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til
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N Embets wckgnar, har jag med nZje,
Zenomläst detza Gudliga Böner, och sun-
nit dem aldeles komma öfwerens med Guds
heliga Ord och war Christliga Evangeli-

ffa lära, samt at de, el utcm största nyt»

ta, kunna göras allmänneligen bekante,

sfwen hos otz genom trycket. Lund d. 25
lanuarii 1764.



Morgon«Bon sm Söndagen.
WA» min själ up, at lofwa Herran, ty

i dag <lr Herrans Sabbat; hwsrfö,
<»V re wil du nu längre sofwa? dä Gud
wil göea sä wal emot dig och dig höra
Sit Ord? Up min s,a'l, detta är den dagen,
dä lesus upstod af grafwen, pa den förstedagen iwekan gansta bittida om morgonen;sa statt nu jämwckl dn up, icke allena afs?N'gen, som cir en afmälning til grafwen, utan
ock ifrän syndens mörka graf, up fran wcck
den och fäfsngan; up, up, at uplyfta sin-ne och andakt til himmeten! Äre wi np-
ständne med Chrlsto, sa läter otz i daq sökadet ofwan til är, der Christus Hr ssttandespä Fadrens högra hand! Up min siä!. det.
ta 6r den färste dagen i wekan, och war den
förste dagen i werlden dä Gud ffapade lju-
set och sade: Wurde ljus! Min Gud! sa'g
ännu det kraftiga ordet i mit och allas
tan: warde ljus! at Ditt Näds och DittOrds lzus m 3 i dag fördrifwa alt mörker;
alt okunnognets, otros och ondssas mörfcr
utur slcken: Du. O Liusens Fader! berednu wört hjerta tilat taga emot <Ditt Oi ds
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MorgHtt - Bott
at det hsdanefter stckdse mä wara oh et

ljus pa wära stigar, och en lyckta pa wara
at wi mage gifwa aktderpa, lika«sompa et ljus, som ssiu uti et mörkt rum,

sä lcmge det dagas, och Morgonstjernan Ie«sus sjelf upgär i wara hjertan. O Gud, wi
tarke Dig af alt hjerta, at Du hafwer lätit
oh se deime dagens ljus, bewarat wärt lif
och wär ande i denna natt, och lätit oli up,
wakna i et sädant tilstand, at wi kuulle wa»
ra beqwämlige tilat höra Ditt Ord i de
trognas Församling, bered nu wära hjer«
tan tilat pä denne dag söka Dig, och ko»n-
ma för Ditt ansikte med sädana offer, fom'a'ro Dig behagliga och kuuna göra oh wäl«
komne i Ditt hus, nemligen med en anger,
ful! ande och et förkrohadt hjerta! O huru
stor ordsak hafwe icke wi at förödmjuka oh,
och biygas deröfwer, at wi ganjka osta haf-
we fsrsyndat oh dermed, at wi utan nägot
särdeles hinder, försummat Ditt hus och
Din offentliga Gudstienst, men ännu of-
tare och mera hafwe wi försyndat oh der«
med, at wi kömmit i Ditt hus utan andakt,
af sedwane, med främmande tankar. O!
Gud förlät os; det, och gif oh sself näd til
at battra oh; gif oh en innerlig lust
tii Dict Ord, och en höaaktning för deu of«
fentliga Gudstjensten i Dina förgardar, at
wi gä dit, icke tilat wara Ordets hörarc alle-

na,
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HM SöndaFen.
11a, utan ockdesgörare, at wi icke blifwa
glömste hörare, lika den man som sit lekam-
liga ansikte beffadade i en spegel, men gick
bort, och förgat straxt, hurudan han war;
nej! l<ir osti dag samla det manna, hwar-
med wara sjalar kunna spisas, upmuntras,
stnrkas och förbättras, och i synnerhet at
srkanna den wisdoms hemlighet, som är i
lesu Hans Blod och Försoning.
Skrif, O Gud, den samma med lefwande
boksiafwer, den Helige Andes singer, i wä-
rahjertan! Lär ostat rätteligen hclig halla
denne dag, som Gud Fader hafwer Helgat,
Guds Son hafwcr nxilsignat, och pa hwil-
ken den Helige Ande är utguten, saat wi
icke läta det stanna wid en blott utwsrtes
hwila och kyrkogang, utan at alt hwad wi
i dag förrätta, ma flyta afetupriktigt hjer«
ta, saat det ma blifwa en stckligGudstjenst,
uti hwilken wi uposira otz sielfwe til et offer,som är lefwande, heligt och Gudi behagligt,
at wär bön mä sse i Andcn och sanningen,
wcir sang ma »ara mera af hjettat, ckn med
lappar!'.e, at det Guds Ord, wi i dag hö«re, icke mä blifwa standande i förgärden, u«
ti waea öron, uran at wi lckgge det pa h,er-
tat, sä at Chrtsii Ord kan bo, och bo tikli-
ga. icke allena ibland otz, hos otz, utan ockuti of;, at förwara Ordet i et gansta godt
hjetta, blira ftutt d eraf i ett lydigwandel

A Z och
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Morgon, Bon
och heltat lefwerue, sä at wi sielfwe kunne
finna trsst och kraft derafi sorg och glädie,
l lifoch lefwerne, i nöd och död, sä blifwer
deime daqen en hclig dag för Gud, och en
r.itt hwilodag för otz, nar icke allena krop«
pm hwilar ifrän arbete, utan sjHlen i
nerhct sinner hwila och wcderaweckelse ile-su och Hans Nad, at wi derfore afhalle otz
ifran alt det, som kan oroa wära finncn och
tankar, pa det lesu Ord, leju Nad, le-
iu gemenstap och samfund mä kuuna endast
wara wär ro, sch at wi genom en sadan in,
wärtes bwila mage wänjas wid at höllä en
da.elig sabbat för Herranom, at dagligen
glädja oh i Gudi och i Hans jalighet jem-
wäl-oc? i wära arbets-dagar, at denna hwi«
las sötma i lesu ma smakas och kannas i
hzertat ifrän den ene sabbaten tilden andre,
til des wi komme tilden ewige sabbaten i
himmcleu, den högre och sötare hwilan, somännu förestar Guds barn, dä Gud ffal wa-
ra otz alt i alla, och lesu Mlek ffal endast
wara ojz nog. Dem, O Gud, som Du i
dag wil bruLa til Dina bodffap och h<lr»
holder, at förkunna et nödeligt Herrans ar,
Dina tjenare och wara lärare, wälsigna.
dcm, war sjelf hos dem, arbeta med dem,
nar de arbeta för Dig; gif dem Ande och
näd, wishet och förfarenhet tilat uppenba,
ra bäde Ditt Rikes bemlighet och satans

djup.
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«m Söttdagett.
djupheter; lätdetOrd, som i dag predikas
öfwer hela Din Christenhet, icke wara för«gäfwes, eller komma tomt tilbaka igen; gör
i dag Dina tjenare til lyckliga fiffare, at
draga en stor drägt, saat manaa Hälar mä».«a komma til Församlingen, ocn winnas ttt
lesum. Din Kyrkas Foster-Faber, wär
k<lre Konunq, Wille Du, O Gud, wälsig»
na och lckt Ditt Ord öfwen i dag wisa finkraft pä Hans M, til mycken tröft fir ho«
nom sjelf, til myclen fördel och nytta förDin kyrka uti des land och rike; aläd ock
Konungens hus i dag uti Ditt hus, efterDitt löfte; läg wil göra dem glada i mit
bönehus, at de ffola smaka och se, huru
ljuflig Herren är. Gud gladje aUa dem sow
i dag werkeligen joka tröst och glsble i DittOrd! Gud förbarme Dig öfwer de arma
mänmffor, som Ma annxlnda denne dagen,
ut«n andakt, til fasänga och wsllust; OGud! öpna deras ögon, at demäge se, Hu-ru Made göra emot sig sjelfwe, at de förak»
ta Ditt rad om deras salighet, och derige<
nom samka sig wrede pä wredenes dag; lät
Din Ande predika för dem i deras hiertan,
lom igenom ssukdom eUer andra lofiiga ord,
saker hindras ifrän at komma i Ditt hus,
at dock Ditt Ord ma wara deras tröst. N«Herre! Du hafwer lofwat, at wa'!signa 06iDin helgedom; derföre weK wi ock ga der

A 4 in,
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Msrg«tt-Bott
in, atDumakunna walsigna off; wWg-
«a otz nu förut, medet beredt och botfär-
digt hierta; nckr wi ga derifran, med tröst
och kraft af Ditt Ord; wi wele basta til
Dina förgärdar, sasom dufwan tilsit hus
och foglen tilsit näste, som är Ditt altare,
Herre Zebaoth, min Konung och min Gudl
Gud hzelpe oj? nu at stita os; löfe ifran all
werldens bekymmer och joroista tankar, at
wi sa wäl med sjal, som med öroil och lsp»
xar, ja med al! war hjettans aträ mZge kun»
na wara hos leftlm och Hans Ord 5 at wi
fäledes med Publikanen kunne ga up i tem,
ylet tilat bedja, at wi ock med Publikanen
knnna gä rättfärdigade tädan hem igen i
wara hus. Amen i I<u Namn! Amen.

Fader wärl
Gnnna wal wi, O Du helige och förssräk«

!iye Gud! wäga otz wid at kalla Dig
en Fader, da wi bade af natnren are wre»
denes barn, och da Du efterDinabarmher-
nqhet hafwer nti m)a födelsen nptagit ost til
Sinä barn;hafwe wi dsck ofta med den sor»
lorade sonen warit olydige barn, och mage
med honom bekänna. at wi haftpe syndat i
himmeten och för Dig/ ochFre ickewarde
at kalws Dina bar», nej! wi torde icke llip

dcrstä otz kglla Dig Fader, om icke D^
sj<lf
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om Söndagett.

fjelf hade lärt och sagt, at, mir wi
da stole wi ssaa: F'adcr n?ar! NuHerre!
mit hierta haller Dig detta Ditt Ord före.
Du äst dock wär Fader, wär Förlosiare, af
alder ar det Ditl Namn; hafwe wi uke, 'som
wi borde i akt tagit et barns styldiqhct, Du
hafwer derferc icke aflagt ens Faders from«
het, det ar langt <, an, at wi för nagoi?
wär förtjenst stul> wänte at anfts sasom Di«
na barn, men wi bedje för Ditt aldnMra-
ste barns lesu ssnl, tag otz an ibland Dina
barns antal, cä) sasom en Fader förbmmae
sig öfwer barnen, ja förbarma Dll Dig öf-
wer otz Dina anna owärdiga barn; !ul
ta Faders namn lara os; en barnsiig ftrtrs-
stan, at Dig fäsom en Fader, och
akalla Fadren i Andanom och sanningen;
Lät detta F.adersMamn paminna otz omwssr plikt: Ar jagAder Fader, hwgr cr dä
min lydna? sa ocktzm talamod, nsr"wi tnk-
tas af war Fader; ty han, sasom Fadcr,
agar otz tildet som nyttigtär, a-t wl mage
fa hails helgelse. Du säger jusjni: Hw?l-ken ar den Foder, som giswer fit barn <l,
sten, det beder ombröd? Si! wiDi-
na ussa barn bedje, ock bedje rm fsm
ckr oumgängeligt för war ftal cch
wi förtröste uppa Dig, at Du icke förnekaVotz wär Bön : dä Du <lr

WäXFader, jom äst i himloml Dn cke
A 5 '-icke
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MHrFOtt-B3tt
icke en jordiss fader, utan en himmelss, ochaltsä Din kärlek fullkomligare <!n all faderskarlek pa jorden; Om wär jordiffefader teft
de, och wiste war trängftl, och kunde hiet-
pä ytz, sa gjorde han det wisserligen, mycket
mcra Du, war Fader som ar i himmeten;
Du>sr en rikFader,och förmarriklisagö-
ra öfwer alt det wi bedje, eller tcknke, in-
gez, ting arDig omöjeligt; ty war Gud sr
i dimmelen och kan göra alt hwad Han wil.
Du Majestatiffe Gud, som bor i himme-
ten, ja i himlarna, och öfwer alla himlar!
wi arme iorde- maffar ligga här i stoftet för
Ditt Ansikte, wi blygas öfwer, at wi haf,
wa en sa himmelff Fader, och a're dock än-
,iu sa myckel zordissl sinnade, men Ditt
Ord trösiar of;, at Du wäl hafwer satt Dig
högl, luen ser dock uppä det nedriga, sa se
dä lied til otz elsndige afDin höga himmel,
drag ock wära hiertan, smnen och tankar
ftan Mden til himmelen, fäsom solen dra'
ger och dimmor up, gör otz himmelfft
sinnade, at wara hjertan i bönen mckge upt
wftas til himmeten, at wi oek sielfwe en
qäng kunne komma up at do hos Dig i
hinimelen.

