
Ben enöttWftg MSttfig^rt.

öfioei-iBegpnafeölärau i „3e|*ttCl)nfti be3i|ie-Dttgcr0 i^eliges Äi)rka."

of

en af t»e tolf 2lpop(ar.

„©en, fom bömmer förr än ijaxi t)örer, är icfe n>iä.'

S)et gifiDcg iDt§[a gtunbjatfev faftftällba af

®ub, :^»t»!lfa, få framt be rätteligen for^

[tåé oc^ iafttaga?, tunna bringa nienm=

ffan i befittriing af anbeliga funpaper,

gäfnjov od) »älfignelfer. 3 njcrlben» forbna

bågar, få toäi fom i 5Ipoftlarne§, funi foU

t befittning af anbeliga trafter od) åtftil»

li^a rättig()eter, genom att få tunflap om

od) att iafttaga iPtSfa föreflrtfter, gifna af

^ervcn; fom till ejempel 2lbel, bå l^an

erl)öll unbeiiiMsning om , att offra till

Jperren, {)iDiltet irat en af ®ub inftiftab

anorbning, genom l^tDiUen menniffan lunbe

unbfä inälfignelfcv, företog :^an fig att iatt*

taga anorbningcn, od) utfotbe offringen,

l^lcarigenom i^an unbfid :^errliga uppen-

barelfer af ben 2(lbra^i3gfte.

Xå be mcnnif!or, fom lefbe fiire f^nba=

ftoben, i^ate fötberfwat fina Jt>ägar, od)

tiben nalfabeg bå öbeläggelfe fluUe tomma

öfwer bem, uppcnbarafce ^erren bet fått,

l)iDarpå be rättfärbige lunbe uublomma.

i^öliafieligen woro alla, fom förftobo od)

betjenabe fig af bet anirifabc meblet, fä-

fra på att bliflua frälfte.

Sofua måtte iafttaga luiéfa af ®ub

fineftrifna mått oc^ fteg, innan !^an tunbe

bemåttiga fig Scrid)o. SDZen fa fnart l^an

l;abe utfört ^luab ®ub i)aht pabubit, föll

ftacen ftrajt i ^an» befittning. (Sofua

öte (5ap.;

9{aaman, t)iifiuit»mannen fiJr 2téfi)rer=

nci, l)äi-, plågab af fpetelffa, I)abc I}ött om

prop^eten ©lifa od) »änbe fig till I)onom

for att blifroa ^elbregbab. SProp^eten, upp-

li)ft af ben §elige ^nba, fom or ®ub8

finne, fabe till 5]aaman, att fåframt i&an

ttjille tmå fig (eUet nebboppa fig) ffu

gånger i Sorbang flob, ftuUe ^an »arba

ren. 9iaaman tänfte förft, att betta \vai

ett aQtfor fimpelt mebel, blef mifénöjb od)

böjb till att ide begagna bet; tatn efter

närmare oftDertuägning ijbmiufabe ^an fig

od) rättabe fig efter foreftriften, od) fe I

ben lofwabe JDälfignelfen paföljbe. (2

iUn. 33. öte Sap.)

Unber ben raofaifla j^ué^ållningen blef

fi)nbernao förlåtelfe eri^ållen på famma

grunber, fom jag oficanföre i^ar omnämnt,

ött bjur flulle föra§ fram för föifamlin-

gen^ tabernatel af ben perfon, fom önflabe

fi)nbaförlåtelfe, od) feban offra» på ett fäv»

ffilbt fatt; när betta »ar gjorbt, påfölibe

omebelbart ben utloftuabe icälfignclfen.

2)å GSfangelii ^ug^ållning ir»ar in-

förb, erl)ö[loä odfå gåfwor o.d) iDälfignelfer

på famma grunber, nemligen genom att

åtlijba n^iéfa faftftädba förl)ållningéreglor.

.g)ecren beftämbe miéfa ^anblingar, od)

lofiKabe alla , fom luiCle iafttaga bem,

luiéfa utmärtta rättigheter; ed) när beéfa

l)anblingar bleftoo noggrannt utfoiba i

i)\vax'ii enftilDtl)ct, \vai man \v\\é på att

få be loftvabe iuäl|ignclicrna.

3iågra l)afit>a ben falffa förefiällning,

att gäfwor od) h^älfignelfcr unber (Stan-



gelit J^ugJ^aUmng idfe erl^aöaS mebdft iatt-

taganbe af ^ttve (^anblingar eöer utluär»

teg gcrningar, men blott |ötmet>el[t ko

od) omiuänbelfe, anbeliga icerfntngar i

fiiuict, eaf^^ängiga nf iitivcivteg företagan-

ben. 9Jien bä m afibofiitta Irabitionev,

öfttjertro oå) be af meunijTorna inföiba trog-

befännelfev oé lärohjggnaber, cd) betrafta

®ubg orb, funna un fnait upptäda, att

utreärteg gerningar cd) i)ttre ^anb-

lingar luoro unber tSöangelti l^ug^äUntng

oftiljaftigt förenabe meb inlBÖrteé ger-

ningar, [äfom tro odi omn?änbel[e. ©om
bciBtg l^ärpa tt»i(l Jag anföra följanbe an-

mntfningar. 3efug fager: „^\vah taflen

^ mig ^erre, ^erie! od) g ören bod ide

bioab jag fager eber." (2uc. 6, 46.)

