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IMMANUEL!
Vörjcm.
F. i.

min Fromme Fader ka'c, En salig afgang mig bessär. Ifrän Din Varn Du
aldtig wik, at wt tiliik, Ma ärfwa cwigt Himmelrik. Med denna suckning
öpne och berede wi wsr andackt til den föreftaende Afsteds Predikan och detz afhörande; Glörcmde det uti Den Högstlofwade TrcEne Gudens, Fadrens, SoneiW
och Den Helige Andes walsignande och i alla ewighet wälsignade Namn samt

Namns kraft, Amen.

Ingäng.
F. 2.
kom i werldena, ater öfwergifwer lag

iHag gick m af Fadren och
werldena och gar til Fadren.

Wär Dyre Frälserman lesus Christus, inbegrepen uti att taga ett ömt
till Sin efterfölgd,
afsted ifran sinä cilffads Löriunqar, och att uppmuntra dessalydande:
lag gick ut
s.iger derwid ibland annnat äfrven de anförde ordeu, sa
Joi).
16:
af Fadren m. m. som ses af
efter Fadrens rad
lesus gick ut af Fadren och kom i werlden, da Han
Ewiga
»vilja
tid
brukandet
af
til!
en
hestamd
aflade
Sm
Guddoms Häroch
tvist
lighet, och la't Sig genom den Hclige Ande afias i lungfrn Maria Nf samt af
henno derpä framfödas hit til! werlden- Förnedrade salnnda Sig Sjelf,
pa Sig ens tjenares ffepelse,
wardt llkasom en annor mcknuffa, och i äthäf»
Admjukade
Sig Sjelf, wardt lydig intill döden,
en
som
wor funnen
männissä.
ja, intill korsens död, enligt Pauli talan i Philip. 2: 7,8Sa kommen i werldena, öfwergifwer lesus äter werldena och gar till Fa«
dren, i det Han aldrig lätit Sig af werldens, fafanga, siygtiga och syndiga wck»
scnde bedaras och intaqas, utan stadse tänkte, talade och utrattade alt, hwarföre
Han bliswlt hits.ilid, samt omsider efter wäl fulländat warf gick äter in i Sin
Harlighct när Fadcenom.

I bäda förenämnda delar liknar hwar och en
sin Fralzare.

sann

Christen, och bör likna

Christus, sä ar ock en Christen utgängen af Gud och kommen hit i
icke hlott i anseende till ffapelsen, säsom alla andra kreatur, utcm
i
sfwen anseende till den andeliga nya födelsen, derigenom han här warder giord
och beredd till ett Guds Nadebarn ftmt den ewiga Salighetens arfwinge. Han,
ssm är Liusens Fader, sa'ger derföre Apostelen Jacob i de trognas namn, hafwer
otz födt pä nytt efter Sin wilja genom Sanningenes Ord, pci det wi ffulle wam
förstlmgen af Hans kreatur, eller de förnämsta, ädlaste och lyckliZasie bland krea«
ttnen pä jorden, i sm Epist:s 1: «z.
M«
A 2
Werlden,

och'det

4

Säsom CKristus, sa har ock en Christen i fölie deraf att öfwerMua werlden
gä till Fadren. Denna werlden a'r för honom icke nagon waracktig stad,min<
dre den rätta hufwudstaden, utan alleliast en mellanstad, derigenom han har att
komma till Sions berq ock till Lenvandss Guds stad, det Himmelska lernsaiem,och
till den otaliga Ztnqla Earan, och tlll de Förstföddaö församling, som i Hnnmelen
aro bessrefne,
till Gud, som alla dömer, och till de fullkomligen Rsttf.n'digas
andar, och till Noa Testamentftns Medlare Icsum, och till Stänkelse Blodet,
battre tal.ir ckn Abels blod, att tala af Ebr. 12: 25,24. Derföre och i an,
seende hckrtil bör ock en Christen med Christo eller efter Christi ezempel öfwergifwa
werlden och gä till Fadren.
och

som

§.
4i sielfwa Betraktelfen. Himmelske Faber!
täicke
wi
widare
härom
hlindla
Men
!st för Ie su M den Heliqe Alwes nad derigenom kraftiqt röra och beweka wära
hjertan dertill, att wi, sasom wärdige barn och rätta lesu Christi efterföljare,
mäne öfwerqifwa werlden och stynda otz til Dig. T» ga wi ei till Dig, af hwil,
ken wi utgZtt, blir Du ej wart ssut, sasom Du Hr wsr början; sä blir förtap»
padt, alt det som är stapadt, af Dina plagor. Sa war nu Herre war Gud otz
blld, och främia wsra handers werk med otz, ja, wara handers werk främja Du.
Swrck oli allesamman med den Helige Andes nad, för Frälsarens lesu ffull,
Nsdigste Gud och allas Fader. Fader >war m. m.

Ewangelium:
Igenom Gudö nad

En

sann Lhristen

och

1:0.
2:0.

l6:

stal! nu bliswa wärt Betracktelses
Ämne:

med shristo,

gaende till

Hwarwid wi

loh.

Fadren/

sasom

öfwergifwande werlden

wilje öfwerwHga Treggehanda:

Hwad

som

utgjör

en

sann

Christen,

Hwad det will saga, att en Christen öfwergifwer werlden, och
3:0. Hwad dertill hörer, att han derjämte gär tlll Fadren,

Guckande förut: Herre Ie su Christ

Dig till 06 wänd, Din -..,,»-, Ditt
Ord att l.ira, höra, betrackta samt i lydacktiga hjertan altid gömma wa'l,
'n. N:o 254: 1, 2.
Afhandling.
sagt
Wär Vetracktelse stal, säsom
är, föreställa: En
Christen med Chrisso,
sasom öfwergifwande
gaende
werlden och
till Fadren. Härwid wilje wi öfwer,
waga uti

sann

Fön

Hwad

som

Förfta Delen,
utgjör

en

fmm Chrlsten.

5Namnst Christen har enahanda bemnrkelse med Christi dyra Namn, hwarifrKn
det sig ock hcirleder, beteknande nämligen hwar och en, som nndfstt Andans sinör,
§.

jelse till andciig Prophet, Prest och Konung. i loh. 2: 20, 27.
Det ar da ingalunda blotta namnet, utan sielfwa gagnet, lcke den toma ut<
wärtcs bekännelsen, utan des bewisning i andanom och kraft,som utqjör en sann
och till Guds Rike beqwäm Christen; hwarföre ock wär Frälsare Slelf silger: Icke
wiirder hwar och en kommandes in i Himmelriket, som säger til Mig, Herre, Herre;
utan den som gzör Mins Faders wilja, som ar i Himmeten, uti Math. 7:2».
Chnsien, korrteliqen att sl,'qa, <lr den, som icke allenast 6r efter
En
döpt, utan ock i trone bekanner Christum för
befallning
Christi
Frcilsare och
Saliggjörare, samt för öfrigt wisar sig trofast i Christi efterfölgd intill öndan.

sann

sm

sann

F. 6.

lag sckger, att en
Christen träder och maste, enligt sin nödwändigt ä«
liggande pligt, träda i sin Fralsares fotspor.
En Chnsten ftljer Christum först i Lär.i, i det han utan straffbar afwikelse
ifrön r.ltta förstaudec förblifwer wid Christi Ewangelium, eller dsn Läran, som
Christus Sielf predikat och sedän genom Sinä utwalda Apostlar samt andra
trogna Sa°ndningebud kring hela werlden utsoridt, sä ock i alla tider förkumm
läter, säjande dcrom: Om I blifwen wid Min Ord, sä ären I Mine rätta
Larjungar, i loh. 8: 31.
En Christen följer widare Christum i lefwerne, da han icke allenast uti Ra'tt«
fa'rdiggjörelsen anammar och sig tilläqnar Christi förwärfwade Rättfardighet, utan
ock i den dageliga Helgelsen efterstrafwar Hans Lefwernes Helighet, hwarom ater
som arbcten
Christus tillmlar Sinä aterlösta sälunda: Kommer till Mig I
trou,) och
genom
Mig
Rättfärdighet
betungade,
(omfatten
och aren
och Min
lag wi!l wederqwecka eder. Tagen derjtlmte pä eder Mitt ok, och
af Mig,
(följen den osterdömelse, som lag i Mitt lefwerne eder gifwit,) ty lag är mild
och ödmjnk af hjertat, och I ffolen finna ro till edra siälar. Orden läsas i

Math. i,: 28, 29.
En Christen följer ocksä Christum i lioande, hwilket han ha'r i werlden efter
Christi exempel willigt underkastar sig och heligt, offoldigt samt taligt uthckrdar,
säsom Christus a'fwen detta assar säjande: Hwilken Mig efterfölia will, han we»
dersake sig sielf, och tage sitt kortz uppä sig och följe sä Mig, Math. ,6: 24.
Uti all denna Christi efterfölgd fortfar en Christen, sä lcknge dek warelse pH
jorden warar, wälwetande, att den allena,
bliftver fast intill ilndan, warder
salig, Mtl). 24: ,z.

som

A

s.

