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Bonden.

GUD walligne min kar.l Lirare!
jag ar bedvöfwad? lag är du ock

cn Chr>stm.

annat

w.lga rder?

an wara bcdröswad,

m. Saa „p-

hända

jag genom

sä kan Kan st
l

dcha

det, at

Och hwad kan
yicersta bedröf-

siristen.

Smt nog, min kara Ah, wi lefwa i de yttcrsta bcdröfweliga tider; icke d.sto mindre, om wi are ratta Christna/ sä
hafwa wi ock orsak til mycken gladje, hwnrföre och GUDs
gcnom Paulum, just otz Christna, sagande:
And,:
i
alrid, och acer säger jag:
edcr
dyra
(<?)
GUDs R-dstap, säger
Och samma
FröFder cdcr.
«r
i all war bedröfJag
osäjeliga
glädje,
sig
mi
on
sielf:
welse. (ö)

Vonden.

Mcn om Paulus hade lefwat i sadana tlder, som wi
Chrsine nu lefwa mi, sä tror jag, han aldrig hade förma<
nat nagon til gladje, an mndre warii sielf glad; uran jag
tror.
(~) Phil. 4: 4- (ö) 2. Cor. 7: 4.
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tror, at hm bedt, det alla Chr'sma ssulle grZm,, och unn
tw',fto l siels giordt det samina, soin bai, ock, emigil GUDs
säger: Grarer med dem
gräca. (5)
Andas

Orasten.

som

Aldriq wil
K. H. förswara wara
m?n d« sägec jag, at rcwa Chr:sti,a, aswn, i dc

dröfwel gaste

Tv

sa

lEsu

tdcr,

Mi?,.
ama be-

hafwa- o,sak til nmcken
och ftöM
Trona aro för.nade mcd Fralarcn
äro de redan här i- nselheim saliZe, dsck

llnge dc geiwm

Christo,
i hoppec. (<^)

sa

Bonden.

Huru ssal man fa wara förenad med Fralsaren, nät
GUDs Ord tages bort ifrän otz, scm lkwäl är et mcd l,
hwarigenom man, ej all.ua kommer, man ock bibehalies un
Fralsarms förenlng?

Prästen.

Hwad/agcr du nu, K.,'O. lofwad ware GUD, och wär
Christcliga O,'werhet! wi hafwe ju ct stort öfwerfiöd afGUDs
Ord ibland osi! saftm Silfwer i Galomons rid -lvar sii
»nyckct i Jerusalem som stenar,(e) sa ar det nu med Guds
Ord, i ivarc kara Fadn'nesland, Ingen har tag t det bort
ifrän otz. lag förstar derföre imtt, hwad du meilar med
GUDs Ord. -Förklara mig dm tanka?

Bond en.

Helgcdagar a?
mm det GUDs Ord,, nar sa
ro bornagna? mä iag icke med alia Christna wara bedrösivad,

Ar

och

graca bltterligen

har öfwer?

Erästen.

Nu marker jag, K. A, hwaruti din sorg bestär. lag
irodde da iag saa dig, at du stMe wara bcdröfwad, annng.n
A2
öfwcr
(t-)Rom.

12: i;.

8:24. (e)i.Kon.B.

10:27,
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synder, fom, ar en
ofwer
efter GNVs sinne, eller
nagot
«om handt; men im hör jag,, at cm
onnac
öfwe''
tlr dedröiwad öfwer cn sak, som imct bör oroa. dig.,, Ni!' du

depöre

pas jag,, gmom GUDs Näd, du st!ppcr denna din bedcöfwelze, eller om du nödwätidiqt wil wara bedröfwad, ss.
ffa! du finna, m du har orsak langt mer wara b.dr^vfwad,öfdina sylider, an ösiver wär Cyriffeliga Oswerhets förfaltning, angmlche de indragm H^lgedagar.

Bonden.

Hwarföre ffal jag imet gifwa mig t'd? nog bar man n«
tidvn af arbetsdagar. Wore alt för wal., om miu K. L.
kunde crösta mg;, ty jag har ösivcr dmna saken, just som ew,
tinig stcn pa mict samwete, och wct intethwad mau ffal tan<
ka haroin, Der wn jag, at ?ag ar orolig.
tlll ssa wil
Christeliga
ock lurt saiuwtte
wär
b.ftia
Ofwerhet i-»
ftän all syndig miftl.nka; ty wi.hafwe af wär
Ko!ning> sil lnangn lnmavkr harliga förmaningar, til cir saiiu
au
och o.str>)imad G-ndsftugtau. Jag
r« hwilktt miu K. L. sist uplas. Jag klinde cj höra derpä,
urau tärar. Dct war sä Glwcligic oct> rörande.

Präftelt.

Haraf kan_ du vedan tll cn

filnm, at din bedröfMlse,

b.'grep, i dttm Samwetsmälttl

Bö-

öfwer H6g dagarnas indragande är ogrnndad. Dock, at dir
härom m» mer matte ösweriygad btifwa,. sä lär ost, i HENrans Nanm, anstaita et ordemeligir samtal i denna faren.
Wen som wi, af ost sielsN?e icke äve beqwämlige nägor ranka, sidoin af ost siclfwom, uran äre n?i rrl
beqwämär der af GUDi; (/, derföre, lat off mi förm, falsa
la md för HERranom, och med hjerta, och mrm b dja, d't
han wille uplysa of; uled sin Heliga Auda, sa at wi sa ec rntt
(/) 2.

Cor. 3: 5.

)
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Bonen.
HöMowade

Tv«u'ge GUD, GUD

Fad.'v>

och

Helge Ande! Du isrän !>wilken ali god gäfwa, och M fu!l>
komig gafwa kommerl har Kgge w: futtige simdare infor D',tt
A!lrah,e!'M,Ansigte, och för lEsu cwigt gällande Föcsoirng,
fa!Nt Nädiga försakran om böuhörclse, i alt hwad i Hans
Namn bedes, tigge af Di K Di n. Hmge Andas
i m sak,
dcnna tiden, bctunM och beswarat, utom fiera
andras, afwen demia ,nin kara Ahörares saniwete. HERre
du wtt alt dttta i dit Gudomeliga lius, ucan at jag bchöfwcr
dig sadant bcratta. Gif m» ar nug din Hcliga Andas nplvft
n ng, <u jag ranvligm förstar Din Heliqa, wilja hmmmnan,
och nuet amlat m!ar med dcnna min kara Ahörare, an dctz
ön sielf wit, jag wia stal! TaK iqenom mttt tal bort d>n stö-

som

haruls beswarat Hans samwete, och lät honom fH
m han hadanefter pa et inera
fckt mätte dyrka Dig, a,»: der harlils siedtl la, lät honom
testm, söin

et roligare sinne,

härigcnom bli

m

sorja

öfwcr srtt egtt clande, <'u
Ofwerhtts
Men HZlt honom dock mttt sa i dcnna sorgcn, at icke han, af
lEsu blodiga försoning, far tröst och hug!wak!se, smnt kraft,
at med numtcrhtt wmwra pa dm smala Mns wäa! M
honom härigcnom bli styrkr at gifwa Dig,
GUD, hwad
Dig tlhörcr, och
det Kommgmom uihörcr! .s)ör
dmna wär bön, för lEsu stull! Amc!,.
Bonden.
Tack, K. L. för
GUD HZre dm, ?ch
Ev
Nad m förttara ran, och mig at rätt falta förklaringm, siunt
dm siunnia estcrlefwa!
öfwer wär

nicra

wälgrundade

fträsten.