„I)erföre, ]^n)ar od) en, fom l^örer begfa

mina orb, od) gör berefter, |onom litnar

jag »ib en luig man, fom fitt ^u8 b^ggbe

på ett ^äOeberg. " (2Katt^. 7, 24.) „2)en,

ber tror cd) blifföcr b öp t, ^an flall

iuarba faligCefler frälfl)." (Warc. 16, 16.)

„Utan en ioaroer föbb af ioatten oå) Slnba,

fan f)an ide inga t ©ubg rife." (3o^.

3, 5.)

^455 ^Pingftbagen fabe ^etrug till ben

förfamlabe mängben ; „©örer bätttving, od)

i^loar cc^ en af cber late fig böpa i Sefu

(^^rifti namn till f^nbernaS förlå-

telfe, od) ö fiolen unbfä ben .^eligc 5ln-

bag gafioa." 2lf benna propl)etif!a till-

fägelfe lare nji, att feltet ffuHe utföra en

utJBärteg ^anbling, (lata fig böpa i

»oatten), för att funna unbfci fijnbcrnag

förlätelfe od) febermera ben helige Slnbag

gäfnm. m^n förr än iafttagelfen af ben

utföärteé gerningen floll ben in it» är-

teg gerningen förfiggä, nemligen att tro

cd) onnoänba fig. Jro cd) omioänbelfe

går före bop ; cd) bopet går före fijnbcrnag

förlåtelfe od) anammanbet af ben ^^cli^c

älnba. ^äraf funne nn infe bet oni)ttiga

cd) cbiblijTa i utöfiranbet af fpåba barn§

^Dp. 3)e funna ide utöfioa tro etler om»

omioänbelfe — nöblBänbiga loilfor, fom

må fättag före bopet; ^loarföre bå förrätta

oetta?

9^ågra anfe bet för oriftigt, att räfna

bcpet iblanb be af ®ub inftiftabe hjäfenbt»

liga grunbfatfer, i^ioilfa böra iafttagag för

att erhålla ft)nbernag förlåtelfe. Söt fmare,

att tJrälfaren cd) 'ilpoftlarne bafiua gjort

få före ofg, od) berföre fänna loi ofg för-

pligtabe till att efterfölja berag föreböme.

2Berlbeng öbeläggelfe i ^ioac^g cagar meb

»ätten, mar lifafom en förebilb på fi^n-

bernag förlåtelfe genom bop. Torben l^abe

blifioit befmittab meb fijnb. 2)e rättfär-

biga blefiDO utförba o^ frälfta från ben

fi)nbiga loetlben förmebelft loattnet; „^n)arg

motbilb, bcpet, nu frälfar ofg," fager 5pe«

tcug (1 5petr. 3, 21), „genDm ett gobt

famweteg förbunb meb ©ub." 3ioad) oc^

^ang familj blefmo afläggnabe oc^ åtftiljba

från fi)nb oc^ förberf förmebelft vatt-

net; lifalebeg apggnar odfå bopet, fom

är en mctfioaranbe bilb, luåca fjälar från

f^nb od) förberf, mebelft ben ftora föifo-

ning, fom |!ebbe på ®olgat^. 9}(ånga

l^afwa uttalt fin förunbran öfiuer, att få=

bana loälfignelfer jlufle funna er^ållag

förmebelft bopet. Diaaman ben ©l)rierlt>ar

lifafå förlpånab, bå bet blef ^onom fagbt,

att l^an flutle tioå fig fju gånger i 3or=

ban; men bå l^an åtl^bbe bet gifna råb,

erfor ^an, att ©ubg orb n^oro fannfärbiga.

§ang fpeteljta, l^ang lefamliga befmittelfe,

blef bertgenom borttagen od) war en bilb

på befrielfen från anbeliga befmittelferitn-

ber (Soangelii ^ugl)ållning, genom bop i

loatten, förmebelft tro cd) omttjänbelfe.

Diaaman, l^afiue loi fett, ftd en unberbar

loälfignclfe genom aniränbanbe af njatt-

net; äfioenfom ben blinbe, l^ttjilfen gräl-

faren bjöb ftude trt»å fig i 6iloa bamm,

fid fin fi^n förmebelft wattnet. @cban

giälfaren :^abe uppftigit utur Scrbang flob

unbfid ^an ben helige Slnba. 2)egfa

ejempel beiuifa ti)bligen, ott loatten i)at
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blifmit kftämbt fäfom ett mebel, ^luav-

igenom l^tmmeljla lDälfigneI[er funna anam»

mag. Cåter eber böpa, fager ^^etrug, till

f^nbernaé förlåtelfc. (2lp. ®. 2, 38.)

(gtatt up, oc^ låt big böpa, oc^ twå af

bina f^nber, fager ^naniaé till ©aulug.

(2(p. ®. 22, 16.) 3 etabcn ©amarta

bkf bet en ftcr gläbjc blanb bem, fom

•P()ilippu§ böpte; be fröjbabtg, emeöan be

fingo ftjnbernaS förlåtdfe genom bopet.

Cifafå i ^änbelfen meb famereraren, (5Ip.

©. 8, 39), fom, feban l^an i&abe fommit

upp ut ur mattnet od) fått fina f»^nbei§

förlåtelfc, ficf famiretgfrib meb ®ub, ja

att l)an glab tunbe fara fina färbe.