7-

§.

7»

Si,en sadan Christi efterfölgd är. .egenteligen det, som utgiör en sann Chru
sien, och samma efterfölgd bewisar sig huftvudsakeligen beruti, at man med Chrt,
sio öfwergifwer werlden och gär till Fadren.
alla tider hos en Christen: Far borrt, o werld sa swar,.
Fördenfful! heter detstar,
Det jordisst är förackrar, Det Himmelfft är afwackMitt sinn' till Himlen
tar; Far borrt o wcrld med. alla, Jaa,. WM mig Gnd befalla. Sw.Pl.b. N:o 273:
52.
la, onda werld, jag stiljer mis, hädän och föracktar dig: Ditt förderf det
gär dit med de ftom«.
stoll snart komma, Hwar du dig ej bättra will;
5w Der Gnd min Fader och mm lesus häller till. lVw. Ps. b.
,

Rndra Delen,

Hwad

det will säga, att

en Christen öfwergifwer werlden.
§.B.

werldens siora byggnad, den ingen ibland kreaturen
Skaparens dercill bestän»da tid infaller, och sielf»
öfwergifwa,
innan
fir eller kan
wa byggnaden intet mera ar till, eller blifwit bragt till sitt första intet; utan dcr«
:r.ed förstäs a!'.a onda männistor, som imedlertid lefwa i de-ma. werlden, samt de,
osi heter: Alster icke werldena,
ras förderfweliga lustar, om hwilken werld det M werldena,
i honom är icke Fa«
icke eller de ting i werldene äro. Den der älstar
begärelse, ögonens
nsmligen,
werldene,
det
är
i
köttsens
som
drens kärlek; w alt
begärelse och högfardigt lefwerne, det är icke afFadrenom, utan af werldene, och
werlden förgäs med hennes lustar, i i loh. 2: 17,16, 17.
Med werld förstäs här

ej

till utwärtes um,
Denna werlden öfwergifwer nu en'Christen, icke i anseende
döden behagar
genom
männistor,
aängelsen med andra
förrän Hans Fader
wäsende,
sr» wida det
i
till
alt
werldens
derifrän,
icke Heller anseende
st.lja honom
Q ordenteligit, offyldigt, naturligt och af Skaparen Sielf manniffan här före.
laat' utan han öfwergifwer werlden alleuast i a-iscende ttl det oordenteliga, syn»
diga och fördömeliga, som finnesi hennes wasende, och hwilket Apostelen Johan-

nes

i nysi andragna orden

summewis

F.

upräknar.
10.

sasom han
En werlden öfwergifwande Christen brukar säledes denna werlden,
korte,
tillgar,
?:
räd
i
1
Cor.
brukade,
efter Pauli
zi. Och harmed
henne icke
'igen att tala, pa efterföllande satt:
sig en Christen och det redan i god tid, när han det g!öra
Först wäljer wäl närings
sätt, emedan han nogsamt wet och besmnar, att han
gitter, ett eller annat
är hitsatt och kommen icke för att tilibrmga siu tid och lefnad i werklig wstolöshet
sinä medmännistor tili last och tunge,, utan för att förssrja sig och de
före,.sager jag, waljer han ett eller annat Mings sätt; men han wäl/er sadant,

som

som

7

som

Försynen beredt och danat elZer gjordt honom ssickelig till,
Hr lofligit,
öfrigt
a'r
msd
Guds wilja ofwecensstammande samt till mänstligheteni
i
och
werkelma nylta bidraqande.
wida
Dernast är ock förblifwsr en Christen trogen och siitig isin kallelle,
styr
dectiii
meN
dsrwid
krafter;
lange
han
Oud förlänar honom
och
och ft
högfard samt de fran deffa den förderfwade mänför werldens wallusi, girighet ochharssytande
oräkneliga laster och synder: Han npamniffliga naturelis hnfwudlnstar
mar saledes och wänjer iittet kroppen till lustar, sörjer cj Heller med miytröstande
ciro.
clnyssan för morgondagen, wandrar ock icke i de tilig, som h
Korrtelige!i,han narer sig wäl med bekymmcr pä lorden och äter sitt bröd i sin an«
letes sivett; men är tiUika Gudelig och later sig ,Ha äfwen med en, ringa lott,
nog, i Tim- 6: 6., och bedjazwe bland annat med Agur
finnande derun winning rikedom
gif mig icke, min Gnd, men lat mig min afffilda
och
Fatligdom
lakeson:
del af sois fa; lag matte elzest, om jag altför mätt worde, neka och silja: Ho är
H.i
M- orn jaa altför fattig worde, matte st/ala och förtaga mig pa mms
Gnds Nanm, Ords. b. 30! 8, ?.
,t goda, den ftam«
Ptterligare emottager cn Christen med gladje och tatt
gang ock ULksmst, hwanued den Högste behagar hugna honom och '<pälsigna
ossytdiga fltt och bemödande; mm han HWer andä
oa buken clier r'tts!iM
begärclser för sin gud, ej Heller gullkiimpen cller jordissa stcm
In tröst, för«
a ti!' egct förlxifwer sig cc? inttt i sin ara, mitzbrm
mwändurcn till
derf och andras ttr,n)c?
ara, och sig sieif ftmt nastan, l
och van

som

sa

förnöielse och
tttlsiygt, mcn

den <

cklas

f. w.

ejför werlden, utan för Himmelen, cftcr
Herlööningen och Hclqelftn wet och tror sig wara
ga tlden, utan
>?n oan«
c)
deliga ewig
a dcr heuuua nar Fadren i De
3
siiger jag, lefwer han ei för werlden, utan för
och gur"st!cdcö, s
>ar dag,
wi rttnn fn böra, a!!a dagar under sin lefnad till Fadren,
dä Hans Fader sä beha-zar, nögd och fardig ott förbyta detta förgangeliga Nti
det emiga och of
rare, öfwergifwer en Chrissen werlden, redan, innan wcrl.
n:
Si
:;,
den hinner
i det han brukac henne, säwm han heinie icke
vrnkade, eller soui ar
:a, brukar henne
att hon icke eftcr' gemenligit
mänmjVo satt wardc
rnkad.
§.
11.
den
ffillnad,
willtr ssq emellan en
Häraf fommer
stora
Christen
och ett wanligt werldcns barn, i anseende til det werldsliga wasendet. Den ena
wMer endast det io,:.ga, den andra gzör ingen stilnad emeilan det lostiga och

För
han
som
bestamd,

öfrigt lefwer en
qenom

Christen har

som

sann

olof«

ssn

oiofliga; ben ena arbetar och »nödar sig för att fnllgjsra
kallelses ffyldlghet,
gjörande fasom Christi tjenare det Gud wil utaf hjertat, den andra tjenar för
nöd fful och allena för ögonen, Mm mannistom till willa, Eph. 6: 6., eller
ock för att förnW och matta sinä lZga lustar och begcirelser; den ena lelwer wal,
är rik och sitter i ameende utan att försynda sig och följakteligen föriltan nZgon
sin ssada, dcn andra lefwer i wällust, rikedom och höghes, och ökar derwid synd
pä synd, tili sin dcraf HVlrflytimde timmeliga, andeliqa och ewiga ffada; den ena
lzar Himmelcn och det oförgängcliga, dell andra ater jorden och det förgangeliga

för sitt hufwudllläl o- 5 w.

Trcdje Delen,

en säluuda werlden öfwergifwande Christen
Hwad dettill horer, att
derjamte gär till Fadren.
§.

12.

