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Min Herre och älffelige W<in
i HErranom lEsu

af mia den rwqesta,'
Guos Faders omateliga och o,
andeliga bacmhertighet uti So«

nen lEsu Christo, samt den dyre Fral-sarens och Försonarells standigt upel»
dande brinnande kärlek,som mätte upelda
sjal och kropp, til at frögdas i lefwande
Guoi,samt den Helge Andes ständigt in-
neboende nad och medwerkande kraft uti
sial och hierta, til trones lius och lifuti
troget omfattande,utaf lE,u ewiga nä»
desfulihet. . , « ~

lag tackar min warda wän för alt
godt och för det karliqa sckndebref, som
jaa har undfatt, det ena efter det andra.
lEsus sielfwer meddele min wan det
himmeistä och ewiga goda, utaf sin För-
soning, och sjelfwer sände honom den
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ena Andcms och nade-
statten efter den andra; pci det, at med
hwar ny dag, mäue wara ny öfwerty-
gelse om barnal?apet i Gudi,genom den
Heliga Andas wictnesbörd; ty den som
oh älssat hafwer in i en blodig död,
han wil ingalunda, at wära siälar
ffola ftrdärfwas, utan han star med
Utstrackta armar, suli af nad, til at
gifwa dem armom l)>clp och räd. StZr
nu lEsus med utstrackta armar och wil
osi helt och hallit emottaqa, ehuru hcmbe»
höfwer ost intet; ty hali ar ucan
otz, och Hans Namn a'r stort utom ost;
huru mycket mcra borde wi icke dä ut<
sträcka wara trones och hoppsens ar-
mar uti langtan, til at knnna lEMm
cmottaga och uti wära hierrän inneilu-
ta, efter wi behöswa honom, och kun»
na icke honom ftlutan, salige warda ej
-eller komma til aran, dar wart namu
blifwer kandt ibland de uikorade, och
dar stolom wi sä kanna honom fullkom»
meliZen och lofwa i alla ewigheters cwig»
het, som os; af idel k.nlek i tidell frälst hasi
wer, lfrcn Guds wrede, laqsens forbail«
nelse, ifran synden och den ewiga döden.
Men emcdan wi ännn aro uti stride dah'
len;sa mästc wi ju standig acktning gif-
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wa, at wära ögnckasi aldria mätte kom-
ma uti tankar och minne ifrän den
korsftsta lEsum; ty at kunna hcilla sig
fast wid honom, dertil behöfwes icke al-
lenast et ögnekasi och sedän wända rr»g-
gen til uti otro och olydno; utan dertil
fordras en daglig upständelse ifrän otro-
het och ifran andeliy lamhet och kallsiw
nighet, och uti trones l,inqtan,ater ston,
da sig fort ifrcin dennasynda-ort til lE-su kortz och blodiga sar, och strart haf,
wa sinä trones ögnekast wande uti
trohet ock andagt at det stora förso-
nings-hafwet, der all frälsning ifran
ondffan, stal blifwa uppenbar för sjck-
len. Ack huru sior.' Ack huru hsrlig är
den stöna pärlan lEsus, hwilken man-
aen clnnu i denna daa trampar under
sinä otros fötter, och hafwer nagon
försyn at förackta och försmada den Als-
waldiga; men alt detta se sia de ande«
liga arma och famga förr hafwa gzordt,
och alt detta förödmjukar dem desto mer,
at de fä se, at de ckro af näde frälste och
hafwa icke det förtjent genom sin trohet,
at de stulle blifwa förlotzade och fä se
HErcan, ansigte emot ansigte,hwilket ffer
dock af blotta nade, för lEsu öfwerfullakärleks stull.
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Min w<ln berättar om nägra ny«
heter derstädes; men den berattelsen bar
ej naqotannat med sig til mig,utan ny
pliqt och styldighet, til at draga all ting
fram, mi ätankan och bönesuckan uti min
swaghet, för lEsu anssgte.