.. Hctnadr rvarde Dirc dettä ae
Ven sorsia bönen j Fader war, som wi be-
höfwe mast at bedja-, pa denne förste dagen
i wekan. Dagen a'r helig, Ditt Namn ar

heligt
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cm SöndagtN.
heligt, och dagen sr stiftad til Ditt Namnö
helgande, at Ditt folk ffal tilbedM Ditt
Namn, förkunna Ditt Namn, och lara at
kanna Ditt Namn. Herre Ditt Namn är
ja heligt, at det icke kan blifwa heligare, al«
draminst mera helgas af oh, men wi bekan»
ne med smärta, at wi icke haswe sa heligt
Hällit Ditt Namn, som wi borde/ utan of»
ta brnkat Ditt Namn lättsinnigti och tagit
det i war mun fäfängligt, och w warr! at
wi i wärt lefwerne icke sa hafwe helgadt
Ditt Namn, at all werlden pa ost kunde se,
huru heligt Ditt Namn <lr, och hmu helig
den bör wara, som wil trösia sig af Ditt
Namn, och hwilken ssg til tröst wil namna
lesu Namn, bör träda ifran al! orättfär»
dighet; sä bedje wi för Ditt egit Namns
äras stul, hjelp otz, at wi i dag intet tclnke,
tale eller göre, hwarigenom Ditt Namn p»
nagot sätt kan wanaras, och at wi altto Hel-
ge Ditt Namn med försigtighet i md, sd-
mjukhet i bön, helgelse i wZndel, och i syu-
nerhet wördnad i dlertat; lar otz i alla ttng,sorg och oMle: nöd och goda dagar, m prt-sa Dltt Namn, bäde narDu gifwcr och
taZer, särar och läker. Gud bewareotz i«
fran göra nagot,för hwars ffulDiuNamn
af de otrogne ffulie blifwa försmadadt, pH
det Du icke mätte nodgas til, at sjelf hellyt
göw Ditt Namn pa otz genom hwarjchan,

A 6 VK
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Morgsn - Bon «m Söndagett.
dc, straff,, sasom Du hotar: Jag wil ckra
mig pa dem, at de stola weta at jag ärHer-
ren, uar jag later rätten ga öfwer dem, och
bcwisar pa dem, at jag ckr helig. Lät i syn-
ncrhet Ditt Namn bliswa hetgadt päden »e
dag, som ar cn helig dag, icke allena af oft.
utan ock i hela werlden, at Ditt Ord mä
predikasrcnt och ratt öfwer alt, och Ditt
Namn blifwa heligt och harligt i aUa land.
Göre wi ock nägot godt, sä gif.otz näden
at wi icke föka war ara och wärt nämns
priZ, Utan Din: Icke ost,, icke otz Herre,
utan DmNcmm steäron. M DittNamn
blifwa oft en dagelig tröst och trons pelare;
Herrans Namn sr et fastStott, den rsw
Drdiqe löper dit och warder bestarmad.

Dirc Rike: Ske ?c. Hwaw
wid kan Usas hela bsnen ti! ssntct.

Afton°Bön om Söndagcn.
Du Nadige Gud och frome Fader,

den kärlek och onUorg, Du bär för otz
arma menniffor och owärdige syndare, ar
sg stor och si margfaldig, at wi den icke kun-
ne ulsäga elier utgrunda; sadan Din karlek
framlyscr ock deruti, at Du icke allenair
yäfwer gifwit on natten til ro och hwila för
wara troopar, och derför läter natt och dag

at ocf aröete och hwila ffolK
ula», du haswer äfwenwäl «if-
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Afron - Bön «m Sondagen.

wit ost en af dc sm dagar, den förste daqen
i wekan til hwilo dag, at b.,de wlra själar
och wara kropvar.ffola hwila, och wi uti
Dig och Dm Näd ssole sota hwila för wa-
ra af synden och timeiiqa oms»r,qer matta
själar. En sadan hwUo-daZ'hafwe wi nu
öfwerlefwat, och, det hafwer icke felat a Din
sida, at Tm zu hafwer gifwit otz anledning
til sjala hwila i Din Näd, rad ock lake»
bom för w,ära Ular af Din Gode Helige
Ande, som altid werkar med Ordct; förlat off,
nnldeGnd.' om wi sjelfwehafwc bindrat war
själa ro och hwila, om wi icke hafwe lätitwsra wlckar hwila ifran werldens fafäna,-
liga wcksende, och icke af alt hjerta med hög
och sinne wändt otztilDig, som sä karlp
gen hafwer inbudit ost och alla dem, som
arbeta och a'ro betungade, och lofwa at we-
derqwecka alla dcw, som komma, at de ffo-
la finna ro för deras sjalar Förlat otz, om
wi icke denne dag hafwe aldeles hwilat ifransynden, hwilket wisscrligeil ar dubbel synd;
hwarför ock wi/ innan wi lagge wara kropF
par til hwila, annu framkömme med öd-
mjuk bon och söke hwlla i Dina Ssr; ty wä«ra sjäiar kunna ej komma tft nsgon hwila,
förr änDu föilater osi wara synder. O!hurn iliä ar tet icke/at eln ock den förste da«
Zen i wekan ffal wara med fynd besmittad;
det Zr ilia, at en helig dag ffal ock med synk

A? ftf
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Afron-Bon
af oh ohelgas; men sä syndig sr war nalur,sa fördärfwat 6r wart kött, sa ffröplige are
wi, at an ock wära basta gärningar icke äro
frie frän synd, wär alwakt och war sabbats
hwila icke en gang frie, utan medwart bHsta
upsät sinne wi otz dock orene; derföre har
Du, D lesu! sielf lclrt ol,at dagligen bedja:
Förlat ost wära stulder! derföre ffole ock al<
la helige bedja Dig om förlatelse i rättan
tid, hunl mycket mera wi, som bekanne 06
för sa syndige, sa ffröplige, och som felassnnu sa mycket af den heiighet,Du fordrar
af Dine helige. Ack! förlät oh nädeligen,
at wi icke hafwe Hällit denne helige dag sä
helig, som wi borde, at wära tankar, ord
och gärningar, hafwa icke warit idel helige
öfningar, at wi icke hafwe. lagt Ditt Oro,som wi i dag hört, sä pa hjerlat, och icke be«
warat det i sa rena hjertan, at det der, sa»som säden, kullde siä rötter och bcira huw
dradefallt ftugt. Förlat oh, at wi icke haf-
we anwändt hele denne dagen til Ditt lof
och pris, som borde wara wär gladaste M»
ning och högsta fcrnözelse. O! huru 6r dock
wart hjerta sä förderfwat, och sä oheligt!
huru är det sa latt tilat falla pa jordissa
och fafängliga tcmkar. O.' huru mycket hö-
rer der likwal til, at wara himmeM sinnad
och andelig! haf tolamod, Herre i med war
ströplighet, och lat dock icke af, blif icke

trött.
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OM Söndagett.
trött, hör icke up, at arbeta pä otz med Ditt
Ord, Din Ande, sä lönge, til des Du fädt
draga otz utafdet jordistasmnet, och fasta
wärt sinne fast til Dig. Wi tacke Dig för
det Guds Ord, som wi denne dag hafwe
hört eller last, och bedje Dig ödmjukligen,
at Du wille lata det wara wälsignadt pa
wara själar, och icke komma fafällgt tilba«
ka, utan bära atminstone nagon förbätt-
rings ftugthos oh, och göra oz; alt mer och
mer iftige emot syöden, ledsne wid werlden,
kare af lesu, starke i tron, brinnande i bö«
nen, öfwerfiödige i kärlcken, tröste i Dig,
och frimodige tilat stita oh fram igenom den«
na werlden. Lät ock denne sabbat pZminna
otz om, at der annu stär Guds barn en hwi-
la tilbaka, ei: ba'ttre hwila eu ewig sabbat i
himmelen, hwarest lesus ffal wara wärt

lesu karKk war Gudstjenst< en o«
talig Angla ffare wsr kyrko församling. O!
at wi stadse mätte lllngta och trFngta efter
denna hwilan, och dagltgen Ma war gsng
dit, at den mä stanna i den härliga hwilan
i lesu sköte. Men imedlertid och medHn wi
6nml här <?ole wandra, sa lckt otz, Dina
arma kreatur, wara Din barmhettigbet an-
befalte. Wi innessute 08 i Ditt kärleksfulla
hierta, Herre lesu! med alt hwad otz til»
hörer. Omhwclrf oh med Ditt
uär wi la'gge otz ned tilat trygtoch roligt

Hfwa,
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Afron'Bon
sofwa, at wi i morgon sriffe och glade mss-
gc upwakna, och da, efter denna sai
hwtla, efter denna natre hwila frimodi-
ge i Gudi,' >?ch tröste gä til wär kalZelses'
förattlnng cch garning. Waka nu sjelf i
llatt, Herre! öfwer delta hus; wakaönver
hela Konungens hus, waka öfwer denne
stad och öfwer hela landet; ty utan Dig
ka alla wättare fäfangt. O Gud! lat alla
dem, som af hjertal söka Dig i denna afto>"
stund, jämwäl finna Dig, hos Dig finnK
näd, och iDig finna hwila. lefu! lätTis
finna af alla dem, som äro i siukdom, i be»
dröfwelse, i nögon själa-ängst, eller i annor
nöd siqdde. O'Gud! förbarma Dig öfwer
dem, hela dem, trösta dem, hjelp dem,för
Din larmhertighet och fanning stul. Lät
wära fiendeoicke eller wara utestutne ftän
Din omwärdnad. O Ielu! ännu en ting
bedje wi om, fcrr a'u wi insomna! gif otz
näd tilat älssa Dig hwar dag mer och mer.
O Gud! drag wZrt hjetta ftän all werldens
kamk til Dig Mena, Du är allena wärd
at alstas, Du ende ock sanne siäla-wl'n!
Du aldraffönaste Brudgume! uptänd TM
wart hjerta med en innalig och briunande
kärlek til Dig, och latinan ting, lif eller
d«'d, giädje etter sorg stilja ost ifrän Din
kärlek. O! huru salige öre wi, nar wt
«llenast älste Tig öfwer all ting. O! gF
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«m Bondagett.