Lat otz nn eftersiiuia, hwad GllDs Anda, genom Pau>
lum, sagcr til di forfm Chvistna i dm Coltista Försa!Ulinc,m.
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Han sager: Sä

larcr nu ingcn göra edcr jamwet öswer
ofwcr"
Hclgcdagar, ?l!er
Nym»!,adcr, eller Sabdarher,
ar
det
soin nlkominande war, men kropprn.siclf är i"Ci)ri!to.
wi här i dcha GUDs An«
Twänne ting i synncrhet,
das ord: 1:0 En sörmamnl, soin GUDs Anda här nisi
wer. 2!o Orsaken ril
sormaniug. Hwad dcc för>
ra beiräffar, namligcn sielfwa förnm!li!:rsen,
wil GUDs
Anda, at ingcn Christen, stal lata na,,wn bcm,:ga och bcswa,
ra sitt samwcte, mch unvartcs i akttag-ndc, af nagra sadana
Scadgar dem anci>,gcn GUD sielf, i dcn Lewiiissa Lagcn, at
af inennistior införZuda Folket anbcfa!t, eiler hw!!ka
de äro. Sadane Stadgac hafwa waric gansta mänga, och
fi,art sagt oräkneligi. Til excmpel: GUD hade befalt ludi»
Folket i Gamla Tcstamentct, at intet ma a!l siags niac, eller
dricka ali siags dryck. De borde häila witza djur för rena,
dem d.' fingo äta, och wifia för orena, hw lba de «! sinqo til
Ulom dcha och fiera dylka stadgar, h,che
mat nyttja.
dc ock sinä witza bcstämda Helgedagar, v?vmanader och Sabdarher., Men härmed war ej än"lwg. Foket i Gamla
stamcn:«, sa wal ludar soni Hcdningar, had! ock manga sä«
dana stadgar, hwilka af mmnistwr införde woro, soml!?,a'i qod
mming, och somliga af widffjepelse. Om a'!a dcha sä wal
GUDs, soin mennistjors Scadgar och hwilka endast hörde til
d't Gamla Testamcnrct, säger nu, GUDs Anda, at ingcn
Christen, stal lata duunaa och b:swara sitt samwtte, md de«
ras utwartcs i akccagande, sä at han an i Nya Testameiuct
därigcnom nagot
wi'< hanga wid dcm, lika
hos
nnas.
ar
nu
Sjelftva Formamngen.
GUD kundc w
Här
ater der Senare bctraffar, nemligcn: Orsakcn til
Hwad
förmaning, sä gifwes otz har wid hanhen, at alla, i
synnerhtt af GUD gifna Stadgar, i dm Lcwitiffa Lagen at
Mac ell.r dryck, eller

AiMan as

summa

sa

som

samma

luda

2:16, 17. (6) 3.

Mos. V.

11,

23

och

25 Cap.
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sasom stnggor och förb'lder ti! lEChrstum, o,h det afHoiwm förwarswade goda; och
ka ffuggor och förcbildcr, föijakleligen mtttmcr böra widhanssas, si«,
ar kommcn. Da woro de gcda och nödan siiifwa
diga, innan Krop>.x'!i och warclstn war konunm, men ru imet
nnra, scdan Krop,)M och warelsen rcdan ar kommen. lEsus
Cl>ristus bor nu wara alt i allom. Hans Ewangcliffa stcd«
biildas pH
gar böre wi tiu cndast widhänga, och läta
wärc samwete, til en obroistlg eftcrlefnad. Mcn alt annat som
betunaa och hcswara
härenwt ftrid r, böra wi ei lata
of;
Har ar mi Summan af de ansörda GUDs Zlndas
ord' Sa larer nu ingen gjöra eder samwer öswer kroppen sielf «r i Christo.
Hwad tyckcr du nu haroin K. A. angär icke dttta aswcn
dig, som gMdt dig samwete öswer de af war Allernädigsta
Konui g, indragna Hclgedagar?
luda Folket, böra anses

sum

-

Bonden.

Nogmäste dcha GUDs ord wara sanna,men jaa
«t jast imet an förstär, hnru de kmma lämpas pä mi-g. K.
tz. förktara derföre dim an wdare?

I den Colossiffa Församlmgm funnos i stnrerhct 2me
fiags Christna, delS omwända ludar, deis ock omwanda Hcd«
lnn,,ar. Det ar dävföre samlolikt, m de omwandeludar,aw
w:!le sira
mi
dras oniwändcle til d.'n Christna
och begä de H.lgedagar, Nymälmdcr och Sabbarher, dem de
iftan bnndomm woro wnne wid, och de omwände Hedn ngar,
lyckces hy'a lika som ncigon böielse, til de Gamla Hcdniffa Festers sirande och begacnde, ehuru de kunde haswa en siygqclse
m fira och b.-gH d:m, pä
sätt som det stjcdde i Hcden<
domca. Nu w sar därföre GUDs Anda, at de
mcd
gamla
dmna HZgakmuG/
de an
de
Helgedaa^
för
Nyma>

samma

som
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och Sabbather, och Mii, at de lMa gifwa dcn
at lEfu Chrzsio, war och htta
wäl'
signade Frälsare. Ty jainwäl de a!dr>chck«ste Hclg>,l)agar,
Nymanader och Sabbath-er, som sirades af luda Folket, h,,ft
wa warit blätt stuggor och förcbilder til lEsumChrstum, och
Hans föxwärfwade goda. Darföre böra He inttt mi mcr
aktas. An mindre de Hedmstn Fester, hw lka b!ou af meim',ffjor, ja, af mörksens Förste, ledde sin nprmnclft, -Som nu
ludar och H.dningar, «ftcr deras omwändcise ul den ChriDa
Aran, ännu wille hunga, dels wid sädnua Hclgedagar, Ny>
mänader och Sabbather, som antingmGUD, blort til en
Nymänader

samma

tid aubefalt, eller
endast af mennisijor infördi woro, sä
will ock nu du, K. A. an banga Md dc HclgcdaZar, d.m
GUD oi) aldrig til cwardcligit firande och bcgäende anbefalt,
och hwilka af blotta menniffjor mförde aro. Du ftlar saled.s
hanwnnan, om du läter nagon bttnnga och beswära ditt sam»
wttc,med de indragna
firande och begäend?. lEHclgedagar
böra nu giöra at dig
fus Christus, och Hans

tilfnllcst.