Med Fadren i anscende till Christi borrtgang förstns egenteligen den förste
Guddoms Perfonen, som iftan ewighet födt Sonen, och i tidsens fullbordan sände
Honom M till werlden att antaga Mandom och fnllborda deruti Sitt ewiga Röd
angäende det fallna manniffo siagtets äterlösning. Men i anseende ti!l en Chriförstss med Fadren hela det Guddomeliga Wasendet Fadren, Sostens borrttgang
Helige
Ande, hwilka Tre Guddoms Perfoner lillsamman aro allas,
nen och veil
bcsynnerligen de trognas Gud och Fader, deras Fader i/e allenast till
Aterlösmngen och Helgel»
och den GuddomcliZa Fsrsynen, utan ock i anseende till
sen, deras Fader ocksä i anseende till Utkorelstn till det Himmeissä Arfjfspet.
I a'ren alle Guds barn genom
Paulus tillta!ar fördenskul de trogna 26.sslunda:
De
hafwa ssledes alla uti Gud en Fa,
trona pä Christum lesum, i Gal. 3:
genom
dem
dem
alla
alla,
der, hwilken är öfwer
och i oem alla, Cph. 4: 5,6.
«

När Christus gick till Fadren, sa ffedde det ej först mot flutet, utan ifrän
början till siut af Hans warelse och wistande pä jorden. Fadren war Hans
tröst, da Han <!n lag pH Sine moders bröft, ps Honom war Han kastad, och
F-»an war Hans Gud alt ifts» moderlifwet, säsom Han det Sjelf genom Dawid bekänner i Psalm. 22: 10, n. I ungdomen hette det af Honom: Wisten I
Min Fader tillhöra, bör Mig wara? Luc. 2: «9. Uti
icke, ati nti de stycken,
betygar Han äfwen: Min mat är det, at lag gjör
pafiliande
manbara
sldren
dcn
Mig
hafwer,
sändt
och fullbordar Hans werk,loh.4'. 34- lag
Hans wi.l,a,
prisar Min Fader,loh.B:49-o.m.d. Men de tyngsta och eftertryckeligaste stegen till
och
Han sä mycket lida mäste
Fadren tog Ie su s dock wid Sin lefnads siut,däupp
gaf Sin Anda
i Fadrens HHnder. Derp<s
omsider med högt rop befalte och genom
Hans segerrika lipstänbelse ifrän de döda
fullbordabes sielfwa borrtgsngen
hlirliga
HlmmelWrd, enär Han satte Sig pa Fadrens högra hand, besittanoch
de nu och till ewig tid den högsta härlighet när Honom Fadvenom.

som

som

§-

«4.

N'tsa <lr ock hela en Christens lefnad, atminstone Vorde icke wara annat, cktt
Fadren. Han gar till Fadren,da han genom Dopet gjör sitt forst»
i
inträde Guds Rike, da han sedän haller eller förnyar sitt Döpelse förbund, di
han utgifwer sin lekamen till ett offer, som är lefwande, heligt «ch Gudi
ligt, detz ffäliga Gudstjenst, och icke häller sig ester denna werlden, utan förwand»
lar sig med sins sinnes förnyelse, att han matte förfara hwad Guds gode, beha«
gelige och fullkomlige wiiie är, Nom.
da han söker och far ester det
är,
pä
högra
der
är
hand, och icke ester det som
siltande Guds
afwantill
Christus
pä jordene är, Coll. 3: «,2, dä han later sig noja at Guds Näd och med barns«
lig undergifwenhet nnderkastar sig Hans Faderliga behag, ds han tillbeder Fadre»
i andanom och sannmgene, loh. 4: l.;. Korrteligen sagt: En Christen gar till
Fadren, da han gjör sin Faders wilia, som är i Himmelen, Matth. 21.
Under betta gäende kan en Christen wäl esomoftast af barnsiig swaghet snaft
wa och stapla: men Herren uprättar honom, om han ej upsöteligen förblifwer z
faliet liggande, att fortscktta sin gsnq, sin andeliga wandring, silt lopp pa SaliZ»
hetens wädlobahn; Hwarwid han Med Paulo förgättr det till rygga är, och sträc«
ker sig till dct som frammantill är, jagalides efter malet som föresatt är, till dm
lö» som förehalles äfwanefter af Guds kaUelse i Christo lesu, Philip. 3: iz,,4.
F. 13.
Det Guddomeliga Orbet wisar en Christen ws,gen, den han salunda gä ssall
<«

gäng ti!!

Det sr Hans fötters
Fadren:
Igenom
jä

lyckta,och ett ljus upps Hans wäZar,Ps. 119:127.
Zenom de Högweirdiga Sacramenten, sorena»
de med en trogen och trägen bön, warder han ock upftissab, styrckt och bemannad
pä sin gäng, samt nndfar altid ny kraft, att upfara med wingae
en örn,
att lspa och icke upgifwas, att wandra och icke trött warda, säsom det heter i Es.

till

detta Ordet

wal

som

som

la, et wärdigt och tillbörligt bruk af nytz berörde Salighets medel gjör, att en
Christen aUaredan här har sin umgangelse «Himmelen, och fsr uuder wandringen
bäst, smaka den Himmelffa gafwan och den tillkommande werldens kraft, eUer
som
njuta en lmfiig och wederqweckande försmak af det ewiga l-fwet/samt besinner sig
Munda ofta pä sin wandrings wäg sasom werkeligen försatt «ti det Himmelsta
Wasendet i Christo lesu, säsom oct Paulus talar och bestyrker i Epl).
6.
16'
§.
Wägen, hwarefter en Christen gar till Fadren, Fr Chrissus Sielf.
Christus ar desi Wäg, först säsom Prophet, den der ltti Sitt Ord förflnmar
yonom Guds wilja och rad angäende Salighetcn och dctz winnande; sevan
jaion,
Otwersts Prest, den der i kraft «taf sin FörNsnst och Förbön försonar honom med
Gud och
det andeliga lifwet sam' lsser ho om ti wäx,, d rnti, för
Hfrlgt ock sasom Konung, den der gcnom Sin Heligt Uiida regerar, i!yrer, lMkcr,

10

och stadMer, esser leder honom efter Si« r«d snmt nptager honom pa äw
med <lro/ Ps.
24.
Frälsann lesl»s, sii'«fer iM, ar fnlunda en TWssens MH, MI Fadren, bZde
som Prophet och Ofwerste Preli fam< Konulr?, astatcmde fördenffM h.lrou, Slelf
detta wittnesbördr laq Hr
och Sanningew och Lifwet; Ingen lolnmer tttl
stödjer

?;:

§-

Stegen ster, som en genom Christum till Fadren gsenbe Chrissen pci sin-wäW
drtngs>wag till det Himmelffa Fclverneslandtt tager och taga muste, de äro stew
tzanba, de aro ock M kött och blov ganska- brswärNge och' tröttsamme.

Nämlmen:En Chrissen mastc Vageligeir taga bättrmgs och trones steg, genom bättringen
fty den AgvptiM träldomen, iag »mnnr synvens tjenst och herraMlve, ech förme»
dcW teon mmvdigt lisawm Wrta sig i lesu BIoVZ öpnade röda haf, för att nntz'
hcks magk DetM forvrar Frälsa»
klWN,a> helfwetesPharao och hc,ns
inga
r
Sjelf
Guds
ren
af hivar och en, som wil
fchanve: Guds Rike a'r
battrer eder och tror Ewangelio, Marc.
l5. Förty utan bclttriliA
M
Cbr. <i: <5.
Vch tw' 5? oinsieliyt tclclas Gudi,
En Chrissen maste MMntt taga eller stigw Kelgelsens sieg, lefwa' tuclteliga,
eätMrdeliqa och Gitveliqa- i deirna werlden, genom alla sinä pligters möjeliW i
ÄZttaganve enwt Gud, sig sself och nMnn; Tn förutan sävan helgelse far ingm
«tain der rMrlw warder derigenom wa'«e a'w dtt ftrsta,
A Herran,. Ebr.,,.!:.
H,

x 7 3c>.,

En Christen mMe
stiaa sorss och lidandes steg,- nar Gud till nä»
Sigför honotin ss'att ha nej ste ellerrytermcirker Nä,
Mw Uten tid
nckrwarelse,
och föv
tzms'
och nckr efter Guds tiMadielse
ssrllcker, werlden förargar och förfölier, och synden genom det förebräende smw
wetet vlägar och pinar honom. V 5 fär han Nkasom gendlmvc,va bedröftoelsens wattn
saM fioder. Detta förkannar Frälsaren sinä' Lärtungar
och mGtrsstcms
öfriqa
alla
Sinä efterfÄiate i- dagens Ewcmgelio, der det till dem
och mi. dem
santteligen heteri I ffölen gräta och jelmea eder, I stölen wardn bedröfwade,
Wlwm- mycken bedröftvelse miiste ingH iGuds
Och derfsre »erygar PaMs> at
9tpost.G.
2!.,
M?e,
»4:
En ChrNen majte ocksä ändtttigew stiga ill i dsvsens mörka dal och lckasom
Zenomgä grafwenö bysterhet; To det gaMa fsrbundet stär orygg<ligen fast: Män»
äter.
msta, du mäste dö, och till stoft eller jvrd
........

s. 18.