G dä denna jdlighet, försakra ost om Diu
kärlek, och intag Du sielf aU war karlek/
sä hafwe wi nog i lif och död. Amen.

Davids 6:te eller f:ste Bot-Pftlm.
AIH Herre.' strafsii mig icke i Din wrede och naps

mig icke i Din grymhet. Herre!'war «nig »is,
delig, t/,jag är swag. Hela mig, Herre! mi-
nä ben aro ftrsträkte, och mii: själ,är swarliga
förstrakt; AH Herre! huru länge? wand Dig,
Herre! och undsatt min själ; Hjclp mig for Din
mildhet skul. Ty i döden tänker man intet pa
Dig;Howil tackaDig i hclfroete? lag ar sa trött
af suckande: jsg gör min sang siMnde i hela nat<
tcn, och wäter mitt lagre med minä tarar. Mitt
«nsikte ar örfallet af sorg, och är gammalt wor-
det: ty jag warder trangd pa alla sidor. wiker
ifran mig alle ogarningomän, ty Herren hörer
min grät. Herren hörer min bön;min-bön anam«
mar Herren. Alle miee Fiender r'om!«e pä skam,
och förskraHes swarliga: roände sig ti!ba?a, och
komme pä stani hafteliga. Slutcs mctz wälsiguclftu.

Morgon-Bön om MZndagen.
Gud, himmelens och jordens

Skapare! Du häriige Gud ,som hafwer ffapat och stickat al! ting til
Diu ma; himlar,;a sirtalja Tin <sra, och
fastct förkunnar Ditt lof; sijernornas H Ir,
foglarna i luften, djuren pä jorben, fistar-
na i hafwet loswa Dig! akulle wi dä icke
mycket mera loswa Dig, som derti! hafwe

ez; zöruuftig själ, minue och tunga, som
' kan
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kan tala, och dagligen ätnjute sä
walgärningar af Din hand. O! ja min
själ, up at lofwa Herren, och alt det uti otz
ar, prise Hans henga Namn! Och nu haf<
we wi ater fädt en ny wcllgarning at lofwa
Dig för, d« Du sä wäl hafwer bewarat otz
i denna natt frän aU
hafwer gifwit otz ro och hwila tilwärkropps
wederqweckeise, at wi nu ater med sristt
mod och sund kropp kunne ga til wärt ar«
bete och garning. Wälsignadt ware Ditt
Namn, som hafwer bewist otz sä stor barm«
hertiZhet i denna natt; det stod icke iwar
makl, at afwända wara sienders bade syn-
liga och ösynliga anstag, och hindra alla
stadliga lilfiilien, utan Du a'r det, fromme
Fader, som hafwer wakat öfwer otz, bä wi
sofwe, bewarat otz ifräU alt ondt, detta ör-
kcknne wi af hjertat, och derföre tacke wi
Diq i denna morgonstund. Herre! Din
Nad ar hwar morgon ny öfwer otz, förnya
jämwäinu i denna msrgon Din Näd öfwer
otz, dä wi begynne en ny Gör
otz, O Gud! witlige och frimodige til wärt
arbete, hzelp otz at bckra denna wekas bör«
da med et täligt och Gudeligt sinne. Lar otz
at bejmna, at msnniffan är stapad til arbe»
te, fäsom fogewi tilat fiyga, och at lättja
är satans werkstad,sa atwi derföre aldrig siä
otz til fafanga och försummelse eller undra,

ge
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ge oh lossigt arbete, utan komme i hog, at ti'
dcn är dyrbar, och at du wil fordra räken-
stap för tiden, huru wi den samme hafwa
anwandt. Dock, aldenstund männifforna,
utan Dm wälsignelse, arbeta fäfängt, om
de an bittida upsta, och sent til hwila ga,
sä bedje wi ödmjukligen, Du wiUe sa wäl-
signa hwar och en af otz i sin kallelses arbe,
te, atwigöre troligen och medflit, hwad
otz börat göra, icke för männistors, utan
för Dina ögon, och at wi tillika säledes söke
wart brsd och war naring, at wi förft och
förnckmligast söke efter Guds Rike och des
rättfärdigh^t; Mi Din hand befalle wi i
dag och hwar dag wär kropp och släl, wärt
görande och lätande, wära tankar och alt
företagande, wart gods och egendom och alt
hwad wi hafwe af Din hand; tag det nu
altsamman under Ditt Nadiga bestydd. O
Fader! war i dag, och blis ftamdeles en
Fader för otz alla, för mig och de minä. O
Skapare! O Frslsare! O Tröstare! förlä-
na otz Din näd tilat i dag fullkomna Din
wilje-, at wi begynne och fullände all ting
i Ditt Namn, och hwad som icke kan ffe i
Ditt Namn, det lät aldrig komma ost i sin«
net, mindre af otz utöfwas i sjelfwa werket;
utan at wi säledes i dag inrätte war gsr>
umg, at Du O Gnd derigenom kan aras,
och alla de, som wi vlagc uägon Händel och

um-
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umgänge mcd, kunna dcraf taga et godt
erempel, men deremotalt det,.hwarigenom
Din ära i nagor matta kan krcknkas, eller
nastan förargas, det beware Duosi ifran
i al! näd; och om nagot sadant af os; stul,
le ste, sä gis ost näd tilat dct straxt ckkan-
na, angra, asbedja, och derifran
ost afhälla, Om war fot stulle rata at stap-
la och nagon af os; i dag stuile komma pä
en orätt wäg, dä upsök os; igen, Herre!öpna wara ögon, för otz ater pa den rätte
wagen, och lckt din Ande stadse leda 08 pH
den ewige wagen. Och nu Herre! wart
hjerta l)aller Dig Ditt Ord före, da Du
sagt: Söker mitt,<msikle: och de, som
ka Vig bittida, stola finna Dig; su söke
wi nu i denna morgonstund Ditt ansikte;
Ack! fördölg nu icke Ditt ansikte för Dine
tjenare; ntan fördölg Ditt ansikte för wara
synder, och lät dem alia wara med lesu
blod afplanade; bewara ol? ock nädeligen i-
frän, at wi icke i dag med upsatcliqa och
witterliga synder ftrtörne Dig'; hindra och
dampa hos os; all syndig lusta. och ftia otz
iftä onda salffap: frals os; ifran onda män-
nijfor, och bewara ifran förargeliqt folk.
Stä ost oci) alla dem bi, som haftua i jmnet,
ot göra nägot .qodt, och hindra alla deras
ansic.g, som tanka at göra ondt. Gor wäl
emot alla dem, som hafwil nagon godhet

tör
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fsr ost, och luena wa'l med otz. Tillat icke
wara fiender at fa deras wilje ftam of; til
ssada, och bewara W ifra at tränga til dem.
Gud beware landets frome Faber, Din
smordci, wär Konung, och walngne alt
Hans företagande, til Din ara och landets
bDa! bewara hela Konilygens hus, och re«
gera Slelf all Christlig Ofwechct. Herrebewara Din Christliga Kyrka,'fsrmera dessanna lemmar, och lMvidga des>gra!lfor.
Lat ren lära Altid blifwa i den, och helig lef-
nad des prydnad. Gnd gifwe ost frid uwm
wara landa maren, och afwande frän wart
kära fadernesland lands plägor, och i«
frä!i denne stad och ort all olycka och wal«
förtjent straff. Ve i näder til a-?a bedröft
wade, och lat ingen sakna Din h-elp, sont
hoppas pä-Dig. Nu wsr Gud! Wckan
ar beqynd, stal detta wara för nagon afost
den sista wekan/ sa tag otz dock ickebortu-
ti wara synder, utan lcit otz finnas beredde,
och nar timen komrner, gif oss en stilla och
saltg död. Skole wi ock alia fuilanda den»
na weka, och Du hafwer vsi flere dagar för-
behallne, sä gif otz näd tilat öfwerlefwa
dem sasom sanne Christne, säsom de, hwil»
kas borgerffap ckr i himmelen, .tädan wi ock
wänte Frälsaren, Herren lesum, uti hwil«
kens Namn wi hafwe detta bedit, och uti
hwilkens Namn wi nu ga til wär gärning.
Amen i lesu Namit- (Fnder
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Faber wär! som <ist i himlon, Helgat
de Ditt Namn; TUtzomme Dirr Rlke!
War Fader och war Herre! war Gud och
war Konung! Du hafwer igenom Din
Sons död frilst 08 iftän satans rike och
mörksens makt: Du hafwer genom Ditt
Ord kallat otz til nadens«och aransmke:
Du hafwer uti nya födelsens bad försatt otz
i Din alffelige Sons rike: styrk nn och be-
fästa sjelf Ditt rike i wärt hjerta! Nprätta
Din thron i war W, at lesus mä bo ge,
nom tron uti wart hiettä, och Din Ande
regera och styra; drifwa och föra aljck wara
hjertantz tankar och rörelser. Tillät aldrig,
at satans rike ock herrawälde ater ssuile fa
öfwerhanden i wart hzerta, eller näaon död»
lig synd hisrffa i wär dödliga lekamen. Wi
marke altför grant, at satan, werlden och
köttet, änffönt Du hafwer underkufwat
dem, likwäl städse strida emot Anoen, och
söka at fa wälde öfwer 06, at bliswa dem
underdänige! Men, ack Gud! träd satan
snarliga under wara fötter i wärt hjerta! Ut-
rödja de qwarlefwor af Hans rike, som up-
häfwa sig uti Isi emot Dttt rike! Lät honom
inqen makt fa i de sjcklar, som Du hafwer
förlöst! Drag osi ut/ sasoM ifran Hans tral«
doms-stafwerie, fa ock ifran Hans anlopp
och anfatl, at wi allena mage ärkänna Dig
för Herre! Din Lag ware ssnfwen i wära

hjer-
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hjertan, at wi ingen annan wilje hafwe, in»
ga andra tankar ssnltycke, <sn dem Din An°
de werkar, at wi aldrig läte osi lacka af werl-
dens riken och deras häriighet tilat göra
frestaren nagot knafall! M otz ock ärfara
och finna Ditt rike i wara hjertan, som be<
star i rältfärdighet, ftid och frogd i den Hel»ge Aude. Lst ock Ditt Rike här pä jorden
utwidgas, Din ChriNeliga ko>ka beftäm,
jas! UppehältDin kyrka, och n-rswara hen-ne, at helfwetes pol/ar ej kunna wara hemne öfwermclktiqe. Andteligen nar wi naf,
we warit troende lemmar i Ditt Nädes Ri<
ke, omkrinq otz, och Ditt Rike hafwer wa-
rit inwclrtes uti otz, sa lät ost omsider kom«
ma til srans rike ofwantil. Emedlertid ffeDin wilje, säsom i himmelen sa ock pä jor»
dm! wartdagliga dröd :c. tii Amen.

