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Til
Swensta Föchmlingcns i St. Pe-

ttrbborg, samttligc Hcdmvärda
W N M M? M <M, <VH? W <UM MWH> M.

Mine i lEsu sbristo hjmeligen
älstade Hhörare'

HMNdast til at fullgöm eder egen astundau och befor-
M«l dra edert no,e/ laeer jag nu anteligen dcfia Predik-

ningar träda för edm ögon/ dem jag annars/ sawäl som alla öftiga minä ringa arbeten / täntt lcmna tli
den glömsta/ som 6r predikmngars wanliga latt.

De innehalla inga nya amnen cller dmpa tönckesält/söm klmdc göra dcm wardiga at af lärda werlden ge«
Saledes har lngen ting mindre,. <ln arelyst-

nad / kunnat drifwa mig at göra dem bekanta. I
laren sielfwe kunna wara mine witnen/ at lag i miua
cffentellga samml med eder gierna undwiker nya och
högtrafwande betracktelser / och ssattar mig nögd/ om
jag kan föredraga eder wara gamlc» heliga sanningar med
sadan latthet och tydelighet/ at hwar och en utan myttet
hufwudbry ssal kunna begrlpa dem, och tillika känna de-
ras werkan ps sit hjerta. En konft / den jag bckan-
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ner msg ännu ej nog hafwa utlärdt; men i hwilken
lag likwäl tänker öfwa mg/ sa lange jag nagonsin pre-
dikar SUDs Ord.

Min affigt harmed gar altsa irttet längre/ än at mot
eder af karlct och fri wi»m giorda betostnad/ lemna eder
et luet minnesmärcke / hwaras I/ torde handa/ äimu
efter min död kunnen lhpgkomma dce mbete )ag nu ef-
ter den förmaga som GUD glfwer / söker anwanda ps
edra Sialar.

Dcsie tryckte bladcn kunna imet wisa edcr mcr/ an
ord/ hwarmed jag nvenne rcsor M uttrycka minä tanc-
kar för eder. Men jag önssade at den önchet och sorgfäl-
lighet om edart sanna wäl/ fom )ag hyser i mitt tnncr-
sta/ med Kka tydcliga bokstcffwcr kunde eder för ögoncu
mslas/ och i edra hiertan intrpckas.

Edcr betygade ästundan at fa lM desiä prediktimgar/
UtMärker / at l med nöfe larcn hafwa hördt de sam-
ma. lag tllstär gierna/ at delta prof af edcr up-
marksamhtt för de lmdomar/ jag edcr af GUDs Ord
föredrager/ icke littt fägnar mig. Men wchen i göra
min ftsgd rätt fullkomlig/ och mig stelf hädaueftcr »w
gagncligare för eder; sa belöner mit arbete med den ftnkt/
at I wandren/ som Ewangelio tvärdt är. Dlt
är d« cndaste/ som kan förnsja min aträ och sördubbla
mitt mod/ til at upossra minä yttersta krafter nl eder
tienst. Dem som ibland eder lata ordet hos sig wara
ftuktbarande/ anser jag billigt sasom min krona och be«
römmelse pa den yttersta dagen. Men deremot kan jag
oct ej dölja för eder / at jag aldrig kan se en enda ibland
eder wandra ochrisiellgen/ man at derfsre göra mig sielf
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törebraelftr/ som dampa mitt mod/ och förorsaka/ at jag
mäste förräna mitt ämbete med suckan och grämelse. Det
kan mga!unda wara edel nyttigt.

Min hMans önstan gär aldrig hsgre/ än at genom
ordet/ fom jag eder predikar/ kunna gsra mig fielf
salig / och eder / som mig hören. Det star ge-
nom GUDs näd hos eder/ at läta denna min snssanfullbordas Sknlle ock delta arbetet nsgot bidraga til
et ss stort ändamal/ sa hade zag ingen orsak at angra,
at >ag lätit, det famma komnm i dagsliuftt. HERren
gifwe o§ / och mig / den nsdm för Christi stull i
St. Pttersborg den 12. i>cptcmd. 1757.



Vrcdikan
PH

Nyars-Dagen:

du ewige GUD, öu bliftver sasom öu <ll»,
l N s?-"»» ! ock 2inö nr taga ingc,» Znde,. För dig ars msend är, jafoM

dcn oaZ i Zär ftamZick. Men ware al och dagar rinna fin
kos sasZm en ström, och tomma aldrig atcr. O! HERte,
HERrc! genom din ncid hafwer nn Zttr et är fiugit bort af
wnr korta tifstid/ ech wi göre i dag et stcg ftam battre til war

förestaende död och ewiahet. -Hnr« d>rb»r sr, o EUD! oin god-
het, ssm dn dewifar mennistiors b»rn! Allena detta ftamstutnaZret lcm ännu i ewigheten ftamte tulc«de wedermälen af dm yföränderliga
näd, til dcn wi ty wätrl giordt otz sa litct förtjente. Plis ware
dig för hwarje dag och stu>»d, som bu ster i detta Hr fiänckt ot) til en nA
des tiV; för hwarje gZng du i Zr lätit öit stta ords röst ibland oy höras;
för hwar gäng du, Uom war Sjalawau,dcrmcd klappot pa wara hiertans
dörar, och «velat droga sh til «mwändclse. Tock ware dig/ nädige Fader!
för hwar dag du i ar lätit dm sol, «pgs äfwer onoa och goda; förhwar beta bröö, som dn äter i detta Zr befiäet wZra kroppar M uvpehäl,
le: ja, för hwar enda «ndedrägt wi i under di» uppehallande »av fädt
giöra; tst i oig lefwe w», rores och hafwe wse warelst. Si, HER«
«! w« lomme i dag för dit ansigte bel»ng»de Md <n dryg ftndast^ld.
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ten wi i detta framflutna Zret samlat öfwer otz. Ma wära simdcr si!
hos dig i räkniug. Men för lEs« stull handia in«t med ofi efter wära
ftnder, ock roedergall ofi icke efter wära mifigierningar. Utplana all
wär orättfärdighct mcd dm Sons dyra blod/ och förnya allcs wära lijer<
tan, wart sinne och lcfwcrne. Lät ditt ords dunder iär wäldcligcn <n«
iränga i syndarenHs hiertan / och drifwa dcm til battring. Eif oin -Hel,
ga 2lnda i wära hjcttHN/ och gsr säoant folk af«fi, som wandra efter
dina bud, hälla oina rätter, ock oereftcr gsra. Pä dcnna dagcnöfwer»

wi oh sielfwa tit din cwiga cgendom. Ifcan dcnna dagen wilje
wi'-w«lra dine fwurne undersätare. Iftän dcnna stuuden stole wi w«ra e<
wga ficnder af dieftvulcn och allalpuder. IElu! gif otz din nad dcrtil,
för ditt namns siul. Amen.

HEXranb mildheb <lr det, at det cknnu intet <r ute med
otz; Hans barmhertighet haftver ännu intet <lnda, utan hon
är hwar morgon ny, och din trohet <lr sior. Detta ar en
bekännelse, den wi alle af lerem. Klagow. 3. Cap. böre med wörd-samma och uprörda hjertan afiagga pä denna dagen, da wi nu äter
genom HENrans näd hunnit vfwerlefwa et är af wär korta flykti-
ga och farliga lifstid, och i lEsu namn antradt det i7s7:de äret ef-
ter samma wär dyra Fralsares hugneliga Födelse. Det är wist
HGRrans mildhet aliena, som gor, at det intet langesedan wa-
rit ute med «tz; Hans barmhertighet racker iftän ena äret til
det andra; Hans godhet emot ch hafwer ännu intet gädt til <l»v
.da, hon är hwar morgon np. HKRrel din trohet <tr stor.

Mine alstade ähörare! kunnen I annu föra eder til minnes,
hwad pä denna samma dagen för et är sedän i detta HERrans
hus blef eder förelMit? man lemnade eder dä til eftersmnande de
mucket alfwarsama orden, dem wär Frölsare en g ng i sma kötsdagar,
hos Lucam Cap. iz. gaf til swar pä en berattelse om et ömkeligit
blodbad, som Pilatus den tiden pä en hop Galileer lätit ansialla.
Menen I, säger ICsus dertil, at detze Galileer woro syndas
re fram för alla Galileer, efter öe ftldant ledo? lTlei, säger
jag eder, utan om I icke vättren eder. stolen i alle samma-
lunda fZrgas. v. 2. 3. Hwilket han sedän an widare starpce
medelst en ratt hjertwrande liknelse om det ofruktbara fitonaträdet,som i tre ärs tid, oaktadt all derpä anlagd möda, intet bar frukt,
och derföre af siy Herre fick den härda domen: Hugg det bort,

hwarZ
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hwarti! stal det fsrhindra jorden? v. 6, 7. hwarwid dock
TragAdsmastaren lagger sig ut för det onyttiga tradet, och sager:
Herre, ,Ht stä det <lnnu i detta <ir, til detz jag nräftver om-
kring det, och gsder det, om det sa m<l bckra frmt; hwar och
icke, sa hugg det sedän bort. v. 8,9. 3 tillampning haraf, staltes eder
dä likaledes for ögonen et olyckeligt folck i wäm tider, hwilket i da
framfiutna äret haft swäraste känningar af GUDs wredes hand,
som gmom oerhörda jordbafningar fvrstördt deras länder ockf stader,
til ffrack för hela werlden, och til oemotsäfeligt bewis,huru latt det
ar för den alswäldiga, at ock utan menniffio hander pä ognablicket
förderfwa jorden, nar han wil utracka sm hand til at straffa. lag
försakrade eder den gängen, pä samma sätt, som lEsus i sin tid,
at detta ömkanswarda folket ingalunda warit mer hndare, eller mer
straff wärda, <ln I och andra jordens inbyggare. lag larde eder
deraf ssuta, at den rattwise och billigt förtömade GUDen utan all
twifwel welat framstalla dem til warnagel för eder och alla andra,
vcl) at alle ännu masten likaledes forgas, om I intet i tid,
wiljen bHttra eder. lag öfwettygade eder dä, at intet annat, an
den bärmhertige lEsu fordsn utwarckat för ost upffof med det för-
tienta strasset, och at wi annors längesedan som So-
dom och Gomorra. lag fruktade dä med stal, at detta äret
som wi likwäl nu genom GUDs näd öfwerlefwat, ffulle til afwen-
tyrs blifwa det sista af wär dym nädes tid, och at detta ofrutt-
bara trädet kanffe intet hade mer, an et enda ar at sta. lag
förmante eder derfvre pä det högsta, at ofördröieligen möta den am
nalkande wreden med offrymtad bättring, 06) at i hela edart lef-
werne och wäsendegora sädan srurt.som bättring tilhorer. Match.
3: 8. lag underwiste eder den gängen af GUDs ord, huru I
ffolen läta HERren antingen fä omss.ira edm HMan i nader,
eller ock halla eder beredda pä en fölstrackelig wredcns omstärel-se, om dm lEsus sager: Hwart och et träd, ssm icke Zoda
frutt, stal afhuggas och rastas i elden. v. 10. lag förenade
mig änteligen med eder, at anropa den Högsta om näd och försto-ning för ol) til detta sret; i ftrhoppning, at nu fä se markelig an-
dring i edart sinne och lefwerne.HERren ware lvfwad, mine dyrasie wanner! at denne wär

bön
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bön blifwit och wär sä staliga fruktan annu i detta är
warit forgäfwesl annu aro wi intet i wrede afhugne; ännu har in-
tet jorden upsiukat ch; annu har intet GUDs wredcs eld fönardtoh; a»mu hafwa inga fvrödande plägor drabbat oj;. Nog hafwe wi
äter i detta ftamflntna äret fädt höra rykten om swära krigsplägor, somuptändt sig i ätffitliga länder, och redan giordt sä mänga vlyckeliga.
Nog hafwe wi fömummit, huru wäre medbröder pä mänga orter blif-
wit hemsökte med mitzwäxt 06) härda är. Men ännu hafn-e wi intet
sielfwe kant sädana HENrans plägoris. Annu haftve wi hattildags
fädt fagna otz af de ostattbara förmäner, som den hngneliga friden,
under GUDs rika walsignelse och under en högst mild och lycko-sam regering, har med sig i fölie. Annu häfwe wi i dag den. nä-
den, at med förnögda hjertan börja wärt nyär, och at utan lwäng
och fruktan fä församla ost har för HERrans ansigte, til at höra
Hans ords halsosamma förmaningar; i stallet, at sä mänge andre
mäste begynna detta äret med sorg och tärar, och med betungade
hiertan sammankomma til at beklaga sitt gemensamma elände.

Hwad mä nu wal wara orsaken, hwarföre wi framför sä män-
ga andra blifwit förstonte? Hwar af mä det kumma, st det ännu
intet är ute med o§, och at HENrans hamde domar annu intet
förderfwat H? För hwad orsak hafwe wi fram för sä mänga an-
dra wära medbröder blifwit öfwerhopade med af
GUD, dem in<:en af otz ar i Mnd at tilbörligen arkanna? Nädi-
ge Fader! hafwer du sedt hos detta ftlcket nägon större wärdighet,
an hos andra, eller hafwa detze förtient mindre wrede och siraff af
dig, än andre mennistjor? A6)j nej, nei; mine alstelige. Läter aldrig
en sä däraktig inbildning upkomma i edra hjertan. lag mä icke
ens täncka der pä utan grufwelse, huru olyckellge wi alle nu redan
wore, vm den rättwise Guden welat betala o§ efter wära synders
mätt, hwilket helt säkert i denna staden stigit sä högt, som nägon-
sin pä en annan ort i werlden. Ingen ting annat an H<3R-
rans mildhet har giordt det, at det ännu intet är ute med ost;
Hans barmhertighet hafwer ännu intet haft ända, utan hon
hafwer alt hartils warit hwar morgon ny. Den längmodige
Guden hafwer ännu behagat gifwa o§ et ärs rädcrum til omwan-
delse. Han wantar ännu, at wi med allmän bot och bättring lkole

fore-



-M ) 9 (

förekomma Hans wredes soM stä fardige at fördcrfwa otz.
Det är endaste orsaken til det ssonsmäl vch den barnchcrtiZhct wi
hanntils fädt erfara. .