Nir mt aM vessa stegen, efter Fadrens rad och wilia blifwlt tagne, fa cknbar
sis omsider en Christens gäng. och mödolamma wandring med anlcindande till den
sotesilng eller dödslMd äc det
En
zft«l«'nMde hgmnen och
.

.

yaraw

paIMHNe, Htvorifrstt siälen anammes och föres i Abrahamt stött, och tkbppen i
fin lnoderö stöte jorden, at hwila ssg och npsta i sinom del, nckr dagame hafwa
Mcd detsamma, so»n det jordtffa och förgängeliga för honom aterwänber,
den stunden, att aA Hans sorg wänbes i gladie; tv han fsr dH med obe»
mMer
strlfwelig
fägnad se Gnb sm FrÄsace ansiate emot
och ingen
oclj
förnöjelft.
mäHtig,
frögd
wara
att
denna
Hwstd i
ssat sedän
belaZa hononl
genast
döden,
efter
det
samma
la matto
Mcn
förestär afwen kroppen
uppä den yttersta dagen, dä Fralsaren ffal upwclcka den utur detz förmultnabe
stott, för au i förening nud siälen llptagas M Fadren i Hans hus och der bered,
da rum, samt derstädes fä, förutan minsta mellalikommande owst, desittä det Him«
melsta Canaan och Fäderneslalwet, som öftverflödar af Salighetens sötma, i en s»

clndclig ewighet.
Axkeliga Christen du, fom sä wandrar, att betta, att
hitt gut och din mödaS belöuing.

F.

Himmckns Salighet blir

19.

en andelig wandnngs'
Säledes hafw< wi m» bettaektat en sann CA'Me«
man, den der med och uti Christo öfwergifwer werlden och Har till Fadren, hwar<
lvid blifwit firesialdt.- 1:0. Hwad som utgiör en sann Christcu, llamllgeil en trofast
Christi efterfölgd mtill <lndan. «o. Hwad det wil säga, att en sodan Christen öf<
wergifwer werlden, det nämligen, att han brukar denna werlden, fösom han hcnne
icke blllkade, och Z:o° Hwad txrtill hörer, att en Christen derjämte gär tili
huru dertiU nänmgeu hörer, att han gjör Fadrens w,lja, .fiitigt nyttiar Ordet och
Saeramsnterna jemte böuen, HZller CHMum för sin enda Saligbcts grund och ut»
w<lg, och för öfrtgt
fortfarnti bättriuZ, tro och helgelse samt ett Chriite»
ligit lldcmde, önda iutil! betz döden hämtar honom hädän samt med detsamma öp«
ziär för honom mgangen M de ewinneruga Hyddor i Himmelen.
Tillämpuing.
§.

20.

Hnru oli?a <lr icke den Christen, som wi omtalbt, ett tyerldens barn, i alisecn.
de till deras lefnad, wandel och tlndalyckt? Den förre fölier Christum, sökcr och
filmer deruti sin HSgsta tiUfrcdsltäUelse, all sin berömmelse och ära, den sedlmre
ftögar ej nägot «fter sin Frlllsare, utan föracktar och försakar Honom, wandrar en
ssende till Hans Korh, och likasom korhfäster Honom pa nytt genon, dageligt fasthanZande wid allehanda oraltsärdiqhet, orenlighet och snnda stoggelse. Den ene

iswerLifwer werldens ogudaktlga wäscnde; den andre häller sig aldcles efter denna
werlden och lefwer likasom han aldrig behöfde ha'riftiin stiljas. Den förre gär till
Fadren, till Honom som ar ben ratte Fadren öfwer alt det Fader heter i
Kn och ps lorden; den sednare är af den fadren djefwulen och
denne n>
faders begör. Htiraf följer till siut, att när en sann Christe»
ewlln.erlic^rl
V

2

sa«

12

salig; sä bll? deremot ett werldens barn ewinnerligen
Tn wi ms.
sie alle uopenbarade warda för Christi Domstol, pa det hwar och ssal fa, efter
som han handlat hafwer, medan Han lefde, ehwad det är godt eiler ondl,
hwilken liedes da ffal gifwa hwarjom och enom efter Hans gernm,
Cor. s:
gar, na'mliqa'pris och a'ra och ett'oförgangeligt wäsende dem, som med talamod
uti goda gcrinnqar fara efter ewigt lif, men deremot oannst och wrede, bedröfwelse
och angest öfwer hwar och en m<lnnii?as siäl, som ilta giör, Rom. l.:6, 7,8, Z.
F. 21.
barn
warda m»'nl?adt, och sanna Christna i deras
af
werldens
Matts da talet
gränttor.'
ma man wäl önssa, fast det aldrig, sg
werldeils
Detta
ökas
inom
K6Ue
l«nge werlden star, lärcr ha'nda; utan fast mera lse hwar Gudalffande sickl i alla
tider hafwa orsak, att derjämte mcd en Dawid föra denna klagan: Hjetp Herre,
de helige a'ro förminffade, och de trogna sro fa ibland Mllnniffors barn, Pf. 12:2,
Samt med Propheten Micha: Ack! det qär mig likasom enom, den der efterhamtar
»".;

i en wingard, der man inga windrufwor finner till at öta, och wi<le dock gerna
hafwa den btlsta frugtena. Gode mc<n <lro borrta i desso lande, och de ranfFrdige
äro intet mera ibland folket; de fara alla efter att utgiuta blod; hwar och en jagar
den andra, att han lkal förderfwa honom; Och mena, att de gisra der wäl utin,
nan, när de ondt gjsra. Hwad Försten wil, det säger Domaren, pci det han stal
aiöra honom en tjenst iyen. De wäldige tala efter sin egen wi!ja, till att gjöra
ffada, och wränaat hwart de wilja. Den aldrabäfta ibland dem ckr sasom törne,
dag kommer, nclr du
och den aldraredeligaste sasom tistel; men dä dine predikares
ssola,
de
Mich,
weta
hwart
warda,
7: "4. la, som
fä stola de icke
ssalt hemsökt
nog
beklaqeligen
det
onda,
hädanefter som
i
det
fä
förblifwer
hela werlden ckr stadd
sr
wägen
wid
den
<lr bred,
säger:
porten
war
Den
och
derwid,som
Frälsare
bittils
porten
derin;
mänge,
gä
Men
den
som
aro
<lr
de
färdömelse,
till
och
som
draaer
lräng och den wägen a'r smal, som drager till Lifwet, och fä aro de som finna
honom, Math. ?: "1,14. Deraf kommer, att fast mange <iro kallade, sa <lro dock
14.
fä utkorade, Math.
F. 22.
till
jag
hemstalla till din egen pröfning, o människa,
fär och bör
gar
wcigen
du
Bed,
pH
och
hwllkendera
star
hörer,
du
och
classen
samnde med
wara dig d«
GM S'«N
mig, Herre, och försök mig: ransaka minä. n.urar och imtt h!erta,Ps26:2,
mitt hlerta, beprofwa m«g och förmm, huru
utranfaka mig Gud och fä weta pä
iag
enom ondom wag <lr, och led mlg pä den
till,
om
me.mr det, och ie
»,H:
,3
ewiga wägen, Ps.

