
Och det skal 1 ske i de ytters

ta dagarna, säger Gud, att jag 

skall utgjuta av min Ande över 

a 11 t kött, och edra söner och 

döttrar skol a profetera, och edra 

ynglingar skola se syner, och ed

ra gamla män skola hava dröm

mar. Ap.g.2:17. 
Den här uppenbarelsen har 

först blivit tryckt på svenska, 

och sedan andra gången på nors

ka, och jag undertecknad har 

översatt samma uppenbarel se t i 11 

finska enligt den Tromsö år 

1847 tryckta uppenbarelsen. 

L.L.Laestadius 

*** 
Kära läsare! 

Läs dessa ord, så får du se, 

hurudan förskräck 1 i g p 1 åga 

följer av synden, att du däri

genom skul le bl i uppmanad att 

söka återlösning i Jesu blod; att 

du skul le undandra förtappelsens 

boplats och bl i förd av änglarna 

till himmelens glädje. 

En man vid namn Jonas 

Håkansson, som var bondson 



Högsbo församling, Smålands 
landshövdings Iän i Sverige, och 
bodde i Mjäsebo by, berättar följ
ande, som har skett år 1801 • 

1 sl utet av nämnda år steg 
jag upp en onsdagsmorgon frisk, 
men jag kände någon slags sär
ski ld rörelse i mig. Jag började 
darra och blev kraftlös, att jag 
kunde inte rå mig själv. Hustrun 
och dottern 1 yfte m i g i sängen. 
Denna skälvning varade ända 
till fredagskväll. Klockan elva 
slapp jag att sova. När hemfolk
et såg mig sova frid och ro, 
1 ade de även sova, ty de hade 
blivit trötta av vakande och 
sorg för den svåra smärtans 
skull, var de såg mig vara. 

När nu min kropp var i ro 
blev min ande ställd inför him
melens port. Där såg jag en äng
el i närheten av mig och han 
sade till mig: "Räds icke!" Och 
jag såg ängeln gå efter en smal 
väg, och han tog mig med. 

Sedan gick vi ti 11 en annan 
himmelens port som han öppnade 
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för mig, och han visade mig all 

deras härl i ghet som var där. 

Jag såg de utvalda själarna sit

tande på härlighetens tron pris

ande Gud. 1b1 and steg de upp 

och ibland föl 1 de på knä och 

lade sina kronor framför tronen. 
0 

Aterigen steg de upp och prisade 

och lovade Gud i allting. De 

satt efter varandra, var och en 

efter sitt släktled. Där längre 

fram bland de hei iga såg jag o

räknel iga gator och gränser som 

var synnerl igen härl iga. 
Jag såg även hederl iga lära

re av vi lka jag kände några 

trån livstiden. De varalla lik 

änglarna. Dock var stor härlig

hetssk i 11 nad emel 1 an dem. Jag 

såg även äng 1 arna bära de tro

endes själar i händerna. Och de 

änglar och utvalda själar som 

var himmelen kom med glädje

sånger emot de nysskomna själar 

och sade: "Välkommen ti 11 himme

lens glädje!" Änglarna satt i 

härl i ghetens tron, men de onda 

andarna vågade ej komma i när-
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heten av himmelens port. De gick 
omkring som rytande lejonen, 
sökande människornas själar, 
men vågade ej komma i n genom 
himmelens port, utan vände däri
från ti l lbaks. 
Därefter såg jag deras själar 
som var i den onde andes våld. 
De själar hade fastnat i den on
de andens snara, och med de 
snaror drogs de ned i förtappel
sen. När den ljusets ängel, som 
hade följt dessa människor under 
levnaden såg att han ej mer 
kunde bevara själen, lämnade 
han själen, gick själv till him
melen, och störtade den själens säte 
från sin plats. 