5fågra antaga, att be måfte erfara

@ub§ nåb cd) »cta, att beraé ft^nber äro

bem förlåtne förr än be Wifroa böpta ; men

grälfaren cd) ^ilpoftlarne lära ofé, att förft

blifwa böpte för att funna få fpbernag

förlåtelfe, Såter eber ^'é^pa, fager ^^etruä,

till fijnbernaä förlåtelfe; oc^ 3 ffolen unbfå

ben petige 5Jlnbag gåftoa. 5Itt unbfå ben

^elige Slnba är att erfara @ubg nåb. Sro

oå) Dmiuänbetfe ffola gå före bopet, men

fi)nberna8 förlåtelfe oä) ben helige 2lnba§

gåflua ftola fölfa efter bcnna l^anbling.

^warje förboméfri menniffa fan fe, att

bet fuUEomligt ftämmer ofwereng meb beéfa

grälfereng orb: „Utan en iDarber föbb

af »ätten od) 2lnba, tan f^an ide ingå

i ©uDg rife." Dm ®ubé Slnbe Jtiore ofg

lofwab före bopet, fä fluOe it)år giälfare

^af»a fagt: föbb af Slnba cé) tuatten;

men ^an fabe: „Utan en »arber föbb af

aatten cå) ''anta." (3o6. 3, 5.) ^voah

®ub :^ar förorbnat, bör menniffan icfe

foränbra; men it)t föränbra ben af ®ub

infatta orbningen, om it>i fäga, att men»

niffan förft måtte fobaå af älnban od)

feban af »ätten; eller att i^an förft må

erfara ®ub? 2lnba8 »erfning — onamma

ben Jpelige 5Jlnba — oéj febermera blifma

böpt.

3)et är benna gubomliga orbning, $Pe-

tru§ förtunnabe, bå ^an fabe: „®örer

bättring, od) ^»ar oc^ en af eber late fig

böpa till f«nberna§ förlåtelfe, oc^ 3 fiolen

unbfå ben helige Slnbag gåfma; bet är:

„53lifteen föbbe af ic att en, få fiolen 3
bliflM föbbe af 31nban." ^auM fjelf

anammabe icfe hiti .^elige Stnba före fitt

bop, änflönt ^erren E^riftu» Ijait uppen^

barat fig för ^onom; t)an ficf icfe Slnban

förr än l^anS fijnber »oro aftmättabe i

bopet, förrättabt af Slnaniag. 3)et är

blott ett tiQfälle, blott ett enba, ^mannib

ben helige 5fnba blef gifroen före bopet,

— jag menar i ben apoftolifla ^uS^åQ»

ningen, gorneliug od) ^ang »änner, fom

i^abe fommit tiöfammang för att ^öra f)»ab

5petrué l^abe att fäga bem, onammabe ben

Jpelige Slnba innan be bleftr>o böpta. (2lp.

®. 10, 44.) Ditta flebbe emeblertib blott

för att öfttierbeiDifa 5petru^ om, att ^eb-

ningarne ocffå Ijabe rätt tia att åtnjuta

Sbangelii ivälfignelfer. Sorneliug od)

^ang »änner »oro ^ebningar, od) ^etrué

ffulle icfe l^afwa tillftäbt bem bop, om ^an

icfe förft i)ats fett ®ubg fraft ^»ila öf»er

bem. Jpan betrattabe Jgiebningarne fåfom

afgubab^rfare, fom »oro alltför f^nbiga

Dc^ ogubaltiga till att anamma (Sfeangelii

»älfignelfer meb ®ubé folf — ben Qu-

bifla nation. §an funbe icfe föreftäfla

fig, att be flulle funua anamma ben Jpe»

lige Slnba, od) bertgenom bereba^ till att

fitta till borbé meb 51bra^am, Sffaac oc^

3acob, od) be jubifla 5)3rop:^eter i ®ubö

rife; men bå :^an fåg ®ubä älnba l&»ila

öfiuer bem, blef :^an förtoånab Dd)utbraft:

„Äan någon forbjuba, att begfa icfe böpaé

i »ätten, fom fått ^af»a ben -petige ilnta,

få »äl fom »i'^ Dd) få lät !^an böpa bem

i JperranS namn." 2)etta tillfälle, l^»ar'

»ib ben helige Slnba blef mebbekb före

bopet, »ar ett unbantag från en allmän

regel, oc^ l^abe fin grunb i en utomorbent»

lig omftänbig:^et, fom reban är »ifabt.

Om ®ub anfer bet nöbwänbigt att af»ifa



från en gifiijcn regel cd) niebbela »älfig»

nelfer, fan ^an göra bet; men menni=

ftorna Ijaflva ingen vätt bcttill; be böra

iafttaga ben faft[täClba crbningen, eljeft

^afroa be intet fraf på löftet.

©eban @ltfa l^abe bcftiimt bet fiitt,

l^Warpå SJaaman funbe blif»a fri från fin

fpeteljta, funbe ®ub wäl (}afnja borttagit

ben på ett annat fött, om i^an ^abe iuelat

;

men på famma gång babe 9iaainan icfe

funnat ^afir^a !raf på l^elbregbagörelfe,

om l)an icfe förft '^abe gjert ijW^h fom

roar l^onom befaUbt. (2 Kon. 33. 5te(Sap.)