3tt

"ille

fag

/

/>sr du til den ogudaktiga werldsoopen. son en",
det läga, det ftrgmgeliga, del Mo»ga lsi

'

7 '!f,-

ettertracktar och
)
""^'

dit Him.
'Mot öfwerglfwer och förgäter Gud tzitf FOer,, till>bMMn dumelssa, lom du eftertrackta och
Mn> soin bedrMer sinä al'
werldstns dare, sä kom ihog, att we>Mm,H'MMlsälldg-'iuttU
idkeliga
ofta.
swmadrafwen samt
bländwerk och förstör dem.
stare med
'räddnmg.
derjamte,.ihog, att
siuteligen
hjelp
aldeles
"Mm
dem
Man
lamnar
och
"werldezls wänstap är Guds owänffap, lac. 4- 4- och att Gud ganM wäl kan
djef"sakna dig, om du kan wara Honom förman"Kom ocksäihog,ej att du hörerannop»
kan
eller
wil!
försten,hwilken
wulen till, den fördömde mörksens
hwarken
lunda <ln altför illa belöna sinä underhafwande. "Kom för öfrigt ihog, att dina
till döden och
"fötter säledes pa den breda wagen, der du stär- och gar, löpa
"att dina ganger omsioer fä-eller siuta sig utt det djupa och förstrackeliga helhve»
"tet, Orösr. B. 5: s.
Du werldens barn! bessnna dig fördenssull, medan ännu nadetiden warar och
innan du gar aldeles förlorad; Bestnna dig och fatta med förlyrade fonen detta
lvalbetänkta beflut: lag wi!l stZ upp och gH,tklz,,min Fadcr, och M till Honom:
Fader! iag hafwer fyndat i Himmclen och för Dig: jag äricke w6rd hallas Ditt
barn, giör mig
en. af Dina legöhjon, Luc. «5: 18, 19.
dig,
att
Skonda
sök.> Gud din Fader, utt Ordet och Sacramenterna under
lrägen bön och ökallan; men sök Honom ginom Christum,
är den ratta och
enda wägen, och gä till Honom med snabba. bclttrings och trones'steg.
Din Himmelffe Fader stal wisserligen da, medan du ännu är langt ifran,
dig, warkunna Sig öfwer dig, löpande fassa dig om haisen, kyssä dig och ssledes
uptaga dig för sitt k''ra nädebarn äter, Luc., 5: 20,22, och följ. samt om du sedän
i Hans lydna och under Hans behag förblifwer fnst och talig intill ändan, ändteli»
gen ock gjöra dig till en arftagare af det l Himmeten fsrwnrade goda;' Ty are wi
nu barn, ia a're wi ock arfwingar, nckmliga Guds arfwingar och Christi medarfwingar, om wi annars lidom med Honom, att wi ock med honom komma mä»
gom till Härligheten, Rom. 8: 17.
Herr.cn Gud omwände sälunda alla,
stä att omwändas! Th Han allena

sasom

som

se

<lr och bör

ju

som

endast wara war Guv och Fader.

§.
24.
Du Guds barn! hwar är du, hwar star du, hwar sitter du? Nä din Fader
str och känner dig wäl, ehwarest hälst du dig befinna ms. Du Guds barn, säger
lag, som hörer till de sanna Christnas tal, som allaredan gjordt en början med,
att med och uti Christo öfwergifwa werlden och ga till Fadren, och som sa»
ledes mwaldt den basta delen, hwilken dig icke bör fräntagen warda.
L't e, werldens ffenfaqra wästnde nagon tid läcka dig till sig tilbaka, att bewefwas i detz orenlighet; Ty om dell rättfärdige wänder sig ifran sin rättfärdighet,
och g!>r det ondt är och lefwer efter all den styggelse, som en ogudaktig giör:Skul»
le han w'l tefwa? Ingalunda. la, all Hans rättfärdighet, som han glordt haswer,

B

;

stal

stal ic?e chsgfoinmen warba, utan han mäste bö uti ssn
och fynder,
gjör och bedrifwer, Hes. »8: 24 och ds blifwer de,l ytterst«
ssm han sedermera
zrillM för dey affaUne sla'len wärre <ln den första, Luc. i,: 26.
Drrföre, silger jag, lät ei werlden lacka dig till sig ttllbaka, utan fae ouphörli.
Zen fort upp 6 den funbna Lifsens wäg, ehuru smal och beswsrlig hon ock ditt kött
och blod förekomma mä. Begagna dig derimd af Ordets, Sacramenternas och Bö<
uons uplnsande, ftärkande och lifgifwande kraft. Hall dig fast inttll Ie su m, Mm
din Salighets rätta Grundwal pch enda utwsg ftmt dm Föregangare; Och lät
den Helige Andes Nädewerkan wara msgtig i din sivaghet, för att iu mera och
mera befästa dig uti den fanna bättringen, uti den lefwande tron, uti den dageUqa
helgelsen, och uti ett Christeiiat lidande, snda intill det ögnablicket, att hela werl,
den bljr dig för träng och döden aldeles tillycker d.ina ögM.
O med hwilksn nsd och huldhet M icke Glld din Faber da omfatta och leb<
saga dig redan
här, medan du «sr pa wägen, och uar din wlsdjobakn till and»
lupen sr, derpä ssytta eller hamta dig Ml Sitt Himmelsta Faders Hus och deh
mänga lnsttga bomngar, till att sma.ka och Ztnjuta derstäocs hwad hsr intct öga
ftdt, intet öra hördt, ei eller i nagon männiffas hjerta stigit är.
Läte Gud detta, om och ss wida ulölejigt wara kan, sannas och fulltzordas pä
Htz aUesamman!
25.
öron
till
en
höra,
han höre. Med denna Ie su pZmm.
hafwer
Ntlse till en församlad myckenhet af folk, som hade achördt Hans predikan, ssutar
ock lag lesu ringaste tjenare mitt predikande i denna Christeliga Wasa och Mu,
stund, och mig till den
Herren läte det sse i en walsignad
stasaari folsamling.
fafängt
lllpit
pä
jag
icke
eller fafängt arbetat
dag,
att
hcir
berömmelse
Christi
,(.
Philip.
3:
hafwer,
mg
Säsom jag mäste swara för hwad jag predikat, och friar min M, omunder,
deremot
lärdt,
men
Ewangelium
rent
och oförfalffadt
Hes. 3: 19.
Chrisn
kastar mig förbannelsens dsm, derest jag ett frömmande och onvtt,gt Ewangelium
Gal. l:8, 9. Sä wssten ock I S alar swara för
för eder förkunnat hafwer,hörsgmmat
det predikade O'det: Den som »cke ar en
det, huru I afhördt och
gjörare.
han warter salig Uti sm giernmg,
alömster Ordets hörare, utan detz
öttr, som icke lydacktiqt anammar
men
ben
25.;
saaer Jacob isin EMs
Ordet, han hafwer, ssger lesus, den honom döma ssal, det talet, som jag ta<
lat hafwer, stal döma honom pa den yttersta dagen, i loh.< »2: 48. Namn,
och
Den der hafwer öron till att böra, han höre derföre lesu
med sädan hörsamhet, M lesu röst och hörande icke Ulstte bllfwa for»
MsMtzt för honom pä yttersta dagen,
§.

Nu, ben der

,:

§.

26.

§.

26.

15

ImedlertiV, min Herre och miu Guv, Du Oftmrste Herde, som Sielf frän
och alla de
MrsamliNZs Hiotd: Grf "en Herdenstlckellghet,
Himmelen wakar öfwer Dinstow,
mera
M
mig
bättre
och
äfwen
tiUMe
Herdar, som
eflerträda
jaa hnr hc»ft, att aliftra ock föda dina Far och Lamb vi Ordets och Sacramen,
terims hälsostnnma Vete. la, Gud Zebaothl wand Dig docs, ffäda' neder af
detta, delta Din Mrsamlmqö Winträd, och
Himmclen och se härtill och besök
högra
magt,
för Sonens stuliv
som Din
hand planterat ssafwer,
hallt det wid
jag
stadeligm
beder
tillika med AssapH
hafwer,
och
Dig
utwaldt
önffar
den Du
»6.
15,
af Pf. 8a:
,
F- 2?.
Jag srnar och jag llall i Herrans Namn wandra af, begifwa Mig pZ mi»
wandrings wäg till deu Församlings Kyrkan, till hwars Herde Herren bchagat
kalla mig Mau borrt.
Herren giöre otz alla tM andeliga wnndrinlsmHu, heder «led och uti fö«.
ning med Malsaren öfwergifwa werlden och ga till Fadren, för att i sinom tid
ster lamlas tiU ett FHrahus saM mwer ett Herde,

Hlvar och en sucke nled mig tili wälsignadt siut, sajande: To Mll sag d's
öswergifwa Wtrlden Web betz fiard och list, Och Kos Dig, Q i lesu Christ, Uti
Nf och dödeu blifwa, Wara mev Dttl Kortz sörnögd, Och i Dig förwänta

ftögd, N:o l 58: 16.
S<st Guv miu GUd jaK Big ock beder, Tag min hand Mi Din Hand, <Fä
att Du mig altid leder, Förer tili Ditt Frögdeland, Hwarest clttdas alt beswär,
N<lv min wandring siuten <lr, Och jag Dig miii auva sa'nd'er, Tag dZ den i
Dina händer. N:o :68: 11,

Amen i lesu Namn, Ie su s Me hartill äswen uN allas wssra hjertan
Sitt nädiga Ia och Amen, la, la, i Ie su Namn, Amen, Amen.'
Gudi ware Lofiii

I. H. M.
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Sluteliga
.„,->,

I. H. N.

Asskeds-Talet.
s.

i.