Men HERren wet allena, hurn lan« en ,adan nadwtld. an-
nu Fal racka för Ho kan saga, um icke den i dctta är gär
ul anda? Late wi denim nädctiden ftuktlöst flnflM, ökewi alt ftam-
gent siMd pä tils niattet blir fullt, sä maste wredcn äntcligm
inbryta desio haftigare, stisom en fsrl)<Nlcn stt-om. Esa. «9: 19.
Magten bar himmelms GUD i handcr, til at strassa och furderf-
wa H, hwad dag och stnnd hmwm halst bchagar. Dot ankon:mer
Pä eu enda wink af den alsnMdiga, s.i kail jordm straxt «mna
-under wsra fötter, och upstuka oj) lcfwande. GUD är en -rätt
-domare, och en <3UD som dagelwa hotas. N)il mmi icke
omw<!l'.da sig. sn haftvcr hwttst sitt sw/rö, och spänt sm
boZa, cch -mattgr til; cch hafwtr lagt thce doöc!:!? Irott
uppa, sinä p.lar hafwer han tjlredt lil at forocrfwa.
PsglW. 7: l3, 14. .

,
O ws! förbannelse ofwer f?war och m, soin an lcmare dierfwes

znischr>!ka - - - Dock ncj. 'Pa dcnna Högtidsdag w,i)
jag ,iutet förffräcka cder >ned iagsens blixt och dmwer. I day wille
jag gicrna wara eder en stids bbdbarare. «m I «ck siclf-
we pa denna cdcr dag willm betäncka, rwad cder frid tilhs/
rer. Lue. 79: 42. lag'beswm? ed,er w:D GUDs-oandeliga, barm-
hertighct; wid den barmhertiaheten, sun, härtils förssVnat eder för
sä manga olyckor; wid den barmhertighetsn, somaan 1 dag lätit
der med lif och halsa ingä genom dc§a dörar, i stället fore at tillyc-
ka nädenes dör för eder; wid deil wrmhertigheten, soin ännu lätex
eder sammankomma til at nottia de dyrbara uädenMen, i stallet fu<
reat instamma eder för sin wredes domstol; wid den samma out-
grundeliga bamihertigheten beder och förmanar eder i GUDs
stad pä denna Nyärsdag: Forakter nu intet längre GUDs Zod-
hets, tolsamhets och längmodighets rikedom, utan läter
HSRranZ mildhet lacka kder til b^ttring, Non,. 2: 4.
förr än wreden kommer.

HGRre! st»,n ransakar hjertan Och prsfwar njurarna;
ftm hafwer alla mennistjors hjerran i dw hand, och leder

B öcin
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dem sasom wattubckckar; opna i dag sielf detza ähorarenashjerta»» til at eftertamma de böner, som du genom din tje«
näre later gora til dem, sa wist, som du, Hl3Rre! sielf <lr
benckgen at höra wära eländiga böner til dig. Uplyfter nu i
sadan tilförsikt edra sialar och kroppar til GUD i himmeten. För-
ener edra hjertan och tnngor til at anwpa eder Fralsare om näd 06)
walsigllelse för detta päbegynta äret. Sjunger och speler Hll3R-
ranom i edra hjertan, Eph. 5:19. dä edra mmnar instamma med
hwarandra i efterföljande Psalm :

Gif, o lEsu !, frögd och lycka:e.

Fader wär tc.

Ewangclium: Luc. 2: 21.
3.<!r osi räkna wära dagar, pa det wärt hjccta mä för-

standigt warda. Sä lyder den markwardiga bönen af Konung
Dawids 90. Psatm i sit eget spräk, svm i wär öfwersättmng sinnes
Uttryckt med de bekanta ordcn: 2.är otz betisncka, at wi dö mä,
ste, pä det wi mäge förstandige warda Ä!3i hafwe mgen or,
sak at tadln pä denua ösiversättnmg. Dm leder ock wist wära
tanckar til en bcttaktelse, fom aldrig nog eller för ofta af dödekga
kan anstallas. Meil för denna gängm aro dche orden ynckaare tit
wätt förehafwande, fäfom de af GllDs Ande sietf blifwit sorsatta-
de. Mi leflve nu äter i första dagen af et nytt är. Wi se, huru
wära är och oagar med en hast förswmna, och aldrig komma tilba-
ka. Dehe fI och owihe lefnads dagar aro för oh af sä stor
wigt, at hela wär tilkommande ewighet vä dem beror. Skole wi
dä icke en gäng taga oh före, at med alftvar betrakta och efttrräk-
na wara dagar, dem HERren läter H lesiva i werlden? Det
är sakett en bmaktelse, som är i ständ, at fördrifwa mycken därstap
ur wära hjertan, och i det stallet utrusta dem med andetig tlok,
het och förstand. I wärt Vlyärsdags Ewangelio räknar GllDs
Ande de dagar, som fvrlupit ifrän lEsu födelse tit Hans Helga om-
ffärelse. GUDs Son i sm antagna mandom ar en sä dprbar och

an-
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cmgelögen Persvn fur bela mmnissiosiaktet, at alla Hans lefnads da-
gar pä jordm förtjena siä hos H i ewiH ämnmelse. Men dctta gif-
wer off nu ock anledmng, at pä denna Nyärsdog läkna wära
egna vagar/ sä at tvare hjertan mage fölsiändige
tvarda. Wl wilje genom GUDs näd

(1) 2lnstälw <n Vtikn-NI eller ct öftvcrfiaZ öfrrer wara
Och sedän

(2) Af denna räkmnZen framlcda siidana swtsatfer, som
tunna göra hjertan rätt forMndiZa.

O niin li3fu! ltt mig biifwa k!ok och tviser, sii at
jaZ ni<i besinna, aktning Zlfwa, huru a!l ting dag srän
dag taZer af och sig bortyastar; och när dödcn iniZ tull-
tastar, tag miZ til d-g,
die <lr.

Hafwcr nägvn m dyrbar fremmande egmdom under hander,
för hw-lken han wet sig en gäng ffola rcdo och rakning; fä
fordrar klokheten cch at han standlgt HNer en noga
rakning öftvcr det firtrodda godset. Han majle öfwerstä, huru stor
den summan ar, för hwilken han ffal göra rakenstap. Han mäste
rakna efter, huru mycket han deraf utglfwit, och wisa, lMartil det
blifwit anwandt. Han mäste göra en utrakning hum stor behäll-
ning han annu hafwer i hander, vch förnuftigt ufwerlagga, huru
han det samma bör anlagga, at han anteligen kan förfwarat för
ratta ägaren. Mine älsteligel dyrbarare egendom kan oh aldrig blif-
wa förtrodd, an de dagar och stunder HERren gifwer o§ har at
lefwa pä. Dem böre wi rakna för kostbarare, an hela werldens
Zull och adla stenar. De aro et Capital, som, dä det wäl anlag-
ges, kastar ifrän sig mängdubbel waxt til ewigä tider. Men hushälla
wi ock wärdslöst dermed, sä kunne wi derigenom blifwa eivigt olyc-
keliga. Wära dagar och stunder aro imet wäre egne. Wi hafwe
ingen magt, at omgäs med dem efter egit behag. Wi mäste betan-

B« ka,



»M ) '- ( 3N-

fa, at wi pä rakning ulldfä hwar/e dag, som GUD off gifwer.
Annu kommcr en dag for hwar och en af oj), da wi för den Hvg-
sta Domstolen ssole stä til swars för hwar enda dag wi lefwat i
werlden. Den räkningen mäste wi söka at gjöra riktig, medan wi
an tid hafwe, medan wi ainiu kunne fä tilgift, och battra wära fel,
nar wi finna H hafwa begätt dem. Mm lamne wi den raknin-
gen i onktighet in til sista stunden, achl mine wannerl med hwad
hjerta kllnne wi dä framtrada för wär Domares ansikte. I fecn
allfa, hwad angclägit gjöwmäl wi oj) i dag wi nu
efter aftal wilje räkna wara öaZar. ,

Til at nn altsä giöra et förständigt öftverflag öfwcr detta vyr-
bara godstt, som HERren ost anförtrodt, s,i efterräkner nu först, pä
hum mänga är vch dagar w> til det högsta knnne gjöra wär ut-
räkning här pä jorden, och jamstrer dem mot den omäteliga ew!g->
hcten, som osi- efter deima tiden hclt ofelbart förestär. Hela wär
natur och hela ',vart tilständ pä jorden larcr otz nug tydcligen siu-
la, och GUDs uppenbarade Ord sätter den sanningen utom alt twif-
welsmäl, at sä adla GilDs handers wark, som wi mennist/or a-
ro, omöjeligen kunna wara ffapade blott för detta timmeliga, för-
Zängeliga och jämmerfuila liswet. Wi mäste wara ffapade för e-
wigheten. Men hwad ar ewigheten? Et botnlöft djup, som up-
siukar de aldralängsta tider soin nägonsin kunna komina i mennistlig
föreställnmg. En tid Man tid, mot hwilken w!e.',d ar aro s<sssm
en dag; 2. Pet. 3: 8- ja,, mot hwilken manga millioner ar aro o>-
ändeligm mmdre at räkna, an en droppe-watn emot det stora werlde-
ncs baf. Det ar möjeligit at uträkna, huru liten del en enda mi-
nut är af mänga tusmd sinom ttlsend är. Me>n ingen kan uträk-
na, hmlt liten del en tid af afwen sä mänga tusend är kan wara
emot den omätellZa eivigheten- De kunna aldrig komma i nägon

med hwarandm. Och ser, en sadan cwighet ar eder för?
behälK'!,, i mennistjors bam? när i ftamlefwat eder tid pä jordelt,
sä blifwm i straxt Wtade t-l denna ewigheten. Men I dä salige,
A arm I ewigt falige. Men blifwen I den gängen olyckelige, ach! G
ären I ock ewigt olyckelige. lämforer nu eder Joroissa lifstid mot
denna eder förestäende swighet. Hadc Skaparen bchagar utsätta en
hel werlds älder til en mennistias lifstid, sä sslllle wal en sadan

tid
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tld forekomniä ösi mycket läng, näe wi allenast bett Mol) sielfwa>
säsom Mms inbyggare. wi ost, säsom ämnade at

lefwa hela ewigheten igenom; hwad wille dä en tid af nägra tufend
är saga? Doch nej; inga tlisend är aro otz gifne til beredelse pä
wigheten. Wi klinne intet en gäng M mera rakna wära är til
hundmde tals, som efter dm Hel. Skrifts berättelse wäre förste
stamfäder ifrän Adam kunnat göra. Nu heter det sm , osi:
wärt !if warar siutio är, eller til det högsta sttatto är.
Psalm. 9a: ic?. Hum snart aro icke sH fä är bortflugne? och
jag kan försäkm eder, at ingalunda tionde delm af menniffiobarn
kuinm ämä en sä bög äldcr. De alramäst/ blffwa bottrykte i si-
nä halfwa dagar. Nappeligen hafwa de börjat lefwa i werldcn,
sä maste de redan ffiljas wid werlden. Ibland 237 döda, som af
denna wär lilla församling inom 7. är blifwit begrafne, har jag ic-

ke funmt mcr an is., stm lcfwat öfwcr 7c?. är, och allenastsom hunnit vfwerlefwa 50. är. Mer an 202. af dem hafwa dödt
dels i fin späda barndom, dels ock i Nna basta är. HENre GUD!
hwad ssole wi dä tanka om wär lifstid? Intet annat, an hwav
Dawid säger: Si, mine dagar äro en twär hand för dig,
och mitt lif är säsom intet for dig. Hurn platt intet <3r<?
alle mennistjor, de dock sä sätre lefwa? Sela. De Zä bort,
som en stugge, och gjora stg
tilhopa, och wets icke, ho det fä stal. Psalm. 39: 6, 7.

Sä rmga är nn hela antatet as wäm dagar emot ewigheten at
rakna. Men längt ringare mäste det ännu blifwa, nar wi öeriftängöre nödig aftahung. Rakner af ifrän denna korta tiden alta wäm
bedrofwade ocl> misinöM dagar; och ser, hum littn tid wi hafwe
pä jorden at förnöta med glada och nögda ssnnen. Ach! hum ser
wär jordista wandring nt wid den rakmngen? Rakner af Ma de
stunder i edcr ftcimsiutna lifstid, dä edra rroppar warit plägade afkrämpor och silHonmr, cdm krafter utmattade af möda och arbtte,
edra sinnen beswamde af fli mänga stags rörclser, af
wrcde, af fruktan, af ängsiigit hopp, af onyttiga begarelser, afinänZahanda bckynnncr, sorger och strttet, af orolMeter utom husoch inotn hus, af qwaljande äwnka om edra egna fel och förseelfcr,
wd mängt Nnnat mer. Forer. eder deremot tilsinnss, hum fä de

B 3 siun-



siunder ivanit, dä I kunnat wararatt af sijettat glalx och <M til
mods, och fagna eder af det sinnes lugn, deruti eu fnemiissjas san,
skyldiga Mhet egenteiigen öestär. Wid denna mäst<
wist en och Hwar af egM erfarmhet widgä dct, som Skriften dcl,)-
gar, at nckr wnrt lif som bäst warit haftver, sti haswcr det
mödo och arbete warit. Psalm. 90: iQ. Mennistjan af
qwinno fodd, lefwer en liten tid, och dcn lilla tiden <ir hon
ock full med oroligtzet; wäxer up som et blomster, och fallcr
af; flyr bort, som en stuZge, och blifwer icke. Hiot). 14:1, 2<

Nakner sedän af ifrän eder korta lifstid alla dc dagar och stun-
der, som gä fin kus med ingen ting, och altsä mäste ansts, som
förlorade. Lat wara, at edcr lifstid besiiger sig til 60. är; andock
reda» är bewist, at alraminsta delen ibland eder kan hinna til sä
hög älder. We fä, som lefva derofwer, kunna emot de oftiga in-
tet komma i rakning. Dock wi wilje nu antaga 60. ar for mället
af edm lifsdagar. Af dcha fä ären mästen inu nödwandigt afdra-
ga större dcten, som förswinner eder ur handerim ratt for ingen tmg,
lika som I alsmtet hade lefwat den tiden. Sälcdes «vasten i aftak-
na derifrän de första tio ären af edcr lifstid, som förftutit, dels i et
tilständ utan sansmng, och det I eder siclf inttt kunucn pämlnna,
dels ock i barnstiga därstaper och onyttiga ttdsfvrdrif. I mästen
widare afrakna alla de stunder af eder lifstid, dem i sofwen bort, da
i aren likare duda, an lefrande. Dertil allena kunnen > sakert rak-
na tredie dele,t af eder lifstid. Lagger än Hartit alla de dagar och

dem i ock wakande förnoten Med idel fäfanga; alla edra le-
diga stunder, dä i ratt ingen ting täncken, eller hafwen for händer,
hwarken ondt eller godt. När nu alla sädana dagar och stunder
blifwa afdrague: huru liten är icke dä den tiden, som bl.r qwar
för warkeliga göromäl. Af 62. är bliftva dä wal inga 22. qwar,
om hwilka i kunnen saga, at I werkeligen leftvat Ma
de ofriga ären aro för eder at rökna, lika som de mtet ha-
de warit til.