Bonden.

som

Mm aro da inttt de Helgchagar,
nu indragne blift
ewardeligi!
ti!
wit, befalte af GND
firande och begaeude? Ä<
egna
Helgcdagar?
ro d: icke war Fralsarcs
Hafwa de imet
hällne frän Christcndomcns första början?

Prasten.

sinne wi i hela Nya Testamentet nägon enda bokstaf as GUD/ om' de indragna Helgchagars firande och begaende. Hwad GUD befalte ludarna i Gamla Testanicntet,
det har du redgn hördt, imet mer angar otz. lEsus och Hans
Apostlar hasiva ej eller dcm sirgt och begädt. Man allesamuprinnelse af mcnnistjo Stadgar. Och pa det
man leda
mii,
K.
du
A. mätte fä et ratt begrep, sa wäl om de nu inAldriq

dragna

som

ock

oin,

dem,

hwilka wi

an

offentclk
gm

M)V
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M sire och begä,.wi!l jag uplasa för dig,det

som Sas.DoM

i fin Bok om Ryrko-Ccremonicrna
vm ffrifwer. Hans ord i det Tionde Capirel, som
«m uden «l del» offenreKga Gudsrjenstm,, lyda sa:

Probsten

som

§

här<

I'

drager i twifwelsmal, m jn nngra
"Det clr ingen
böra
utses och fastftällas til GUDs offeitteliga dyr«
Uitza
kan. Wi haswe GUDs klara förordnii-.g i dtt Tredie BW
det, at hwar Sjunde dag i hwarje wecka stall därril anwan»
das, hwilken Lag är fast och oombyttlig. Mcr hafwer icke
GUD i allmnuhtt stadgat i detta ärende; hwarföre alla de öft
riga Fester och Högnder, i Nya Testamentet! ärs memusijo
inrckmingar. Ayostlarne firade inga andra dagar, an Sön»
Hagen, Lördageu/ Pästa. och Pingest, jeime de dageliga BöAestundcrna. Mariynr>ms anlmnelft dFgar börjades i det An<
dra Seculo. Mm iftsn det Fjerde Arhundrade ökades Helgedagarna e!'ter ha>.ch; til detz de omsider blefwo sä mänga, at
ömsinte mä», som bmagtade Församlingens förfall, mäste .derklaga. Dm berömlige tiilncelwren i ?21-iB,
öfwer bitterligen
QLK3ON, som lefde ar 1400, beswärade sig icke litet öfwer deras myckenhet. De gäfwo anledning, sade han,,
M synd, med omärccligic frästande och si,pandc, dansan»

och fiera oordenrelighecer. Manga begäfwo
igen
sig derigenoin ril lärcja, och där fam
andras
sincigdom.
W.ir dyre
ril Handcwärks folks och
de, spclande

at i Ehristenhttm icke maue finnas nagon
Söndagcn,
H:lg!daZ, uiom
samt at alla Fester mäm sattjas
myckei»
odygd blifwa tilbaka, och
Söndagar.
pa
Dä stulle
taga
fattigdomen icke
sä aldeles öfwechand."

Lmhttus önffade,

§.2.
"Della funno imnwäl de walsicMade GNDs rchstap, som
warktt i
De fagnade sig sä
drefwo
«j
dm Chrismiga
sftvcr dm Christeliga frihttM/ at de

B

sane

styldg<

W)"

(

w

ffylhicchctcn a sido. Chviftne, sade mm,, woro icke förp?iktad<,
at halla dm Hudista S-bl>aih,n, eller a-dra
eft
.ter Mosis Lag,
Dock bchösde afwcu wi >,ägra w>tza tider,
pä hwilka wi borde sammcmkomma, at afhöra Prcdikan, m«
dela Sakramcmen, och fövrätca Mlmanncliga bömr och tacksäZelser. Förutan dtt, hade ock arbeesfolk nägon wederqweckcl/e
af ncdm. Harmi instämde Fädcrne pa mötet är 1529 utt Arcbro: Helgedagar ävo fördenstull insarce, at man stall
hafwa nd, ril ar höra GUDs ord, och de der arbera,
stola haftva hwilo af dcras arbece. Mcn pa, simma möte
ansago de likwal icke Hclgcdagarna i sig siclfwa, sasom nagon
besyimerlig Gudstjenst. De bekcmde fast mer, at altför manrooro upkomna, som icke woro afnöden, litan
<za
snnv,re gafwo tilfalle til mmlga syndcr, och lande war lckam,
liga bargmng til siada. Dct blef bestucit, at antalet af Helgcdagarna

stulle insirankas, ef«r

som

hwart och

et

geichci tnsade. Mm wärs HERras egnct Högtider lungfru
och Apostlarnas, samt R k,'ms'>,'ch Kyrkornas rarrei»
nerz daaar, ffu!!e lxhaltaii. I kraft af d.tca b,sint bcgyme
man aidraförst, bor?lagga de heliqa O.winnors dagar,
man kan finna af o!l>vi ?eri-i Postilla, hw lken trycktcs ar
i>37, bwanui inga Q'n'nnors dagar aro miforde. Dctta
bcfrämjade Konung
dcn l. an yttcrligare ge>iom sin
R gem irsForm ar 1540, hw>iruci Han cnforde orsakerna
lil de manga
dra ffu'!e lvhmlas, cm de d<ir hade grmid i dcn H. Skrfr.
Hans ovd lyda faunda."
osi ocksa klaFcligcn sörekowmer, som oek nog
klarr för öyonen är, ar för de manga onyrnya och öft
werftodiga -Helgedacsar ssull, som Fcnom GUDs ord och
den
Skrifr icke bildne aro a hallas, förjumma den
tneniFe man, Bönder och andra, deras aker, angar, sisteri och annan nvtra,
ofta stjcr, ar när waren, aw
den och Fistelcken bast sör handen ar, da hallas manga