Och ängeln visade mig ett an
nat stäl le, där stol arna var 
ställda, och dessa stolar var sär
deles vackra och b 1 änkande, och 
på var och en av stolarna var 
människors bilder, och på den 
bilden var en regnbåge. Ängeln 
sade: "Den bilden var den män
niskans skepnad, åt vem stolen 
var lagd." Och ängeln sade till 
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mig: "Så länge människans döpel
seförbund ej är bruten är hennes 
stol härl i g och vacker, men så 
snart människan skiljer sig från 
Gud genom synden, börjar hennes 
stol att luta mot förtappelsen. 
Och när människan fal ler upp-
såtl iga synder, börjar nedre 
sidan av stolen bli svart som 
sot, och och med att männ i
skan blir dristigare att synda, 
blir hennes stol ful." Och ängeln 
sade t i 11 m i g: "Så 1 änge en 1 i ten 
vit fläck syns på stolens Övre 
sida, är nådens dörr ännu öp
pen, men om hela stolen har bliv
i t svart och fu 1, betyder det att 
människan har blivit förhärdad 
och a tt Guds nåd har tag i ts bort 
från henne. Men om syndaren 
med full avsikt vänder sig till 
Gud medan nådens dörr ännu är 
öppen, och någon liten vit fläck 
är på stolen, så blir hela hen
nes stol rengjord." 

Ängeln visade mig avgrund
en, den stora brinnande sjön, 
som brinner av eld och svavel 
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från evighet till evighet. Där 
visade han mig en duktig stor 
kittel, och på den kitteln var 
lock, som var fastlagd på. Men 
från den kitteln steg rök av 
deras plåga som var där, och 
ett förskräckl igt sprakande. 

Och ängeln sade till mig: 
"En gnista från den kitteln skul
le bränna upp hela jorden, om 
den sl uppe upp." Jag såg en ond 
ande bära en människas själ 
med sitt vänstra klo, och där 
stod en annan ond ande med ett 
stort svärd, vred låset och öpp
nade kittelns lock. Och jag såg 
mä n n i skorna 1 yfta s i na händer 
och fingrar från kitteln. De tog 
fast vid kittelns kant och ville 
kliva upp, men djävulen slängde 
även den själen i kitteln, som 
han hade fört, och ängel n rörde 
med svärdet i kanten av kitteln, 
och locket lades fast igen. Det 
här är ett förskräckl igt pinostäl le. 

Sedan såg jag fyra par häst
ar draga en vagn, där en stor 
herre var si ttande. Den herren 
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körde med förskräck 1 i g fart mot 
himmelens port och ropade med 
hög röst: 11Pitas! 11 Men när dom
en redan hade fallit, måste han 
gå i eldsjön, tillika med själen 
och kroppen, såväl med vagnar
na och hästarna. Och en ond 
ande tog honom med vänstra k lon 
fast och sade: 11 Du har befallt 
många tusen onda andar råda 
över dig, men nu kan jag ensam 
råda över d i g. 11 Och den herren 
ropade med svår k 1 agorop: 11Be
svära ej mi g så jämmerl i gt ! 11 Där
ti 11 svarade den onda anden: 
11Här är ju alla onda andar, 
vilka du ropat till hjälp. 11 Den 
onde anden tog den herren i 
sina klor, lyfte honom upprätt, 
drog ut tungan av hans mun, så
väl hjärtat, levern och lungor
na, och alla inälvor; oräkneliga 
onda andar kom sedan d i t, v i 1 ka 
lade inälvorna på upphettning 
på elden. Och jag hör alltjämt i 
varje stäl le, var jag går, hur 
jämmerligt och förskräckligt den 
herren klagar; och det kvalet 
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och eldlågan bör han vara. 
Sedan såg jag själar fal la 

som hagel den sjön som brin
ner av eld och svavel. Jag såg 
de förtappade, vilkas tänder 
hade fal 1 it ut från munnen, och 
andra tuggade si na tänder, så 
att dunder och dån hördes fjär
ran. Och man sade, a tt det för
tappade kvinnfolkets själar var 
i stor p låga därför att kv i nnan 
först genom ormens list Iät sig 
ledas att överträda Guds bud. 
Jag såg även skillnad mellan 
plågorna. Var och en fick 1 ida 
någon slags särski ld möda efter 
arten av synden, som han hade 
gjort i världen; såti 1 lvida blev 
nu syndaplågan visad framför av
grundens furste. 