Af denna lilla resten mästen ?l afrakna alla ds
dagar, som oundgangeligen mäste fornotas med »ordlffa goremäl,
Och fölMeligen Me kunna gagna otz i ewigheten. Huru mpcken t»>
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laga icke dehe wäm torftiaa kroppar bort ifrän osi? De kmfwa da-
Zeligen mängahanda förnödenhetcr, dem wi intet kunne umbara.
De mäste hafwa klader och födo, bo och bohag, siötsel och be-
<>wämlighet, med fiera andra nödtorfter, som alt Zenom wär omsorg
06) möda mäste förffassas. Rakner altsä nu äter af alla de dagar
och stunder, i hwilcka hwar och en efter sit kali och ständ mäste sys-
selsätta sig til at förffaffa kroppen s«a behof. Rakner af alla de
stunder, dem I fönwten med sytzlor och arbete innvm hus, med re,
sor, färder och beställningar utom hus; med omgange och sällffap
af andm, ulvm bwilkas handräckning edett timmeliga wal intct kan
bestä. Rakner tillika af alla de stunder, dem I dageligen mäste
anwanda nl at nyttja de kropps behof, som Skaparm eder bestart.
Rakner tilsammans, huru mänga stunder I hwar dag anwanden
til kropfens naring med spis och dryck, til dch af och päklädande,
til deh ansning och siötsel, til deff nödiga förplägning, wederqweckel-
se och förnöjelfe, med mera. Nar nu äter alt dctta blir aftaknat;
huru »uycket, menen I, blir dä qwart af de omtalta ären, för
edra odödeliga siälar? Det ar wist, at wi rätt noga och sorgfalligt
mäste hllshälla med wära stunder, om wi stola kunna spara sierde
dclen af dem til de omsorger, som wärt cwiga wäl af oh fordrar.
O! mine alsselige wannerl Hwcm mäste icke hnpna wid denna räk-
ningen? är det at wi af en 60. äm lefnad intet stole haf-
wa mer an 5, är til at tancka pä det dyra andamäl, hwartil wi e«
genteliAen fädt detta lifwet? Skal hela den öfriga lifstiden förspillas
til sädana göremäl, som ej til det ringaste kunna gagna oh i ewicz-
heten? Och huru mycket mindre tid mäste dä icke blifwa öfrig förstörsta delen, som intet hinna til 60. är, utan innan 50, 40, zo, /a
20. är mäste fima hädän til ewigheten? Mera kcm jag intet säga
edcr, täre brsder, utan: tiden <ir tort. i.Cor. 7:30.

Men wi mäste tyed wär raknmg annu gä langre ftam. Ta-
ger nu an desta fä öfriga är och dagar af eder lifstid, dem I lik-
wal kunden anwända for ewigheten, och rakner efter, huru ansenlig
del af deha kostbam stunder blifwa «poftade til sonder och därstaper,
vä) huru liten del demf wärkeligen anwändes för wärt ewiga wal.
A6)! min GUDI det blir nu först rätt en bedröfiiZ räkning; en mk,
«mg, den lvi mäste siämmas och blygas wid. HERre! Jack icke til

dsms
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doms med dina tienare;
nittfardig. Ganffa liten ar Hela dm tiden soni wi haswe at lefwapä, det wete wi; sä wete wi ock, at af den liila »iden gar stvrsta
delen sin kos, dels lGcn tmg, dels ock til nodwän-diga /Qrdiffaomsorger och Mlor, dem wi intet kunne undgä. Och audä mäste de
<A stunder, som sedän blifwa oftiqa, och dem wi borde ffatta dyrare,
an hela werldens kostbarheter, förflösas til tuscndc därffaper; ja, til
Mana tanckar, ord och gjernmgar, som pä stutet mäste blifwa oli
en drv,a dörda pä samwetct, da ni en gäng si'ole ffiljas wid werl-
den. Hr icke det en förstrackeliq därffap af menniff/or, som likwäl
äro beggfwade u,ed forständ? Den kaMsrike GUDen har wal
svkt förekomma en sä forderfwelig däl-ffap, i det han sielf dchagat
svrordna witza dagar, pä hwilka wi ffnlle wara förbundne fmm för
andra dagar at arbeta pä wärt ewiga wal. Bl et sä angelägit
warf har han intet ntsatt mer an siunde delen af wära fä dagar, en
dag för hwavj: wccka. Om wi mi intet kunna anwanda nier tid
til wära siälars bästa, sä hafwer han lcmnat osi deFa helgade da<»
gar, at wi ätminfione pä dem mäge kunna entlcdiga wära tanckar
ifrän werlden, och samla dem til det ena, som allena är nHdtorf,
tigt. Luc. io: 42. Men, oi jmimer! huru oföxswarligen mistbru-
kar icke mängen jemwal desiä af GUD sself stichtade dagar til an
fiera och större därffaper, an nägon annan dag? Nakner nu altsä, äteras alla de stlinder, som blifwa förstöste til syndiga eller ätunnstone fä-
fanga tanckar och görbmäl; til sädana tidsftrdrif, som gagna til
intet mmst, sn at sirstingra alla nyttiga tanckar u-r Hagen; til hwar-
jehanda nvjen, som tjena til intet annat, an at förräda wära där-
stcwer; ti/ onnttiga samqwam, der man til intet annat sammankom-
mer, an at oka antalet af de fMnga ord, för hrvilka wi ftole
Zöra rätenstap padomedagen, Match. och at mitzbruka GUDs
gäfwor til Hans förtörnelse och wärt egit förderf. Nar nu äter alla
Mana förlorade stunder afdragas, sä blifwa, ty warr! Fr de mä-
siä intet mänga stunder öfriga, om hmlka de kunna saga, at de
stola Zagna dem i ewigheten. Huru mängen har icke redan lefwat
sinä 3«, 4a, 50. är, som af alla sinä framflntna dagar intet an-
wandt et enda är, intet en enda mänad, inttt en enda wecka, ja>
nappeligen en enda dag til at med rätt alfwar betänka sit sanstyldiga

och
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och 'Mga basta. O! mine alMgr? hwad Me DisiM hm
til? M det wal Christcligit, och chlvad säger jag> CWttligit?
är det allmafönmftigt, at «n mcmiistja, som, wct sig förM el,z
ewiZhet,,s,i wärdklöst vmgäs med sinä ädla daZgr, ,dcm GNM
honom förlänar?

Läter o§ änteligen hwar ,sir Fg aftäkna wära ftanAMa
dcm wi nldrig mer fä tilbaka, iftän hela wäx lifstid, ock
derjemte öfwerwäaa, huni mänga ar och dagar, wi.än .ftqmdcles
möjeligen kmwe hafwa til basta, cller huru läng den tid<n .wa,
ra,, pä hwilckm, vtz annu, stur fti'tt om wi wilje, at sorja och
beta for wärt ewigawal. HERren allena wet räkningen pK wörä
dagar; han hafwer,! wär tid i sma handcr; hvnom allena ar,a>tja
bekaut,, huru män?a dagar hwar och cn af otz muni kan hafwa at lcftwa pä. Men sä inycket kan jag forsakra eder, at wär tid' ärkortsIngen mä höra sig rakning pä mänga är ftam böttre. T>l at de-
sto lifligare vfwertyga eder om denna sä eftertankcliga sanninZcn, kay
jag intet underläta at ättr göm för eder en utrakning af wäm dö-
da och begrafna inom de sill siamfllitne ären. Var jag undantager
de smä darnen, som aflidit i sma spada sr, och altid utgora dm
siörsta hupen af döda ; sä bliftva wld pch tao. qwar, som afdenna förjämlmgen pa förenmnde tid blifwit de hunnit
öfwer barnaären. Af de§a 120. doda hafwa si<rdedelen intet hunnit
til trettio och hglften allenast til 42. är> knapt -tredie delen afdem hafwa lefwat vfwer 50. är> men de ftm lefwat öfwer sso. äp
hafwa nappeligen utgiordt sierdedelen. Lagge wi nn denna erfarenl)e>
ten til grund; sä kunne wi latt uträkna, huru kort tid wi an hafwe at

I, som m, som bäst stän i eder ungdoms blomma, wil-
M wal M gjerna foreställa eder dödeu, snsom längt iftän, och snnk-ra eder sielfwa med hopp om et längt lif. Menklmnenl-nu m-
eet ogonstenligen se af denna uträkningen, at de mäste af eder mästebedtaga sig i detta hoppet? intet mer an högst en fierdedel af eder
kan annu Mwa 40. är at lefwa pä. Intet mer, ön en trediedel afeder kan annu lefwa i 32. är. Hälften äf eder mäste wist inom 20.ars forlopp fiuta sinä dagar. Och en fierdedel af eder mäste redan
mom Mra fä är laggn ögonen til. Ifom nu M.i edra basiaC vch



M nwgna llr, hafwen, om I siw länge kesiva, amm til det hogsta
»o. Mr 20. är at tesivli- pH, och dä aren i redan nar wid gnchvens
bradd. Oly
«en wam d?r at edm dagur inom nägra fa är eller mä-
yader lara MM cit äilda. Wi i dag gom oH helt förfakmde,
af
ledl«t' ft höra, at m e'H?r amm af deffa nanvarmHe, ftm kanffeh>nm laM lefwa inänM är, bllMt genom döden hlidanrykt. OI
NM? wämers M.W icke det sorsatta ost l bekvmmerfam efterkm«ka?HlMtz horrr icke dertil, at ratt öereda fig tit ewiZhetm k
HlMt mpcket kMer'/cke dwLffr de masta ännu wara ugiordt, ftml)mk mäste bWva afgjmdt, innan dvdm om
det amiNs ffal ga wäk i McheMi? Och hilm läng tid haf-
we wi ofriS der tit? Kanffe twet an- nägra D är; kanffe
Nligm O Mnader; kanffe nHgm wecfor; kanffe nägm dagar;
kanffe morgon daM blir den sista för m eller annan ibtand
Vtz. HLRre , l«lr ost at det maste hafwer en- ckndir
med oK,. at wart lif et mal haftver,, och wi hckdaw
»Me. Pf. 39: 5.

Sädana utnikningar Me wi n« pH dema go-
ra ost mn w3m leDads dagar. Det är godt och nödigt
for <H,. at weta och betHila glt detta. Men än battre och
yödigare,, at af denna mmknmgm dnM ssidana ssutlätser,
fom kwma §!>lMftval därffapm ur war« hjerkm, och Zpra dem
M nnsit aclH fom kum?a siyrai wära HManS
tanckar och wär tefnad tit det wtta attdamäl hwar,
til wii are ffapade. Detta blir m« det <mdr« af wär
betmktetse. HERrel tar off K mlsm wäm w<lre hjer»
t<Ml deyMym mäga rntt forssändiZe wsrda!:

Aw wi inter Japade for detm lisivet uca» for dmtittom-
mnndeemtZhetelt; arwärlWidpHMdmf3 Mgtis och forgange-
Ng, som lm blifwit llst för ögonen lagl; B dlir detta dm och
nmmaste stutfttstw deraf,, at ingen Ma eller oltzeka pH jordm kan
Nm» B at wore wmdr Dr m mmmffia. ar jatta timme^
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liaa formäners eller tumne?Va vllMrs 'Mdldssmidc för skhögsta syftemät i werldcn. Dcu är än«u itttet iyMig, Hm far
wara r:k och wälmämde, s»g 06) Zlad och foriuHd pä
jorden: Tv alt sadant Mer jn iiftot zned otz til elvighsren. Den är
förjt rätt lyckeliZ, som har i tiden dchNer et godt smnwete, och
scdan «jäligen dör., hwareftcr Hcm Har en ewig r>ch imraktig säilhtt at
njuta. Ufwen sä twart omi den är amm inttt vllMig, som mäste
wara fattig, foraktad,, förfölgd, snck och eländlg pä wrden. Alla
sädana wederwardighcter laqa snart sin Wn icke förr, fä n«d
döden. Men den ae strft rätt fsn, mäste stiljas wid
werlden,, at nägonsin Hafwa warit ratt betankt pä ewighetcn.
B>) hai, fär fedan aldrig sä som et vgmdletk tilbaka,, til at
ersättä den vandeliga förlust, ftm Hans sirsimnnrlse i lifstiden hmwm
tilstyndat, Sä larer föideliffull af Paulv dM Mta kloHeken: Ären

upstandne med Christo, sii sster det ofwanttl är , der
LhnstuZ är fittjandes pä <MIDs IzZgra hand; farer efter detsom ofwantil är, icke efter det,, som pn är. Eol. 3:
i, 2. icke efter de ting so«y synas, uran de, som icke sy-
nas; ty de tmg, som synsZ? äro timmelige; men de, som
icke synas, äro ewige. 2. Cor, 47 i«.