Fadornesland, och ifeän dine Slägt, och iMn
MMdmsutur diee Hus
un ett Land,
Jag dig wija wlll.
Faders
Denna oförmodade Befallning undfar Patriarcheu Abraham af Gud,- att öfwer»
gifwa sin FcUeMgd, der han blifwit kläckt och buren, "pwurit och satt för det
nckrwarande aldels fast och wcll rotad, samt att derifrän wtd sm annalkande ölder»
dom med allone begifwa sig borrt till ett främmcmde land, som han knapt witzte
ulaf och deiio mindre kanve.^
Ehuru ursrk denna fiyttning förekom Abraham, sa war han icke destomindre
fölgde honom ifran börian till stut med sm wälstg,
Herrans röst lydig, och Herren
kan
läsas i Forsia Mosts Boks och fölMide Capitler.
nelse,
Historien derom

som

sasom

Denna händelsen, Wärdaste Mörare, fär och kan jag lampa pä mig sielf.
l)sterbotten a'r mitt Fciderneslano, här har jag min mästa Slägt, hclr har ock

MnS.Faderöchus waril.
Omma Slagtingar och wänner härstades wördade och hyllade mig i min ung»
dom, sa att förlusten af Hulda Föräldrar, dem jag i de fpadare ären genom deras
timade tidiga dödöfall förlorade, derigenom blef tämmeligen ersatt.
Gud intaga mig till De,
Straxt wid iniradet i den manliga aldren behagade
pa
de
ett och trettio aren, som
Wmgard;
näre och Skassare i SinMrkas
Och
wälwilja
uptagen/
jag
med
blifwit
bemött och hedrad,
.försiutit,
har
sedermera
jag
warit.
ehwar
Wasa och Mustasaari Församling sr tredje stsllet, som jag sslunda som Larare
betjent,och tillika det stMe, der mg icke allenast fasom Anglinge wazte till t wis»
säsom Mann hittils den-iangsta tiden arbetat.
dom, alder och nad)
belägenhet
härstades kom ock omsider p 3 stadiga och goda fötter, att
Min
jag bäde kunnat och welat tillbringa deruli det öterstaende af min lefnad, om sä
hade warit.
Herrans wilja
A»
Men nu, dä älderdomen börjar nalkas och anscktta mlg, sa far zag sasom
Slcigt,
dine
ditt
ifrsn
befallning:
F<ldernesland, och
Gack utur
braham en sadan
den
och ifran dins Faders hus uti ett land, som Jag big wiia will, tiU mtg
aldeleS
Församling, som för korrt tillbaka clnda intiU fielfwa namnet war för
okänd.
ftammande och

sa

„.»

5.

Jag wördar

och underkastar

3-

mig Försynens Md nädiga

.

stickelft.

,<,.«.

och tiden Fr för handen, att nun Herda,röst saledes ssal! tyssna och
uphöra
wid denna Herrans Hjord i Wasa och Mustasaari, sedän jag
mm tienst
inpä femtonde äret Prediko Embecet härstades förwaltat, och nu kommer efter
Höggunssiga förordGuds bchag och erhallen kallelse samt mine Herrar Förmans
< en
ny
är,
wetterligt
Herda-besiällning
tillträda
en
att
nande, sasoin eder aliom
aflcigsen
Förfamling,
Kyrckflätt
Nyländsta
benämnd
tracten.
ä
annan häriftän wida
Dagen

>

§.

4-

Min afssgt a'r fördenssull, och ssyldigheienMgger mig, att p 5 denna ssunbe»
taga afssed iftan eder, Wärdaste och Alffade Ahörare, dem iag/ efter mänstlig ut,
sigt, frän denna Helgedomens Stol och högd, nu för siffa gängen ser och tilltalLL.

förut yttra nägot sadant, hwartill lag ar mot
mot Ebe?
sielf förpligtad.
Om under alt detta mitt redan blottnade och blödcmde sinne Zjör tungan och
talet staolande, sä undre ingen derpa; ty tillfället ar ömt och mera rörande, lln att
det annorlunda kullde hända.
Icke eller mä det räknas mig tili last, deräft till äfwentyrs swagan af min
sig och genom förwirring sä öfwerwäldigade min tankessnnes styrkajaghärwid röjde
wore oförmögen till att pa annat satt än mcd Talst för ögonen
kraft,, att

och

Likwal bör

jag

mot mig

andraga derlltur det öftiga

som Mer.

§-

5-

3?n, huru ffall jag wedergalla Herranom alla Hans wälgjerningar
nng ,<nör?
Mm Barndom, Ungdom och Mandom, alla minä äldrar

som Han

öfwersiöda af wedcr.
malen ps Gndv Godhets, Tälsamhets och Längmodighets rikedsm, den jag omöjeNgen nttala eller nogjamt beprisa kan. Jag wet och tror, att den Ouddomeliga
Naden ock stal! fölla mig pa gamla dagar, sa läligt slderdomen efter des; behae
warder bltfwands nun lott, samt derpä sedän ämm oandeligen mera i en öandelig
-<

les läta
gä

mlg, l

Ns

Ilkhet med andra

syndare, tryckas, beswckas
ltyrka

och

och sucka under lidan.
und?^
att wal och iyckeligen genim-

och
ff"?"ligen
h/elpa nng

Härwid mä jag ej underläta att betyga min fasta tillförssat derom. det all mi»
ar och bllr Mm dett wart wida
6"""' den förra eller motgängen wida under förtl-nsten men oelt
de«
sednare äter eller medgängen wida öfwer all min fött.enst
""p derföre Herrell för bäda delarne, för den onda
<,I.
sä wäl som för den
kroppshals./,
lag
den
hittills
larna, och för ali lm kraft, den
ban löm och a'nnu will läta wara
i min

!>t!!?!"!l

N

ä 2/belM
swag»

n.

.

fwagyet!
f-'r dessa sämt otaliga andra wälgjerningar 6r fag ringa och
förbnnden, att lofwa och prisa Honom min Himmelste Wälgjörare
ga stoft
«llid och förutan anda.
Mitt hjerta <ir fördenffull rcdo, Gud, mitt hjerta ar redo, at jag ssall ssunqa
min siä! och alt det uti mig <!r Ha„s Heliqc, Nam».
och lofwa. Lofwa Herran
M,
förgät icke hwad godt Han dig gwrdt hafwer. lag
min
och
Lofwa Herran
jag lefwer, och lofsmnga min Gud, sä lanae iag
lclnge
will lofwa Herren sä
minä
lat
tankar Herre blid, Sami ord och gjcrmngar altid, Till
HZr är.
Namn,
Hciqa
E,
Dino
Och mig till ewiqt siälagagn.
Vris
Fierre m?" Gud! förlat mig alla minä brister och förseelser, som nro stora
och gjör saken god igen.
M nmnga. Hwad jag ondt giordt, rätta Dn det upp,
jag
wara mangtalig inför
Gud,
behöfwer
ei
min
För öfrio^, min Herre och ticnare,
will
i
korrthet
sammanfatta allt,
Du
derföre
förty
känner Din
Dia'
predika Herrans
kaiken
Jag
taga
will
den
hälsosamma
och
ja«
s<sia
will.
bwad
Kit,
Namn
will jag
iag
uti Ditt
kömmit
har
N"mn. Un Ditt Namn, Herre,
wara
Mig
ewiga
Nad
Barmhertiahct
i Din
och
vcksä Alias ha'dan. Lat altsä
hjerta
ns
tröstellga
uti
Anda
mitt
Ia
intryck
innessuten, och
härom för lesu stull

«ch Amen.

,

Mustaa
Mörare, af denna Wasa och redeligen
lätit Mg fa och wederfaras, hwad iag l
williqt
och
Huruwida
sielfwe; Mennet
iqen
hafwa bordt, kannen I bäst
mitt
M
Dtg
Wasa, och Dlg
l
rikcliga
bärgmng
min
ing
haft
jag fall fall. att
Mustasaari bör jag fölnämligast tiMrifwa det samma.
D<«u,°t kau
d«i«, Gud sirgätth«sde!muuzeu
,"nf" ««mä»
.äs«eu!stine,
?«!»,«!
ä» m,„
öch tuusse
n,iu »cktu.ug want

8" Ambe^rättwis
Nnner
"z
3» NM?«« N«

.
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.