Belsebub var bunden mitten 
av avgrunden. Hans hår var 1 ik 
ormarna av många färger, och 
de Iät han falla från huvudet, 
när de plågorna började ske. 
Jag såg drinkare av alla stånd 
falla i helvetet, och de svarta 
och förskräckl iga ormar, som 
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hade fallit från Belsebubs huvud 
grinade och öppnade sin mun för 
drinkaren med bägaren, full med 
svavel låga, och andra djävlar 
hällde i bägaren den flytande 
elden och fyllde på ständigt, 
och drinkarna måste dricka al lt, 
så att eldlågan sprutade som 
bri nnande ström från näsan. 

Jag såg många sl ags horor, 
som hade besmittat sig med hor
dom såväl heml igt som öppet. Des
sa horor p 1 ågades med många
handa hordomsmedel, som brann 
av eld och svavel, och djävlar
na började dansa med hororna i 
den bri nnande 1 ågan. Dessa hor
or hade levt hordom och väl
lust; de var av många slags 
stånd, som hade besmittat sig med 
hordom i världen. 

Ti 11 samma stäl le kom även 
tjuvarna och tjuvarnas vänner, 
som hade gömt det stu 1 na godset. 
Tjuvarnas plågor var förskräck-
1 iga i eldlågan. Till samma stäl
le kom även sabbatsförbrytare 
som hade på söndagen plockat 
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bär, huggit ved, slagit hö, låtit 
draga 1 ass och gjort orätta res
or. För alla blev det plåga efter 
den synda-art, som de hade 
gjort. Somliga dömdes att gå in 
i bergen och sitta i blodet ända 
till knäna, och eldlågan var om
kri ng dem. De som hade fi skat 
på söndagen, deras själar börja
de djävlarna fånga från eldsjön. 

AI la skrymtare, som hade 
utan andakt, utan en sann om
vändel se, utan tro, utan helgel
se läst eller sjungit Guds heliga 
ord, och som så 1 edes hade dött 
i synden, blev förbannade i hel
vetet. De måste 1 äsa och sjunga 
i den bri nnande sjön. Deras böck
er, vilka de läste, var även 
bri nnande, och förty brann de ej 
ti 11 aska. 

AI la förtalare och örontassla
re som bär skval ler och sjunger 
supsånger, eller talar annat o
täckt, de måste tugga sin tunga 
för kvalets skull. Själva djävul
en kom och k 1 öv deras tunga, 
och sög blod ur deras hjärtan. 
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Svartkonstnärer och förtrol lare 
kom även dit, och de fick Iida 
plåga efter den syndens art, som 
de hade gjort. Och de som hade 
besmittat sig med djuren, föröd
mjukade sig med den onde, och 
den onde ställde sig som ett 
kreatur för dem. De som orätt
vist hade dragit under sig and
ra männ i skors saker och egendom 
flög på rygg i ei dsjön och kast
ade eld och eldlåga på sina 
bröst med s i na hän der. Li 1<aså 
de som hade ovärdigt njutit Her
rens hei iga nattvard, ropade för
bannelse för kvalens skull. Så 
gjorde även många, som hade för
sl ösa t salighetens rätt. Och de 
som hade fl yttat gränsmärken, 
bar brinnande stenar i famnen 
och förbannade si g själ va, och 
hela helvetet svarade: "Amen!" 

Jag såg även stora fjäl 1 och 
spetsiga klippor, på vilka de 
fick sitta och slita. Och de som 
hade svurit och taiat strunt på 
kyrkovägen, blev förkylda av 
syndaplågan där, så att tänder-
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na darrade, och åter blev de 
slängda i eldsjön till att brin
na. Där är gråt och tandagniss
lan för alla. 