Men ar iag nu i anseende M sialen vdödelig; ar amnav
ewigheten; araltdetta sä litet sivarande emot min

odödeliga sials wärdicHet; hwad Zor M?M har ibfand dödeliga?
hwartil har Skaparen satt mig hit pä til at söMa et kori
och uselt lif, vch M wara utsatt for tilstnde fnäwr, som wnna go-
ra Mig ewigt olyckelig? Denne fräga leder oD pä den andra flut-satsen, den wi wal stole mmka. Alla wäha dagar.,pä jprden ärS
ldel pröfnings dagar, uti hwilka wi ffole haftv<i tiderum, nt wHI,

fa oh antmgen en hvgst säll eller en högst oM ervigpet. Alla wär«
dagar aro dercdelse dagar til döden och ewMten. Alla wara da-gar aro utsädes dagar för «n ewig störd. Ma wära dagar är<»
nädes vch salighets dagar, dem GUD vtz til dm andan förlä-nar, at wi genom en sann batmnZ mäge hmna til den vandelia»sallheten, hwartii wi i förstone dlisivit stapade, vck den wi uti Ä<
dam Morat. Förakttr altfä della lifwet, Mm en siugga, en dim^

C« ba.
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ba, en ssfanglighet, et intet. Men hällcr ock detta liftvet i dyrt
wärde, säsom edcr ädlaste nädes tid och hcmsorelseZ dag. Luc. »9:
44. ' Sä'lange denne tiden warar, M eder annu ftitt at mMa
de dyra genoin hwilka edra Mlar kunna omwande ochsörbättrade warda. Sä lange eder lifstid warar, är HERren an-
nu bcr?dwil!ig at gifwa eder sin Andes nad til omwändelse, sa lan-
ge ar GUDs barinhertighet, lEsu blod och förtjenst, svndernas för-
löteise, himmelen och saligheten annu öpne och faMge för eder. Sä
lange detta jifwet warar, hafwen I annu räderum, at betänka edert
ftndiga lefwerne, och bedja GUD i lEsu nanm om befrielse ifrän
synden, om sann bot och battring, om näd och salighet. Och ffer
det af et redeligt hjerta, sä kunnm I göra eder försakrade, at GUD
e) ffal försmä edra boner. Men läten I denna ksrta tiden rinna
sin kos utan bättrmg, sä fölier derpä helt snart en annan ti), d 5 in-
gen tid mer är, Upp. B. ia: 6. dä nädens dör til ewig tid ar i-
Zenlykt, dä all bot och battring, dä de ifrigaste böner, dä de hetaste
tärar och fuckningar intet mer kunna hjelpa eder; dä I stolm för
sent klappa pH den tilstangda himmelens dör, ochsäga: HERre,
HGRre! li?t up for otz; men fä til fwar: lag wet intet af e-
der, hwadan ären; gar ifran mig alle ogierningsmHn»
Luc. iz: 25: 27.

Ar nu intet wär största lycka eller olycka har pä sorden at sin-
na; ar ewigheten det mäl som o§ ar förelagt; aro de§e fä och fiyk-
ttga dagar, som utgöra wär lifstid, de endaste, pä hwilcka wi kun-
ne stmfwa efter en ewig sällhet, och undwika en ewig uselhet; fä ar
den tredje siuisatsen latt at sinna. Det mäste dä ofelbart wara
Ven största därstapen, som nägonsin afmennisisor kan begäs, atstösa
b ött en sä kostbar och.tillika en sä owitz tid blott med sädana tankar,
rmforger och göromäl, som intet kunna gagna of) i ewigheten; och
at aldrig anwcmda nägon tid til det durä denna
lifstiden os; Hrnamligast Ziftven ar, nemligm, at tanka och arotta
pä fit rwiga bästa, och läta uphjelpa sig iftän det stora allmanna
strdaf, som hela menniffjoflaktet genom si)nden räkät uti. Wihe
wi deremöt wara rätt kloke tit wärt sanna wäl; haswe wi an en
gmsta fösstönd qwar, sä mäste wi taga wär kvrta och adla nädes

tid
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tid wal i M, och anwanda deraf fä sior del, som nwjcligt ar, til
at förjt och för all ting sota eftcr det ena nödwandiga, ester GUDs
rile och Hans rättftrdiZhet: Match. 6: 3Z. annors ar intet wardt
för otz at fä lefwa pä jorden. Wi mäste efter Pauli rad, Eph.

fullt alftvar Ma wäm hjertan lösa ifrän werlden och fäsangligheten,
och afbryta tiden, om det ock tostade wsra kämste nojcn, wära odo«<
deliga sialar til fönnohn och fromma. Tid nog i hela cwigheten, at
wara glad och fömögd, at matta sig med himmelff wallust, och
njuta de renaste nö/en. Men denna totta arbetstiden, den wi sedän
aldrig mer fä tilbaka, mäste wi ingalunda försumma. Medan wi
tid hafwa, at samka nägot godt för H til ewigheten, mäste wi
wara trägna och arbttsamma, wäl wetande, at wi sedänfä upstär«
utan Hterwändo. Gal. 6: 9, 10.

Mine alstelige ähömrel läter nu de§a saWingar kraf-
tigt infiyta i edra hjertan til at göra dcm ratt förständiga. Gorer
med fullt bör/an at utösiva denna klokheten pä denna dagen,
da wi nu äter öfwerlefwe et tidffifte, och ej kunne weta, om wi nä-
gonsin mer fä se nägon annan Nyärsdag. Staller eder i dag ftam
för HERrans domstol och gorer honom rakenssap för alla edra ftam-
ftumaär och dagar, huru de hartils af eder Haf-
wen I llpoffrat dem för werlden, synden och fäfangeligheten? eller
hafwm I haft det förständet, at töpa sH mucken tid sir edra sia-
lar, som de behofwa til sit ewiga wal? I tunnen intet dölja eder
för den Mvetande Domaren. Alla edra dagar och stunder aro
i Hans bok til. det nogaste upteknade. Edra egna samweten mä-
ste fmmträda til witne emot eder. Men ach, om Inu wid den-
na ransakningen mäsien lagga handen pä munnen, och med blygsel
bekänna eder brotsliga för GUD; om edra samweten i dag förebrä
och anklaga eder, at I aldrig annll tilbörligen betankt det wigtiga
nndamäl, hwartil HERren satt eder hit pä jorden, och at I för-
siöst eder adla nädes tid med werldens ftndiga därstaper: Mä d5
annu nagot räd kan wara öftigt för eder? edra forlsrade stunder
tunnen I aldrig mer fä tilbaka. För den framflutna tiden ar altsH
mtet annat an detta: ängrer, beklager, begMr m för GUD

E 3 - «der
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«der «ftrswarNga w3cds!»chet o-') forfunMtliM vti det aldraan-
Helagnaste. Beder Fadren < KEsu nanm om vch tilgift för alt
l)wad hartils brlitit ar. Tacker dm nichige GUDen mcd wördsam-
ina hjettan, Hm cmmi Gardt eder iifstid <n »l deima dagen; son,
ännu intet af-'agt öfwer eder Wan den walföMmta
dommi HuZcl, dem af; hwar til Mc»ls ?>e M och fsrhindra
jorven? pm annu, mtot stäme eder för sm Mredes doiNstol, «xl) sagt:
gör r«ltenstap for dit fsgöori; Lnc. 'li: 2, gör takenjkap för alla
de kosteliga dagar.«ch stunder iag lätit dig leftva i werlden; gör rä-

kaiffap för dm ädla nädcstw, den dn <5 M!nlöst förMt til werldeils
«ch syndms tjenst. Tacker dm längmodiga GUDen, som m til
denna dag tält eder förslMMielighet: chm ännu med strasset,
och lminat eder räderMl til <u besi«ma och battra <dK. Han haf.
«vFr talmnod nied stz, och zvil icke, «t naZsn enda ss>»l för,
gas; utan Bt «ch en wcknder jlg til b<ittring.
s. Pet. 3:9.

<Dock hwad Mil.alt det at dm nädige GUDen bewisar
«der «n M sior jolfamhets rikchom, och ännu zunnar eder «tid til bät,

sm I jlikwKl nu inttt Wiljen nyttja dm lilla sfriga tiden eder
til gödo, «ck> ,vm i annu detta 3e v6) sä framgent tanckm lefwa äf-
wcn sH obekymrade «m edra Mar, som harinrils? Kare mme wan<
ner! assagger fördenstul Pä denna dm därstapm,
och larer den ratta tlukheten, at dä hadatiefter däwe anlagga de da-
gar GUD eder gifwer til edra Mars bästa. Nsg af, at I har-
intils förstitit edra dagar efter werldens och köttets wil-
ja. Nu är redan Hög tid, -at tanka en rattffaffens battrina<
Shuter intet Vgnableck nier op, at omwända eder til HERran.
Rsmmer < dag, och wi wNjeMlla otz til HKRran met> et
ewigl fsrbund, som awriq mer ssal fsrgätit ivarda. ler.
SQ: s. Hafwen I härtils Orgatit GUD och eder salighet; iftän
dmna dagen aldrig mer.. Hafwen I härtils tjent werlden «6) fä-
fangligheten; ifrän denna dagen aldrig mer. Hafwen I hartils initz-
brukat edra adla fiunder til synder uch GUDs förtön«lse; «frän den-
da dagen aldrig mer. . I dag, < dag stole wi gora börian, at pä

Oet sparftunmaste omgäs med wära fä öftiga siunder, dem HER-«n
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ren osi an förlänar, til at G myeket mrietigit ar, taga sM ,den>
ffada, wi härtils genVM wär tilffyndat wära sialnr.
Nu ffolc wi härcher rökna dagae «ch stmider,
ligt är, ingen «lda deraf mer M Z 5 sörlorad. Nustole wi med
alfwar asiagft werlden och lZntzen, L6) upofm H til lMs tjenst,
ftM H ffapae och äterlost hafwer.

Wilsen I nu inttt mgH delta jordlmdet med G!lD; sä kan
jaZ 6c5 mgen tilig mer utlätta för cder. Deffa GUDs stm
jag nu talar nl eder, och ftm boröe lMda cder til förbättrmg ech
falighet, uMe dä lauda cder til de§ M-re strlappelfe; de stola da
doma eder p<k de»» Otteesta dagen. Iot). »2: 43. ifriZaste
boner och onOimZar, deut jag ratt nu tanner utZutta för edart bH«
sta, maste da blisiva ftlMuse, och afwen sa litet tinna bönhorclse
hosGltD, som fordom GUDs mannw Mosis turbon Or det
ntukada Iftnels folk, derlned Me asbHa den stvära drmen af
GUD, st»n? hette: laF sivsr i minä wrede, om de nagon-
fin sdoli» mkommK i minä rolighel. Psalm. 95: is. Men wUM

i dag ätb)da GllDs räd tit eder salighet; fä ffola minä bönee,
onffnmgar och wälsignelser wist komma öfwer eder. Nnder fädant
föwrd böjer me edra hjettcm för dm AlswäldM GllDen, och e-
mottager de wHsiWeffer, dem jag nu wii meddela eder i HER-
lcms namu.

Wär MemHd>g!7a KEISARINA, hela RhtzfMbs
S3E3FHERSKARINN2t DWd FöRSTAsnstar jHg, (ocl) I, mme lVckuueri stolen fären<r edra Eer,
teliga susdninZar härmed) k detta <lr ach, päfsljande,
M «udelig och letamliF wHtsignelse «f HKgöeu. Hi3Rren
mcktte Heimes Wa,Mt med Kingt lif och M KejsirliF lycktalig-
het! «trufte fin smorda <lnnu mer och m«r med>
alta de hsga egenstaper, fom tordras at stDra et det M
Psrt och mNlgt är l HlLßren l<lte oss alw under «?<ir Hulda-

fte
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ste L>a»ds - moders ärefujla sch' wälsignade reZering M fsraftUamt vch ftilla lefwernc j all Glidaktlghct och arlighet! 1. Tim.
2:2. ,Me„ stnlte oa' wgr ftidalstande AUcxnäpigfta KEISAZvIN-
NA naZon gFinZ af obesoZade waldöwärkare bliftrg twungen
at oraga ,tt stvlirdet, sa wille härffatarnas HERrc wcklslZna
Hennes Majesiäts wapn med lyrko, framZänZ och seger, til
Bt styrs öfwerwM och orättwisa, och befrämM rättwisa ochallman sliterhet pa Mdenj

,',' Deras Kejserliga Hogheter, wsr NädiZste STORFORETE,
Mr Nädigsta ETQNFORSTINNA,

önste wi af hjkrtans Zrund nade och frid afden AlrahöZsta! HiLßren uppehalle detza twenne dpchaxa N-
fets Grund/pelaxe wid en bestandig fiäls och kropps wälmftgo
i längliga tider! HERren och beware Deras Hoghe-
ter for all stada och farliZheti late Don i detta ar
och all Oin lifstid, öfwerlefwa manZa ftlla och förnöZ-da daZarl

'

, Hela Rikets Ognasten, Hans Kesserliga Höghet, war doraste
unga PNINTS och STORFORSTE,

fsrtro wi i dag undet den Nttöewin-
gar. HKRren late i detta <ir och sa framgent sin godhet 06)
trohet wara hwar morgsn ny, och hafwe et Fadcrs
.öga öftver denna Höga Planta, at Han upwFxa sasom
ct trad planterat wid wattubäcker, hwilket sin ftukt bar i sinom tid,
och de§ lvf föxfallna intct! ps. 1: z. HLRren alla Hans
tMommande daZar med sin wälsignelse! HKHren l<ite Honom
lHnge lefwa, beware Honom med sin änglaw<!rd säsom ugnaste"
nen, och bestärme honom under sma wingars stugga! psalm. 17:
». HKRren denna Höga Stammen desittä Rejstr-
liZa Thron til tiderl

dem
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2Ma HZgre «ch läZre och MiibttMan i he-
la dctta R'kct önstö wi af <3sa,. 11:2, z, 4, /< at pa dcm ma
hMlas HERranZ Ailde, wisbtts och förMids Ande, räds -och
siarkhets Ande, knnssnps -och SERmns fnsstans Ande! Han mbläse
dcm HERmns frukan,, m de icke nnige dema rftcr fvm <>o,onen
st, eller Kraffn efter som vroncn höm: utan mcd rättwiso dmm de

och med dom de elänöa pä jurden.' Rattwisa ivave
deras landcrs balte., och, trohet deras nmmrs baltc! HSRren utru-
ste deiu alla mcd n>i°,het och trobet,, til at fföta sim, anför-
troödH ta!l til ära och RiketZ wäiMöl
HGRren hcn>a,re dem i nadcr., at l)os ingen nia sin<i
naH öeraZ tärar, som oratt lida, Hch hgfwa ingen hjelpare! pred<<z: i.