sasom

sasom

-Helge-

W ) l! ( W
och försumn:as derigenom

»nycken yod Lifs-Helgedagar,
bargninZ och der meniga bästa, hwilkec GUD AlsmaZciF
ost yrccrmera budir haswer ar driswa, an halla
gar., Detzlikcs uci Riöp-Scäderne försuminas ock allchanda Ambecen, derigenoin Äinbecssolkcc koinnla uuderstun»
dom i stor sacrigdoln, stada och forders. Sa bedrifs ock
mycken lösagrigher bad. mcd swar dryck, hor, mord
annat ondt, niycker nier om HelgedaZar, än annan cid.
Darsöre bjndc N?i, at efter denna cid, stola alla -Helgeda»
yär, de dar icke uti den
cller Irun<
Skrift
dade aro, placr assacce och afiyste blifwa. Och fordenstutl
siall det widare uri war Religions ordninn
och
nrcryctc blifwa, hwilka -Helgedagar, som har uti Rikec hal«
las stola eller ej."
§3.
"Denna instranknmg togs sedän i agt miKyrko-Ordningm af ar 1571, dä man utestöt
Hbgtider, och
anförde de Helgedagar, som bchö!!os mi jadan ordning: Alla
Söndagar, lul med fine -Halg, Nyars dag, wars-HiLR«
ras döpelst dag, den man kallar de -Heliga Tre Ronun<
gars, SkärrorsdaZ, pasta med stne -HälF, wars -H3R«
ras Himmclsfärds dag, pingesdag mcd sine halg, Chrisn Förklaring, pa Sjunde Sondagen efcer Trinicaris,
Tre war Fru«dagar, som aro Ryndermaha, Marie Bcbädelse och Bcsokelse, alla Apostla dagar, förucan S. pedcrs dag om winreren och sidst lohannis Baptiste dag,
Michelmnasto och Helgona masio. Aile andre HclgchaMr
tilförene roarit haline, mm icke fulinos i detta ancal, sialle efter den tiden wara afiagde. Til dem borde ej widare ffje
nägon palysning, ej eller stnlle da nagon ringning höras, «s-l«r säng anställas; man hwar och en kunde pä sadana dagar,
sytchlöst och utan eftcrml, akta pä sitt arbete. Mm undcr dm
Liturgista tiden, sick mmige man nog anledning, at äterkalla
de aflaztx Helgedagar, .som de af gammat häfd Hollo i wördning.
V2

som

.
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nmg. Mi sielsiva Hcnig
Fm-stmdome sinmos ock
manga
uplMde med siu avbtte pa sädana dagar, hnilket
det hwar
föranlat Henigm at är i>B6 bcftlla
och en mi fin Församling stulle hjelpa til, at de mänga Latmans Helgedagar,
allmogen, sig sielf tU ftor stada, stremöte ar 1593 stadfasta<
tog, mane blifwa afsiasfade.
de wal, at Helgedagarna/ efcer nytznamnde
stulle behZUas; dock ansäg det somliga för widstjepeliga, hwilkE
alla afiystes. Hit höra Christi kwpps>och kortz, samt Jung»
fru Marie aflelses«födelsis,Himmelsfärds<Högtider."
§-4.
Mgre
togo
sig
listige Papister anledmng, at är
"Häraf
1602 inbilla dm mfailiga hbpen, d«t alla stora olyckor, som,
träffade Landet, harrörde deraf, at man ej mera firade de
i förra tider warit brukeliga. Men Konung
Helgedagar,
IX.
den
Made denna rörelsen, fa at dell gjorde för>
fattlimgen b!ef bestandaM. Det war sä langt ifrän, arHan
wille ätcr iuföra nagra af de redan asiagde Festcr, at Han
tik
simrare ar 1608 yrkade pä fiera dagars asffaffande,
de heligas äminnelse woro inrättade. Mm deremot satte sig;
PrDerDpet, med pastamde, at H.Wdagarna boröe sims eft
cer
Dock hade Han ar 1602 un Sn, ord«
ning angamde Gndstjuisten wid Hofwet, behailit alla wara'
Festcr, Högtids och Helgcdagar, förutan Marie Besökelse
nti war
Och ifrän dm udm, har deras amal
dä maw,
hwarkm blifwit ökadc ellcr minffadt, intil, är
förctog nägon mffraukning; hwilket förlspp, war af fölMde

som

som

som

som

bestaffenhet."

§-

5.

"Riksens Ständer' eftersinnade pä
1778 och 1741, at sielfwa Sabl>,usdagen, och jamwal de a»>
dm stor.i Höglids-och Helgdagar, hade, igcnom tlden och
deh medföhande brister, samt de msuga yuuove Helgedagars
firande.

Uff

)
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M

ffrande, sallit ifrmi sin förra hclgd, soin nn mera icke swarade
som derwid
emoc den första inrättmngen, och det
början war pasyftat. Til s>mnnande af sädam niitzbruk, b!es
öfwerlagt om icke alla mindre Hilgedagar, fasom Apostla dagar, tiilika med naara andra Prediko och Högtids dagar,

klinde afffaffas, och i dtt stället Sabbatsdagen, med de arliZa Trenne Högtider, lysas i större och stmkare hagn och
Man eftersinnade huru ursprnnget och »rsaken til Apostla-och
de andra ftästa Helgedagarnas firande, endast hade härrördt
af ett blott wälmenmg,, hos deras första instigtare, rättad eftcr
den första Församlingens sönrykra tilstand och bcstaffenhet. Ty
förföljelser,,
när dm i sin spada älder, anfägtades af
at
twingad,
dagar
helgoueus
til
blef hon nastcut
ä<
fira witza
mmmlse, af hwilkas efterdömen, de föruykte Christne, stulle
hamta sinä eftertryckligaste upmuntringar til trones standaktighet. Man erhindrade sig tlllika, at dcha dagar blifwit b!b"e»
haline, mi den Grekiffa och Romersta Kyrkan, samt ifran
dem konmut til den Swensta
blott af cn
tel''e för en gammat std, hwilken, ej, mindre an andra w'<;a
inrättniiMr, km.de ombyta) cfter ridernas förandrmg. W>
dare anmarkte Rksens Stauder, hwad ffadelig wärkan, de'
mindre
nHbruk och förnZcande i lattia och fafänga hade mi dcn ailm.mna Nikcts rörelfe och huchnllning i
gemen, sa wal som alla farMca
wärf sch föw.ittinngar
l synnerhet. Och nt ftl eaf alt delta, funno de nööwa,>digt,
ar mffrmcka HelMaaMnas amal, pa et satt, at deras b'.'M'eliga sirande, ssulle förwandlas mi cn annan ordning, som förmodel g?n ffull>i l.mda Ehristendomen til mera
Ko-Mna>n satte detta i werkställigh t ar 174!, och
n:
Marie Bcsokclse daF, Skävwrsdagen, bägHe
na, rredje danen i de stora Hsgriderna, samc alle Apostla dayarna>
bade i Släd,r och pä Laudtt, ansts sqiom
ingen predikan stnile
at pä de
vr,'
ffje, ma:» at hwar och en da kunde bruka "sm lofiiga nariWs