Min Wan lafwar mig wattn af de
jordi,?a brunnar och fiaffor. hwilket kun»
de osf gagna mig, ock sa intet; jag tackar
allerödmiukast för denna min Wans och
Herres walwilljoghet emot mig; men
min Wan borde ej göra sig mera omak
och beswär för min stull; ty han haf-
wer ju redan a!t delta för mig gjordt,
hwarminnan HErren sjelf ware Hanssjlils läkare och wedergällare i nader, un-
der alt det han gör och läter. HErrengenom sin Anda och kraft, af sinä ewiga
hälso-brunnar och bloddrypande nade-
droppar, swalke och wederqwecke nu, och i
dödsstunden och i alla ewighetcrs ewig-
het minWans s,a'l och hlerta. Hwad mitt
tilstand widkommer,sä ar jag altid efterwanligheten sasom tilförne uti min swa«ga lerhydda upfyld med detta sig öndande
elände;men läfwat wara den korsWe,som hafwer ost förwärfwat en oändelig
frögd uti sm pina och marter, der a!l sa-lighet allom meddelas och öfwerfullt
inffankes. lEsus



lEsus sjelfwer hjelpe min odöde«
liga sial, beware och förklare til sin til«
kommelse dag,hwarest sjal och kropp blif»
wa löste ifrän alt qwal och införde uti
ärones sal, hwartil otz hjelpe dm högt,
lofwade och ewiqt prisadeHeliga Treenig<
heten, Fadren, Sonen och den Helige An-
de. Amen. lag kommer ftam med minä
swagahälsmnaar efter det nadesmätt,som
HErren mig förlant hafwer, til min äl,
sselige Herre och Hans kara Fru, jämte
lungfrurna och L.,ja, samt alla
andra öftiga i huset, hwilka ware ratt
mycket halsade ifran mig och minä kara
Föräldrar och Syffon allesamman, war
god och hälsa fiere wclnner derpa ortensom mitt rinqa namn wilja känna»

lEsus wstrifwe allas »nnnn uti lif«sens bok och lckre alla kinna kraften af
Hans sota ljufliga lEsu Namn, hwaruti
alle ware wälsignade och beh llsade, med
kraft och Anda i tid och i ewighet. Amen.
lag förblifwer

Min älstelige Ma'ns och HerreS

riuqesta tjenarwna
dI,I>I. d. 3April i Flälsarens nadeförbunb.
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Min älffeliaa Wän och wsrda Syster
i HErranom lEsu Chlisto!

i?Fag tinker med fä ord HUa pa min
Sosteroch tilönika henne den nad,
som Skaparen henne af kärlek wil

meddela, un en ewig ouplösiig nad och
barmhertighet. lEsus war dyre Wän
och Broder sielfwer flgne henne uti näd
och kcirlek, med sin liufwa muns talan uti
trones lckngtan hwarest sialen efter et lif,
ligit hopp och stridande, kan fä den ratta
ro och den sallggörande tron pa honom,som sitt lifutgaf och hjelpa wil den ar,
Ma til nad och ewig fralsning. Den
Helige Ande, som af Fadrenom och So-
nenom är utgängen, inZänge med ny
kraft med ny nad och rad, hwar tim»
ma ock stund, uti min Systers
hierta och sjckl,uplyse,lckre och lede hew
ne hwart andetag, til at nclrmare och
närmare nalkas den andeliga FriiiadenChristum, hwarmi hon m ttte tuima fä
kraft til at göra Guds wilia, som ewigt
stal hennes sji'l b.ta, och til en fu'l
tomlig förlonninq henne Unda. Hwad
Wille wi nu sa'ga om wara hungriga,
tomma behöfwande, l Ingtande, tr<lngtall«
de själar, uun det/ at min Ul, i hoppaf den
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Heliae Andas kr ft, förbidar lEsu hjelp.
O lEsu! gsr min släl firnsqd, mm
släl war i lElum nögd, ty lEsus wilsa ha det, at du stal wara behöfwande,
fattia och hungrig, efter näden törstande,sa länge du här <lr. Sä böre wi nu saga
wid on sielfwa; men ckn ytterligare med en
David upmuntra och förmana wära siä-
lar tiIHE rans lofoch ssqa: Lofwa HEr«
ren min siäl, och alt det uti mig är, lofwa
Herren min och sörga't icke det myckna
goda som han diq bewist och i alla dina lesi
nadedaqar giordt hafwer. Wi böre ej un«
derläta at tacka den stora Förbarmaren
för Hans ssodwMiga hiertelag, at han sä
gerna hjelper, na'r wi se uppa den himmel-
sta härstaran och Änglarna, som woro
boostav om lEsu födelse, de lafwade strart
den «odwllliga lEsum, i det de sade: och
allom männiffom en god wilia, som haf-
wa af nituren en ond wilia > ty Barner är
födt och lic.ger i krubbin, hwilket frambär
aUomalt godtoch bortta er all ondt. H.ir
höra wi huru de prisa Lambet,ja den store
HErran Z<baoth, nar de utropa med sä»
dana ord och säga: Ara ware Gud i hög«
dene,frid pH jordene och allom männiikom
en god milja. Lafwade de HErran, fast
mera böra wi läfwa honoM/ som hafwa
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undfätt den ädla friden och en god wilja
uti lEsu Christo.