Alla Undersätare i detta land och Rike, aTla Inwänare i
henna Stadin, önue wi MID2 rira nad och walsiZnelfe!HHRr.cn fsrstone dem i ar for alla fwara fortrig och bloös I,'tlMtelst, for upror, cch twcdräZt, for pest,
hANZer och tid, for-jordbHfmngar, for elds och wartu-
noö och for andra HLRren wärdes alt fram-
gent, fnsom hartils, wAfigna öetta land med för-rad af sinä <rita och latc fma fotspär ibland oH
pa af sttma.' PftiKn. 651 ,2. HGRren regere ÄNdersa-
tares hertan til at «fterkomwH sm stvurna tro-het och hdna mot sin Höga Ofwcrl)tt>.'

wMM oä) lessydde finllng omering hela jorden! HK'Rren fande M<Mdes trogim
nrbctare «fin wingärd? Hc:n lnte sit wcrk yenom dcras lanDgsng hafwa, at i detw,är allestädeZ niänga, mcnaa siMrolNw<!nde och forbättrgde wardal'Hi3Ri-<m ulNld-ge sitt riko sä ividc som wcrlden är/ psalm. 9:- 1. cch lätemortsins rike mcr och mer särminsras! ElMmcNft haft-

D we
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we en anda pH Hrden', och de ogtchccktige ware icke mer til l
psalm. 104: 37.

HSRren wHlfflne- alla Mrare och ahorare 1 denna sta»den! Ht3Rren late sitt ord i wara fbrsamlinZar r.nt och
tlart predikadt, och sinä hölwäroiM Sacramenter med

stukt och wälsignelse utdelte och warda!
663Rren late sit nädewärk och arbete ibland osi icke wara
utan utan fsrlckne til desiä dyra nademedlen sin Andas
krasttM medwerkan pa allas hierrän, at wt mäZe tjena ho-
nom i en rätt tro och et Chrisielilt leswertte!

wälsigne ock l synmrhet eder, mme kckraste Kro-
öer och l hwiltas siälaward den OfweOe Herdm i
min swaga hand anfsrtrodt haswer!! wälsiyne edra
ffcklar, sn at mange af eder i detta ar m<iZa omwcknda sig til

och begvnna af hjertat ftukta och tjena honom!
i6<3Rren och regere eder alla med sin Anda,
at I magen fora et hetiZt lefwerne hckr p<l jorden, och se-
dän til ewig tid leswa! G l dä woren I forst rcktt HERmns
wHsMmde, fmn himmel och jord giordt hasiver. psalm. 1,15: 15.
HHRren rocklstgne ock edra troppar! Han befrimie alta edra
loftiga händers werk, och Ziswe wälsignelse och til all
<sbrij?elig näring och handterinl! HHRren ware i detta <lr
allas nädige Fader och Förforjare! Han uxtrdes i näder se
til alla nHdlidande, entior och faderlosa,, fattiga och fortryck-
ta, siuka och sivaZa. och alla andra. som i naZor mstto
Hans nädiga hjclp bchofwal

>6!3Rren wHlsigne ock mig ssn arma tjenare l Me
MiF t ar aldrig trfta ymnigt stHlabete for min kara anfor-
trodda hjord l Herren Zifwe mig dm naden, at tunna salig-

ZöM
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Zöra m>g sielf vch dem, fmn mig hvra? i. Tim. 4: ,5. Hi3R-
rcn läte mi°s < är hafwa den stora <at fa se eder
Hila bättre sinnade och artade, <in at alla syndec
och ogudaktigheter bland otz maga uphora,, och hnmr för fig
bllttra sit lefwerne! HEAren unne niiZ den fronden, en
gänZ mota cdernllcsamninnZ M GUDs blidaansiZtei HMR-
re! gif, at -inZen af dcha miiu Dömre mä Morasi Ser, det
den Högstn w<jlllH,niilsen, som MZ nng sielf önstar.

Nu, GUD ivare osi naMig, och wnlsiane chi Han Mte M ansigte
iysa o§ I Sela. GUD. wär GUD walsignechl GUD wgWne

H, och M werldsn ftukte Hunoml B.
A M E N.

W, Pre-



Bredikan

Thristi Himmelsfärds - Dag/
Om syrifinas umgangelse i Himmelen.

och nphögdc Fralsare l tzu soin för war ssnff hafiver ncder-
kömmit ifran Hm,mcken> och förucdrat diq i dftipastc elnnde l)ar pä
jortzcn; du som i dina köt,sda<ictt' leo korstot, ocl, akmöe imcr sma-
leken; »nen >«l sittev pa !I?aiefiHlfen» bsgm banV i h^nmelen:

se ftit ncv° til ötz dina bröder och sMar> soin aniiu mWe warn ftäm»
iingar i demia jrmincrpalcn. Eficr du sielf biffwit »j?!,oIV ifran jorden
sfwer all«l bimlavf fa drug oftefter oig mcd dii! Helga Andas fraft.
Drag wära hjertan ut ifrän werldcn och Mnglighctcu. DragVc>„ nt ifrän
alla jynder. Drag dem til at endasi rro pa och älffg. fast du aw
«r osyMF för.<Mra- ögM. Drag dcm ti! sst eftcr dei ofwssmil
3r, der du sitl.f ar sictranVcs pä GADZ bogra hand. Lat Yfhct oin ditt
frögdefulla Hickmelsfard, ftm i dag ffal warda, bclcdsagas
mcd hinmelst Waft at braga wa?a' hjertm til diss) at llHöia dcm iftaw
jordagrnftt, och göra dcm rätt hilumetsit sinnave. Drag vh andtc!'g?!t
«p til Viliä himMlsta dcr wi ewigt stole förcim off med dcn ota-
iiga anglastaran, tit at tilbcdja s wörda ych dnrka dig, ftm ost mcd ditt
dlod nterW ha§wcr, wälsignad ewinncrliga.! Amcn.

V)ar llmclckllclelse <lr i himmelen, tckdan wi ock wilnke
Frälsaren,, lGsum Christum; hwilten war ströp-
3iZ<r lekamen stal forNara ; pa det han stal gora honsm lik
med sin lekamen, af den trast, der han med fsrmar

all ting underlälga. Sädana tankar yttmr den H6. Apo-
Kew Paulus om «N trogna CHMas adla> swelag, hwilket hos

dem
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dem s)M och underyälles det lMiZa hopp, som de hafta i Wf-'
sio, Phil. 3: 2V, Rasi förut gör hau ratt en röwnde bsffrif,
ninF oin wertdsens bam och deras alt lwr nedriga sinnclag. Manle<,
fäger I)M,, wandra, om hwUka jag eder tilfärene sagt,haf-
wer, sch cknnu gratandcZ siender tU Lhri>li tortz.

cknde är sch deras ckra til stam,
butcn dsrns Zud, de der akta l)wad jarden tilhörer.v.-?8,i9. S 5 aro
de niennistjor finnade, som intet Mm sinä begärelfer uplifwas af hop,
pet til bimmelew. Mcm kan intet utan -ckrar tanka pä deras ömke-»
liZa tiWnd. De ftäga aldrig efter än hwad jordifdt och
strgängeligt mv Buksn är dcraZ nud, til hwars tienst och
kau de nnwäilda största delen af sm adta lifstid. De tanka pä imet
annat, än at fylla 06) Hrnöja dm sammm Deruti bestär
ras- hogsia- Det räkna desig för en, synnerlig ckra. Me»
det ar m elandig <fra, som pä' sistone förbytss til skam. Ewigt
Ma de skckmmaZ för en lefnad', ftm, sä lltet wcme sivarande mot
des dyra andnmäl. InZm annan <rndalykt kan föl/a derpä, an en
wig förtappe!ie. Helt annorlmda aro deremot alla GUDs bam

och trogna Chvistna smnade. De tunna fagcd med Mar
«inZänZelse «lr i himmeten.. De weta, at de icke äro ffayade
blott för Vettä- timmeliga; lifwet. De aro förwissade, at, et annat
vcl) battre lif wäntar pä denr i Dis deras dore
Hi3Rr3 och FrMfare ChristuZ, Mm deras Förelspa-
re, for dcm ingan^n,; Ebr. 6: 20. Wit tanka de ock fielfwe at
följa honvm efter. DeriMn afbida de Hans ftögdefulla titkommel-se pä dm lMliga dVZen,, dK ham lM llpwäcka deras kroppar ifräw
ftrdm,, och dem med-himmeiff ktachet, fä at de stole blif-wa Hans forklarnde Mamen- Detta härlighetmes- hopp iM
tager redan dmis- hjeutan, och, snmen,, medan, de aro stadde i dennH
fin jordlMwandrinF., Deras umgängelse, deras borgerstsp, de-
ras ratta- hemwist och fiderneZsand' ar i hnnmelen.,. Heladm anse siisom et fmirmmide land,, och sig sielfwaMom wan-
drinZsmck, och fwmllngar pä jorden. H<ir de innen,
N?arM«Z stad, utan det strbida dr. Ebr. 13114. Fastdeannu en litm tid mäst« dcha l detta fremmcmde. landet; sK aro de

D 3 . H«ch



Hock ttdan här forfatte med Christo 3 det himmeissä
HH. 2: <5. De aro nu xMn med sin tro, med med smtärlek, Ati himmelen. Hwar deras ssatt är der ur Heras
!hjerta. Luc, 12: 34. De se icke <fter de ting, som utan

de ting, som icke spyas; ty de rveta, at de somsynas, n«n He ttnl, so.n Me sMss, ,<i,
-ro ewige. H.-Eor. .4: ,18.

Scer, mm alstclige! detta är nu et ansiandigt sinnelag förMisnmKor, som Mo Hmnade för ewigheten; som weta, at de hafwaen bwder Och Mgtinge i Himmeten, >och Hwad Het kostat Honom, at
ftrssaffa dem arfsrätt til Himmelriket; som weta, at Han til ingen
annan.anda dit Mfarit, a» til <:t der bereda rum str dem, Zoh.
54: 2, z. vch nt han anml ffal äter tomma Lrän Himmelen O at
achämta <alla fina til sig, och meddela dem W harlighet. Förfolk, som hafwa en sä dxrbsr tro, ?. Petr. 1:1. wil fannerllgen
alsintetMka sig, at hwad joroen tilborer, at satta
jordista förmäner til sit högsta syftemäl, at fthelsatta sinä tankar .vchhegarelser, o,Ä) Uposta alla sials och kropps Frafter blott för sädcmating, som efter et ögnablick förswinna, «ch intet tunna bäta -i döden

och ewigheten. Ach! M'n GUDI detta ar nu .likwal det.allmätma?
ste lefnadssatt ibland H. ,Hwem frägar iblmid otz med ratt alsivar
«tzer Himmelen? Hwem Hanger icke mcd sitt Hjerta wid denna
gängeliga prden? Wi, som berömma o§ af Christna namnet, bore
icke utan blygd tänka derpä, at wi kunne lvara sä jordistt fin?nade. HERren förbarme sig öfwcr wära wanartiga Hjertan, som
fä Zjerna wilja fastna wid det nedriga jordastoftet, M sä nödigt
fwanga oh up til det ewiga -och osynliga! Huru Mnge Ma wi täla
den leda wanarten, det nedriga jordiffa finnet, hos o§? Skole wi
intet en gäng med fullt alfwar afsöndra wära Hjertan isrän jorden,
at de mäga hafwa fin umgangelse i himmelen. I dag haftve wi de»
til den bchageligaste anledning, den lvi zcke böre iätä gä Oh <ur hän<derna. I dag M wi se himmelen oppen, och ILsum sittjan,
de pa GUDZ hsgra hand.. Ap. G. ?:s6. I dag afiagge wi
har med hela den warda LhristenlMn en «ffentelig bekännelse vm

ivär
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wär dyre Frälsares himmelssird. Mer o§ strtzenffnk cck k Vag
tipmuntra wäm sialar, at lemna jordew tit rygga, och sträcktp oK
efter det som framman til <lr, cfter den himmelsta lsnen, som
otz zforehälliS ssivanefter af GUDs tallelse i Christo Hi3fu.
Phil. 3:13,14. Wi wilje nu strst med andakt och wvrdnad näb-
kas wär uphögda Fralsare, samt mcd och lossäNK nedfalla
för Hans MaiestetS Thron, dä wi med förenade hMtan ocl)
munnar inMmme med hwamndm:

Fader lvar :c.
Ewangclium: Marc. 16:14. tilfiuttt.

Wi Vafwa af de twläsia Helga GADs Ord flmum-
mlt, huruteves wär Atertösare upfarit til tzimla. Wäö
ffyldighet ar och blir firdenffull, at pä dmna siunden uptyft
ta wära tzfertan och stnnen tit himmeten, der lEstls är fit-
tjandes pä GUDs högm hand. Sawler dä edrck taukar at MeV
Gudclig andakt betrakta

Tye Mistnas umgangelse i Hlmmelen
(i) Til deff grunö;
(2) Til öeff bestassenhet.