Orätta 1 antmätare och orätta 
arvskiftare kom även dit och 
drog bri nnande j ärnkedjor efter 
sig och led en förskräcklig kval 
och plåga. Och de som hade 
gjort ett orätt mått, måste bära 
en bri nnande bessman i handen 
samt brinnande alnmått, som 
brände deras händer. 

AI la orätta hantverkare (så
som skräddare och skomakare) , 
som särsk i 1 t är söndagens för
brytare, fick även 1 ida si n 
plåga. En stor del av dem som 
var i förtappelsen hade levt i 
skörlevnad och väll ust, dessa 
måste 1 ida plåga i helvetet. 

Mördare och de som hade av-
1 ivat sina barn och lockat dem 
t i 11 hordom, p 1 ågades förskräck-
1 igt helvetet, så att hela hel
vetet skälvde. Somliga, och av 
dem var en stor del, som med 
dans och spel, kortspel ei ler 
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med annat tåtängt hade utnött 
sin tid, dem drev djävulen att 
klättra på brinnande järnskrind
or. Däretter såg jag hedn i ngar 
på norrsidan av eldsjön. De 
hade mindre plåga än namnkrist
na. -Men låt vara vi lken synd 
än de hade gjort i världen, 
etter arten av den synden tick 
de 1 i da möda tramtör avgrundens 
turste. 

Hedn i ngarna var som träb i tar 
i eldsjön, ibland botten, 
i b 1 and ov anpå. Medan hedn i ngar
nas själar svängde upp och ned, 
började avgrundens turste tila 
järnkedjor (med vilka han var 
bL,Jnden). Ormarna hängde etter 
honom medan han höl 1 på att 
tila, men då satan hade tilat av 
sina järnkedjor, gled de tast 
igen. 

Sedan visades mig de ringare 
och lättare plågor, som de led, 
vilka ej hade förtjänat allra 
största stratf. Eldlågan steg om
kring dem. Sedan nöps de och 
pressades med brinnande hov-
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tänger. Deras kroppar revs i bit
ar och 1 ades å ter i hop med en 
bitter smörja. 

Jag såg de fördömda träffa 
de utvalda. Av dem var den ena 
makan i himmelen och den andra 
i helvetet. Den som var utvald, 
sade till den andra, som var i 
förtappel sen: "Om du också hade 
hört Guds förmaningar, om du 
också hade gjort en sann omvänd_: 
else, som vi och andra Guds 
barn inrådde dig, så skulle du 
vara där jag är, näml igen i 
glädje. Nu är du i dålig ställ
ning, jag saknar ej mer dig." 
Och så måste den andra gå i för
tappelsen. Så även föräldrarna 
och barnen. Somliga var i himme
len och andra helvetet. De ut
valda sade, att Gud har dömt 
rätt, ty de förhärdade syndarna 
måste 1 i da straff. 

På förtappelsen var en svart 
tät ånga; och där var ej annat 
ljus än den eldlågan. Barnen för
bannade sina föräldrar, som 
hade dessa så i 11 a 1 ärt. Förä 1 d-

14 



rarna förbannade sina barn för 
ohörsamhetens och hjärtats hård
hets sku 11. Och a 11 t förbannade 
de sig själva och sin Skapare, 
men av den förbannelsen blev 
deras plåga allenast större. Och 
deras rop, k 1 agan och förbannel
serna var förskräckliga. 