,«»

MMZMMM
wit lisav och hugnad.

I öf.

,9

mev

ei annat, än att I allesammatt warit
I Lfrigt wet och förmodar jag
tjenst
eder wal behaga.
ringa
min
lätit
belätne/ samt
att iag 6r eder aHa i gemen samt
I sinne»» säledes flelfwe, mme shörare,
ganffa otacksam och owsrdlg,
wore
lag
synnerhet
högtförbunden.
hwar och en i
om jag denill wille och stulle neka.
den
Oförmsgenheten att afbörya min stuld för det goda, för den acktnmg, för uug
muttt,
walbehag,
af
Eder
lag
föranMcr
wcknffap, för den kärlek och för det
att defto hiertcligare tillita Honam, lom i Himmelen sitter och har ali magt l Slna
Nädes händer, det Hcm Wille utffudda Sin walslgnelse öfwer Eder och hela Edart
Samfnnd, ackta och bewara Eder säsom ögnastenen, wara Eder Wan, omfamna
Eder mcd Sin Faderliga kiirlek och fimia i Eder alt Sitt wslbehag, bade utt l«s«
wet och döden, sa att I, samt med Edra barn och efterkommande, Herrans benadade och utkorade wara och förblifwa mätten.
Denna min tacksamma och innerltga önssan upfylle Gud for Ie su siull, och
saje äfwen dertill Andans Ia och Amen.
mig

.

«

«^^«.

>

«

«

Andteligen fär jag ock orda nagot om mig sielf och min Ambets förwaltning i
denna Församling; Allen böjer mig förut intill stoftet och beder: Herre! gack tcke
till doms med.Din tjenare; ty för Dig a'r ingen lefwande rättfärdtg. Om Du
kan blifwa bestandande?
Herre will tillrakna synderna, Herre, hoöpna
intet
min mun till att förfwara mig, efter
jag
säledes
För Herren will
jag e, kan swara Honom ett till tusende; Men för männiffor hoppas jag mig noK
kunna stä till answars.
Dock ware det ifran mig sierran borrt, att jag ssulle berömma mig af nögo»
ting annctt a'n Herrans Näd. la, af Guds Nad a'r jag det jag <lr, och M HanO
Naoes lof ssämmes jag aldeles icke att förklara mig pä följande sätt.

F. 9-

Igenom Guds Nad har jag budit till att wara fi-tig och waksam i mitt Hm«
bete. Ingen pä mig ankommen predikan, icke eller nägon annan Presterlig förrätt»
ning af warde och nödwändighet, har af mig med fitt blifwit eftersatt och wardsiö»
sad. lag har i tid och otid, scnt och bittida, bade natt och dag warit fardig att
tjena, dä ej dertill hinder legat i wägen. Osta ock utan egennytta gjordt, hwad
jag ej ftamför andra warit just lwldig att gjöra, och det säledes med min fördels
och egen beqwämllghels eftersättande.
Om jag okallad icke besökt de siuka och andra pil Christendomens wägnar, sH
ofta som till äfwentyrs mängen trodt det wara nödigt,
har det stedt äfwe»
för den orsakens ffull, pä det jag ej ffulle synas efterlwlfwa den fäfang<liga pris,
likasom hade jag mera an andra kunnat uträtta hos dem nagot synncrligit till deras siäla förmon, och emedan M hos andra <ln de siM,
mig enkom päkallat,
C »
ej

sa

som

<l trodt Mlg med

nsgon

enstlldta eller

cnsidlga Gudacktiahets beföss bcstMa och äMkömma
hade fast Mera da Ma warit mi>idre wälkommen, kom»
swm och det HMt Hr för hundar, twcirtemot Ie su öefall.
Math. 7: 6. ftmt sölje deraf onötzigwis und.erkastm mig ocl> mit.Hmbete
tadel,och b<spottelj>m.

tmg sardeles; utan
Mlt att kasta parlor för
'nng

orat,

,

»

m.

Den allwetande Guden, inför hwilkcn, jag har star och i ssnom tid en nädig
dom wckntar, wet dock, att jag. ej foraätit fiuka eller friffa, icke en gäna de groft
waste och trackaste syndare i. mm enffildta andackt och lönliga omgängelse med
Honom i bonen, hwaraf jag 'oek, Herren wet att jag icke huger och wälffgnadt
ware Hans'Namn derföre, nnderftundom, om ei alla tidsr, förfpordt bciM's wer'kan, an genom munteliga famtal kunnat wnchasJag tillstar dä, wiU ock intst förswara det
att sag fassan lupit hos
Eder gard mellan sä,om beschäfttg och
Prest och Lckrare, Luc. 10:7.
Men hwad jag ej pa det sattet gjordt, det har jag, om nssgons langtcm Marit att
höra nng, gjordt desio oftare och innerligare, ntan blygfel och mäninsso
efter M den insigt, qäfwa och nöd Gud' Mig fönänf/, nckmligen predikat och lärdr
frsn denna Preditostoleu, som warit mttt ratta och hufwud,wacktstMe, och <lf«
wen hemma i Knsen wid de ZrliZen anstältm EntechWr ftrhören/fZfOW ock M nH>
Zon enkom i förtroende fokt och rädfragat mig nti anMlsgenhettr rsrnnde ssälens
ro och wälfärd. Kan altsa icke destomindre med
samwste tillikö lmd Aposte<
betyga,
len
att M hafwer intet förfummat eller dölgt det Eder kunde wara tilt
m)tta, utan hafwer bäde häv och der förkunnat det, och Mrdt Edss nppenbarligiv
och snnnerltM. la, jag hafwer icke försummat, med mindre iag hafwer förkun,mt Eder alt Guds rad, safom Paulus talar i Apostla G. 2.0: 2^,2,7.
Eller huru 5r det?' Har jag förtegat nZgon fanlnng, och tcke welat tlpbygM
Vemw Förfämling pä förständets wagnar till wiljans förbattring? Finnes ha'r nZgot Guds eller djefwulens barn, som icke fatt hircr crf mig, derest det behagas,
ftid ulhörer? Laten Edra samweten swara, sä ssall wisserligen
hwad deras
detta:
Wi hafwe gansta inycket hördf,, och nog fatt hwar och en nn
swaret blifwa
del. Om nu Guds barn intet hafwa att klaga, det jag förhällit bem Herrans Ord>
ock djefwuiens barn deraf hördt sa mycket, att de hafwa öfwernog att
fä lara
pä
Gud
imedlerttd r nader till mig och oh arma sylware
den sidsta
före

sanna

Msammam

Igeiwm Gllds Näd

lefwerne.

swara

se

§>.

har

jag ock

IM

beffitat

mig om osiraffelighet bade i Lsm

och

I anseende till karan
aldrig ffammas wid CHM CwMgelimn> fom a'r en
mg
icke
och
stal!
ffämts
har
Guds kraft allom trogltom ttll falighet. Förbannad ware min tMM, om den nan,
eller ssulle wilj<» beblanda och boMstämma dstM Ordets falig'
sin upsäteligen
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glöranbe kraft med fafangligt) männiffligt och djefwuM Mi och stadber, som un.
der namn af Guds Ord osta icke innchäller annat an lutter darstap, motsagelser,
förtydningar af ven uopenbarade Sanningen, allehanda sällsamheter och Melheter,
köttslig wisdom, högmod, afund och dittethet M. m. pa tungan
eller sadant,
i
sältcr. Gud lesu Na>mr beware mig och hwar Lärare ,fran ett sädant lärosatt:
lag har utur Guds reua och klara Ord eftcr all den urskiUning jag eger, med
all den tydlighet som för mig waiit möielig, och i den upricktiqaste wa'lmenwg
föresiäldt wagarne tili kifwet och döden, lämte mcdlen till syndares andeliga
raddmnq. Har altsa, säsom Edra samweten en gäng inför Christi ansigte wittna
mäste, sökt upsygga Eder samt Edra.barn uppci Propheternas och Apostlarnas GrunV>