swara

sa

V

3

hand^
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handtwark och handtering. Mm uppä Landet, borde ps stdana dagar, cn del af Förmiddagen, anwandas til Catechivmi
Förhör, hwarcil barn och
til ackeee och nödiga
fytzlor icke woro wurne och nynige, stulle i synncrhct sig inställa.
S. 6.
"Mm tu ar hunno icke til anda, förr än man msste erfara,
halsosamnia författning war ftuktlös. S:änpä Rcksdagen ar 1743 deklagi, at man ej
nodgadcs
derim
cgcntel'ga
de
ögnamarken, mcd fbrenamndi Hclgedawuan!t
gars ahkaffande. Söndagen wart icke heligare hallen an lilförme. Afwen försummades Catechismi förhörcn pä mänga stäb
lm, emedan gansta fa hade kömmit ti,st«ocs, ftdan Prcdikningarna uphörde. Och i anledmng haraf förklarade
u»gm
pä Riksms Standers tilstyrkandc, at m:d Apostia- och de fiera
stulle hctdanefcer föMfwa wid förra wcm!ig«
at
innan
hetm,
Catechismi förhörcn cmställas, borde förut
en kort predikan hällas. Mm dmna farordning stulle likwal
icke mihbrukas til lactja, eller va ljcnstcfo!ckec anledinng, at
dä anglagmheten fordrade, eftcrsätta de för
nödiga syPor."
Här hör du nu K. Ä. hwad b,'grep du bör göra dlg,
sä wät om de af war Allernädigsta Konung, wid delta ärccs
ock om dcm, hwilka
börian, am mdracma Hclgcdagar,
sagt:
offeittelgen
Kort
alla
andra
Hclgcdagar,
wi an
fire.
dagar)
allena,
Söildagen
mcnmstjo
aro
idcl
afmcnnistjor
tom
imäuade, dels t walmeinng, dcls af widstcpclse.

som

sa

som

Von de n.
Sa at intet en gäng Aposteldagarna
Apostlarnas egen befallning?
Langt
postlarnas

blifwit

helgade

efter

Prästen.

derifran! lag är'witz derpä, at om nägon i Atid/ welat Helga deras dagar, sa hade de iftat der-,
emot'

m

)
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Sa store GUT>s
-emot, och unet tagit sig en sadan ara.
redstap de wovo, sa ödmjukc hjcrm hade de tillika. Hmu
ger, til crempcl Apostclen Pauuö? lag haswer plancar, A«
pollos afwcr natnar, men GND hafwer lifrvic vrärrcn.
ar nu han inter som plantar, icke eller han som
nar, uran GUD soin wärren Fiftver. (/) Och wil du an
smstandeligare weta, nar och huru hwar och en af de indragne Helgedagar, tillika mcd dem wi an hafwe i behall, blifwit
ancagne och h.lgade,
kan du fa derom en ganffa
dig underratcelse, i dcnna Sal'. Dom-j )robsien Fce/re, Bok,
om Ryrko-<screinonierne, i der mce och foljandc Capirlar.
Har stal du finna, at det ar otz Ewangelista, pä wist satt,
ringa ara, at wi fa lange behallic wDa Helgedagar, fasom i
synnerhet Marie Bcsokelse-DaF, hwilken af Pafwen
7V6> den
ar 1389 inrättades, lungftu Maria til ara,
pa det hon stulle wara honom bewägm emot Hans mcdtafiare
d<N
och Fjcrde dattarna, som lcda fin upgladie
en Päfwelig ynnest, bcstäende derucinaf
öfwer
rmnelse
nan at Swcnffa Kytken b'ef ledig ifran Dansia
öfwerwalde, och fick fagna sig af fin egen sielfradighet.

sa

Mm detza

Bond en.

hafwa jn dock/ i lanalibibehallna,
blifwit
de
ehuru
stundoin bliftvit instl>.nk>
Za
M? Hade de ock imet framdeles kmmm bibel>allas?
cider

indraqna Helgedagar

Prasten.

De hafwa blifwit l>beha!lna, i synnerhct dcrföre, at fo!<
ket stulle bafwa bmcre
wanza sig wid.ovdcis hövande
offntcliga
p/edik,ingar. Mm sedän GUDs Q>'d ei
och de
mera GUDi lof! är säliftm, hafwa de mcd godt siunroett/
för dm orsaken kunnat i»dragas.

Bond e n.

Man icke mmniffjorna an framdeles
(/) l.

Cor. 3:6, 7.

och

in til werldenes
and a.

M
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Znda, bchöfde fa höra samma goda GUDs Ord,
härtils, ja harligcu predikat blifwit?

som pä dem

Prästen.

sa

Kommer det derpa an,
bchöfde somlige menniffor höra predikningar hwar dag, ja flera om dag'«. Mm wcec af dcn
wid Upsala möt:, >lac;ot eftee dcn Pafwsta
tidm, da Hclgcdagarna annu bicftvo bibehallne.
Nn hafws
wi rueligare och tydeligare GUDs Ord ibland otz, an da för
tiden. Detzucom winnes incet saligheteu gcnom inanga predikningar; cm intet mmnisiorna ock sielfwa öfwa sig i GUDs
ords läsande, hörande och betragtande, hwilkct afwen kan sse
hemma i huset, hwad dag och hwad stnnd man bchagar. En
beklagelig erfarenhet wisar, at nar mennstorna hafwa alt för
manga predikningnr, sä weta de imet satta det warde pa dem,
de likwal borde. Sä har det warit mcd wsra alt för
manga Hclgedagar. Derföre är dtt ganffa rattw-st, at de
blifwit nägot indragna. Och böra wi saledes iittec göra otz
samwete deröfwcr at wi nu intet m:ra fa offenteligcn fira dcm;
utan fast mer deröfwer, at wi Mi si illa firat och bcgadt,
det GUD och dcn Christina Ofwerheten nödgats taga bort
syndac haftve! (6)
dem. Ach we, ac wi

som

som

sa

Vonden.