lEsus styrke, lEsus stärke och we«
derqwecke min Systers sjal, uti sinä blo-
diga sar,in til en salig ända. lag stad«
nar af mitt swaga hjertas fatabur med
hjerteliga halsningar af lEsu ka'r!ek och
nades förbund, och förblifwer
Min Weliga Wäns och wärda Systers

ttogna wnn och sysier
d.zAplil! i lEsu tro
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Min älskeliga W6n och wärda Syster
i lEsu Christo!

jaq Skaparens ewiga nad,
Fralsarens fullkomliga försoning
och omfattande karlek utaf Hans

ewiga förbarmande, samt den Heiiqe An«
das, utan älerwando, ledande nad och
medwerkande kraft, til at fortfara utan
fia'rd och wank pa den smala lifsens
stig, och dageligen undfly den fördöm-
meliga breda syndabanen. Den korsfaste
Frälsaren har ju intet lätit sitt Blod
uttappa, pä det at nägon stal wara
utaf de fawitffe lunqfrur, och hafwa
brist pä olia i wara trons lampor. Hans
kärlek <lr sa stor, Hans blodsdroppar och
strömar äro ju den fiytande oljan,hwilken
wi borde med et langtande hjerta upta»
ga un wara tomma trones kllril. Hans
brinnade karlek <lr ju den lysande la-
gan, med hwilken wi kunde honom wak,
sammeligen tilhanda ga, sa framt wi al-
lenast standigt wille derefter sträfwa och
altid undfly den fördcirfweliga pästen,
som är andelig lattia och sömnaktighet,
hwarigenom osta wi blifwe lika de sa-
witsta lungfrur. som wakade til en tid,
men Niir Vrudgmnmen lMe ute dröjds,
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siumrade de in ! sin sömnaktighet,ja at
»vi icke mätte wara de samma, nclr HEr<
ren förökar oh nädetidcn, at wi da icke
matte föröka synd och ondsko. Och eme-
dan han ej straxt uti första nadewerknin-
gen 06 borttager, utan förlanar osi an-
nu tid. pä det at wara tros lampor
matte sinnas brinnande, dä han warder
kommandes; sa det ofta under
tiden, at själen blifwer ledsen wid den
andel'ga striden, och wil icke med alfwa-
re <e til, at man matte hwar timma och
stund kunna wara stindakttg uti Fral»sarens nad ock sa saliqen beredd wäl
stilias hadan; edwad HErren stulle straftkomma, eller ock annu nägon tid dröjas,
sä kommer han clndock. Han dröjer
icke derf^re, at han icke ffal komma, u«
tan derföre, at Han matte gifwa otz be»
redelse tid, at wi en ganq un Hansförsoninq mätte wardige warda til at in»
ga uti det ewiga Lamsens stora bröllop,
dit inqa stmnaktiga, utan waksamma
kunna inkomma: derföre, min Syster,
finner hon st., nu i alla delar oförstan»
dig och sömnig, sä maste hon iu se pä
den blodige Frälsaren, ty han kan, för»
mär och förstar wal, med sin wisa An»
da, hennes själ ledsaga och til det rätta