AftowVön om Mändagsn.
5)! Alsmäktige Gud! Barmhcrtige Fa«der.' hmu nädiq är du dock mot otz ar.<
ma männiffor! Huru Zodtär det at hoppas
pa Dig! och hmn salig är den männistä,
hwars Gud och Bej?armare du är! Du haftwer <a nadellgen i denne dag belkärmat, be«
warat och wälsignat otz, da wi intet annat

. are, an eländige syndare, owsrdiae til altgodt, och hafwe förtjent alt ondt, straff ochwrede; men Du ftomme Gud! hafwer icke
hand.
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handlat med oh efter wara synder, derfsre
tacke wi Dig of alt hjerta) för Mden näd
och karlek, som Dn ost i denne framlediie
dag, ti! szai och lif, haswer, och för
alt det onda, <Du ftan otz afwändt Hafwer,
so'.n annars hade kunnat ffada själ och

Du hafwer stadt o§ sa troligen bi i
wärt arbctc och garning, hwar och en efter
stt stand och kallelle. O! at allenast det,
som hwar och en af 06 i dag hafwer gjordt, '
uU wara wal gjordt för Dm Anjikle. O! '-,
at ju nagot derafmätte behaga Dig, och at"
det, som icke behagar Dig, ms nu för lesu.
stui straxt wara förlätet, förgätet och utplä-
uat. Pamin otz annn, förr an wi lägge otz
til hwila, igenom Din tuktans Ande, om,
alt det, hwarigenom wi i dag hafwe afwi-
kit ifran Dig och Ditt sinne, ps det wi an- ,
nu, förr än ssmnen öfwerfaLer M mage i
nalka otz til Dig med et botfaroigt och föi-'
kroZadt hjerta, hwiiket a'r det endaste offer, <

som Dig af otz kan behaga. Nu är ock den-
na dagsbördau öfwerwunnen igenom Din ,
Näd, och saledes blifwer altid det ena steget
efter det cmdra af denna uselheten til ryggcr,
lagt, och wi komme altid et steg närmare .

tilden oandeliga ewigheten. O Gud!
of; at betänka detta, al saledes bruka tiden,
saledes göra wära steg i detta mödosammc,
lifwet, at de omsidcr kunna i en glad^

och
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och lycksalig ewighet. WitacseDig nu.för
alt det wi i denne dag hafwe haft af Dm
,hand til stäl och kropp, Herre wi äre ringe,
ja altför ringe til all den barmhertighet.
Du oli bewisat hafwer. Din godhet är fH

och Dina wälgckrningar sä
lige, at wi icke nogsamt kunne Dig sä lof-wa och tac-ka, som wi ckre styldige, och
na dock wille; dock wele wi prisa Dig med
wara lckppar och hjertan sä mocket, som Du
sjelf gifwer otz näd til, bade för ksnda ochMnda wälgarningar,til dest wi komme dlt,

wi lkole lära kaniia dem alla, ochda fullkomligen tackg Dig. Nu bedje wi
Dig ödinjukliqen, bewara oh jämwäl i den,
na natt; blifnckrosi, Herre lesu, ty det li,
der at aftonen. Du Israels wattare, somicke sofwer eller blundar, nu sielf öf--06. Salt Dme helige wäktare omkringwarsäng, ochgifDinaänglar befatlning,
at lagrasig omkring wärt lager och hus. Lckt«cre hwarkenbedröfwelstns eller otrotts mör-ker, eller nZgot ondt af mörksens makt,' ellerlfran msrksens förste öfwerfaMhst i denna'.nattens msrker. Ty inaei; ckr, som kan be<wara ost, utan Du. ' Wederqweck oy, närM wake, bessckrma oh, na'r wi sofwe, läthwila i Din fred bade inwcfrtes och ut«lwartes. Tag oj; nu til hwila, kare Abba.'jty wt mnchute otz i Dina armar, och tage
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war tllflygt under Dina winqars ssugae,
wcd full förtröstan pä Din näd. Lär ö»; aträttcligen förstä, at wi ulan Dig ocb Dinnäd aldrig nogon tid kunne wara trygge ochutan fara, men at Du ocksä ckr mättig nog
och nodig nog tilat gora otz trygge. Nu sawil bade jag och hwar och en af otz anbefal'-la och öfwerlemna Dig war W och kropp,
wära siunen och tankar, wärt hus och alt
hwad deruti 6r, uptag otz nu a nyo iDmFaderliga försorg och ward, emot alla warasynliga och osynliga siender. .Opna sedän
ater, eftcr en god hwlla och rolig natt, wä«ra ögon med glcldje, och upfyll Du wär
nmnmed Ditt lof och pris för deuna nat<
tens wärd, och gör otz dä muntretil war
kallelje och ämbete, brinnande i Din san-
na fruktan och dyrkan, frimodige tii at bä-
ra dagenstunga och Heta, fulle astro ochkmlek. Bewara i denna natt Konungen ochKonunqel?s hela hus frän aU sorq och far-
lighet! Bestärma all Christlig
Bewara denne ftad! Walssgna hela landet!
Lät jamwäl war jlagt ock alla wära wcwnerwara Dig troligen anbefalte! Förbarma
Dig öfwer alla männiffor i werlden. För«latoch omwändalla wära siender. Uppehall
Dina sauna barnien stadig tro, la't dem i
denna aftonstund ujuta wär ödmjuka för-
bön til goda, och llit. otz hafwa samfund i

deras
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deras böner; gif, at wi härefter alla dagar,
Du later otz lefwa, mage lefwa Dig til ära,
til detz war lefnads-afton kommer, och wi
ffolc nedlckgga otz i grafwen til hwila, dä Du
om sider Wille äter upwäcka oh tilDina barns
rstte hwilodag och ewiga glädie, hwarest
wär sol aldrig mera »fal nederga, wi aidrig
mera blifwa trötte uran ouohörligen lofwa
och prisa Dig. Amen i lesu Namu, Amen.

Davids Z2'.dre «ller 2:dre Bot.psalm.
ä!l ar den hwilken öfwerträdelsen forlaten är,
dem sxnden öfwerjlyld är. Säll är den män-

nistä, fc>m Herren icke tilräknar misigärning, i
hwilkens ande ingen falsthct är Ly da jag wil«
le fortigat, försmäktade mine ben, gxnom min
dagliga grat. Ly Din hand wae dag och nattswar pa mig: sä at mii» wätssa borttorkades,sasom det 'om sommare» torrt warder; Sela.
Derföre bekanner jag Dig min fynd, och ssrsty-
ler intet min misigarninz; jag sade: jag roil de-
känna för Herren min öfwerträdelse; da förlat Du
mig min synds mipgärning: Sela. För detta skslaallc Helige bedjaDig i rättan tib: derfore nar stsrawattufloder komma, ffola de intet racka intil dem.
Du är »nit bestarm, bowara mig dock for angest;
at jag förlosiad mä gansta gladligcr-flogdas: "Se-
la. Jag wil underwisa dig, ock)'lara dig iVagenden du wandra stal: jag stal leda dig,ned ,:>i-
na ägon. warer icke sasom hästar och mular, som
»ntet sörstZnd hafwa, hrvilka man maste lägga
bet och betsel i mulmen, oin de icke til Dig wil-ja. ogudar'«ige haftver mänga plagor; men
den som hoppas uppa Herren, honom stal barm«

B 2 her-
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hertighet omfatta. Frögder eder af Herren och
waroc glade i rättfardisse, sch berömer eder al<
le i svome. Stutes med wälsignelsen.

Morgon, Böu oin Tisdassen.
s°)! Du wise och frome Gud, huru kanbar

är Din wishet, och huru stor ar Diu
omwardnad sm männistors barn, at Dusa wisiigen hafwer inrättat den omwäxling
med natt och dag, och förordnat dagen til
arbete, och natttn til ro och hwila, tilat
hämta nya krafter til en ny daas arbete; wi
hafwe wl genom Din nad haft war hwila,
och ffole nu efter Din Förjyn äter gä til
wsrt arbete; wi lage i mörkret, men Du
Herre! hafwer warit wsrt ljus; wi wiste
icke af otz sjelfwe, men Du, Hene! wakade
öfwer os;; tusende olyckor kunde öfwerfallit
ost, men Du Israeis wäktare, afwsnde det:
derföre lofwe och tacke wi Dig nu af hjer«
tcms grund i denNa moraonstund. O! at
wi sa kunde tacka Dig, som wi borde. O!
at icke aUenast wara munnar mage tacka
Dig, utau hjerta och siäl upstämma til Din
pris, ock alla wara gärningar och hela war
iemad wara en wercklig och bestckndig tack»
Ajelle, mot en sa nadig Gud, sahuldFa-
der, sa trolast Herre och Försörjare. Nu,
nytten är framfaren och dagen ör kommen,
ftieip o§ nu at i dag bortkasta mörksens gär-

ngciroch iklädaotzljusens wahen,och wgn»
.l arliga Mm ljnsens ham, icke i Meri

och
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och dryckenffap, icke i kamrar och okosshet,
icke i klf och mt, utan ikläda otz Herren le-
suin Christum, och fordra köttet, dock icke
til kcktja. Herie! Du hafwer redan uplyst
dagen, uplys nu ock wart hjerta med Din
lcfwande kunssap, at känna detta, at wi
utan Dm nad icke hafwe lefwat tildenne
dag, ochutan Din hjelp icke kunne fuUän-
da deime dag otz til goda, eUer göra uagot,
som anlingen kan Dig tacknsmliqt,
eller os; til nägon sann nytta, ty Dig fsr«
utan kunne wiintet göra; derföre kaste wi
osi nu ned för Dina fötter/ och bedje Dig
ödmmkligen, at Du i denna dag wi!!e wi->sa ost den wi stole ga ps; led ost i Dist
sanning, fötter pa ftidsens wa'g,
at wandra pä Dina Budords wägar, och
aldrig med wett och wilze aswika nägotsteg
derifran. O Gud! bewara otz i dag ifrän
at bega nagon upsatlig synd, eller företag»
0V nägot, som kan wara Dig emot, och om
wi af swaghet ffulle siinta stapla, sH
hjelp otz at jtraxt Mrka det, och icke fort<fara deruti, utan tag o 5 straxt wid handm,
och rätta otz sjelf up igen. War t?u, o Gvd!
i denne dag och oltid war ncwige Gud! up«
pehalt otz med Din högra hano, led otz eft
ter Ditt räk, bewara ost säsom ögnasienen
iögat, ftrdölj ojz under Dina wingars
stugge, upfyll ch bittida med Din näd; lät