Men GUDs barn hafwa ju intet i'!a anwändt detz«z
Helgedagar? Skal man dcrföre taga brödet af barnen, at
hundarna ock am deraf?

Prästen,

incet förloradt GUDs Ord, derde sörloral nägra offenieiiga predikningar. GUD waro lof, de fa dageligen,
ofta de b.haga, öfwa sig i GUDs
ords laftnde, hörande och bttragtande i
hus. Dchulom
hafwa wi an ec tilrackeligit, ja öfwcrftödigt tilfalle, ai fa fira

före

GUDs Varn

at

hafwa

sa

sma

och

(6) Klagowls. 5' 16.
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och begZ den ossenteliga Gudstjcnstcn. Wi hasive GUDs o«
förandcrliga Hewdagar i beha!!. Hwar Söndag fä wi fira
och bega dm offcmeliga Gudstjmstcn. Derjäytte hafwe wi
manga andra Helgedaaar, dcm wär Cbristchga Ofwerhet bibehailit; och ,qenom HENrans Nad, bibehsllcr in til weildenes
anda. I Stadcr har mm tilsalle at böra hundradttals pre«
dikn ngar om äret, och ps Landet mtet ftort mindre. Ach, allcnast, at GUDs Andas formming, asnoin leremiam, ffulle
laagas pä bicrtät: O Land, Land, Land! Hör
Ord! (/) Och aenom Apostelcn Jacob: warer orders görare, och icke allenast hörare, bedragandes eder sielftve. (w)
Ty lEsus säger: Salige aro de
höra GUDs Ord,
(«)
det.
gömma
och

som

Bond e n.

Sa wida m!n K. L- sagt, och äfwen mcd goda stal beoch beswara mitt
wisat, at jag inttt sial !äm nagon

samwete, med de af war Christeliga Oftverhet indragna Hel<
gedagar; wore det da synd, om.jag hemma i mitt hus, pa
de dagar, annngen siulle lasa, höra och bctragta GUDs ord,
och siunga Gudellga Psalmer, elkr ock imet lekamligu arbae

förracta?

Prasten.

GUD gifwe, at du hwar dag, aret igenom, Helg och
Söku, stulle hafwa dm förnämsta ro i GUDs ords läsande,

becraqtande, smm Gudelga Psalmers siungande.
göra
ock sannerllgen wäl öft?ade Guds Varn, de aro af
Sä
Dina racsamma sinne Konung Daw'd, hwilken sager:
oin
jag
tänker
min
i
nuno
H<LRre
rer aro
hust.
wisa
ar
Lag.
din
Der
min
nanin,
dirr
haller
pa
och
narrma
Jag wil aldrig
fiacc, ac jag dina defallumgar hallcr.
förgaca dina besallningar, ry du wederqwecker mig nied

hörande och

som

C

(/)

Icr.

22: -3.

O)

lac.

dcnl.

i:

22.

(?/)

Luc. n:

28.

M ) i8( M
dm lag sa kär?
hafwer jag
äro

dageliga talae
dem.
mmom mun socare än hannog.
jag derom. Din ord
Dicc ord gör mig förständigan: derfore hatar jag
Dicr ord är minä förcers lygca, och er
salfra wagar.
lj«s p« minom rvägom; (0) och ja widare, fom widlöftigt
119. GUDs Barn, säger
och härligm ffan lasas i Pftlmm
Konung
Dawid. Mm, om du
jag, äro
sinne som
försummar at höra, lafa och betragm GUDs Ord, och siuw
ga Gudeliga Psalmer, pa de qndra dagar, och gör dit eudast
pa dcha af war Christeliga Ofwerhet indragna HelHedagar,
och det antmgm blott af m gammal wana, eller af den tan?
ännu heligare an andra
wore desiä indragna
kan,
Suknedagar; si dä felar du werkel'gen, och har annu intet <t
rätt begrep i dm Ewangeliffa., frihetm,
oh förwärfwat, och dm Christeliga Ofwerheten ädaga lagt.
Hn mer fclar du, och werkeligm ftndar, om du förnöter
desiä dagar med idel lättja och fäfanga, tv lattjan är altid
GUDi misihagelig, och et djefwulens örnagät. Wil du intet
arbeta i HERrans Namu, med godt
l>cuka GUDs O'.d,
samwtte, i din kawse. Mm wil du imet göra det, sa las>
hör och belragta GUDs Qrd, och siung Gudeliga
dock ucan at tro, det du nu gör m GUDi bchageligare
Gudstjenst, än pä nägon awian Sökncdag.

as samma

som

som

-

sa

Bonden.
befalt at arbeta, hwad borde jag dä.
och mitt ftmwete Made mg, at hällre wara ledig?

Mm om

jag blefwe

Prästen.

Hger nägon magt, at befalla dig til arbete, sH bör du
lnda honom: Warer underdanige aU niennifklig
för HERrans stull; ehroad det är Ronungenom IAsoM
den öfwersta, eller Befallningsmännerne, siisom the rher
fände
(o)

Psalm.

IIZ: 54, 55

s;6,

93, 97, 103, 104/ Ios>

m

)

.'9
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yoda til
fftnde ar« af hanom, de cmda ril straff, och deledig,
pris, s/>) Palagger digditl samwtte lika wÄ at wara
sä kan
du wara saker derpZ, at du har et felande samwete, ty det wil sätta siz
emot.GUDs ock mennstorS ordning- och följagteligm bör du

bchja GUD,

för lEsu Ml, om förlstelse, och om Nad
Hans Helga wiljn.

at

luuna göra enligit

Bond e n.

Hmm kunde man, i anlednmg af det som sagt
göra m mwandnmg pä detta sckt: Sä wida mml intet stal
göra sig samwet öfwer nagra btstamda Helgcdagar, Nymcwader och Sabbather, lär dec följaAeligm da mm wara sa farligit, fast man ock intä fiulle sa noga sira, de Helgedagar
som wi an hafwe ibland ost?

Prästen.

Om denne tankan ffulle salia m l)os dig min K. Ä. sa
mä du wara försakrad derom, at dm är konunen ifran mörksatan, och derföm kan och bör du swara hononu
sens förste satan,
ty dtt ar strifwit: Tänk uppä Sabbachs.Gack bort
danen, ar du helgar honom! (?) Detza ord sta i GUDs
S dv-Lag, och fä aldrig förandras. GUDs Sabbathsdag
stal alndhelgas, hwilkcn i Gam!a Testamentet war Lordagen,
men nu i'N>m Testamentet Söndagen, enligit den af lEsu
Larnmgar i Christcndomens första dörjan, gjorda ändringen,
man kan framföra i synncrhct 4 orsaker: 1 o At lESöndagen upstod ifrän de dödcn 2:0 At Apostlarim
pa
siis
pa m Smdag blefwo inmgd.' och stvdfastade,, at predika FörAr den Helga Anda, pa en Söndag i
sonings Ambem:
synlig matto blcf guten öfwer Apostlarna och fiera trogna, i
börjm, af Rya Tchamentsens Församling, och 4:O,At det borde wara en atssilnad/ emellan Gamla och Nya Testamentftns
Sabbach, sanu emellan Christna och ludar.
Redan
C2
</>) 2. Pet. 2:
14. (?) 2. Mof. V. 20: 8.