Såframt \vi \vil\a efterlefira ©bangelii

föreflrifter, är bet ofé lofroabt, att lt>i ffola

er^åfla befg roätfignelfer; i motfatt faQ

l^afica nn intet att forbra, od) bet är ben

ftörfta bårjTap af menniflorna att fäga:

»§erre, §erre!" utan att l^åfla !^an§ be-

fallningar.

I)et är ti^bligt beroifabt, att i)ttre

l^anblingar böra iafttagaS, lita få roäl fom

tro od) omroänbelfe, för att erljåöa (Si^an-

gelii juälfignelfer.

Sålebe§ fe wi, att ®ubg tjcnare for-

bom rooro m^ctet noggranna i utföranbet

af bopet i Jvatten, emeban bet utgjorbc en

bel of Sefu (5;^rifti (Soangclium; tiflita

är bet lätt att förftå, att om icfe färffilba

ivälfignctfer i rocvfligf)cten ^abe blifloit

mebbelabe i bopet, fa ffuOe be icfe i^afloa

roarif få ftränga meb att inflärpa befé

iafttagelfe. <5åframt, ifölje någrag me=

ning, tro, omlvänbelfe cd) bön äro tiO-

räcfliga för att anamma fuflbeten nf

(Si^angelii roälfignelfer , få jTulle bopet

följafteligen toaxa förgäfit»eg od) icfe be=

^öfica efterfommag. 2)et ftutlc J)afn)a

roarit en om)ttig ^anbling af Diaaman,

att troå fig fju gånger i Sorbanä f(ob,

om bet t)abe ftått i ^an§ maft att blifroa

^elbregbab enbaft genom tro, onnuänbelfe

oc^ bön. ^ifalebeo fFuQe bet Ijafiua föarit

båraftigt af Dioad) od) i^an? familj, att

företaga fig ett fabant timligt arbete, fom

att bögga arfen, fS roiba be ^be fnnnat

få famma roälfignelfe genom tro, omroän-

belfe od) bön. Slfroenlebeg jluOe bet ^afroa

luarit en bårattigbet of S^raeliterna, att

offra bjur för att få tillgift för fina

l^nber, cm be I)abe funnat erljåöa benna

loälfignelfe genom tro , ominänbelfe od)

bön. %\ famma fatt wore bet t ben

ebangelijTa ^ug:^åQningen ml)cfet oförnuf»

tigt af be tre tufen män, fom på 5pingft»

bagen läto fig böpa, att unberfafta fig bet

befiräv, fom är förenabt bcrmeb, om be

famma roälfignelfer ^abe funnat mebbelag

bem blott meb tro, ominänbelfe od) bön.

Äamereraren ffuQe icfe ^afroa nebftigit af

fin ivagn t^å) gått meb ^p^ilippug neb i

nmttnet, om blott inroärte§ gerningar babe

forbraté för att anamma (Sbangclii mäl»

fignclfir; ej beCler jlulle 2lnaniaå i&afioa

befallt ^aulug att ftå upp, låta fig böpa,

od) få fina ft)nber aftroagna, cm ;^an icfe

^abe ivarit wifé på, att 'ixn i)ttre ^anb=

lingen, bopet, nöbroänbigt måtte lebfaga

iien inre f)aublingen, nemligen tro od) om^

roänbclfe, innan ©aulu» funbe femma i

i befittning af (Soangeiti roälfignelfer.

^^aulué ffulle iffe ^afroa böpt betclfmän,

omtalabe i 5Jlp. @. 19be (Sap., om enbaft

anbeliga ioerfninger i finnet funbe l)afnHi

förftaffat bom ben helige 3lnbaé gåfuni;

icfe l)L'llcr jfuHe ban l)afJoa böpt £tep:^ane

l)USfolf, eflor CirifpuS od) ©ajuS (1 (^or.

1, l4.>, od) lifa få litet ffuQe l)an ^afnm

tillåtit ^Ipollcé att „ioattna" eller böpa bem,

fem l}an „plantabe" eller upproäcfte till

tron, (1 (Sor. 3, 6.) om icfe bopet l)abe

iuarit allbelc» nöbroänbigt för anammanbet

af (Jtangelii nåbegafivor. (Ej i^etler ffude

^setruä, ii)ct f)an talar om 9toad)^i cd) f)anä

familj» frälsning genom luattnet, t)afroa

fagt: „Jpmarg motbilb, bopet, nu frälfar

ofg;" (I %^ttu 3, 21.) cd) icfe l)caer jluQe

(5^rijtU'5 tiaflDtt fagt; „Utan en marber

föbb af nmtten od) 2lnba, fan [)an icfe

ingå" i Oubé rife," ^ag funbe anföra



mSngfnlbiga beiDiS af betta flag, nien bet

är aflnreban tildäcfltgt fagbt fcv att be»

»ifa, att iop äc allbelc? nöMpänbigt

iemte tro cd) omii?änbcIfe.

Sag iDtll nu fcrföfa att »rifa, på

f^mikt fött bopet blef förrättabt. Det är

ti^bligt, att bet tcar blott ett fatt, bJuarpå

benna fcrvätning blef ittfm-b, od) betta fatt

blcf ncggramit eftcrfcljbt af Stpoftlavne.

gi3r att bättre tunna förftå betta ämne,

är bet neMvänbigt att anfcra några af

be omftänbigbetev, (lU^arunbcr bopet blef fin«

rättabt.