Mer off mr altss (i) ofwerwaga: de ChristnsK
VMgänZelse i himmeten beror; eller bwaras det kommer, <w
Christne kunpa förakta jordctt med alla des ssrmäner och harliche-
ter, och simcka sinä tcmckar och begarelset oftver alt hwad ftnltgt

tit det osßtiga> ewiga'och himmelffn?- Det kommer huftvudsake-
liges



at lEsus, deras huldasie och'Blvdpf'>rwant>
ä)cras trofafce SjälMvan, dera» dyraste Merlvfare, deras
de ar -och lefwer uti himmelein och hafwcr der sitt
Za sate. Pä den grundwalen bngaer Paulus sin förmaning lil de
ClMtna at hastva fin umZäWelse i.himmelen,, da han
ger 1 3. Cap. v. i-- 4. til dem: O-N/ I nu aren
me,o fti säker Het oftvantil ckl-, der Lhristus är sit-
tjande pa GllDs HZZra hand. Farer eftsr det som ofwantil
är, icke ester det fom pa jorden är. Tv I ckren döde, och
edsrt lif <lr fötHo!dt-med Lhrjsto i .GUPi.; när edart
Lis, uppenbarad warder, dä ock uppm<
harnde med honom i h»Zrligheten,

Huruledes w.lr Fralfare, stdan han Meligen MNomgNt d«
bittm och mödosamma kortzwägen, och derefter upstädt ifrän de dö-»
da, hailit M Mchestäteliga imäg,i fina hnumelffa.boningar,.det ar
den högstmärkwardiga saken, hwaraf hela C«)ristenhcten i daZ begar

äminuelse, och PMrom i Hogtidsdagstns Helga Ewan-
gelio fömchlt warde.r. Först den upstmldne Mstls mcd sinä
larjungar här pä jorden et mängfalhigt umgmige. Han öftverwgar
dem med ord och gierningar dcrom, at han warkeligen war
den, och bbstraffar Wika deras otr« «A hnrdhet, at de
sH Wierna welat satta tto d?rk'l. Han forordnar dem til .sinaavltnell
vch säuningedod i hela werlden, til at sredika i Hans
tring och ftndFrnas förlatelst sor alt soit , Luc. 24: 47. bäde
ludar och hedningar. Dl dcnna predikäns bckraftande ittlofwar
Han H)ew sin Helga slnda, n,ed Hans -margfaldiga til at
Ma och under' hwilket alt ock kott derefter b!ef fullbordadt.
-Sedän nu HKRrey li3su2 ätstWga resoraft sadant meö dem
talat hade, sager wär Ewangelist, at han wardt uptagen ttl
himwelen, och sitter pH GUDs hsZra hand. Hwad Mar-
cus här i sä fa ord innefattar, derM Lucas Knunit o!)
gssre och omstandeliMe berättelser. Han sager, at lEsns pä flutet
haft sinä ut tU Bcthanicn, dcrest hau uplyfte tiua
Mzder och MWnade dem. Och stedde, da hau dem wHl-
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signat hade, ssildes han ifran dem och upfor til himme-
len. lvch de tildHdo honom, och gingo sedän in i
lem igen med stor glädje. Lue. 24: so, si, s2. Och pä et an<
nat sialle berattar hau derom säledes: riär han detta sagt hade,
wardt han i deras Fsyn uptagen, och en sty tog honom
dort ucaf deras syn. Och fom oe upsano i himn«le» ef-
ter honom, wid hal» Hipfor; si, twä man siodo när dem,
tlädde i hwLta Nsder, de der o<t sadei I Galileeste män,
hwi stan och scen up i himmelen? denne I4Tsus, som
uptagen är ifeän eder i himmelen, han stal sä tomms,
honom sedt hafwen upfara i himmelen. Ap< G. 1: 2, n.

Af detza berattelser wnne lvi nn sä mvcket inhamta, at lE-ftls wid sin Himmelsfard intet pä en gäng förswMnit eller gjordt sig
ofpnlig De sinä saftm nögre H-esor tiljvrene, dä han up-
penbarade siZ för dem sm Apstämdelft; Man denna gäligen dlef
han synbarligen för deras ögsn nptagen oller Äplyftad iftän jorden 5t
himmelm, sä at alle narwarande nägon tid kunde se honom upfam«

detz anteligen en klarstinande ff», si>m den säg M fur deras ögon,
kom honom til mötes i luften, öchfördotde honom för deras äfyn.
Säledes blef lEsns pä en Fäng för alla dödeliga pä jor-
den. Men hmm kmma m< lariunZarna förftkra »st, at lEsus ivid
denna sin Himmelsfard intet stadnat, sörr an i si6fwa himmelen?De sägo honom llpfara; men at han upfor anda til himmelen,
kunde de imet st. Emellan himmel och jvrd ar aft för stort mel-
lanrum, at inenniffliga vaon hade klmnat hinna sä längt. Ut-vm des blef lEsus under det han tlpfor i luften genom den him-meissä jfyn sortäkt för deras ögon. Seer, huru GUDs wishetfvrebyggt detta Pä det iarjungarna ffulle fullMmwarda derom ufwmygade, at himmelen war den egenteliga or,
ten, den lEsus wid denna sin «ufarelft tnoit i besittning;
pä det de ock med fMonmg wiHet och frmirdighet mätte kun-

der om för hela werldcn; sä mäste wid detta harliga
tllfallet twanne ttowardiga witnen iftän sielfwa Himm6en uppcnbara
M pä ,orden, uti siu pMiga himmeistä driukt, i hwim klarsti-

E nande
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nande klader. Sssom de Helge Mglar aNid hast siort noie,
at läta bncka sig til witnen 06) bodbanire wid lEsu äterlös-
nings^irk; fi giorde de ock denna Zängen, dä dctm högivig-
liga werket bekryntes med Aterlosareiw Uphöjelse öfwer alia
himlar. De witnade nu for hela närwarande hopen, at lE-sus war uptagen ifrän np til himmelen ,

til de
salla ftogde - bonmgar, der Ungtame och helgonm hasiva fin
hemwist,' och at hela werlden annu en gang ogoilsienligm ffal
warda vsivertygad om Hans Himmelsfärd pä den pttersta da-
gen, dä alle fiägter pä jorden ffola fa se honom nedertomi-
ma i himmelens fky med magt och stor rxirlmhet, Luc.
21:27. til at dsma joröens trets med rätt och rärrfär--
dighet. Psalm. 96: iz. Säledes hafwe wi nu intet allenast
mmniffiors ,

utan ock Anglars wimesburd, at wär - Frälsare
upfarit til sielfwa himmelen. lEsit lärjungar woro ock sä for-
witzade om det de harwid sigo 06) hörde, at de kott der ef-
ter, utmstade med Andans kraft, wägade sig offenteligen pre-
Hika for de argaste lUu fiender,.för ludar och hedningar,
at den korstfaste lEsits war upständen och
til himla faren; for hwilken upofrade lif och
leflveme, med alt, hwad dem karast kunde wara i werlden.

Sä mycket kunne wi nu weta, ywad sig wid lEsu Him-
melsfärd titdragit här pa jorden, sä mycket mennissior kunnat
se och höra. Men hwem af os dödeliga kan tilbörligen
eestalla sig, huru harligen det mäste hasiva tilgädt i himmelen,
pa denna arefulla dagen, dä hela werldenes, Frälsare efter full-
bordad äterlösning Holt sitt segerrika Intäg i harllghetens rike?
Det war wist en dag, dä hela himmelen med des otaliga
tar war i m makalös fwgdefull wrelse. Den Helige.K-
onungen och Pwpheten Dawid har i Andanom til nägon del
sömt sedt, hmit i himmelen pä denna stora dagen tilgä ffulle.
Tv han pwpheterar der om mtt märkeligm i fin 47. Psalm
v. 6,7. Medes: GUD är upfaren med frsgd, och
rm meb ttar bgsun. lofsiunZer GUDi; loft
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siunger, lofsiunZer'warom Ronung< Och äter siger han
< 68. Psalmm v. iB, 19: GUDs waZn <ir m<ZnZ tllsn-he tustnt» : HGRren är ZN'land dem pä det S>
nai. Du lonswer farit up i höZden, och haftver
Zat fänZelset, m. m. Man kan latt t.mcka, at mänga
tusend sinvm tusende Anglar och himmclstn Arstarda kiMmit wär jloea Konung lEsu til och mcd oäu-
deliga f.ögde-bet)Z«lser giordt hoiwm et prÄtigt frlje wid HansVtajestateliga Intän i himmeten. Oftlbart haftva. alla de o-rätncliga himnieista boningar dä warit lipfylte med angla MHvch spel, til at lofsilinga Woms .ssoi-ung och beprisa Hans har-'liga dednfter, dem hau giordt til äterlvsning. 2lr
fröZt» i himmelen för GUD och Hans Hnolar ofrrLr en
«nda föm sig bättrar, Luc. 15: iw. hwarom lE-
fus oi) sielf fm'stikrar, upbodar den karlcksrike Fadren hela him-
meli med alla deh otaliga inwäuare, at fim med sig en
himmclst Frögde hvgtid, iZ ofta et enda förlorat fär läter sig,
igenfinna mäste wist himmelens ftögd pä denna dagen haftwa ivarit oandeligen större, cnar inttt en menniffja, utan he-
la mennistjostaktet genom ICsum fullkomligen blifwit
M deras Aterlösare nu kom tilbaka til sin Hinimelste Fadertil" at undfa ewiga himmeissä Psalm. 68: 19. för
alla sinä äterlösta. Dä mäste oftlbart dcn nädige Fadren,
hwars h erta brinner. af karlck och warkunjamhet lnot sinä
ffaoade werk, med alla sinä himmelsta hmstarar hafw« anstalt
en Högtid i himmeten, hwars Ne ewighetcn wäl atdrig fedt.När Hnglarne fingo se, at GUDs Son blef född i köttet,
och, de dcraf kunde stuta, at den stora hemligheten, dcn sielf-pa Hnglarna lyMr se, 1. Petr< 1: ,2. ncmligeu mennistio-
jMcts ättrlösninZ, nu snart ffulle konima i dagsljuset; dä för-
samlaye de sig i stora starar pä fvrden, til at med fwgd
bebsda mennistiom, hwad för en stor Myhet dem nu warwederfaren, och at med hwarandra instamma i <n härliZ ftög-
desäng: Hra ware GUD i Hznden, och frid pa jor-
den; mennistiom en god wil,a. Luc. 2: 14, War
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nu Angsa fwqden f 3 sior pä den dagen, dä GllDs Son
Zwrde första steget i sitt dym äterlösnings werk; dä han ned-
siinkte sig i dfupaste sömesnng, til at kunna äterlösa mennisijo-
Mtet; hum mycket ftorre mäsie dä »cke deras ftogd hafwa Ma-
rit pä Dmna dä de finZo se, hwad werldenes
tider st lange efterlangtat, at lEsus med wal förrattade ärender,
med fullkomlig echällen seger vfwer nwrkiens forste och hela Hans
rike/ med en harlig äterwunnen salighet för hela det
menmWstaktet, äter ingick i fin tMighet, och Holt sit triumphe-
rande Imäg i den stora himmelffa Staden, i det nya Jerusa-
lem , jom är ofwan efter. Men de utwalda helgon af wärt
flakte, de fsrstföddas fsrsamlmg, och de fullkomnade rätt-
sckrdigas andar, Ebr. 127 23. som endast hafwa at tacra lE-snm Dr.den salighet, stm de ätnjuta; hwad obestnf-
weliga rörelser mäste icke hafwa upfylt deras hjertan, dä de nu
första gängen fingo emottaga sin forstfödda Broder, sm dyrasie
Aterlösare, sin twfasta Sjalawan, som Wat dem in til du-
dm; dä de fingo se honom, sit kött 06) blod, efter dödsens
lidande warda bekrsnt med <Zro och pris, Ebr. 2:9. och
med ofuxliknelig himmelff pmkt npsatt pä GUDs egen Mafestats
Thron? Dä har utan twifwel det samma föregädt i himmeten,
ftm den Hek. Ichannes i en syn blef uppenbarat, dä han ftig
en sisr skare, den ingen räkna tunde, af alla hedningar,
Mter, folk och tungomal, stsndande för stolen och 2.am-
bet, tlcköde i sid hnn'r Mder, och palmer i deras HFnder,
som ropade med hoga rsst och sade: Sallghkt HONOM
som fitter pä stolen/ wärom GUDi och Lambet!
Hwarpä de med alla Änglar som stodo omrriny

fZllo pa ssna ansiyten fram ftr stolen, tilbado GUD och
sade: Amm/ lof och sra/ och wishet, och tack/
och vris/ och kraft/ och starkhet / ware wärom
GUD ifrän ewigyet til ewighet! Amen. Up.B.?:
9 - - 13. Detta war nu blott, m liten föresmak af den l)im-

mel-
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melffa ftögden. HENren hjelre osi sielsiva dit! Forr kunne wi
int,et göra o§ anVw, an barnssiga bcgrep dar om.

Det harKZa titstättdet, hwarllti wär Broder och ätevlösare ge-
nom fin himmelsferd blifwit forsatt, uttrycker wär Ewangelist med detza
orVen:Gch sitter pä GUDZ höZrs hckttö. Detta i Skriften
bruketiga ordaMet betyder fä myckek, at lEsus til fin mennistligg
nattlr tiltnidt werkeliga möfningen af samma härlighet och salighet,som dtl? alrchögsta Guden' Alena tithörer. Marker wat, al detta
stedt r anssende tit IGst» menmstliaa natur, säjom sanner
GllD och GUDs Sen hade war ffrnsare sitt.Gudomliga Maje-
ftat ifrätt avWet oförandradt jmnwal unVer sin förnedring.
nistliga nnturen i Christo hade alkna undergädt förnedringen, i det
han icke rätnade sig för rof GUDi jämlik wars, utan förne-
drade sig sielf, tsZ pH sig en träls skepelse, och wardt sa-si>m en annor menn-istja. Phil. 2: 6, 7. MenniffliZa natu-

ren bles nu altfä ock uphöZV til GUDs egm Mcuestat och har«
liahet. Wär Bwder lEM ar nu_alO öeltagande af alla
GudonUiga fullkouckgheter. Wärt kött och blsd äZer M detsamma herrawalde öjwer tznnmel och Md, sow GUD allena
kommer. Honom <ir gifwen all magt i himmeten och p<s
joroen. Matth. 25.: 13. Ma ssapade creatur underkasta fiA Hans