Bz ost
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on mcd fiit och saktmodighet gora den g<lr«
ning, som wör kMelse och ämbete af os; kra'f«wer, st at wi platt intet göra, som kan för»orsaka öst sar och agq i wart samwete; Man
at wi midt under wzrt arbete, ehuru mödo«
samt det sn kan wara, msge Kafwa et qladt
och hlerta qenom patankandetafDin
nad, at Du hielver on,,sa at wi icke leds'
ne wid«wrt arbete, och blifwe otslige ochförsagde. Och om denne dagen ffuile wisa
oi; na m tilalle tilat gsm nägot godt, an-
tingen til Din ära, eller nsstans nytta, el«
ler war egen sM npbyggelse, sä gis osi nZd
och sinne ti!, al icke försumma dct, utan at
k)va twen och bruka för all ting,
o Gud.' efter Dn wet, at arfsynden ännu
bor uti otz, deu gamle adam,som stadse rö-
rer sig, och sa ofta wil komma otz pä faU,
O! sä bielp oh för lesu fful, at med Din
Ande öfwerwinlia denne fiende, dämpa och
underkufwa den, korsfästa wärt kött, samt
meddetz lustar och begärelser,at wi dag ifran
dag mage blifwa fastare i det upsät, at blif-
wa standakiige i Din ftuktan, hjcrtat stärkt
igenom Din näd, och tron blifwa den seger,
lnvarmed wi öfwcrwinne werlden/ bade den
werlden som ar inom otz, och den werldensom ar utom otz; bcwara wara ögon i dag
fran a!l ond lrista, war tmiga fran swek och
bitteryet, wära händer fran oratt, wara

fötter
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fötter frän syndares wa'g och bespattares
sate! lar otz at gira godt, medan wi kunne,
och at mena alla wal, wälsigna alla demsom mena otz wäl, hindra dem som mena
oh illa, dock lät dem intet wärre
ras, an at de maga se fig mätte ps, at Du
hjelper ost, och i staliet för at misulnna otz
Din godhet, helre förtryta oeras ondsta
och omwända sig. Herre! Du hela jordens
inbyggares tillit, besök jordenmedDinwäl«
signelse; mstta re hungrige med god ting;
xif de fattiga bröd ; uplät Dill milda hand
för alja torftige; wälsigna detta land; be<
wara denne stad och ort. Gör wä! emot
war kckre Hpnung, och hela Konungens
hus; lät detwara Konungcns lust, at be-
frclmja Din ara och förswara Ditt rike, och
lät det wara Din lust, at görahouom lyck-
salig och Hans regering wWgnad. Din kyr«
ka i detta land, wiile Du, o Gud! bewam
wid den sanna Laran och de helige Sakra«
menternas rätta bruk. Mde fjälar, som
öro sanna lemmar i Din kyrka, bsde förö-
kas til antalet, och hwar s:ckl dagligen
byggas och forbckttras. Nn, o Gud! wi
öfwcrantwarde os nu a nyo Nl Dig ochDin nad, hjelp otz, at hwad wi nu lefwe,
wi mage lefwa det i Din Sons tro, som oFal!?at hafwcr och gifwit Sig sjelf ut för 08,
at ma bo genom tron i wara hjertan,

B 4 och
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och at Han sjelf werkari otz ratta trons frua/
ter, saat tro icke nägon död
tro, elter lös inbilning, utan en lefwande
tro, som werkar genom kckrlekcn, at wi ma«
§c- bliftva ju längre desto mera rotade i kar,
leken och igenom Din kärlek blifwa öfwer<
Mdande i iMans kärlek. H,ör war bön
för lesu n?ds och kckleks fful. Amen.

Faderwärsomast ihimlom; helaadtwar-
de Titt Ramn; tilkomme Ditt »ike- ske
Din U?Nje, jäsom t himmeten, jä pa
;ordcn; himmeiens och jordcnsHerre! Ang?
lama i hinlmcten göra altid Din wUie med
tust och qlädje; Ol hjelp os, som at
blifwa Anglalike i Mrtighet i Mnnelen, at
wi ock msge begynna like i
tydna här pa iordcn. Ia icke allena Äng<
tarne och Helgonen i himmeten, utan ock
alla ting pa himmeten göra Din wilje, stjer-
nor och alt himmelens här strratta det Du
hafwer förorcmat dem til, och löpa deras
lopp med gl id«e. O! «t det zamma mätte
«Itid ike här pa jorden, sasom i hinnmlen,sa waryer jordeil sicif en himmel; ja än ock
Lreaturcn pä jordezz göra Din witie; O '

mätte den ft wisu «ke af mennistorna, de
fsrnuftiqa krcaturcn, men cjammer,o ffam,
at inicc af alt det, fom ar ffapat, sträfwav
emot Din wilje, undantagande mannistor<
na och djeflarua. Men hjelp, o Gud! at

dtt
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betaldrig sser af oft/alminstone med war
wilie eller af upsät. Hcrre! det ar Din
at wi wete Din wilje, gif, at wi alt mer
och mer niaOe lam bade at wcta de», och
at ärfara, hnru god, hnru bchaglig, och
hurn fnllkomlig Tin wiijeckr, och at wi al-
drig mäge bliswa like dcn tjencnen, fom wet
sin Herres wilje, och gor Wärt
döda först i osi war egen wilje, ty den
hela förderf, och sedän at wi albrig
mastre Din-wilje, elier tycka atdenejäe
rätt, aldrig knorre emot Din wilie, eller
tycka at den icke är god. Det är Din wil-
je, at snndare ffola omwända sig och lefwa;
o Gud! ste denneDin <ä nadi?!ze wtlie,
de nos oh och andra- Det ar Din wille, at
wi ffole tro va Guds ensödde Gons Namn:
ö Gud! ste denne Din salige wilie! 9 tfuK
tron, styrk ohi rron, föröka t ost tro!?, dtslp»
war otro uppclM of; j rron li! war sista ckn-
dalyft. Der ar Din wiljc wsr drlaclk
Gud! ste denne Din sii kai lige wilie, al wt
dagliqen m-ge relM oZ fran>.ll öch°Andens besmiltelse/ och fmlborda heiMeir
ocd ftrmäga, inst och kraft. Det-6r Diw
wilje, ot mänmssyr ffola
o Gnd! ffe denne Dm fa wilie :acs
for dcnneDm sa käMe Wille l'r oss ickLtzeilwe hindra denue Din ft tMlige w?M^B l Mm
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utan ssaffa med fruktan och bäfwan at wi
mage salige warda; sä sterH Gud! Din
wilje, sa ffer ock war wilje. Ar det ock Din
wilje, at wi ssole lida sorg, motgang, werl-
dens försmädelse eller annan nöd; o Gud!
ffe ock denne Din Faderlige wilje, icke som
wi wilze, utan som Du wil; wi wete, at
Du är god, Din wilje är god, Du kan icke
wilja nagot, utan det som ar godt, salat
dä konnna alt hwad Du wil, det är oh nyt<
tigare, an hwad wi wilje, men ost ar tola»
mod af nöden, at wl kunne göra Din wil"
je. O Gud! gif oj? det, och at besinna, at
det ar G godt, at Du sdmjukar otz, at Du
tuktar otz i näd, pF detwi mage arfwa salig»
heten. Ar det ock Din wilje, at nägon af
OZ3 i dag ssal dö, ffe Din wilje* allenast gif
osinaden, at wi mage sinnas beredde och
dö saligen. Herre! har äre wi, gör med otz
alt sasom Dig godt synes. Wart dagliga
bröd gif otz i dag, sch förlät :c>

Alton-Bon om Tisdagen.
Cssädige Gud och Fader! nu haswe wi a«

ter til ryc,qa K.gt och til ända bragt en
wandnngs och eländes dagar. Wi

öre äter kmnne et steg närmare til
och til ewigheten. O gifwe vet Gud, at
wi sä wistt ock mätte wara komue et steg
närmare til himmclen/ at wi mage lu haf-

wa
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wa anwändt denne dag, och den nad, Du
oj; i denne dag bewisat och nlbudit hafwer,
a/ wi rcitteligen och efter Ditt sinne, msge
blifwa meni ssikliqe och mera beqwämlige til
helgonens arfwedel i ljuset. Wi tacke Dig
aldraförst, o Gud! i denna aftonsiund, föralt godt, och för alla Dina walgckrningar,som Du jämwäl i denne dag otz bäde til sjal
och kropp bewist hafwer; anstönt wi äre icke
den minsta nadesmula sä hafwerDu dock bewist otz mycken näd och storawälgarningar. Du hafwer lätit ost lefwa,
Du hafwer gifwit oh halsa, frid och bröd:Du hafwer afwsndt ifrän otz alt ondt: Du
hafwer dcftiat os ifran manga farliaheter,som wi icke sielfwe wete, at wi hafwe wa-
rit uti, men likwal icke kunne twissi on,,
efter wi wete, at det är all djefwnZens lnstoch atrs, diktan och trccktan, at oöra otz st a»
da. Ia wi are fnli wiste derupoa, at Du
annu i dag har welat bewi a ost längt fierewslgärningar < andclig matta, om wi ickesielfwe med war oaktsamhetliga sinne hade hilwrat Dig derifran. Be«synnerlicen tacke wi Dig för dm nad, aiDu haftvcr gi,wit Son til cn Fral-sare och Medlare, Hans Blod ti! en strso,
mng och rcning, Hans Ord til Mlderwis-
ning och tröst, Hans Ande til ledlagore ochtalman. O Gud.' om wi intet annat godt

B 6 hadz
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Afron-Bott
hade afTin hand, sä wore dock detze fi)ra
wälgarningar sä ftora, atwi aldrig i ewig'
het kunde tilfyllest tacka Dlg derforel O!
tät oy aldrig sakna Dm Son, aldrig mitz-
bruka Hans Blod, aldrig förakta HansOrd, aldrig bedröftva och bortjaga Hans
Ande, sä gör Du med H i alt annat, säsonrDig godt synes, och som Dm FaderligH
kärlek ochGudomliga wishet finner det wa«
ra oh bast tjenligt. Nu, sedän wi saledes,,
fasi ofuMonmgcn hafwe arhindrat osi Di?
na wälg-Irnmgar, som sämwal i denne dag!
hafwa warit uya öiwer otz, sä Paminne wr
H ock wara synder, so;n wi, ty warr! jam-
wal dcnne dag icke hafwe warit frie före 5
m?n förr an wi tcre lngga on nlhwila, ef-'
ter wi ei kunne weta,. huru nara den siste
tiiueil kan w'«ra 03, wi Dig
Zen, at Du ft r lesu bittra Döds och Blo-
diga Lidglides ffui wiiie förlöta 06 alia wa«
ra synder, och we lota denfria ochkallan emot aU synd och orenhet, i dennaaf-
tonstund.wara tilssuten och igcnlyckt för ost,,
manat alla w ira i delme dc-q ock tu denne
dag be.galigna syilder, mage i Ic'u blod wa-
ra aftwagnc, i Hans död begraine. rHanO
Särft>rdolde,och to>i«l
at annngen utssawma o' : s.">a iiftyed
Md,'ma of; pa den lttcrste dagen. DerpH-
NÄIM wi. o,K da l Aczu ti! hwlla^
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bäde til kroppens hw-la i war sang, och fjck,
lens hwila i Dm Nao. IDiu hand befal-
le wi nu kropp och ftäl, och alt det Du
hafwer gifwit otz. Skal dctta wara war
sta natt, fä war otz nadig för leln stul, och
tag wara fjälur i Din hand til Din hsrlig»
het. Men stullc detbehaga Dig/ at förme»
ra wara dagar, sa sörbattra ock wara HKr-
tan, och gif 08 näd lilat hwar dag blifwa
Dig mer life, mer döde werlden 061 fafang'
ttgbeten, mer bcgifne tilat t-ena och behaga
Dig, och eftcrfölzare, och trä»
da i Icsu fotlpar. som har lenviat otz sig och
sit leswerne til ct exempcl.
wa nögon dag utan at lalcka pa war siste
dag, öch komma i?og den sisie rakenstapen.,
och otz derti! ffikligen bereda, at wi kunna
fä delider. AlwdeM/som otz nihöra, inncsiutc wi ock i denna bön;
o Gud! lat dem wara innejlume i Dm Fa-
derliga ward och bcstydd. Afwänd fran Ko»
nungel! och Konungens hus all fara och be»-
drsfwelse, fran deilsie stad och ort ali olyeca,
ffadlig elddraiid och imiltosammamar, frän detta land alia landsplagor ocl>
sUa fiender. LätDin kyrka städse blömstraK
ibland ost, fti för jalst lHrdom, ali wilfarel?se och förföl'else. Gif alla oomwgnde ud och
näd tilat bättra sig; tröfta alla bcdrofwa-
N/ fordarma Dig ofwer Ma nödlidande^
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wcderqweck de sjuke, styrckdedöende; fött
mera Dina troeilde barns antal, förminska
bäde de ogudaktigas antal och all ogudaktig-
het; lat otz da sofwa i Din Nad, upwakna
i Din näd; ock sa snart Du i morqon haf,
wer öpnat wara ögon, sa öpna wara muin
nar och hjertan tilat priia Dig, och sedängä fram i Din kraft och i Din lydna til war
stands och ämbetes glirning, til des wsr left
n«ds afton, den ewige dageN/ framlyser, dä
ingen omwäj'ling mera ffal wara pa dag
eller «lait, !'u's ellermörker, utan ewig glä-
djs i de lustiga boningar pH Din högra
hand, Amen.

