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<sida1>          
 
Högt ärade Broder! 
 
F.d.v Missionären C. J. Grape lofvade afgifva en redogörelse för sin 
Mission; Men som han har bakom all skymundan 7 mil från Postvägen, så 
har förmodligen, redogörelsen icke kunnat afsändas under Menförs 
<sida2> tiden. Emellertid öfverlemnar Jag härmed Grapes räkning. Herr 
Grape har före sin vackelse [=väckelse] försvagat sin hälsa genom 
oförnuftigt begagnande af spirituosa och derigenom ådragna förkylningar, 
så att han icke eger förmåga att hålla långa tal, som kosta på bröstet. Jag 
tror likväl, att Grapes Mission i Kalix haft en god verkan, ehuru Dalkarlen 
Pehr Pehrsson Något skämde bort Grapes Åhörare derigenom att Pehr 
Pehrsson holl [=höll] sig på ytan af Mennisko hjertat, då Grape ville gå pa 
[=på] djupet; Pehr Pehrsson hvärfde Björn, Men gick Alldrig in i idet. När 
Någon ville öp[+p]na sitt hjerta för Pehrsson, och be<sida3>känna sina 
synder, så svarade Han: du behöfver icke bekänna dina synder för Någon 
Menniska, utan endast för Gud. Grape deremot yrkade, enligt den Nådens 
ordning som följes häroppe, att syndaren bör stå Naken icke endast inför 
Gud och hans Englar, utan äfven inför verlden och Alla djeflar. Detta var 
ett hårdt tal, ty de kände, att Heders djefvulen stretade emot den 
Uppenbara syndabekännelsen[.] Exemplet med Achanan [=Akan] i Josua 
bok, visar dock, att Gud vill, att hemliga brott skola blifva Uppenbara för 
hela verlden; Och när det heter "att de bekände sina synder för Johannes 
döparen, så var denna syndabekännelse ingalunda Någon Öronbigt, såsom 
katholikerna tyda det. Uti vår Lagstiftning finnes ingen Consequens i detta 
fall. Domaren fordrar en Uppenbar syndabekännelse och Församlingen 
fordrar detsamma uti den Uppenbara Kyrkoplikten enligt den första 
Christna Försam<sida4>lingens bruk: hvarifrån har då Öronbigten kommit 
Uti den hemliga bekännelsen för Presten? 
 
I sommar har jag ernat skicka första delen af Dårhushjonet till 
genomläsning. M. H. Broder får deröfver bilda[?] sitt omdöme, och 
vederlägga de grundsatser, hvarpå systemet hvilar. Jag har en Son i 
Stockholm, som är Contorist hos grosshandlaren Alm, som är Bergman 
Olssons Måg. Denna min Son börjar nu känna de lägenheter, som afgå till 
Gotheborg. Annars intet nytt, utom det, att stora väckelser hafva skett i 
vinter efter hela Torneå elf. En Prest i Kalix hade bedt Gud bevara sig och 
sina åhörare från allt Läseri. 
 
Med högaktning framhärdar Min högtärade Broders ringa Medarbetare i 
vingården. 
 
Pajala den 15. Maj 1860 

L. L. Læstadius. 
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