Rckes spim, och hemb.lm honom och- pns. I Hinnnelenherrffcn- han ösiver HM den LtalM Anglaskamn och öftvcr alla
utwatda helgon. Alle GUDs Änllsr tilbcdja honom. Ebr.
l.: d. förtraffeliga himmrlfla Förstar och starka hjeltar,
AnZlar nch Ofwer-ängtar, Cherubim och Sernphim hälla sig in<
tet for goda, at med djltpafte wvrdnad nedfällV Dr wär uphögda
Broder, och beivisa h«mom Gudomliq dyrkan. Pä jorden warder
han wördnd och tilbedm af fin dyrttöpta forfamling af sä mänga-
hcmda folkstag,, fläkter och mngomäl. Hela den ssapade nnturenstär under Hans lydnn; <»ll tinc/ hafwer GllD lagt unöer
Hans fotter. Psalm. 8:7. Wi wilje höm PauN egen lara harvm. Han säger til de Epheser tl. Cap. V. 2c> --23. fälunda:GUD upwMe iftan ix döda, och satte hsnom pck
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sin H3gra hand i himmelen, öfwer all Forstadome, MAde,
M,agt, herradsme, «ch alt «det, som yHmnas icke alle-
nasl i denna werlocn, utan ock i dcn tilkommande; ochhafwer all ring lagt under Hans fotter, -och haftver smt
honom fKrsamlmZen til et hufwud bftver all ting, lxvilke»
ar Hans och Hans ups^llelft, sosn alt i allom up-
ftller,. Atex Han -Phil. 2: 9, 10, n. GUD hafwer fsi>
vöczt IWM, o/h gifwit' honom et namn, det oftver alla
namn är; at i namn stola M bZia a!la knän, de-
?a.s, fow i himmelen, p<i joroen och under jordcn äro,
och alla tungor ssola bekänna, at Christus är
HERrcn, GUD til äro. O6) säledes haftve svi nu sedthimmelen Kpen, och Mr Broder sittjande pa GUDs
höM hgnd^

Detta ar nu altfä orsaken, somdrifwer alla rattssassms ChrP-
na, alla lEfu hröder Kch achöriga pä Mden, at hafwa sin um-
gängelse i himmelen. sfter de hafwa sin dyraste Broder, sin
endaste Werlpsare, sin adlaste statt, den de öfwer alt hvgt statta och
kar hafwa, i himmelen; fä tan intet annvrs wara, deras umgän?
gelst mäste ock wara i himmelen. Det är: deras tro försäkrar
dem om himmelen; deras hopp syftar pä himmelen; deras förlrä-
sian är Md p»H himmelen; deras tanfar -omgas <md hinnnelen;
deras beZärelser sträcka sig til hmimelm; deras lefwerne och
lMande M i werlden har sit asHende pä himmelen. Wt detta haft
wer Paulus i sinnet, dä pan sager om sig och alla : zvär
umgängelft <ir i himmelen. Mi Mje nu beft hwaxdera stpc«
M MM

De Christnas tro fsrsäkrar dew om himmelen. lEjuls
Christus ar dey öfwerste hörnestenen, pä hwilken alle Chrisine
Zrunda sin alraheligaste tro, Han, som ar deras tros endaste
vgnamäl, är «Mm til Himmelen, Oä) fitter pä GUDs högr<l
hand, Frborgad ftr alla kötsliga ögon. Men tron swanger sig uy
Uwer alt, hwad spnligt och jordM är, til de vWliaa himmeissä

bomn-



bonmZar. Mer sig falr tel den Nphögda vch vsynliZa lE-snm, likawist, som hon hnde honom altid narwarande för öZonen. Alla
rätta Chriftna tro pH lEsum och älsta hondm, ändock de cmnn
intet kunna se bsnsm. 1 Petr. 1: 8. De wandta ännu i trone,
och mtet i nMdandet/2. Cor. 5: 7. Cron öfwmygar dem af
lEfu Himmelsfard, at et Himmklrike wi§erliZen mästs wara til: Ty
lEsus, deras wälsignade hufwud, hafwer ju fynbarligen för manga
memMors ächn npfarit i högden, och Anglar iftan himmeten hafwa
winmt, at Kan dä blcf uptagen i himtnelen. Der uppe i hogden,
I n-ogne Sialar l dit lEsus npfarit, der mZste altfH wisi det him-
meistä fadcrneslandet wara, som ör amnadt för eder efter en liteu
tids wMchrmg har pä jorden. Der uppe mafte wist de mängfaldiga
Aintftlnde bminZar wara, i hwilka wär Broder undfär aro och
pns af alla GUDs Änglar och helqon, och der dche i Hans stliga
äffädcmde nplta en ofwerswinnclig fwgd. Tron öfwertygar likaledes
de Christna, at afwen delta t>mmelriket, die lEsus npfarit, egen-
teligen horer dem til. Ty dertil har han äterlöst dem med sit dyra
blod, at förwerfwa dem sullkomlig arfsmtt til detta riket' och dertil
har Han sielf upfarit i himmelen, at wara en trvZen
Cbr. 8:2. öfwer deras himmelffa arfwedel, och anteligen fora dem med
sig til fulla Htnftttandet deras. Sälcdes gifwcr de Christnas tro dem
en fast och wälgrundad forsakran om himmelen.

Deras l-opp p<! himmelen. Ester de i lrone ZenomlEsum hafwa undfätt arfsratt til hiunnelriket; sä hafwa de ock' utihonom et lefwande hopp, ~Petr. i:z. at fnart K hinna til wär-
keliga öffädandet och ätmntandet deraf. Werldsms bam smickra sig
med mängaHanda ssa.qs fäfängeligt hopp, och gmnda sin frogd pH
blotta ffnaaor. De wilfa alnd hoppas, at ännu pä et eller animt
ftitt bGva har i werlden; och aldrig blir det hoppet rätt ef-ter deras önstan futibordat. Men Guds barns hopp stracker sig
längt hogre, an sä. De hopvas mtet annat, an at efter denna for,
ta lifstiden nndfH en nvig 06) oandelig sällhet uti himmelen. Dehoppas intet annat, an at fnatt A komma sin Knlda ffmtsare til
nwtes, at ewiZt P Ma Hans blida ansikte och at sielfwa blifivaforklarade efter Hans himmeM belate. Mine Ureste, sager Is,
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Haimes, »I Ep. g: 2, z. «vi äre <m GUDs barn, cch det Hr icke
M uppenbart, hwad y>i wards ssole: men det wete wi,
när han blifwer uppenbsr, wsrde wi honom llte; ty <vi
f<t se honom sasow han <ir. g)ch hwar och en, som haswer
Hetta hopp i honom, han rensr sig, sasom han ock ren <sr.
Delta m M sörst et sakert hopp som beror
hopp, som icke later Dem ro/nma pä stam. Rom. s: 5. D) es-
ter d«as walsignade säsom jVregäugare, sielf Mätti
Himmeten; f.i kan han M omöjeligen underläta, at.draga alla suul
Lrogna lemmar <fter sig. ,Hcm saZer sielf: Mär jag warder UP-höZd ifrän jorden, wil jaZ draga alla til m:g. IDl). 12: 32.
Detta ar et oswikeligit ankar, som häller deras wantzrinAs-
skcp fast under alla werldens swallande böljor. Detta hsppet kan en-
dajt trösta -och fragda Heras hjertan nnder alla detta lefwsrnets be-
swärligheter. Det Zvr, at He kMna wam i osäjelig glädje
sll sm bedrsfwelse 2. Cor. 7: 4< De aro attsä redan Hari
jammerdalen salige, dock i hoppet» R0m.8:24. HopM gifww
dem mängen gäng en stidan hjertftyrkande föresmak af det ewiga lif-
wet, likasom.de redan warkeligen wore der. Hälunda syftar He Christ-«as hopp pä himmelen.

Deras förtrssian sr stäld >pä himmelen. Det ör nattlr,
ligt. Har man en gäng fullkomlig vfwertygelse om, at erhällg nä-
aon stor sormen, päHivilkeunian bygger hela sin malfärd; ager man
,et wäl gmndat hopp, at stlM hinna til dcst wckkeliga ätnjutande;sa sätter man dä ock fin lit och Förtrostau Her pä, man fattar gvdt
.mod, .och pockar derpä i sitt sinne. I huru denne werldens
mennistjor ars modige ftore pä sig, Mr He winna «ägot syimer-
äigt af timmeliga förmäner. Huru filßtig ar icke ali mennistjogunft?
Huru förgänaelig är icke ali prakt, hoghet c<l) anseende pä jorden?
Huru snart Arwcmdlas icke M stönhet til et ömkeligit stoft, «ftm in-
gm mer har hjerta at se pä? huru fäfänglige aro icke alla jordista
Tikedomar? Huru litet kunna ,de hjc-lpa, dä det airabast
Likwäl nar mennistjor kunna har til en liten tid upjiiga pä örans
trapva, nar de kunna et ögnabiick glantsa fir andra med fagrinZ,
präl och stät, uär de tro sig Haftva ssmtat et stort til
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manna är; hnru yfwas de icke ofta deröftver? hwad mbilnmgar
Zöra ds sig <c?e om sig sielfwa7 Hnm modigt kuima de >icse uiöngei:
gäng pecla/derpä,, och anft andra mcd förakt, ftm nti intet all!«at
äro famre an de,, an at lyckan intet tilstyndat dm, tiMlliga
och Mtiga Wcrlden Ortröstar -alts.l pä s.idan
ga,, ,efte,r hon intet wet nögot battre at Halla sig wid. MlDs barn

hafwa HM andra ting at lita pa- De Jafwayögstes näd och wanffap, fom Kldrig swirer., Man ar faftare crn häl-
leberZ. De hafwa et härligt ofsrwOnsteligt nrf, ssm for dem
fsrwarat är i himmelen. i. Pet. i: 4. Hela himmclriket Yorerbein til. Skulle de da icke niycket Husr förtrozia pä dchn cwiga O:-
moner., dem fiende m:d a!l fin magt och list Mn d«u iftättröfwa, sä länge de allenaft intet sielfwe ivilja bälla et, med sienderna?
Ehwad dem i dmnn jordiffa sä klmna de frimv?digt päcka pä sm stora huntnelffa stäkt, pä fin HmnneUe Fadet-, M
fin til Gudomens Maiestat uphögda pä sitt harliga himmcl-fia arf, som de snart ffoln sa besitta. Klmna «dc ,'nttt med
berömma sig af ara vch Hoghe^' scmsak., de kmma med be-
römma sig nf boppet til den harligher, som Gud gifwa stal?
Nom. 5:2. Aro de fattige «ch torftige pä jordcu; storfak, de haj»
n>a sinä ffatter 1. himmeten, dam eld kail förtara, och ingcn
Mf »bortstiala. Aro de hatade wch Mfulgde Pä jordw ; storsak, de

likwäl stor gunst «ch hos GUD och Hans anglan
Aro de här förlatne af Mt och wanmr; siorsak, de hafwa en st«
Mkt iHimmelsn, om hwars oma hnldhet de aro förftkmde.
pa de dcnne werldms twäng; fnatt komma de til sitt egit fädcmes
land. Der hafwa de amm hela länga ewjghtten tider lwg, at wa-
La lyckeliga, Zlada och förnugda. Det gällcr dem lika nwcket, hurg
dem gär en liten tid Har pä jorden. Sä är de Cl)t'tz'cuas förtwstan
Oald pä himmeleiu

Deras tanwr omgäs mcd himmelen. lordifft siimade
nlmnistjor sy§elsätta sitt plstäich och minne med mängahanda jvrdi-
jka, fäfängeliga, däraktiga och Gndiga fvrestallninZar. Deras häZ
lvper all wcrlden omkiing; nu tanka de pä et, nu pä annat.
Men det Kldraangelagnaste, som"ar himmelcu Och salWcteNf rinncr

F dem



dem aldmmmst l Rattsinta Christna demnot wew at nyttja sm
ädla af GUD Arlänta tankekraft pä et längt anjtändigare satt. Ve
aro som sftasi M!d sinä sankari himmelcn. Oeh det ärintet at midra
pä. 'De aro himmels borgare. Deras strstfödde Broder har redcm
lagit för dem hela hmnnrtcn i besiMnng. Dervm äw de i trone
Meligen furwisade. Altfa kan intct annors wara: Deras häZ,
ras hjcttan, deras tankar mäsie wara der, hwar deras hvgsta ffatt
och arfwedel ar. Nar en wandringsnkan rescr genom et frammande
land t<l fit hemwisi, fä kommer han gmom mänga orter och stader,
tnen ingendem af dem kan intaga Hans hferta. Han tanker aliestn-
des natt och dag, pä sit tiusiva hemwist, och pä sinä kara egna,
Hwilkas umgange han nu länge mäft safna, och dem han nu snart
tanker med frögd fä omfamna. Aftven sä ar det fatt med alla
Christna. Pä jorden aro de intet annat än resande. Deras wäg
ligger genom dettaftemande landet til dm himmelsta staden, til det rntta
fademeslandet, dit lEsus for dem ingängm och dit de tanka Ms
Honom cfter. Derföre kan nn ingen ting, sijm ftrekommer dem under
detta dems'ftnnilngffi!p, tzanMa deras fmnen, deras tankar syftH
fländigt til himmelm, til dems Broder, som der
-fitter pH GUDs högra hand; til den otaliga AnZlaffaran; til de
lltwalda Helgonens församling. De§e äw deras himmelsta egna och
förwanter; hos dem aro de, osta med sinä tankar. OI mine alffe-
lige! kunnm I se, hwad Christendomen hasiver at betyda ? kare!!
lemner dH mtet himmelen i sadan förgatmhet, som jag Ma rades fö-
re at mäiigen af eder tarer Zora. Wiljcn I raknas til den HER-
rens anhoriga, föm nu fitter i Ummelens härlighet; sä tanker ock of,
ta pH honVw och pä det harliga himmelsta riktt, det han tanker de,
'la mcd eder. S 5 osta I uplyften edra ögon tik detta höga hwalft
wet, som aröfweroff, fä ofta I betmkten den synliga himmeten;
sä »fta I fän ft de fföna himmelskroppar, Solen, Mänan och fiser,
«oma; fä kommer hwar Zäng ,'bog den ofvnliga och oförgangeliga
tziMwlen, der edor Fralfare ar ikladd med outfajelig glants och klar,
het, och der alle rätrfärdiLe en gäng stola stina som solen,
Matth.
SK mäste de Christnas tankar umgäs med himmeten.