Sfrtften fager, att äo^anneg bopte i

(Sncn, ti> ber luar inljcfet matten. .Ipabe

beftänfning linirit bet rätta böpelfefättet, \å

f!uOe ^an ir»ifét icfe i^afnm gått till @non,

ti) bet ttiar inl)cfet luatten berftäce^; men

för att beftänta l^ela Suba Ijabi bet blott

leböftji litet ittatten, bit»ilEet l^an babe fun-

nat få utan att begiftra fig till (Snön.

Sillifa unberrättaé \vi af ©friften om, att

l)an bopte i Sorban; od) att feban Sefu?

itiar böpt, [teg l^an upp utur ivattnet,

l^inilfet uttrt)cfltgen tilUännagifiper, att

^an babe toarit ncb i mattnct, pä bet att

bopct funbe rätteligen utförag. Sitter talar

(Btriften cm Samereraren, att t)an gid

ncb i iDattnet meb ^Pbilippuc, od) feban

tom upp ut af ujattnet. Jpir>ar od) en,

fom är begåfn^ab meb förnuft od) tanfe»

förmåga, må ollnifiuelaftigt mebgifwa, att

fåframt beftänfning mco litet iuattcn på

lufwubet babe n?artt tillrädligt, få ffufle

beofa perfoncr aibrig i}ai\va gått neb i

l-oattnet för att unbcrgå benna fiaubling.

^45aulug gifwer of» i fina bref ett beftämbt

»ittneéborb fåfom [töb for nebfänfningen;

ti) ^an fager, ((Sol. 2, 12. gjom. 6, 4.)

att be ^clige babe blifinit „begrafna meb

C£^riftu5 i bopet."

Det är flart, att be ide fuube ^afrta

blifluit begrafna i bopet, om be ide ^elt

cc^ t)åflet ^abe njarit nebfänfta i eUer om-

gifna af n^altnet. (än faf lan ej fägaä

»ara begraf^en, om någon bel beraf är

obetädt; afltfå tan ide ^eOer en mennifla

bliftDa begrafroen i bopet, meb minbre^eta

perfonen nebfänfeg i lt>attnet. 2)enna fijr-

flaring af 5JpofteIen meb Ibänf^n till bo»

pelfefättet ffämmer fuQfomligt öfluerenS

meb bttJab grälfaren lärbe : „Utan en \vat'

ber fcdb af föatten," o. f. ». Sttt föba? af

en ting bet^ber, att tt^ara innejluten beri

tå) [tiga upp, efler framtomma beraf. 5(tt

föbag af »vatten må atltfå bett)ba att neb-

fänfag i UHtttnet oc^ att åter bringa? berut

igen. Sag it»il! {)oppa§, att bet är reban

nog fagbt, fijr att öfit^erbenjifa ^tttarje för=

nuftig od) förbomSfri mennif!a om, att

nebfänfning eller nebboppning i luatlnet

war fättet, l)»arpå bopfijrrättningen utför=

beö i (i^riftenbomeng förfta bågar, bå

(Sijangelium förfunnabeg i fin renbet od)

full^et; berföre n^ifl jag [luta mina on-

märfningar röranbe benna punft.

*^lf (gbreerna;? 6te (Sapitel lära \v\, att

l^anbpåläggning för ben J^elige 5lnba«

gåfiDa räfnabeg blanb ©bangelii förfta

grunbfatfer. 2)et är tx>äl befant för alla,

att benna inftiftelfe fåwäl fom nebfänf'

ningébop titt fi)nbernaé förlätelfe, allbeleS

förfummaS i nutibeng c^riftna f^rfofam=

funb. 9]ågra fä anmärfningar öfnjer betta

ämne, l^oppag jag berföre flola ide mara

utan ni)tta.

ÄU ^a\\va flera ejempel på, att Qefug

labe l)änber pä be fjuEa od) ^elbregbabe

bem ; od) mib öftuerbraganbet af fullmatteu

till Slpoftlarne, l)n)arom en berättelfe gif-

me§ i Mcixci I6be (lapitel, fager :^an:

„I)egfa teden flola följa bem, fom tro;

be fluUe lägga :^änber pä be fjufa, oc^ be

fTulle ^elbregbag," o. f. )x\ Slnania? labe

fina l^änber på ©aulu§, fom ftrajt fid fin

fp, få fnart benna l^anbling mar utförb.

Då 5pauluä leb jleppäbrott på ön 3[Halta,

labe ^an fina bänber på ^publiué' faber,

ön§ öfmeri^etgperfon, od) l^elbregbaDe bonom

frän |ang feber. Deéfa fä ejempet mifa



ti)bliqcn, ntt I^anbpatciggning är tn[ttftab

af ©ub fafom ett iiiebcl, Ijwarigcnom (}tm'

niclf!a irälfignelfcv tunbe erl^åila^^.

(Slutit be fjufag IjcUncgbelfe luar föf»

enab nieb utföranbet af benim lediga

lianbltttg, finne \vi bctf, bå im wibate

fiMje betta ämne, att en ännu ftön-e wiU'

fignelfe »var bcvmcb finbiinben. ©Evijten

unbcrvättav of§ ont, att båbc män cd) gmin-

noi- Ijabc bliflrit böpta i (Saniavien af

^p^ilippu?, |)i»aiLH"n)ei- be böpte t)ögeligen

glacbe fig. 3)e woxo troligtini» glabe,

cmcban be ^abe anammat fi}nberna8 föv»

låtelfe mebclft tro, onnpäitbelfc cct) bop,

cd) ofwct, att be t}abc fåit en bcl af ben

Jpeltge ^'Inba, fom naturligliri» följbe bem,

fcban be {)abe fått ett gobt famwcteg iiMtt-

ncébörb förmcbelft fi^nberna§ fln-låtelfc.