dra-
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draga, ty hos honom troter intet hjel'
pen, och den som wil saga, at han icke
far, da han ftkcr hielp utaf lEsum, den
hafwer icke annu rMsinneligeu sökt och
icke siq helt och Hällit honom upossrat,
den torde wilja ftga lEsum wara hard och
bielpelös, och icke prisa Hans goda hjelp-
samma hjertelag, men pä Hans sida är
alsingen brist. Och ingen hafwer han
annu utkastat, som med en alfwarliq tro,
nes lanata» hafwer til honom kömmit,
ehwad lilstand ftrefallit: sa hafwa ock de
troqna tilförene sunnit hielpen mi ho,
nom, sä maste wi ocksa nödwandigt tro,
at wi hafwa samma näd at förwanta u«
ti lEsu, da wi uti den ordningen sö«
ke efter honom, som Guds Ord ost före»
strifwer och alla Christtrognas arfaren«
het utwisar; äre wi enfaldige och men-
löse, men dock upriktiqe unoer all ting
uti bcqäret efter det korsfästa, menlösa
GudsLambet,sa ffal all näd och al! sa«
lighet af honom ulfinta i tid i striden,
ocl) sidst uti den ewiga fullkomli.qheten,
da all tinq fullbordat wa,der. lEsus
stl)rke, lEsus wederqwecke, lEsus szelf,
wer med sm Andas kraft, trones lang,
tan i mill Systers sjal upwacke och före
hcnile fort til det andeliga Zion, uti de

,
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trognas gemenffap, och förware samt in-
lycke hennes siäl uti sinä blodiga sär, där
hon al! swalka fsr. lag stannar med enswag, men hjertelig ha'lsning til min Sy-
ster. lEsus sjelfwer med enstarkoch kraf-
tig halsosam nad ochAnda,behälse benne
ochwederqwecke til ewinnerligitlif.Amen.
lag förblifwer

Min wärda Wsns och Systers

lrogna wsn vch syste,
d.sAprs i lEsu näd

«778- !>l. >I.
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Minun rakas Sisareni lEsuxesa

Christuresa meidän Wapahtajasamme!

toiwotan Jumalan armo jawa«
pahtajall palamaa rackautta,ja Py»

»hen Hengen walaisewa armo lapyhittawH
woima joca hetki,joca aina teitä johdatais.
Jumalan tahdon tekemisesä, hamaan lop-
puun asti, joca tule totisesti teille tuman sa-
lis ijancaickisexi riemuri. Minun rackan
Sisareni kirjan sain minä wasta,jonga e-
dästä minä kijtän teitä. Herra itze armon-sa ja hengensä woimalla pyhittakön jawa«

taiston teitä aina. ItzelEsuswerisijn ha«
woinsa teitä kattkekön iasulkekonjosa par«
haiten sielu tule suojelluri ja warlelluxi i«
jankaickiseen elämään. Sillä wapahtajan
werinen wanhurffaus parahiten sielua py»
hittä taita, jaijancaicksesti wapahta; Mi-
nun Sisareni, muista aina sydändä anda
lEsurelle ja ei kellengän muille, sillä hän
on ristin pusa oman sydämmensä andanut
meidän tähtemme awata josaarmo löyty.
Minä terwetän teitä sydämmen rackau«
desta. lEsus itze teitä terwahtäkön.

Mine olen aina
Minun rackan Sisareni

N. d. z April. rakas sisä»
1773. dl. dl.








