
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Ebr.1319.2i'

iSam.l6:lo,

Matt.2f.23

§• 27.
Nar vi, mine hågtårade Broder, på detta fåttet förhålle ofs

vid det nu foreftäende valet: när vi folje vår af Nådenes Ord
håmtade ofvertygelfe: når vi efterlete iädane egenfkaper, fom
nu i korthet nåmde blifvit: når vi dcrhos med varfamhet rädfore
andras vålgrundade och ovå’duga omdomen, fi, dl hevife vi ofs
dervid {lloin Cuds tjenare. Mera kan vår famvets ömhet af ofs
icke fordra. Långre kan vär omtanka icke ftråcka fig. Den ali -

vetande Guden allena kan fe förut, hvilken i fin nit och'trohet
blir ftändaktig intil åndan, och hvilkens Åmbetes ätgård fkaffar
den ftorlfa nyttan och upbyggelfen.

§. 18. •

Håraffe vi åter, mine Broder, en trogcn bons nodvåndig-
het vid detta tilfållet. Sedän vi, pä (ått fom fagt år, i Gudi gjort
värt vai: få låt ofs åfven Auta dem, fom vär kallelfe tilfallit, utj
vara forboner: at Herren Gud ville alt mer och mer helga dem*;
och alla deras af nide undfangna Åmbetes gåfvor, ti! fin tjenft,
famt ftadfdfla deras hjertan med nddena , och gura dem alt mer och
merfkickeliga uti ah godt veri;

, til at gurafin vilja, oth fkajjci uti o/s t
hvad Honom tdckeiigt dr } gsnom Jefum Cbriftum.

§• 2 9*
Så trådom nu, i JESQ Namn

, til ijelfva Valet; men våljom
få, at det efter valet icke må heta til ofs, fåfom Propheten Sa-
muel fordom fade til ifai: Herren bafver ingen utvait; våijom få,
at våraFörfamlingar och efterkommande måtte få orfak at vålfig-
na ofs derfore: våljom il, at ingen måtte få anledning at göra
ofs den fvåra forebråelfen: Si Guds tjenare hafva gåckats med Ed
och famvete; våljom få, at Herren Gud måtte arven vid defta
tiirailet få gifva ofs i vara hjertan det vitnesbordet: du åfi min tje-
nare, Ef. 49: 3. våljom ia, at famvete t blir ofåradt och Eden,
den vi nu ftraxt inför Herranom aflSgga fkole, icke varder krårskt
och bruten: våijom få, at vi icke måtte hafva deraf någon börda
lippa ofs, då ftunden nalkas, at vi måfte kampa med den ytterfta
fienden: våljom få, at Herren en gang, jemvål i anfeende har-
tsi» måtte kunna iåga til ofs: Du gode och trogne tjenare, öfver en
hten ting bafver du värit trogcn, jag Jkal fdtta dig åfver mycket,

.gack i dins Herras glädje. Amen i JESU Namn !

L.it ofs nu gdngå den fåre/Jirefne Eden.
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