M
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Redan i Paradiset, mfatte och helgade GUD den simlde
m besynmrlig och allinän Gudstjensts dag. Fast
menniffan aldrig sallit i synd, sa hade hoi; dock pa, tt besynnerlig!t sim, helgadt och sirat den siunde dagen, och framför
alla andra dagar, da i synnerhet tient GUD. Denna Lagen,
bör fal.des an helig hällas; allenast lmd dm andring/ som de
dagen, cil

at wi i stallet för detl siunde dagen,
första Christna gjordt,
dagen
i weckan, som ar Söndagen.
Helge nu den första

Bonden.

Det kan sä wara med dmna GUDs Sabbathsdag,
fom ar Söndagm, m dm bör helgas. Mm böre wi da aft
wm hclga de andra Helgedagar? detze aro ju, ftm min K. L.
sagt, blott mmnstors dagar? i>ch nu heter det, at man mtet

stal lata

nägon göra sig samwet, eller betunga och beswära
med wHa, i ftnnerhet af mmuistor bestamda

fin samwne,

Helgedagar, Nymänader

och Sabbacher?

f>rästen.

Ma wara öfrlga Helgedagar, utoin Söndagm, äro wal
af m.'nmffor inrättade och cmbefalte, at firas och begas. Men
af hwiika inennffor, och l hwad afsigt? Af m Christclig Ofwerhet, til sä myckct bame tlfälle för hwar och m, at- fä öft
wa sig i GUDs Ord, och bctragtande. af nagra besynnerliga,
oin»
HERrans wälgärlnngar, hwilka i,,de Helgedagars
talas. Sä länge dm Christcuga Ofwerheteu wil och befaller/
at de stola
ter: -Hwar

N) det hesiras och degas, bör det ock hmgt
en
wäldet
roarc
Ofwerheten st»m
hafwer un«
och
derdanig; ry ingen Oswerher är>utan af GUDi: Den Vsi
iverhec som är, hon är siickad af GUDi. Derföre, ho sitl
jarrer emot Oftverheten, han jKccer sig emor GUDs stickelst; mm de som sätra sig deremor, de stola sn en dom

wer

siZ.

Mm, nav detza af

Bon de N.

dn: Christeliga

.

Ofwerhetm, otz an gif-

ng

M

)

21

(M

na Helg-dagar, aro i sa god och Cl)ristetig Mgt gifna, hade
godt och Christeligit, at fa behälla alla
det da imct nxtrit
de öftiga tillika, hwilka nu indragne aro?

Prasten.

Godt och Christeligit hade du.warit, om de blffwit ratt
anwände, och om den Christeliga OfwerlMn det fa bchagat.
Dtt ar bast at wi med underdanighet wörde den Christeliga
Öfwerhctms göromal, och bedie GUD om Nad, at kuima
hwar dag halla helg i wsra siälar och hjertan, och tillika ratt
inwarces och utwärtes Helga de allmänna Gudstjensts-dagar,
hwilka wi an qwar hafwe.

Bonden.

Skulle man ock icke fa bcdja GUD och dcn Christeliga
Ofwerhcttn, at an fa igen, detza sa ofta omtalta Helgedagari
.

Prästen.

Dcn som sa bchagar, han bedje dsrom; med bedje dä
Mika, at de blifwa bame helgade, an hanils stedt. lag för
min del anfcr dtt för radZczast, ar Intct förcstrifwa st GUD,
eller ät wclr Christeliga Ofwcrhet nagot wist harucinnan, ntan
läta oh noja dcrmed, at wi i allmcmhet sage, som wär
Bönen Fader nmr:
sus lardt oh bcdja, i dm tredje Böncn, afock
p« jordene. (^)
Ske dm wilje, fasom i himmelen, sa

Bond en.
Tack K. L. som hallit detta samml med migl GUD ware lof! jag tycker at jag fatt ec lattare samwete. lag wil an
ytterligare bedja om GUDs nad! nu ser jag, at fast deulm
dagen waric en Sökli.dag, ,a har iag haft pa dm jamma, m
större upbyggelse t!l min M, an om jag hördt min K.L.
prcdika i Kyrkan; ty der hade niin KL. aldrg kunnat tala
pä Pndilstolm sä ckfaliigt, scm nu har. Och dä hade ej el>
C;

(»-)

Mmch.

6: io.

ler

m

)
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infalla.
som kunnat m'g wil
f3tt göra minä anmärkningar,
,ag
bekymrar
min
siäl,
nägot
sä
som
Handir hädanefttr
b.r
ac
ler'jag

GUD/
söka
komma til min K. L. jänne det jag
nug
ej
dma?
wet
mm
K.
L.
nekar
Jag
och underrattelse.

Har jag talt wäl fä ar dec af HCNranom, mcn har M
felat, sä ar det mitt egu. Jag hoppas dock, GUD gifwlt
mg dm Näd, at ej hafwa talt annat, an det som kan förenas mcd en lefwande tro och samt,dygd, ehuw an i swaghe-