som

hwarest lefus Christns tzen Onverste Hörnstenen är.
Den wako och möda, den Zhoga och Vilfwan och hwad mera jag derwid som
ttbast haft, och som ingen utan Herren allena wet utaf, det a!!t ffulle wara
mig en förnöjelse och min berömmelse, om allenast SMars upbyggeist och wälfcird
dcrtgcnom blifwit eller btefwe hcfrämjad.
I anseende till lefwcrnet ater
har jag hwarken warit en ffenhelig ssrynttare ei Heller nagon älffare af npsatelig
last och odygd. Om tag wid mtdelwagens gäende i wissa och i wisit afseende
ostyldiga tidsfördrifs m>ttjande warit dem en förargelse, som se grandet i fin
broders öga, men blifwa icke warse bjelken i deras eget, sZ har det warit en
tagcn förargelse, och felet saiedes mera deraö a'n mitt; Men stulle tag ock nagon
gang, ja,
mangen

gäng? i min naturs hetflghet och swaghet, gifwit
hwarföre icke
werkeuZ förargelse, sä mä jag sclga med Apostelen, att lag icke gjordt det, jag med
mm
wllja, ntan synden fom i mig bor, i denna min arma dödfens
kropp, och anhaller nu t det fallet under botfärdighet bade Gud
och Församlinqen
om en nadlg och broderlig förlätelse.
Huruwida jag Mi min rätts pMende och utsökande warit mera efterqifwen
an sträng och nogrclknad, det on, mäga de döma
sielfwe,
wägen haft att
i
glöra med nug samt welat, ulan att ssalkas, ingä wcsnkigfom den
öfwerenskomnlelst.
förbigar g,erna, alt harwid nämna nägot widare till min egelt
berömmelse, hwssken
torde raknas mig ttll last och wara straffbar i den föregifna ostraffeligheten. Tale
d"'om de manga, med hwllka nutt bröd blifwit deladt, de fannvetslöfe som welat
och satt krmMclra delta brödet,
oMlige, som ulan trängande behof och mot de.
ras egna löften och försakrlNMr de.
lätit mig till det yttersta saklm min nödiga del,
omsider aldeles för en
rättwifa, att förMnta stg och hamta wn
«Ä?'K
mng och fördet af mm förlust och ffada. la, tale derom,
oin nämligln nägon be.
wmmelse och ostraffellghet, l anseende till den utwa'rtes nmgangelsen, mig tilläqaas
sager iag, hwars och ens öfwertygelse, fom lärdt kcknna lmg
no>
Gud,
alt wet och rattMst dömer, kanner bast, att jaa ej will ffmintK
som
Zare.
och ffrytap» smmmgeus bekostnad, ntan wara uprickttg och fogelig mför alla
.

C
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Den
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Ben Näbefulle Guden wtlrdes förbättra hos mig och andra alt hwad förhlsttring
samt giöre sä mig som en och hwar osträffelig efter Sitt eger hjerta, sä«
lande ilfwenledes dertill Sitt Ia och Amen.
F. ii.
Sedän jag sälunda öpnat och blottat mitt hierta bade i anseenbe tili Gud,
Eder sssom ock mig sielfwan, sä kan jag i Herrans Namn med <tt lättadt och le-djgt samwete siuta n<itt Ambete hckrstddes utan ftucktnn, det Edra Siälar warda
ropande we öfwer mig, och att nsgons blod utur minä hcwder stall kräsjas inftr
Guds dom.
Fördenffull äterstar nu jngen ting annat <ln siuteligt afstedstagande.
af alla Ständ, de
Faren da wäl mine Älssabe och Olstanswärde
Hsgre med de Lagre, bade Gamla och Unga, sä Män som
samt-och
synnerligen. Min tacksamhet emot Eder har jag allaredan betygat, snstandes
Eder ännu sädan ingäng och utgäng, som af Herrans nsd och walsignelse kan
tarftvar,

beständigt warda ätfölgo och beledsagad.
önffa denna Församlings Probst ochKyrkoherde,
I syunerhet öligqer mig,,att
Alderman,
Farwäl. Herren ware Hans älderdoms staf
min hittils Wördade För och
grafwen lutande gang fast och witz i Sino
swigtande
tili
redan
och
gjöre
Hans
och
Örde, stmke Hans krafter och förläne honom af lwd mycken frid och hugnad pa
detz gamla dagar, tils han omsider matt af lefwande, kan, iäsom en wälmogen
-

sms Herras Lado.
bör ock bjuda mine andre Medarbetare i Ordet Farwäl. En broderlig
williga biträde
tilcnfwenhet har jag hos dem <tädse förspordt, och genom deras mera,
allt
dem
sadant
mangen
gang
lisad. Herren löne
och
och glore
för
blttwit
ljus
prydnad.
Församlings
och
dem till Sm
Äfwensa har jag att säga Farwäl tili hela den öftiga Knrko.betjeningen. De<
att gä mig wäl tilihanda, har warit oafbrlltcn. Herren ware
ras beredwillighet
dem,
med
samt all deras ka'ra onlwardnad.
ock oalbrutit
alla andra minä synnerligen ak-omne Anhörige, upjag
förgäta
Icke eUer far
Wänner,
samt benägna Gynnare och Gynnarinnor, de der
bepröfwade
ricktiäe och
och
ljuft
i
alit
en
närä
del
tagit
och ledt, som mig har kunnatde wederfaras,
alltid
ehagellga
bade
och
umqänge
upmuntrande
med deras liufwa samt
obebageliaa stunderna i minä har genomgängna lefnadsstisten, hwllka ock dchutom
w>ilgler,ungar. Faren
som tidast öfwerhopat mig och mitt hus med oförffvldta
Namn.
Herrans nädM
Melige,
wäl i Herrans
I, mine
Faren.
derföre ocksä wWgnelse
tunmellga,
ande.
kropp
eder
ware
och
till
och siäl
förbkfwe
och ymnigaewiga hugnad
belöning.
och
Uga samt
öfweft
la, Farwäl Wasa och Mustasaari Församling. Jag ttmnar b«g, men
dig med detsamma uti Guds och wörö Herras lesu Chrlstl mdlga och

kärfwe, insamlas i
Jag

'
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koM"
wäldiga Hands Bessydd. Gud late rätträdighet, samdrZgtlghet, fnd
, cmn
hemwNl.n
och
portar,
grönffas
bygder
inom
dina
under Sm lanna frucktan
omwa»l«
omkrets,
tider. lem Andas Lius och Fullkomlighet hwile öfwer hela dm
de de oomwände, före till rätca de willsefarande, tröste de bedröfwade och »warmodlge, stärke de swaga och beware de starka. lesus ware allc» Gudftuktlga EnkorS
och Faderlösas Flwwar, Tillflygt och Fader, de rikas förnöjelse, de fatttgaö Rtte<
dom och siukas Halsa, samt allas Styrka och Lif, dä de med döden warda ram.
pande. Han den Nsdicze Frälsaren wärdes ock förlamla otz allesamman l Nader
pä den sista stora och allmänneliaa Samlings«och Mötes«Dagen, sa att wl daom ej förr, med frögd inför Hans Ansigte hwarannan anstöda och igentraffa matte»
jag annu säga: Farwäl denna Herranom helgade Predikostol,
Ytterst mä heliga
Altare, Farwäl denna Herrans Helgedom och Husboning,
Farwcll Hcrrans
wackra Rum, der Guds Am bor! Mätte den stöna Gudstjensten hckr all»
tid wäl och ordenteligen tillga! Mätte Tacksäjelses röst ha'r städse höras och ljuft
ligen spelas! Matte all Herrans Und.er har beständigt, wärdigt och wllldigt pre,
dikas! Matte ock till den änoan Ofwerste Herden Sjelf fä qifwa och sända hit
Herdar efter Sitt eget hjerta, de der kunna föda Hans andeliga Fsrahjord med
Himmelst Lärdom och Wtshet i ewärdeliga tider, allt intill den dagen och stunden,
enckr Han i Egen Person och synlig mätto frän Himmelen äter' och nedettomma
samt harllgen uppenbar warda stall.
°

§.

Nu wet jag 6,

12.

hinner och förmsr ei Heller tala widare, ulan:
Hafwe da mitt Tal sm ända,
Gud war Fader, l6t allt lända
Dig tlll Ära, Lof och Pris.
Ie su wardes o§ omwända,
Och Din Anda till otz siinda,
Att man warder from och wis.
Lat det godt <lr otz sullanda,
Täliqt lida hwad mä hända,
Själen hafwe ha'r ssn Spis.

Gudi Mena Äran!.'l