Dawid« ZB:de eller Z:dje Aot-pjalm.

straffa mig icke i Din wrede, och näpg
mig icke i Din grymhet. Ty Din ltott äro

fastnade i mig; och Din hand trxcker mig. Det
«r intet helbregda pa min kropp för Ditt hot stul,
och ingcn frid i minä ben för minä sxnder stul.
Ly minä synder ga np öfwermit hufwud; sasom
en tung börda aro de mig för sroara rvordna. Mi-
nä sar lukta och rotna för nnn galenstap stul. Jag
gär krokig och mycket luta; hela dage» gar jag
sorgse. minä landcr borttorkas med allo; och
intet helbregda ar pä min kropp. Jag är altför
mycket forb'rotzad och sönderssagen: jag ryter för
mit hjertas oro stul. Herre, för Dig ar alt mit
begar; och Tnin suckan är Dig intet sördold. tt?it
hjerta bafwar; min krast haftvcr mig förlätit; och
m.na ögons ljus ar icke nar mig. Mine wanner
«ch fränder st» gent emot mig, och se min pla-
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g<i, och mine naste trada fast sierran. Och deso,n efter min M sta, de gildra för mig; och de
som mig ondt rvilja, radsla huru de ftada gsr«
»nage; och ga om med all list. Men jag masie
»vara sasom en döfwer, cck) höra intet; och sasom
eu dumme, den sin mun intet nplater. Och ma»
ste wara sasom en den der intet hörer; och den
der inga genstvar i sin mun haftvcr. lNen jag bi-
dar, Hcrre, efter Dig, Du Herre min Gud.'
der mig hörandcg, jag tinker at de ju icke slo«la glädjaOöswer mig: Om min fot siaplade, stul-
le de högliga berömma sig,öfu?er mig. Ty jag ac
gjord tilat lida; 06) min wark är «ltid for nug.

j«g 3jör min mistgarning kunnig; och sörjer
för min synd. Men mine ficnder lefrva, och aro
maktige: de mig utan skuld hata aro store. Och
de mig ondt gora för godt. sätta sig emot mig;
derföre at jag far efter det godt ar. Färlat mig
icke, Herre min Gud, war icl?e langt ifra mig.
Skpnda Dig tilat göra mig bisiänd, Herre min
hjelp. Slutes mcd wäisignclstn.

Morgon - Bon om Onsdagen.
Ditt Ausikte, Helige och NädiZe Gud!

?) nedkaste wi otz i denna morgonsiuiw,at
bade tacka Din onndeliga godhet för Din
omwärdnad öfwer otz i denna framlednc,
natt, at Du hafwer huivit og utafnattensmörker, och lätit otz meo gladje och sundhetstäda denne dagens ijuö, sä ock at tilbediaDtg och akalla Dm Namn om hjelo och bi«siänd tildenne nu iugänZne dag, och den
L>srmng, wi l dag halwe at förrijtta; gifos

na«
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nöden tilat rattcliqen kimna tilbcbsa Dihi Ande', ochsannmgen; gis otz nadens och
twnens Ande, at tunna rättcligen bedja afhjertat, och cfter Din wille. OHerre! lät
hwar och en af os; siima i sit hjerta en inner«
lig lust och drift til bönen, en Kfwande tro
och tilforsikt i böncn, en hjertlig tröst och
krast af bönen.' Hcrre lwi knnne uitetsom wi borde, men lätDinAnde Wpa war
siröplighet, ock sieif ropa i wara hjertan et
Abba Fader! Du hörer bön, derföre
mer alt kätt ti! Dig. Du hafwer icke al!e<
nast tiUatit oi;, at wi töre bedza, hwilket ocl
ar en stor nad, ty hmu ffuNe annars wi-
arme syndare.som äre allenast stoftoch affa,
gräs och l)ö,waga osi wid at nalkas tilDig,som ar en förtärande eld? utan Du hafwer
jämwäl betalt otzatbedzaialt
de; Du hafwer försakrat os; om, at Du an«
taqer wara boner säsom et offer, sasom en
Gudstjenst, sasom msra; ja Du hafwer
förwiftat ost om en näoig bönhär-Ife. Hum
stuAewida wara sZ oöarmhettige emot oss
sielfwe; ai försmnma wärt cgetbMa, oO
ftrspilw dct goda, som war bön, när de;r
ster i-lesu Namn och ar grundadpa lesw
förbön,. kan tilffynd» o'Vi Wi bedje da r
lesu oci? wr Icsu stul aidraförst,at
B^lwlUeförlcta oS c.ila wsra synder och
hrister, (om wl til deune dag hafwe begadt
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emot Dig„ med tankar, ord och g/rningar,
wetterlige och owetterlige; dernast at Du
med Din Helige Ande wille i dag och hwar
dag styra och vegera alla wara ansiag och
företaganden säledes, at wi intet göre eller
taae utan det, som kan bcsta med
Du, Näd. Rena hjerta ftän alt det,
som hintzrar Din gärning i ost, eller för-
qwäfjer del goda, som Din Näd har begynt
bos oi?! Beroara oh isrän skrymteri och en
falff Gudsfruttan, lika sä wäl som iftan
grofwa synder och ogudaktighet,medan det
ena görwär sjsl lika sa osticklig lilDinNZd,
som det andra, och bckgge delarne aro en styg«-
yelft för Tina heliga och rena ögon. Bewa«
ra ost iftän strymteri/ at tjena Dig icke för
msnnissors ögon och för at
tige för werlden. Gir otz heldre til arma
bötfardiga syndare, som blygas öswer M-
ra synder, och medPnblicanen sta längt bor«
ta och sucka: Gud mUunda Dig öswcr mig
syndare, ön at wi ffulie wora falssa helgon-
och upblsstePhaliseer; lät aldng finnas nä«
got blott Gudattighetens 3en hos os, u,
tan at ffenet ma komma inwärtesifräN/ och
framstrala af trons ims i hiertat/ at det ljus
ms lysa jämwal lttwörtes i wärt lefwerue,
at mannifforna kunna se sei goda Dn haft
wer wcrkat i osi, och icke os; utan wZr
Fader i himmelen/ och kanna at det är Ditt

wcrk
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werk och icke wart eget. O Gud.' ow na<
gon dygd ffulle finnas hos G, som icke är
trons ftugt, icke Guds Nädes gärning, icke
e» planta, som Du sielf hafwcr planterat ios;, sä gif näd tilat ärkänna, atstdandygdärblandad med synd,som wi mage bly-gas före inför Ditt Ansikte, ty dwad som är
afkött, det är kött,, och hwad som är af ohsielftve och wär natur det är synd. Horre!Du alla goda gHrningars uphofsman ochbefrckmjare, gör og rsttsligen Gudftuktige
af hzertat. O lesu! Du som sr dct sannaWinträdet, lat oh wara grenar i Dig/ och
igenom Dig och Din Näd bära mnckeu
frugt, och hwar dag mera frugt; ty Dig
fcrutsl? kunne wiplattintet göra,utan synd,
men wi förma alt hwad wi förmä genom
Dig och Din Nad, som gör otz maktige.
Gud gifwe oh nad tilat tro detta af hier-
tat, och ärfara det i dag i sanningen, at wi
ofDin Nads fuGet kunne hämta näd för
näd, och all Gudomlig krast til alla de ting,som fordrss dettil, at lif och GudakligKet
wcuder 06 stcknkt genom Din kunssap, som
otz kallat hafwer til helicchet och dygd. Nu,
Herre! bewcna otz da i dag ifrsu synd och
alt ondt, wHlsigna 06, och gif oh lust och
kraft til alt godt! Bewara Konungen och
Konungens hus! la't Konungen jemwäl
denne dag fa ärfara, huru godt det är at

rege»
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regeras af Dig, och at det är HHrligare at
tjena Dig, cin at regera öfwer hela werlden.
Bcwara Din Christeliga kyrka, at satans
list och argftet ieke mä ssada henne, ai hwar«
ken fiendcrs grymhet, eller hyklares lisiighet
ma förderfwa henne. Gud! sta alla dem disom af hjcrtat wilia omw inda sig til Dig,
lat en fruktan komma öfwer alla dem,' om
annu icke lydige äroDitt Evangelio! för«
barma Dig öfwer alla dem, som ksnna sig

siua synders börda, och gär-
na wilja komma til Dig. Herre! utrack til
demDin hand, och drag dem ti! Dig! ftFls
dem som oro i själa ängest och fr:ste!se! Om,
ka Dig öfwer alla eländige, och lal de cf«
wergifnas suckar och tarar röra Ditt hjer«
ta! Lat ost och de wära äfwen wara Dina,
Dina barn och Dina troende, wära wsn,
rer jämwil wara Dina wanner och alssa
Dig. Wära fiender, lät o Gud! besinna
sig, at de ickemera stola försynda sig emot
Dig. O Glid! war nadiq mot alla männi-
stor, för den store mckllnissoillstarens fful,
den Medlaren emeiianGud och mäluiiffan,
Hans Blod, Hans förtlenst, Hans förbön
la't i dag tjena otz och alla mcklMor til
goda. Amen,

Fader war som äst i himlom, helgadt
warde Ditt Namn; tilkomme Ditt Rike;
ste Din wilje, säsom i himmelen, sä ock pä

lor-
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jorden; warc bröd gif ofi i dacf;
Du wisc Gud och nke försörjare, som up-
pehalleraltdet, som lefwande a'r, Dig sse
tack för hwar och en brödbete, wi hit intil
afDin Faderliga hand uudfängit hafwe;
huru manga sinnas wal b>sttre än A'i, som
langt ifrä hafwa haft sin föda sä rundeligensom wi? Huru manga maste-letaefterdcras
betar sä bekymmersamt, of; hafwer Du in«
tildenne cag icke lätit fela war nödtorft.
Herre! wi äre altför ringatil all Din barm»
hertighet, och wi mätte blyZas, om wi an-
tilige:'. wil>c wara otacksannne for Din För«syn hit mci!, eller otroyne och wankeimodi,
ge om Dil' förforg hgrefter; gif ost dä fram-
deles wärt dagliga bröd, at wi kunne atnM
ta det, Du gifwer otz, med et gladtoch for«
nögdt sinne. Gif otz en Christlia Ofwerhet,
wäisignelse af jorden och af hafwet, frid i
lander,, husfted, och fredliga männijkor at
lefwa tilsamman med, utan hwilken wärt
dagliga bröd blifwer ost altför bittcrt. Gif
o§ i synnerhet et förnöjsanu sinne, at med
tacknamligtzel emottaga det bröd, Du ost be-
ffckrt hafwer, otwi aldrig tänke tilat göra
stcn til bröd,, at förffc.ffa 06 nagot genom
olosiiga medcl, eUer för det timeligas strll
läWa otz en sten pä wart samloete, utan at
wi icke ästunde mera än wär beffarda de!.
Wil Du gifwa 06 autingen fattigdoM eller

rike?