De-
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Deras beqärelstr siräcka sig til himmelen. Ä>Hi GUD!
hivad mäge wäl dc blmoe werldsens barn tanka pä? dc hafwa nu
sä mä«M joiklara bcwis för öZonen, at en himrnel, et ewigt lif, är
til. Delta stora hunmelriket blir dem genom GllDs ord alla
Kgr tildudit; de fä WÄ tufond gängor höra, hurn latt,och möjeKgt
det wsre för dem, at komma til himmeten, allcnast de sielf.ve nHe.
Vlen weuen I, at alt della fan nptanda gnijta af ötra efto?
himmeten i dcras hicrtan? Nei; werldens ara, rikedom, watlust;
det är deras Himmel, ftm de trangta efter. Kumia de winna
jsrdiffa förmoner, sä lämna de gierna hnnmelen bak om fin rygg.
Tnxrt deremot aro alla trogna Christna sinnade< Hos dm, Hetcr det
altid: Hwad tinnneligt är jag fsrarta mä, aNenast du wilw
lata mig sä en cwig sttligbet, den hasirer miZ be-
redt genomsinpina och ödmjukdet. Deras umgangclse är i Him-
melen; derashiettans demsdiltanoclitraktan, deras langtan och
begar gär Mpä himmelen. De sucka eftcr siN vemwisi, fom afhim-
ineten och längta, at dermed KfwerNädde -wavda. 2.
Cor. 5:2. De wänta efter den som Zrund haftver,
hwars byVZmäftare och Skapare MID är. iQ. In-
tet jordifft och förgangeligt racker til, at stilla deras omatteliga siala-
hunger< Det mäste wara vändeligt,, eivigt M hinunclfft, hwamf
deras sialar stola mattade warda. ali iordiff am och härlighet räk-
na de för fnns. Gldast den ewiga aran och harligheten i Hmmielen
kan förnöia deras begär. Hela iverldciis rikedomar aro den, alt för
nnga. Deras bcgarelft kan Md intet nmckre, an ewiga himmelsta
statter Wfvllas. Inga nöjen och lustbarhcter M inta<
ga deras hftrtan. De lata sig mcd mgen tmg amiat nöja, an med'
den vfajcliga frögden, ftm i himmelen är. sta de vch altid
i waman och trangtan efter lEsu härliZa uppenbarelse, dä de oc?'
nied Hvnom ffola nppenbarade n>arda i harlWeten; fvrr bttr dems
hjertans vnstan intet sullbordad. Hnru mängen gäng sucka de m-
tet med lacvb: HKRre! laZ n>äntar efter dm salighet!
r. Mos. B. 49: iz. Hurll mängen gäng vnsia de intet med Pau-
lo, at blisiva uplöste ifrän denna tropp, Roni. 7:24.
<lt stiljas hädän och wara när Cbristö. Phil. 1: 23. Huru
wängen Mg rvpa de intet med Dalvid; Min siä! längtar och

F 2 trängtar
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trFnZtar- efter HGRranZ ssäröar; min kl-opp och'M ftogda
sig Nti lefwandes SUZ>. Malm. 3. Gc'ftm Hjc>rten'
par sfter snstt särspar mm siäZ, s til
Min siat tsrstar esier ester, den lefwande G!.!D. tTlär
Kat jKZ öex til tommn, Kt fass mätte se GUDs ansigte.
Psalm. 42: 2, Z. Säledes siräcka sig de Chrijwas bcZHelstrlil himmelen.

,Hela deraZ leswerne och forhaNanöe pä jorden hasiversitt aiieenöe pa himmeten. I Ch/istne stulen weta, at,edra les-wernes pliMr ars längt högre och adlare> m? andm
Det ar för eder intet uog, at lefn>a, Mn dygdiM memnffjor och
Zoda medborZare i det werldstiga samhaldet. I mäsien lefwg eder'
Vandrings tid igenom, fästm hiumwls borgars agnar och anstärvDet mästs stönjas M hela edmr wnsende, hwad det är för et här--
liZt hopp, som H ären kallaöe til. F bören ei allenasi hetrak-
ta EUTS, fäsmn eder- Skapare,. Regent och walgiemingsmcm här k
lifwet;-Aawl Mlen ock ansehmvm sasom eder himelste Fnöer, som
ha? i sinner, M ainm föra edeu ifrän jsrden til fig sielf i himmelen>
och der göra edW ewigt lycksaliM. mänZfaldigt.miiste icke
Vettä jvrdubla det förtroende, dm karlÄ och den wördnad I ären
GUD ffMZs? I mäsien m?se eder imet assenasi säsom
eder medborgare pH jorden; ntm? ock sistm en dyrt köpt lEsu
dom, som Mika med eder är anmad M wara hinnnelriketS Inwäna-,
re. Cder mennisso kärisk bor ei stadncr pä jorden,, wid de menni-
stor, soin här lssiva; den bör stracka sig til himmeten, til eder fvrjr
födda Broder, och til hela den harliga och helgn jvrsamlingen af
cdra bruder och sysirar, som i himmeten ar. I bören cmse edrH
sicklar och kroppnr med deras förmuqenheter, ei aAmast sasom goda
Ziiftvor af Skaparen til at nyttia här i Mrlden; utan I mäsien
betälika, sst edra sialar aro odödeliga, ämnade til et ewigt lis, tit
en sirening med GUD fielf; och dcha edra ströpliga
kroppar aw Cbrizli egna lemmar, 7. Cor. 6: is. amnade til at
wara Hans förklarade lekamen like i harligheten. Sädana dyrbam
Mar ych kroppar aro alt för ZFda der at blifwa mMukade til

or^tt-
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Hrattfardlghercnes tjensi. De helgas til, rättfärdighe-
tellus ViMt5Z. Roin. 6 : 19. Delta forjtandct, som GUD eVetz
gifwit, ffal en gäng blifwft tipfylt mcd, HrtrasiettZ himmelst wishet
och kundffap; det mästcn I intet nn til fafänZa och sondi-
ga tmikar, utan anwänder det hatst tit GUDs och eder Frälsares
saligZomnde kännedom, tils I andteligcn fan kanna honom fnNkom-
ligen,, säsom han är. begarelser, fom Skaparen i edra siä-
lar inplantat, liro änmade til at nnnn en gäng mättas med him-
melfi wälinst; mHbruker dem mtet til orena sondiga tustar; utcm haf-
wer redan t)ar eder lust i Hi3Rranom; l?an stal Ziftva edcr
alt hwad edert hjerta onstar, Psalm. 37: 4. Deffa edra ögon
«ro ämMde, at en gäng städa GUD ansigte miss-
bruker dem intet til edra fialars förargelsc, ntan anwunder dem til
at bctrakta GUDs och Hans harliga wark. Deffa edra örsn
ars gmnade tit at ännu en gäng fa hora de outsäjeliga srd, 2.
Cor. 12: 4. stm i himmelen talas mltzbrnker dem mtet til at höm
och ätlyda den ogndaktiga werldens forförista ord, mcm anwändee
dem tit GUDs Helga ords hörande. Dcssa Munnar och kun-
gor aw amnade til at en gäng saint med Anglama instämma til
GUDs lof och pris; missbmker dem intet här til syndiga ord, til
eder och fwm-domar, til bannor och hadelser, til lögn och bedrageri,
nfan helger dem lil GUDs ara, til boner, äkallcm och tacksaietser.
Med et ord Alla edra lenmmr aro Christi lemmar, amnade tik
at ewigt wam dcltagande af Hans härtighet; af dem mMn I
icke göm nägra syndalemmar, utan pristr GUD med eder rropp
och eder anda, hwilka GUDi tilhora. i. Cor. 6: 20. Säledes.hör Heta wört lefwerm och forhUande altid hafwa sitt asseende pH
himmelen.

Mine älffelige ähorars! säledes !)ar mm nu pä denna ICsuHimmelsAds- dag bndit til at opna himmelen for eder, och'at le-
da edm hsertan til de harliga bomngar, der eder Fralsare sitter pä
GUDs hvgra hand, och Vit han ss gjerna Wille draga hwar enda
af eder eftersig-. Wttm I wal, mine wanner.' at I aren de fam-ma Chrisina, ym hwilka i dag blifwit lalt, som ffola hafwa fin4»Ml<jnSelse i himmeten. I bören wara det utwalda. fl<lk-
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dtt ? N'sa solket ,vch det egenöoms fottet, l. Petr. 2: y. ftmHM stita sim hiotan M iftän alt hwad joidistt sch förgängeligt
M' ech läV dem iwstas Ml himnielen. ju Mesammans i
mängfaldk; hc,liZ fördindelse med Honom, fv:n i dag upfarit til
la., Haswen icöe redan t första dagarna af eder spadaste äldcr,
ttlädt- ederlOjumChriMm Ga1.3:27. i det tMgahop^,ochdWwid
swlssit HZwIU cwig Nö vch huldhtt? Hafwen I icke alle mänqen
gäng ftamtedt Lder iu för HERrans anfigte-i de Chriftnas forsam-

Hch uied GUDs ords mcd böner ech MM bwar-
je ZänZ astagt M offentelig bekännelse, at I wiljen jcfwa bch ds dm
HERrens anlMige, Mars stomnamn i wära församlmgar förkun-
nat vch soin m» herrffar öfwer hela himmeten?Hafiven Iicke redan ~sä mängen gIM trädt i närnmste fvrening med eder him-nielffe Atcrlösare, dä I infumit eder til Hans tarleks mältid,ech
mattat edra sialar af samma dyra lekamsn .och blod, ftm för Mr
bllfwit ossrad Hafwen I inttt dä hlvcuje gäng gwrdt
med eder Sjalawan et Mt förbund, at wara Hans ewiga egendom,
och ewiga fiendcr af alla fyndex? Aren I nu redan har pä jurden
nvW ,sä Mängahanda bayd med <der Fralsare förenade; ss lö,ter M
ock eder teo, edert hopp, sdm tankar vch beZA
relser, ja hela <dert lefwerne wara stalt Lil Der denne
eder wistas, och der eder förbindelfe med honom ArstM wGda ratt fullkomlig och ouploslig. Stöller eder ofta för ogo<
nen det harliga under, Hwars ckyinnelse wi i dag begä. Tankerp 5 eder Frälfares Himmelsfärd; Mjer Jotwty med edra Aertan; jer,
sHsom larjungarne, efler hsnom med ofölwanda trones ögön, och sä-
ger med den andeliga htudM: DWZ otz efter sa iöpe
Hög. M. 1,: 4.

Men ach! tör saa wal förmoda, at Pdane himmelsst smnade
Chnstna utgöra den ftörsta delen ibland eder? Eller mä «cke M har
äfwen sK stor orsak at klaga, Paulus i fin tid: Mange ivan-
dra, o,n dwilka Mg eder tilfsrene sagt hafwer, och sager
<tnnu gratandes, fiender til Cbristi tortz. Hwildas ände är
förtappelst, Kch deras ära til stam, och buken deras gud;
c»F det akts hwad jordrn Mörer. Ser man pä denna Drsam-

lingen
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l-ngcn eficr ttotta yttm ikenet; betmktar man edart f),chäl!ande, VH
I har sammankommen til at te eder för GUDs anfigte; sä ffulls
man lact konnua pH dm tankan, at I alle ören rcktstaffcns Chrrft-
ne. I tiMmmen Me med hwamndra i enahcmda sänger; I biwi-
sten alle enahanda Gudstiensi; I olle enahanda nädemedel;
F bekannen eder alle til enahanda tro Lch lärq. Men läter otz Olle-nasi botttaZa det yttra täckct af läter H tränga
r§ in nl edert och hwad fager jag om det innersta? läter
off allenasi wanta en liten stund; dä I gän härifrän hwar och en
til sttt; läter otz afbida det första Mfalltt, ftm eder der
wid det Zäller pä at w<ilj,i emessM GUD och werlden, emellan him-
meten och forden; st lärer man wist beklaZeligen sinna mer jordifft
an himneUt sinnade menniMor ibland eder; man lärer finna, at
mitt ibland off namarande inom dcha wäggar aro twänne farssilta
Hspar; tiV<imie ftlrffilta tros fonvanter; tivanne färstilm siags borga-
«e, himmels «h werldsborgare. MID battre! mg fruktar, at intet
Me af eder tam fä blifwa himmclens imvänare i en?iZheten. Jag
rädes fore, at kanffe mänqen af.eder oä den stora dagen larer blif-
wa iftan GUDs ansigte, til at gvra et uselt sallffap med
de fordöuida andar.

O mine alMtge! detta war f'r mit hferta en odragelig tanka!
jag hisnar dw wid s I, ssm a/en mine Araste wänner, dem iag
hwar med.fwgd'fcr ssar Br'mina s
ge jag altid sinyer sä Drt wfe;

barn , dem jaa med smsrta budit til at a nyo Ze-nom <3wanleliutt,; Gal. Pal dä »-tägon ibland» ederfinnas,
sdm Mrter sig fielf i eiviyt och msiuter sig iftw hiyMelen?
nar en gangMlj>'r ch ät„ nar say en leMa eder;
ffal saa dä 'mtet kmmatMa mia med, det bZppeh at Mr fä se 06)
mota eder i OUDs fföte? Mvad? Ibland eder, mi-
ne karaste bröder och ffole nKgre wam, som til ttvig tid
blifwa ntjlutne ifrw MtDs faw gemenssav, och aldrig fä se den
harlighetm, dit lvär Broder lE'us iwftrm ar? Hwad? Iblandeder, mine baste wumier och tzekMgl-ffola nägra warda et rof förden Mlltt, som icke dor, och den elb, som icke utsioknar?
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Maxc. 9,: 44. Hwad? Detta dyra Ewangclwln, som'sag predi-
kar föv eder, dche harliga nädM'atter, dcm jag eder p 5 GUDs
waZnar lttbjuder, deM GUDs Sons blub, fom munit til edm siä»
lars remng, och det M har sa osta ftrehWcr, deM dym kar>-

de,m jag eder ifran detta HERmns Zlltarc utdelar; ffal
alt detta bara witnesbvrd och dom emot eder pä den ytterstada-
gcn? - - - - Har mäste jag stadna.

HGRren, som sr rik sf bKrmhertighet; IKsuZ Chri-
slus, som ost tik Zodo blifwit «phsgd tii härliZheten, bewa-
re eder Hllesammans för en sa betlageliZ Han
wärdes i nader och regera a«UeF odrs hiertan meö
fin HclZa Anda, at I aNe nu ifrän donna dsgen inngen

det gamla jordists sinnet, och hafwa um-
aänZelse i himmelen; at I maZen fsrsata sg«dachtig-
Het och werldsliZ lusta, och lefwa Zudeiixen, iMtferdeligen
«ch tukteligen i denna werlden, och sa föry?cknta det faliga

Hoppet , Hch dm store GUDs och war FrälsareZ
IKstl Christi uppenbarelse. Honom

ware <jra och pris i ewighet.