©cnom bclattigl}et af ben .^clige 5(nba,

fom be lommo i befittning af, begtjnte be att

fe ®uU vife ; fcj bet må erinra?, att grät'

faren l}ar föiflarat, att ingen fan fe ®uU
rite, utan ^n bUfiuer föbb pä ni)tt, oct) i

ben följanbe berg fägcr (}an, att nuiuu»

j!an må fota? tinå gånger, förjt af iratten

Dcf) feban af 2lnban. Dcéfa män od) qiinn-

nor i ©anmricn ^abe bUfJDit föcba af

wattcn; be :^abe genomgått ben förfta fö»

belfen, berföre ivcro be i [tänb till att fe

(S>\M rite, till att meb troné öga ftäba

bef» mångfalbiga hJÖIfignelfer, förmåner cd}

l^errlig^cter ; men bå be icfe l)abe genom=

gått ben anbra föbelfen, bet »ill fäga af

Slnban, woro be ide infomna eller inför»

lifluabe i ®ub£< rite — be ^ait icfe fom-

mit i åtnjutanbc af öbangelii icälfignclfer

t bera? fud^et. 2)å Slpoftlarne i 3erufa>

lem :^örbe om ^Ujilippi goba framgång,

fänbc be ^setru» oåj Sfol}anncg till (ga»

maricn på bet att be^fa ffutle utföra Ijanb»

påläggningen. 2)å be berföre anfommo

till (gamaricn, labe be fina ^änber på be

böpta, od) begfa fingo ben ^^elige 21nba.

Srollfarlen ©imon, fom fSg, att ben .^e»

lige 5lnba Wef gifföen i^^ib l^änbcr§ pålägg»

ning, tillbiöb Slpoftlarne penningar, om be

wide mcbbela ^ouom fuUmaft att Ubtöva

benna l}rliga förrättning; få bet är Uppert»

barf, att be§fa folf i ©amarien blefwo

föbba af älnban, blefjBO införfatte i ®ubg

rife, blefiDO bekttiga i Sbangelii wälfig-

nelfcr förmebelft ^änberS påläggniug. Söi

n^ilja ocffå anföra ett annat ejempcl af

famma flag, l)anlfet omtalaij i ^^Ip. ©
19be Kapitel. ^aulu8 fann tolf bröber i

(Spl;e[ug, på l)\vii\a t^an labe fina f)änbcr,

f:'d-) be anammabe famma [tunb ben .gielige

*^nba, bet är : be blcfiro tcib benna l^anb»

ling anbeligen föbbe till ®ub§ rife; förut

ii^ihc be blott fett ®ubg rife, bå be enbaft

»oro föbba af n^atten.

Xdta luar alltfå (Sbangelii orbning

i Slpoftlarne? bagav: tro på Sefum (i^ri>

ftum, omipänbelfe, nebfäufninggbop i »•oatt-

net till fi}nbcrna§ förlätclfe od) Ijanbpä-

läggning för anammanbet af ben helige

*^lnba. 5Jär mcnnifforna forbom rätteligen

förftobo od) cfterlefoe benna Ideliga orbning,

atfölibe ftvajt Irafter, gåfn^or, toälfignclfer

od) l)ea-liga förmåner; oc^ när fom ^elft

benna orbning noggrannt iafttageg, ffall

famma refultat uppnå* ; men nar ben för»

fumma?, ttjare fig till en bel eller I)elt ed)

Ijådct, fä pola beéfa föälfignelfer antingen

förminffag eller allbeleg uppl)öra.

äi>ib öfluerlemnanbet af fullmaften till

Slpoftlarne fabe 3efu?, att några utom»

orbentliga gäfinor ffulle tillbelaS bem, fom

»oro benna tingcuå orbning li)bige. ©e
aifarci fifta (iapitel. ^ 1 (5or. 12 (iap.

gifwer 5]3au(ué en fullftänbigare faeflrifning

öf»et be åtftilliga gäfwor, fom mebföljbe

gvangelii fulll)et; ^au uppräfnar nio af

bem, od) unbenättar ofo om, att be äro

frufter af ben ^elige *^lnba. Söftet om

ben ^elige 31nba är till alla, få många

fom ^-^erren »ill falla bcrtill, Cäp. ®. 2,

38. 39.) od) bå benna 21nbe är oförän»

berlig i fin natur od) fina »erfningar, oc^

bå ben ifölje löftet är ofliljaftigt förenab



meb benna Ideliga rrbning, fä är bet båbe

förnuftigt cc^ bibelenligt, att fi3r\uänta

famma gåficor ed) iDälfignelfcr närfcml^clft

benna orbning tafttagcé; ti; om Tivaå},

feban I^an l^abe btjggt arfen, funbe göra

frrtf på Dc^ er^^åda timlig frä(§ning ifölje

löftet ; p(^ om Sofua, feban ^an ^abe gått

omfring ^må)0 bet beftömba antal gån=

ger, lunbe ftiga in i ftabcn öfttjer cefg neb=

ftörtabe murar od) taga befg inbijggare liU'

fånga ; od) om Sgraeliterne efter att i^afiDa

förrättat be påbubna offer, funbe enligt

löftet erhålla förlåtelfe för finaf^nber; od)