När allt detta hade visats 
m i g , t i 1 1 b ad ja g än ge 1 n , som 
hade visat .r:nig allt vad som nu 
har sagts. Angeln hade mässkrud 
och korstecknet bröstet, och 
hans kläder var glänsande och 
synnerligen vackra. Jag tillbad 
ängeln, att jag skulle få vara 
hos honom, men han svarade: 
"Di n t i d är ännu i nte kommen." 
Jag frågade ännu av ängel n: 
"Hur lång tid har jag ännu att 

vara i världen?" Men ängeln 
svarade: "Tiden är ej ännu, 
ingen vet det utom Gud, Fader." 
Och han sade t i 11 m i g: "Förkun
na nu, vad du har sett och ·hört 
för de ogudaktiga till varning 
och de bedrövade ti 11 vederkvick
else. Driv ej någon med hårdhet 
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från dig. Tala ej illa om någon. 
Gör rätt och undvik alla synder. 
Hål 1 Guds bud i kärlek och i 
tron på Jesus Kristus, nämligen 

levande och fruktsam tro. Be
gär vänligt din skuld tillbaka, 
men besvära ingen genom lagen. 

Om du hål ler dessa, skal 1 
du, när dina dagar tar slut, 
möta mig här. Då skall jag ta 
emot d i g och föra d i g t i 11 den 
eviga glädjen." 

Då han hade 
nade jag i min 
tiden hade två 

sagt detta, vak
säng och under 

timmar förflutit. 

***** 
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Den som har översatt denna 
uppenbarelse ti 11 finska betrakt

ar al 1 t vad Jonas Håkansson har 

sett i anden som sann i ng, ty i 

denna uppenbarelse finns inget 

som skulle s trida mot den Heliga 

Skrift. Men de sorg lösa syndarna 

tror ändå i nte att dessa fasans

fu 11 a plågor är färdigställda för 

dem. Somliga tror att något hel

vete inte finns till, fast en sorg

lös syndare bär helvetets plåga 

i sitt bröst. Men det känner han 

inte förrän samvetet bl ir upp

väckt. När samvetet börjar brän

na, då känner han att helvetet 
finns nog till . Det ligger inte 

alls på långt avstånd, det lig

ger m änniskans eget hjärta, 

trots a tt den sorg 1 ösa känner det 
inte. 

Frälsaren säger att himmel
riket bör f i nnas inne i männi

skan eller människans eget 

hjärta. Men om himmelriket 1 ig

ger där, nog 1 i gger hei vetet ock
så människan. Det beror bara 

på i vilket tillstånd människan 
är. Om människan är ett sorg-
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löst tillstånd faller hon förvisso 
t i 11 hei vetet om det i nte sker 
någon förändring. Om människan 
är väckt, då känner hon själ v 
att helvetet håller på att brinna 
i hennes eget bröst. Men den 
mä n niska som har komm i t i nåda
t i 11 ståndet, känner att hon har 
blivit uppryckt från helvetet. 
Men världsträlarria viii inte tro 
att de är helvetets eldbränder. 
Ty somliga förtröstar sig därmed 
att hon har levt dygdigt. Andra 
förtröstar si g därpå att hon har 
redan för länge sedan fått sina 
synder förl åtna, trots att en 
sann ånger och bättring aldrig 
har ägt rum. 

Det fi nns en stor skara av 
sådana som bedrar ynkl igt sig 
själva med den döda tron. De är 
nådatjuvar som tänker så här: 
"Jag tror att Gud är nådig." Var
av vet du att Gud är nådig? Du 
har hört om Guds nåd, a tt Gud 
är nådig tili de botfärdiga. Men 
när har du vari t rätt ånger? 
När har du vari t nöd? -Jag 
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frågar av de dygdiga och nåde
tjuvarna: "När har n i gjort en 
sann bot och bättring?" Ni tror 
utan tvivel att det är den sanna 

ångerns kännetecken, när drak
tårar ri nner från era ögon 

medan brännvinet värmer den gamla 

Adams hjärta, ei ler när en tjuv 
eller hora gråter efter sin ära, 
samt klagar över att hon blir o

skylldigt utskälld. Men sådana 
tårar är ingenting annat än 

draktårar, som ofta faller från 
den naturl iga människans ögon 
såsom hagel på glatt is. 