44



«m GlisdaFett. ,

rikedom, sa gif oli jemwal ettäligt sinne til
det ena, och et förstandigt hjerta ti! det an-
dra. lamte det dagliga brödet tilwär krops
nppehällc, gif otz ock szalencs dagliga bröd,
det öswernatmliga, at wi arbele icke allena
pädenmat, som förgas/ nwn förnämligast
pa den mat, som blifwcr til ewinnerligit lif,
den Mcknnissones Son otz gifwa ffal. Ditt
Ord, war fläla spis, war tros föda. Wi
tacke Dig för det bröd Du h> lwcr beredt ost
i Din Helga sasom et beredt
bord, för det bröd som ar nedfrkommet af
himmeten och gifwer werlben lif. Glf otz cn
rcltt hunger efter denna maltwen, at wi nju<
te detta brödet dagligen i hjertat. til des Du
sätter oj; til bords med Abraham, Isac och
Jacob ewinnerliga, tilat cka bröd i Gnds
Rike. Och förlal ost wara stulder, säsom
ock wi:c. til Amen.

Mon-Bön om Onsdaasn.
Fader! sa är Du Hnnu icke worden

trött af at göra wäl emot otz! an«u den-
ne framledne dag hafwe -mi haft sa msnga
prof pa Din oändeliga bnrmhertighet, af
wi dem icke kunna uprakna. Du haftver icke
alienast lagt dem,e dagen til wära dagar,
hwilket ock är en näd, at Du icke hastigt
hckuryckt otz i wara syuder; utan Du haf,
wer ockgifwit ost dsnna dagen til en nadens
tio och salighetens dag/ at wi ffulle anwan-

da
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da den tilDin ara,och war själs förbättring,
och war salighets fömrbetande, at nalka 08
et sieg narmare til himmelen. Om wi icke
anwandt denne dagen dcrlil, sa är det wis*
serligen icke Din stuld, utan wZr egen, som
wi möge blygas öfwer, och ärkanna, ot wi
billigt hade fbrtjent, at Du icke uuna
otz siere dagar; hwad are wi battre an andra
mänlnssor, och hwad hasroe wi förtjerit mer
än andra? meil hum mycktt godt hafwer
Du icke gzordt oH framför sa mängu andra,
som knnna wara battre an wi? Huru mäl>«
ga hafwa i dag mast leta efter bröd och föda?
O§ hafwer Du gifwit det utc-n sorg och be<,
kmnwer! Huru manga hafwa i dag legat i
stor smärta och pina? Ofi hafwer Du för»
unnat halsa och snndhet! Nar andra hafwa
warit uli ock bedröfwelse, da
hafwer Du, "o Gud! af idel nad onnu af-
wändtsädant frän 06; ingen besynnerlig o»
lycka är otz tillwgen, ingen nöo är otz pä»
kommen, intet wMrNent strass hafwer Du
lätit trasia otz:alt detta ärDinMd och tro«
fasthet, ja wi äre altför ringa til all Din
barmhertighetmotoh; ochstlMe wi da gä
til sängs, firän wi akte derpä, och tacke
Mg derföre, sä maste wi bi3igt wänta, at
den nästadagen ssulleberöfwa 06 alt det go«
da, Du hit intil hafwer giort mot otz sa o«
betänksamme, och föra ölwer otz alt dct oi,»

da,
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da, Du hit intil hafwer ffonat off sä otack,
famme före. Men öro de timeliga walgär.
ningar, Du ideilnedag hafwer bewist oh,sa stora och sa harliga? O Gud! huru stort
är da det goda, Du hafwer ämnat och til«
budit wär sjal? Amu denne hafwer
Du lätit Nädcns dörr stä för os;: Nn,
nu denne dagen hafwer Du mcd utstrakta
armar wäntat efter otz > annu denna dag
hafwer Du lätit Dm Sons Fbrfoning och
Fra'lsning, Hans Blod och Förtjenst,Hans
frid ochßätt ardighet otz tild!uda:äw'.u den-
ne dag hafwer Du :cke taait DittOrds l,'U»
sastake bort,utan lätit det ffina soralla dem,som wilja det och akta derpa; mnul
denne daZ hafwer Du !at;t Din Ande pä-
Minna wart sanuvete,röra wärt hiettä, tuck-
la 08 inwckrtes för wär afwikelse, klappa pä
wart hjertas dörr, at wi ssulie lata up förHonom, gifwa Honom rum, ock läta otzafHonom ledas och föras, laras och under-
wisas. O Gud.' huru ockndeliq sr Din god-
het? huru förunderliq ar Dm !änamödig«
het, huru trsstefull a'r Din trofasthet? Tack,
ia tusende tack wareDig derföre nu och i al<
Ia ewighet. Men battre Gud! wände wi nu
bladet om, och se pa osi sjelfwe och wär för-tienst, da blifwer den betraktelsen icke när
sä glädjcfuil för otz! Are wi ock genom sa-
da» Din Md i-daa. blefne battre? hafwewi
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wi MatDig mera? hafwe wi städt emot
synden ifrigare? hafwer wsrt tälamod. war
lydna, war karlek, wsr ödmjukhet förme-
ratsig? Nej! Herre! Dig Körer äran til,
men wi maste blygas. Wi lugge os; nu lied
i stoftet för Ditt Änsikte, innanwi
ga ost iled ti! hmita- Wi bedje, wi sucke, wi
anrope Dig ss innerligcn, förl.u, forlät, ka-
re Fader! alla wara >ynder, förgat alt det
onda, wi hafwe gjordt, men läc of; aldrig
förgata det goda,,Du hafwer ajort mot of;;
förg.lt wara synder, men forgat icke det
Guds Lamb, fom har burit wara synder,
för Hansstul, war os; nadelig, för Hans
stultag otz nu ä nyo i dei;na aftonsiund til
näd. Lät denne dagens synder warda fsr-
latna och utstruki?a med lesußlod, och be-
gy!, i morgon pä nytt ae mot o§/
och tiliika at göra ost sielfwe bckttre, lydiga-
re, tacksammare och wuligare tilDin tjenst,
an wi tilförne baflve warit. Utra'tta sjelf
hos ost, at wi icke mer lätä Dm Näd wa<
rafafängi 05, mycket mindre at wi drage
den til lösakcighet. Werka Du sjelf i otz et
hjerta, som Dig behagar. et sinne efter Ditt
sinne, en wandel efter Dina bud, och för-
oka det goda Dn hafwer werka
i otz. Nu haftack, o Gnd! för deilne daqen;
men lagg nu ock naitan tildaqen;DinNäd,
som hafwer want öfwtt ch i dag, biifwe

hos
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hos oh i natt. Bewara war själ och war
kropp, wart hus och alt thet som är i huset.
Bewara alla wärawänner och anförwan-
ter. Latingenförffräckelse, olycka, eldbrand,
tjufwahand, fiendens list eller annatondt
nalka sig intil denna boning. Lat Din barm-
hertighet beffydda, uppehalla och walsigna
Konungen, Konungens hus, denne stad,
detta land. Din mistund beware oh, Din
allmakt försware oh, Dina winqars ffugqe
betacke oh, Din mildhet wederqwecke oh,
Din kllnffap gladje otz, Fadmis trofasthetwälsigne oh! Sonens nad frätse oh! dell
Helge Andas tröst uppehälle oh! den Helga
Treeingheten hjelpe oh i tid och i ewighet,
i natt och alla dagar, i lifwet och i döden.
Med sädana tankar lckgge wi oh da ned, o
lesu! til hwila i Dina armar, lat ock des'sa tankar i sömnen swäfwa i lvar andc ochwärt innersta, pädet wi ock i morqon kun-
ne uvwakna i sädan andakt, och dä i Dinkärlek och tröst ga ater til wärt aröete. Hördetta, o Gud! för war böns, men aldra-
ma'st för Din Sons fful, hör detta, o le--su! för Din döds fful, hör detta, oAnde! för Din sanning fful, Amen. '

Davids si;sie eller 4>.de Bot pftlm.
war mig »adcliF efter Din godl?et; ochafplana min synd, ester Din stora bari::-

hertlghet. Lwä mig n»al af min mistgärninZ, och
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ränsa mig ifrän min synd Forty jag tanner min
misiga»ning, och min synd ar altid for mig. Mot
Dig allena hafwer jag syndat och illa gjort för
Dig:xadet Du ma rattblifwa iDitt Ord, och icLe

blifwa da Du dömd warder. Si! jag är
«f jyndclig säd född och min moder hafwer mig i
<ynd cfiat, Si! D« hafwer lnst.til sanningen, den
i det fördolda ligger: Du later mig weta den hem-
liga wisheten. Gkara mig med Isop, at jag ma
rel' warda; tw« mig at jag mä snöhwit warda.
L,ät mig hora glädje och frögd; at de ben, som
Du forkrojzat hafwer, mäge ftogda sig. wand bort
D«tt ansikte ifrän minä synder; och afplana alla
minä misigarningar. Skapa i mig, Gud! et rent
hjerta; och gis mig en ny witz Ande. Förkasta mig
icke iftön Dittansir'te; ochtag icke Din Helge Ande
ifrän mig. Ly jag wil lara öfwerträdarena Dina,
wagar, at sxndarena mage wanda sig til Dig.
Frals mig ifrän blodstuldcr, Gud! sommin Gud
och Frälsare är:at min tunga ma lofwa Din rätt»
färdighet. Herre uplät minä läppar, at min mun
mä förkunna Din pris. Ly- D« hafwer icke lust
til offer, eljest wille jag wäl gifwa Dig det; och
branne offer bebaga Dig intet. De offer > som
Gndi bel>aga, äro en bedröswad and e, et bedrof>
wadt ock förkrotzadt hjerta warder D», Gud!
icke föraktandeö. Gör wäl wid Zfon efter Din
näd; upbygg murarna i Jerusalem; dä stola D»g
behaga rattsardighetens offer, bränne-offer och
hel-offr: da stal man oxar pä Ditt altare offra.
Elutes mcd wälsignelsen.