ser

wi luinm öfwa ol) i
en sann Gudsftugtan utan at hafwa altför manga allma nn
Prediko-ochHelgedagar. Hwad wi genom dche förloradt, det
kan rikeligm ersättas derigenom, om wi »m hadancfter siitigare
an härtils stjedt. Har du, Mr
hälle «nffylta Christeliga saintal,
at nagon tjmlig d.ig, komina t!l
lust,
nägon annan af minä K. A.
brukmgn
mig, sä wcle wi da, utom de för
Cattchismi Förhörm och
'Skr,ft-Scho!or, afwm pä detza dagm hälla nya Förhör och
Samtal, at derigenom undcrratta dm mfalliga, upwäcka dm sakra, förmana den tröga, trösta dm dedröfwade, samt stadfasta och
upmMtraden, som «dan begym at löpa päwadiobanm, päiden
mälet, som ofwant l ar. Ansmala lifsens wäg,pä til det förcsaua
nya
ledning at tanka
sädana
Förhtts och Samtals dagar, gift
Kommg, i samma
Allernad-gsta
wär
indragas,
sä man ock har ser Hans Kongl.
dar Helgedagarna
omsorg
Christeliga
för otz. Hans Kongl. Mar.is ord lyda
Maj:ts
pa
och che fiera igenom
sä:Och rhec sawäl Göndagarna,
mäge anwändas
Helgedagar,
Förordning
bibehällna
thenna
ändamÄ,
instigcelje
pasyftade
som ar den
i thec wid theras
ock
Christeligir
cc
underwisdyrkan,
sason»
Högstas lofoch
N)i
rilbörligen
niagt,
rvid
wele
harmed
ninns-wark hallas
obrorcstig
uplifrvar,
efrervarcelse,
hafwa
förtilallman och
nyar och stadfastar, förr ucgangne Förordmngar, om Sönncch andra -Högrids eller -HelFedaZars irärra firande, samc
Bistoparne, ar hv?ar sitt Grift,la förancherjemte
tm

ofullkomlig.

Har

du K. A,

at

-

stal-

M
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sialta, aeprästerna i FörsamlmFarne, iställec för the ossenteliqa predikningar,jom the undgaigclwm förenämnde indragpa tvcha
Helgedagar, desto
nnig och siycrning
rjelUigaste
ort
Förtider,
hwarje
nnderhalla
Catechismi
för
hören, hwarmcd nmste och upbyggelige prästmän, bärcre
än med predikmngar, ä the mindre Helgedagar, pa hwUka
thetzuran, mindre delen Förfamlingarntf fig til Gudsrjenftcninställa, knnna underrvisa, uplyfa och stadga the enfalligare och ungdomen, uti Salicshets wägen och L,äran.
Här hör du min K. A. huru Hans Kongl. Maj:t war M
lernsdigste Konung, är Christckgen och wät siwiad emot otz, och
huru Han wil,.at warChristendom ffall Mas pa en tjmllgare fot,
än tilförcne. Ar icke
dä sant, hwad Mg sä osia aUmämieligen
gmom
enffylt,
GUDs näd, sagt, at nu hafwa Swea Lands
och
undersärare, den största orfak i Mrtden, at tacka GUN för en
Christelig och Wis Konung, famt efterfölja GUDs Andas för>
maning: Sä fsrmanar jagnu, ar man för all cing hafwer böner,«kallan, förböner och rack<agelsi for alla mennistjor: För
Ronungar och för alla (bftverher, ps chec wi mage lestva mi
el roligr och stilla leftverne, i all gudagtigher och ärlighec.
Och som lEsus sager: Gifwer Rejsarenom chet Rejsarenom cithörer, och GUDi chet GUDi tilhörer! (?).
Utom detza allmänna Förhörs dagar, om hwilka warMa'nsdigste Konuug mlar, sä far du, och alla andra mma K. A som
fagcär, sä ofta det behagas, helg och Sökn, anstalla Christeliga
famtat med mig, och andra Lärare, alt dcrcfter som siala tilsiälidet

as

as

hälst krafwer. Otz brister stledcs inm, lofwad ware ss wist war
i
GUD, och wärAllernHigste Konung, GUDs ord,

Kyrkanellerhemma.

Bön den.
Alt saml GUD gifwe off näd, at nnttja da rattl GUD förläte mig,, hwad jag af oförständ warn
och knorrist! Nu
wiljaglHENransnamn,wara nögd,ochga hem,atstöta min kall.
Prästen,
.

l.

Tim.

2:1,3.

Matth. 22:21.

m

)
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Prästen.

har aslcnastwarit et
TackaGUD för den nad som
rmg,; werkcyg i HERraus hand, h.varigeiwm du b!isivu ft,rd pa cn
bätirewag,derd>nangstansomwar otidia,arförwand! >d,d ls til cu

sorgcfterGudssml'.e,de!6ockul
Men,somwibörjatwärt samcnh >N.d bön ochäkallau til GUD,

sälät oh ock, med en ehuru kort, dockhjertelig bön och
d« samina. Wi falle md för HERrans
och sucke:

Bönen.

siuta

AllranZdigsie GUD'. GUD Fader, Son och Helige Ande! wi
hembaredig m ödmjuk och hjertelig tacksägelse, at du wWgnat detta
wärtsamcal,til enbckymradsiälströst ochupbycMlse! wi hoppas at
wi intet annat talt, an det som warit enligt med din httiga wlja. Mcn
stullehärnagotafmennistlig swaghttwaraförch!pit,sa förlat det för
fel, och akca oh för
lEsu stull, och gifoH nad framdeles battre se wära lät
detlandatil din
Skulledtttasamtalblifn>afierombekant,sä
dem!
gcnom
dels
ock
dcn Christo
du
dels
sielf,
upbyMlsel
som
Hra och fieras
gifwit otz wihaHelgedagar,Nymanadcr ochSabbatt>er,gifotzock dinHeligaAndas näd,at racceligen kuuna fira och
bega dcm, pa det satt som din Ewangelisia hushallning det fordrar,och
tilllka m:d sinä Lärjungar,dem firat och begädt;
som warFrälsare,
Förlat Al«
hwilket alt i WZrChristeliga Lära ohwdeligenföreställes.
lernadigste GUD för lEm blodiga försouing,bwad härtilsi lifwit fe<
lat emot dig och dina helgade daqar. Wi hafwe orsak, atwara bedröft
wade, ej öfwcr war ChristeiizaKonungs sörfattnmg,hwcu's lifDu,
och iragt wille
A!lcrnad.GUD til senaste aldern,i aiiKongl.lycksalightt
synder!Ach,gifos;
mänga
nadtil en snar och
uppehaila,utan öfwer wa a
omwändelje I Lat dit ord rikeliga bo ibland oh,
bättrina
och
ostrnnnad
i tilbörlig högaklning ej allena i Kyroch gifoh nad, at halla det samma
k<n,, Man ock hemma i wara hus, ja a!b'städ?s, chwar wi are,chwad
wi göre l ss at dit Helqa och Gndom.Nam!,,afch,allestades och alc,d
igmom, hwar dao, och stund,
rätteligen helges! sa at wi hela wär
dircord o'.;lysev ft,
sira ockbega endig behageligSabbath!la,gifar
jämmcrdal, n,a
dcnna
gä;
mcn gencm
at wi lVndamörkrerinrec
ochgördcnnawac
hiercii n:rliga
wandra ril dinHimmeissä!! Hör
aliidensamcgall^.ndeFörsoning!
Ainen.
bön, lörlEsu ewigaNäd,och