Drinkarna blir ofta gudaktiga 
i fyllan gråtande av kärlek . 
Men vad åstadkommer sådana 
tårar? Nog faller drinkaren i hel
vetet för det. En hora grå ter 

också efter s i n ära medan hon 
blir oskylldigt förebrådd. Och 
jag har även sett en stortjuv 
gråta bittert efter sin heder, 
klagande att han blir anklagad 
trots att han är oskylldig. Men 

sådana tårar är draktårar, 

v i 1 ka ri nner ur horans och tjuv-
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ens 
och 

ögon, när 
hederl iga 

efter sin ära. 

sådana dygdiga 
människor gråter 

1 nte fatt ar de 
b 1 i nda stackarna, 
gett dem äran. 

vem som har 

Den mördare som sköt kung 
Gustav den tredje i Sverige grät 
b i ttert, då han straffades med 
p i skor. Och när en herre fråga
de: "Vad gråter du?" svarade 
denna konungens mördare: "Jag 
gråter därför att kungen inte 
dog genast ." 

Se sådana är den on des träl s 
tårar. De gråter i kyrkan och 
skrattar bakom kyrkan. De sj ung
er psa 1 mer i kyrkan och tjuter 
bakom kyrkan. De välsignar i 
k y rkan och svär bakom kyrkan. 
De dricker a v Herrens kai k 
kyrkan och av djävulens kalk 
bakom kyrkan. Och sådana tror 
s ig nu vara redo till att inträda 
i himmelriket utan ånger, utan 
b ä tt r i n g oc h u ta n t ro • 

Varför såg Jonas ' Håkansson 
soml iga munkristna läsa boken 

hei vetet? Vad har det för be-
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tydelse att människorna läser i 
boken i hei vetet? Det betyder 
utan vidare så mycket att de 
slipper upp ifrån helvete t, när 
de läser i brinnande böcker som 
brän ner deras fingrar -med 1 ika 
dant hj ärta som här. Mången är 
en skriftkunnig och lärd Bibelns 
man, fast hans levern e 1 iknar 
djäv u lens leverne. Mången läser 

B ibeln och bedriver hor. Mång
e n läser Bibeln och stjäl . 
Drinkaren läser i Bibeln, oc h 
själva d j ävulen läser Bibe ln, 
men s 1 i pper för den sku 11 ej .b ort 
ifrå n h ei v etet. 

L uther säger a tt djävul e n 
k an nog pred i ka evangel ium b ä tt 
re än någon präst. Och nog sku l
i e d j ävulen få mycket ordets hör
are, om han skul le börja pre
dika evangel ium så ljuvl igt att 
alla dygdiga horor och ärliga 
tjuvar skulle siippa in i himmel
riket utan sorg, utan bedröv
else, utan ånger och utan tro. 

Nu lever man i världen så 
som man lever mörkrets rike. 
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Där super och slåss människor
na, bedriver hor och stjäl. Ti 11 
sådana predikar man nu evangel 
ium: "Kära Jesu vänner, bli icke 
rädda. Sup och s låss väl, så 
skall ni bli sa liga. Håll bränn
vinshandel, så skal 1 ni få en 
bra vinst i himmelriket!" -Skulle 
det inte vara bättre om man skul
le predika ett sådant här evan
gel ium tili sådana: "Kära djävul
ens vänner! Sörj er inte, nog 
skal l ni bli saliga helvetet, 
om ni bara lever såsom hitin
ti 1 ls. Sup och slåss väl , så 
skall ni bli saliga i helvetet!" 
Ett sådant evangel ium skul le nu 
vara 1ämp1 i g att förkunnas t i 11 
världens trälar för att de bättre 
skul le tro, att de skal 1 bl i 
saliga i helvetet. 