om 9faaman, feban l^an t)a1i efterfommit

(Slifag råt) att tn?å fig fju gånger i -Sor-

bång »ätten, funbe l)afma fraf på fin

funbfjet; od) flutligen om ben blinbe, fe&an

l^an I^abe ttcagtt fig i bammen (giloa,

funbe göra forfcran på ben utlofifabe ^el»

bregbagörelfen od) i tcerflig^eten få ben,

— bå fager jag meb bcfinning od) be»

ftämb^et, att närfontl^elft någon luill lägga

åfibo fina förutfattabe meningar, falffa

åfjgter oc^ fefteripa begrepp, od) unberfafta

fig oibningeu i Sefu (l^rifti (gimngelium,

få finne» intet unber l^immelen, fom fan

^inbra l^onom från att göra fraf på oc^

unbfå ben -gieltge ^nba§ gåfrea oc^ aUa

ttjälfignelfer, fom tilll^öibe gbangelium i

ben apoftoliffa tibgålbern.

gör att blifina frälftc i @ubg life må

n^i anamma ben helige SJlnba, od) för att

funna anamma ben .§elige Slnba, må m
tro på .^erren Sefum CE^riftum, berefter

omlvänba D)é från JDåra f^nber, (tet är:

att fövfafa bem) gå fram oå) låta ofg be-

grafiDa i ttjattnet till f^nberna§ förlåtelfc

od) feban anamma Ifeanbpåläggning.

SDJen bet är en ting af färbelcg ftor

iuigt, fom jag icfe ännu f)ar omtalt. Sag

l^änf^ftar nemligen till fullmaften att för-

rätta bopetg oc^ feanbpåläggningeng i^anb-

lingar. Utan att begfa i^anblingar blifma

utförta af en, fom tnerfligen är fänb af

®ub, |!oIa föälfignelferna ide följa. 2lpoft=

lama oc^ be fjuttio lärjungarne luoro or«

binerabe af ^cfum 61)riftum till att ut-

föra begfa Soangelii ^anölingar, ^toar-

lAenom be e»tga »erlbarna» gåfipor D(^

iTjälfignelfer enbaft funbe ert)ållag. Xtx-

före fabe g^riftug till Slpoftlavne : „§n}ilfa

3 förlåten f^nberna, bem förlåteg be, s>d)

l^ioilfa Sf behållen bem, bem äro be be«

fallna," (3o^. 20, 23.) bet är, att fjluar

oc^ en, fom inille fomma fram i öbmjuf-

bel, od) i upprigtifl)et ångra fina f>)nber,

od) anamma bop af Slpoftlarne, ffulle till*

gifipag för fina fi)nber genom förfoningen

i Sefu g^rifti bloö od) i^ib l^änberä på=

läggning unbfå ben Jpelige Slnba ; men

ben, fom ide i:jille unberfafta fig benna

orbning, ffulle frambeleg beljålla fina fi)n'

ber. 3 affeenbe ^ärpå fager ^aulug : „2Bi

äro en lifwetg luft till lif oc^ en bötenS

luft till böb." (2 Sor. 2, l6.) §an

öfwevantirarbabe lif till bem, fom anam=

mabe 6imng?lium, i^iuilfct ^an i^abe m^n-

big^et till att förn?alta, men böb till bem,

fom it)ägrabe att it>ara ©cangelium li^bige.

3)enna maft od) ni^nbig^et till att

»ara tjenare i (gbangelii embete, mebbelabe

Slpoftlarne till anbra, få att ^Ipoftlarne

TOovo ide be enba, fom moro ifläbba benna

anfiuargfuUa fallelfe. Dd) l)roar oi^ en

man, fom i j^njilten tifegålDer fom l)elft,

:^ar m^nbtg:^et till att förmalta t (Suan-

gelii fullljet, blifioer i betta affeenbe lif

31poftlarne, nemligen ett lifiuetg fänbebub

till lif eller ett böbeng fänbebub till böb,

allt efterfom l^ang bubffap anammag eller

förfaftag. Sillbefg man berföre fan finna

en, fom ^ar betta embete, en, fom l^ar

mi)nfcig]^et till att förrätta bop oc^ ^anb-

påloggning, fan ingen pä något it»ig »ara

förbunben att unDergå begfa l^anblingar,

ide i^eller förwänta ofiuannämnbe tvälfig-

nelfer, ^milfa blott funna emottagag bå

(Sbangelii orbinancer ^anb^afiuag meb gu*

bomlig mtjnbig^et.

Tian fan nU)det lätt infe, att full-
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maften titl att förrätta (St^angeltt l^anb-

linger l^ar ivarit borttagen i många åv-

lt)unbral)en ; t^ ingen fan l^afam tcnna

fuUmaft, meb minbre l^an får ben iuib

omebelbar uppcnbardfe , antingen meb

@ub8 egen rcft, fom ^änbclfen irar meb

SOZofeg, eder »ib (Snglav? betjening, ^ivar»

»ib 3o^anneg 2)eparen fid fitt fatl, eller

mebelft prcpi^etiang gåf»a, l^»armeb ^4?au«

lu8 rd) 33arnabag blef»D fallabe. C2lp.®.

13, 2.) Xet år en !änb faf, att nienni»

f!orna ^afiva förnefat birelte uppenbarelfe

i många l^unbrabe år, följattligen Ijafiva

be iöe fått någcn, od) funna fålebeS icfe

»ara fänba af ®ub till att fmvalta i

(Sbangelii l^u?t)ållning.