Vi har nu hört nyheter från 
hei vetet av Jonas Håkansson. De 
är helt färska nyheter. Jonas 
Håkansson såg männ i skor sl i ngra 
sig i helvetet år 1801. Nu i det
ta år 1851 har femtio år förflutit 
sedan den t i den. Och i nom den 
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t i den har många sett det samma 
fasansfulla stället och även him
melrikets härlighet. Men de sorg
lösa tror inte ännu att ett 
sådant hemskt ställe finns till, 
såsom helvetet är. De tror inte 
förrän helvetets eldfackla slår 
dem mot käken. 

En del säger såhär: "Det är 
inte sant att Jonas Håkansson 
har sett helvetet. Själv har han 
ju berättat att han låg i sitt 
rum och sov. Hei t säkert har 
han bara sett en dröm." 

Men vad såg Johannes i upp
enbarel sen? Var det en dröm el
ler vad? Den som vi 11 göra Jonas 
Håkanssons uppenbarelse ti 11 
lögn, måste göra hela Bibeln till 
lögn. En del säger så här: "Det 
är inte sant att Jonas har sett 
helvetet. Själv ljuger de för att 
människorna skulle bli mer räd
da." -Men de sorglösa är inte 
rädda ändå. De bara skrattar 
när de hör nyheter från hei vet
et. 

En del tycker att en sådan 
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där bok torde vara bra för t juv

ar och mördare, men en sådan 

där bok passar inte till dem som 

har levt dygdigt. Vem har då 

levt dygdigt? Har dygdiga horor 

och ärliga tjuvar levt dygdigt? 

En del säger såhär: "1 nte har 

Gud skapat människor för att 

Han skulle slänga dem i helvet

et." -lngalunda. Men dit faller 

de dock såsom hagel. Och kan 

ni gissa av vilken anledning de 

faller dit? Ja! En del förhärdas 

för kristendomens skul 1 såsom 

judarna, och sådana orkar i nte 

Gud dra upp, vi lka djävu Ien har 

tryckt ned i avgrunden. För någ

ra har djävulen vänt ögonen avi

ga, så att de anser kristendomen 

vara falsk. Och denna världens 

gud har förbl indat de otroendes 

kunskaper, så att de tror på lög

ner. 
En del tycker att denna upp

enbarelse tillhör endast de grova 

och fräcka syndarna, v i 1 ka ve t 

ingenting om Gud. Men de sorg

lösa tror att de är dygdiga män -
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niskor, fast de super, svär och 

slåss samt är häftiga att sträva 

efter väri den, när de me d orätt 

brännv i nshandel utsuger de fat

t i gas svett och möda. Ska 11 i n te 

brännvinstårar äntligen börja 

bränna deras samveten i al 1 evig

het? Likaså de fattiga och föräld

ra 1 ösa barnens tårar, v i 1 ka har 

runnit på marken för brännvins

krögarnas girighets skull. Då är 

ni dygdiga och fromma, när ni 

avk 1 äder rocken av stackars 

drinkaren för en brännvins-

skopas sku 11. Och då är n i ri kt

igt dygdiga, när ni gör helg

dagen t i 11 en supdag, s 1agsmå1 s

dag och gyckeldag. Bry er inte 

om, ni dygdiga, nog skall döden 

riva bort er dygdighet med järn

klor, såsom björnen river håret 

med skinnet från skallen på män

niskan. 
En del säger: "Vi är stora 

syndare, men Gud är nådig. Vi 

tror att Frälsaren har betalt vår 

syndaskuld. David fick ju sina 

synder förl å tna fast han var 

mördare och hora, 1 ikaså röva-



ren på korset och Petrus som 
hade förnekat Frälsaren. De fick 
nåden, varför skulle vi inte få, 
som har levt dygdigt?" 

Nådetjuvarna säger ännu: 
"Denna bok v i 11 bortröva vår tro 
och sänka oss i tvivel. lnte är 
denna bok något annat än ett 
v i 1 loandars verk. Du har säkert 
kommit hit för att berätta sådant 
för att vi skul le bl i tokiga och 
började svamla, och hänga oss 
med Judas' rep. Vem skall då 
svara för våra själar?" 