®ub fänber albrig en man till att

uträtta något för fig, utan att l)an uppen»

bårar fig för l^onom, eller mebanbraorb:

l>an fänber albrig en man meb ett bubffap,

utan att ^an fcrft omcbelbart uppenbarar

betta bubffap för l^onom. ili)rfan, fom

Slpoftlarna upprättabe, afföll tib efter tib,

„brog ut i öfnen," miftabe fin fullmatt

(bet Ideliga ^reftabömet) od) afivef fvån

©ub8 inftiftabe orbning, :^»ar»ib ^on til»

lita förlorabe fina gåfivor rd) »älfignelfer;

tuben öf»crtvätbe§, (Si^angelii orbinancer

foränbrabcg ; nebfänfningétop i »attnet

föränbrubeg till befiänlning, od) fjanbpålägg»

ning uppl^äfbeg allbeltg; prop^etian för-

attabeg od) man trobbe ide längre på be

te ef en, fom flulle följa. (Upp. 33. 12,

6. (Sfaiag 24, 5.) göliben l^äraf »ar, att

^eoningarna blef»o afffurna från (Stsan-

gelii full^et oc^ befg »älfignelfer, I^»iltet

^au(u8 fabe till bem i 9fom. 11, 22

:

„Dm 3 ide förblif»en i ®ubg gobi^et, ffo»

len odfå 3 af^uggag."

5ot)anncg taUu i fin llppcnbarelfc 14,

5. 6. om (Stangclii återgif»anbe, fcban l)an

i fitt I2te od) 13bc (kapitel ^ar tält om

if^rtang fti)ft tifl öfnen cd) oniXjuret, bet

är ^ebningarne, fom ffuQe föra trig emot

te |>elige od) öfiver»inna bem: „0d) jag

fåg en annan Cfngel flt)ga mibt igenom

^immelen; ban ^abe ett e»igt (gPangehum,

bet ^an förfunna ffulle bem, fom på jorben

bo." 3)et är flart, att benne propt)etia

ffulle uppf>?llag innan grälfareng anbra

tillfommelfe.

^så bet att be, i ;&»arg l)änber benna

lilla ffrift ffuUe femma, måtte »ara utan

unbffvllning på ^evrang ftora bag, bnr jag

^ärmcb »ittnegbörb om, att benna prop^etta

aflarcban ^ar börjat att gå i fullborban;

att en CSngel från ©ub i)ar beföft jorDen

i benna ^tterfta tib, cd) återgif»it bet, fom

få länge bar »arit förloratt, nemligen

^^reftabömet, rifetg ni)dlar, fuO^eten af bet

e»iga CEoangelium, od) fållat man att ropa

till De »ifa jungfrur: „©i, Srubgummen
fommer, går ut emot ^onom!" (SJJgtt^.

25, 6.) för att wäda bem af berag flum»

mer, böpa bem till fi)nberna'? förlåtelfe, få

att be funna anamma ben §eligé Slnbag

gåfiva cd) ber»ib „tillreba fina lampor,"

od) blif»a berebbe för att ennJltaga $irub'

gummen; iti, fager 9JJalad)iag 3, 2: „§o
tan liba ^ang tilUommelfeg bag? Dd) t)o

fan beftå, ba ban Idter fig fe? 2)) Jan
är lifafom en gulbfmebg elb, cd) fdfci'gen

' »afterffcö fapa. " 2Bi f»ara : enbaft be,

fom cnnränba fig från fina fi)nber cd)

anamma bet bubffap, font @ub nu låter

förfunna; blett be, fem »ilja afftd från

fina »illfarelfer od) unbfli) te anMiga lego-

»):rbarg förberfliga infll)telfe, l)»ilfa ©ub
albrig f)ar fäntt, cd) t l)»illa ban ide

finner »älbct)ag. 3 Sefu (Sbrifti namn
bär jag l^ärmcb »ittneébörb cm, att 2lbia=

banig, 3faacg od) Sacob§ ©ub t)ar fänbt

mig för att repa til eber : „S, mitt folf,

gdr ut ifrån \)am(, (iyabi)lon) att S ide

belattige »arbcn i i)enneg fi)nbcr, c'd) att

3 ide fån ndgot af l)enncg plågor. (Upp.

33. 18, 4.) £)d) jag förtunnar i 3efu
(i^rifti namn, i fraft af ben ^eligc 5Jln=

bag »ittueibörb, att ©utg »rtbe ar upp»

läub emot ben d)riftna iverlbeng »cbcvftl)gg-

li^^eter, ffvl)mtert od) ogubaftigbet, od)

från bimmclcn l)ar ^an utbafunat fin »rebe

öf»er tern, fem „prebifa för penningar cd)

lära för »innings ffull," edi cm be ide

fnailigen onuvänba fig cd) blifunr böpta
till fi)nbernag förldtclfc od) anamma bub'

ffapet, fem ben iflllfniäftige nu låter utgå
till aQa nationer, ffcla be förtärag af mcn-
niffonc>j ©on» ^errligbet, »ic bång äntra
tillfommelfe, fom nu är när för panten,
— ja, ftdr för borren.

^öpen^amn 1860.
Utgifjoen oå} forlaggb af 5ol)n SS au föott.

Sr^dt I)og iJ. (S. $iorbing.