Må djävulen svara för deras 
själar som hänger sig själva. 
Judas tänkte nog att prästerna 
skal 1 svara för hans själ, då 
det oskylldiga blodets pris börja
de besvära hans samvete. Men 
de översta prästerna sade t i 11 
honom: "Se på d i g sj ä 1 v ! " Så 
gör också mången suparpräst när 
någon likt Judas kommer tili en 
sådan för att beklaga, att bränn
vinspengar och mened började 
bränna hans samvete: "Vad an
går det oss, se på dig själv!" 
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Judas får i ngen tröst av de 
präster som själva är fiender 
till Jesu kors, De svarar som 
brodermördaren Kain, när Gud 
frågade: "Var är din broder 
Abel?" Då svarade Kain: "Är jag 
min broders väktare?" Om präst
en inte tar de fräcka hororna in 
i kyrkan, börjar de ank 1 aga 
prästen och säga: "Må prästen 
svara för våra själar, om vi dör 
obiktade och utan att ha varit 
i ntagna kyrkan." Men jag tror 
att samma man som svarar för 
Judas, Simon lskariots själ, 
skal 1 också ta de obotfärdiga 
och fräcka ( horors) själ ar på 

sitt ansvar. Därti 11 tar han an
svaret för den dygdiga horans 
själ på sig. Han tar dessutom den 

nyktra drinkarens sjä 1 på 
sitt eget ansvar. Och utan tvivel 
tar han den ärl iga tjuvens och 
den barmhärtiga brännvinskrög
arens själar på sitt ansvar, 
bara de tror, att den onde skal 1 
svara för deras själar. 

En världsvis har sagt, att 
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Gud måste svara för männ i sko 

sj älen, om den blir förtappad. 

Men de andra väri dsv i sa säger 

att människan själv måste stå 

till svars. Och därför säger ock

så var och en som har levt dygd-

i gt: "Själv skall jag stå till 
svars om själen tar skada." 

Jag skal 1 nu stäl la denna 

fråga till alla som läser denna 

uppenbarelse: Vem måste slutlig

e n stå t i 11 svars, då männ i skan 

gör on t ? Våra stamför äl drar 

Adam och Eva lade skulden på 

varandra. Adam på Eva , och 

Eva på ormen. Men dj ävu len tar 

ingen skuld p å sig, utan han an

k 1 agar Guds barn na tt och dag, 

och säger t i 11 den h i mme 1 ske För

ä l dern: "Det är vackra barn, du 

har, horor och tjuvar, supare 

och mördare. Se, sådana är de 

kristna ! Sådana är Guds barn. 

Det är vackra barn, du har ! " 

Och sådana anklagelser måste 

den himmelske Föräldern höra 

natt och dag: "Det är vackra 

barn, du har!" -Och denna 
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fiendens anklagelse gör så ont 
Förälderns hjärta att Han måste 
Iida helvetets kval för sina ogud
aktiga barns skull. Men djävul
en tar ingen skuld på sig. 

Gissa då vem söm slutl igen 
måste stå t i 11 svars när män
n i skan gör ont? Somliga säger: 
11 Människan själv måste stå till 
svars. 11 Och andra säger: 11Gud 
måste stå till svars om människo
sj ä 1 en b 1 i r förtappad. 11 Och en 
del säger: 11 0m människan själv 
måste stå till svars, då måste 
hon göra det i a 11 ev i ghet. 11 

L.L.Laestadius 

K U N G Ö R E L S E ! 
Härmed gör jag Laestadius 

veterligt, att alla de som har 
lånat predikokoncept måste åter
stäl 1 a dem, ty de behövs på an
nat håll. 

Kengis den B:e jan. 1851 

Original tryckt hos W.R.Nygren 1851. 
Förvaras i Helsingfors Universtitetsbibliotek 
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