Morgon°Bön om Torsdagen.
s>Harmhert<ge Gud: nnlde och nädige Fa«

der! genom Din näd haswe wi nu a,
ter
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ter haft en god och rolig natt, hwarigsnom
war kropp undfadt hwila och wederqweckcl<
se. GenomDin näd lefwe wi ännu, och
kunile se dagens ljus, och med ftimodighet
gä ti! wärt arbete och kallelses gärning; li-
tan Din näd hade wi wisserligen omkom-
mit, och det,hade warit me med otz, ätmin-
stone hade wi wisst nog utan Din näd haft
en eländig, plägsam och förffräckelig natt;
me>l Din näd hafwer frälst 06 ifrän nat-
tens grufwelse och dödens farlighet; Din
näd hafwer bewarat wärt lifoch and e, Ddn
nad hafwer aflMit satan, Hans anglar,
Hans redffaper ifran at gsra otz nägon ffa-
da, ängesteller oro, och si, Din barmher-
tighet hafwer clnnu icke anda, och Din näd
ar jamwa'l i denna morgonstund ny öfwer
oZ; derföre tacke wi Dig nu af hicrtans
grund för sädan Din näd, och det sa myc-
ket mer, som wi mäge bekanna, at wi icke
hafwe förtjent sadan näd, ja at wi are
deles owärdige dcrtil, och med wira ft)ndrr
mycket mera hafwe förtjent, at Du
lata Dig ängra all den förut ja ofta och sälänge bewista näden, och läta den nu Kas-wa en ande, sasom wi ock wete, tro, tilstaoch bekanne, at det mtet är för war ssul,
mycket mindre för war förtjensts och wäragärlungars ssul, utan alZena för Din egen
godhets och darmhertighets stul, som ar 0-
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<?ndelig, och förlesu Chlistißlods ochFör-
tjclU.s ssul, at Du hafwer warit, och wil
ftamdeles wara nadelig. Nu sä bedje wi
dä ratt ödm/ukeligen, at Du för sammeDin
.Sons, war kare FMsares, för Hansßwdsoch Döds, Hans Försonings och Forbönsfiul, wiUe icke wända Din nad isrän otz.
Se icke til wara blodiga synder, utan til
Hans blodiga Död ochPina! tag Hans För«
soning an, den wum med et sngerfullt hjer-
taidennamorgonstundhalleotz til, ochfrmn-
bäre til et morgon-offer i tron det Guds
Lam, jom bclr all werldens synder, och tir
siagtad för wara och all werldens synder.
För Hans Blods stul, och allena i förtrö»
stan pä HansFörtienst, understä wi otz nu
at bedja om nad bade til lif och sjcll, at
denna näd i dag icke allenast uppehällev otz
timeligen, bewarar otz lfran all olycka och
stor hjerte»sorg, wart hus och aods fran on-
da händelser, wär kropp fran ffada och siuk?
dom, wärt sinne fran förtretlighet och grck-
melse, wsrt lif fran hastig död; men som wi
böra siällaalt detta i Din hand, och öfwcr»
lemna oh Din wille, som bast wet, hwad
otz kan wara nyttigt och saligt, Herre! här
äre wi, gör med oh, som Dig godt synes,
Din nad bör wara otz nog; sa bedje wiDig
i synnerhet om nad för wör sjcll. Ack Her-
re ! lat Din nsd uplysa otz/ at wi ju lsngre

desto
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desto mera mage se wart elände och djupa
ftrderf, Din miffundsamhet och ockndeliga
förbarmande i Din Son lesu Christo; Din
nsd wärke och styrke trcniotz, til en fnU<
komlig och daglig syndernasförlatelse; Din
näd rcnse i dag wart hjerta frän all syndig
wsta, frän a!l köttcts och andens besmittel-se, liiat fullborda helgelsen i Guds rado-
haga; Din nad beware ost i dag frän den
onde fienden, den strargeliga werlden, och
wart cget förrädista kött och blod, at wi icke
med nsgon synd emot wärt samwete förfloje
Din näd; och om wi af männifflig stvag»
het i dag ffnlie bega nZgot fel, sa lät dock
Din näd och Din Anoa icke wika ifran otz,
sorkasta otz icke ifran Ditt Ansikte; Din
nad öfwergifwe ojz icke, nar wi staple, pH
det wi icke skole falla, och Din nad upräd
te ost igeil, nsr wi äre falne; men HerrelDin näd är maktig at bewara ost ifranfaB.
Din näd ware et insegel ps wart hjerta, at
icke liftvet, trons lif, utgär deraf, Din nad
ware et las för war mun, at wi icke försyu-
de ch med tungan til Din förtörnelse eller
annan förförelse. Din näd wareetband pH
wZra HFnder, at wi icke förgripe otz tilat
göra nsgon oratt. Din näd ware en gHrd
för wara fötter, at wi icke öfwertrckde de
grsnlor, som DmaVud hafwa utstakat förozz. Din nad regere os; icke aUena i dag, u-
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tan sa lange wi ffole wara i denna jämmer-
dalen. Din Nad bcware wär sickl och för«stand, sinne och anflag, alla wara tankar,
ord och garningar. wär ingsng och utgang,
wart gsnHande och siändande, wart diktan-
de och trccktande, at den onde fienden ickems hafwa nagon del derun, utan aliena
Din nad. Din nad gänge för ost, och fiu-
tc ti! eftcr oh, Dln godhet och barmherng'
het stl/e otz alla wara llfsdagar, Sä lat nu,
o Gud! Din nad bryta fram, som den ffö-
na morgonradnan! wt Din nad komma
vfwer otz, sasom en nyliqen fatlen morgon-
dagg, den der utbreder sig btttida ochssar landet. Men wi bedje icke, at Din nad
Vliena stal strckcka sig til ost och alla wara,
o nej.' Du bafwcr nad nog för alla, Din
hand är icke förkortad, och Din nad tap-
par intet, om Du an hafwer manga at gö,
la wäl emot. Lät Din nad tamwal ock i
dag wara ny öfwer Konungen ock Konuw
Zens hus! Guds nad beware Konungen,
förlänge Hans lif, wälsigne Hans regering,
lycksaliq göre Hans ansiag. nad styrke
och regere all Christelig Ofwerhet. Din
nöd uppehälle, sörsware, utbretze och här»
lia göre Din kyrka. Din näd styrke de trc»
eude. l,'t deras antal förökas och hwar troen-
de själ waza nl i Chrisii fullbordiga älders
mätt. Dm nad fökbarme sig öfwer alla syn«
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dare och osmwa'nde, at de nu i nsdens tid
maya betanka hwad deras frid tilhörer, och
saledes undgäden tilkonnuandewreden. Dill
mid uplyfe de okunnige, truste de bedräf-
wade, försorje de fattige, rad!» debeanysta»
de. Din nad warkunne sig öfwcr dem/ som
aro i nägon fresselje och Dm
nad anamme de döende ti! cwig qlsdje. O
all uädens Gud! förlat otz wara synder,
och hör wära böner för Din lläds och Ie«su fSrböns stul. Amen.

Fader wär som äst i himlom, helgadt
warde Ditt Namu, tilkomme, Ditt rike,
ste Din wil»'e, säwm i himmeten, sa ock pa
jorden; wärt dagliga bröd gif otz i dag, ochsöl läc stuloer. Milde,NadigeFa-der! hwad hj>lper det oy,, at Du gifwer otzbröd/ ja om Du ocf gafwe o§ hela werlden,
om Du icke tillika wille tilgifwa otz wära
synder, sä worewiju ewinne>,'ligen olycksa-
lige, derftre hafwer Du i denna bön fogat
dejje twänne ting tilsamman och bunditdem
tilhopa med et och, gif otz brod, ocb för-
lat wära ffulder; ty lika sa litet wi daqeli»
ge,l kunne umbära bröd, likasa tzögligen be»
höfwe wi dagligen syndernas förlätelse, om
wart bröd slal smaka otz. Förlat otz dä wä-
ra ffulder, wi äre Dig hwar och en af otztio tu,ende pund ssyldige, ja det förflsr in,
tet, nar Du wil räkna allaDina wckgär<
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ningar och alla wara mistgckrninciar. O nej,
Herre! räkna icke med otz, wi kunne ickeswara Dig et til tusende, det blifwer en bot-
tenlös gald, mell förlat otz wär ffuld, icke
nägot/ icke halfteu, nej, nej, det hjelper ost
icke, man hcla galden; wi kunne icke beta-
Ia et pund, lesus bar betalt ald, och det
fulieligen och tilfyZtest. Nu da för Hans
Blods och Döds stu!, för Hans Förtjensts
och Försonings stul, för Hans Böns och
Förböns stul, förlät otz wär ffuld. Gud wa-
re ost arme syndare nadeliq! Det endast we-
te wi, at wi äre store syudare, det endast tro
wi, at Han är en stor Frslsore, la't Hans
stora Nad utplana wara stora synder. Wi
synde dagligen och fele i manga stycken alle,
Zif otz dagligen förlatelse, dagligen alfware,
at förbättra otz. Förlat öst wsra stulder, l«-
jom ock rvi forläre demosi st.yldlFe aro.
Nej, rattfärdige Gud! wi! Du icke"aunor<
lunda förlata otz, än wi fsrlätc de>n, sä 6re
wi förlorade! Nej, förlat oj?, säsom wi gar-
na Wille och önste at kullna förlata dem,som hafwa gjort otz emot, och säsom wi Vil-
le strafwa, at kunna förlata och forgäla det.
Du ast Gud, och god, wi sre stoft och af
uaturen o!,de; felar det oh pa wilje och win°
läggande at förlata, sä torde wi icke bedja,
at Du ikulle förlata osi, ty sä bade wi emot
W sjelswe; men Du ser och känuer, at wärt

upsat
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upsät är godt, änstsnt köttet ar swagt, sä
hoopas wi, at Du haswer tolamod med osi,
och nar wi ftrlate, sasoin wi kunne, och sä-som ost möieligt ar, ss förläter Du oh, sä-som Du kan, 06) sasom Dig möieligt ar, dH
hafwe wi noa.. Kom o§ da, o Gud til hjelp,
utrödia af warthjcrta icke alleuast all hämd«
girisshet,dcn beware otzGud ifran, utan oc?
alt ondt sinne emot war ndsta, at wi aldrig
late solen gF ned öfwer war wrede, utan atwi dagligen dome o§ sielfwe, kanne warafel, och tanke päde ord: förläter, sa stal e-
der förlätet warda. Och inled otz icke i frc«ltelse, utan ftäls oft ifran :c. til Amen.

Mon - Bön om Torsdagen.
Hugswalelses Gud och Barmhertighe«

" tenes Fader! det ärDin miskundsamyel,
at wi ock hafwe fadt denne dag öfwcrlefwa,
utan stor hjertesorq och utan känbar ssada.Det ärDin godhet, a: wi siuta den»
ne dag i ro och stillhet, i frid och fundhet, i
i bön och Guds skallan;för sadan Din näd,
och alla andra Dina walgätningar til fj<sl
och kropp, wi Dig nu afh/ettat inner-
lig tack och pris. Du hafwer icke allenast
warit sä god, som dagen är lsng, utan Din
godhet följer ost jsmwäl til sckngs, och be-
warar otz nattell igenoin, den warar ifrän
det ena aret tildet andra, ifran den ena siäg-
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ten tilden andra, ifrall ewilhet til ewig-
het, ja,Din godbet ör sa stor, som Du är
s/elf; Du ar idel godhet, idel karlek, o! Hu-ru blindeärewi, om wi icke stönje derpa?
huru dumme äre wi, om wi icketacke Dlg
derföre? och huru obarmhertige ärewi emot
otz sjelfwe, om wi icke alffe en sa god Gud,
»ch sattje all war förtröstan til sädan
deiig Godhet? WWgnadt ware dä Ditt
Namn, atDu hafwer lätit otz fuUända den,
ne dag i Din nad, under Ditt dest.irm, at
ingen plsga nalkats otz; hafwer an denne
dag haft fin egen piagg och borda, sasom
a!w dagar i deizna m'oosamma werloen, sa
hafwer dock, Ditt Namn ware aradt, den»
na dagspläqa warit dr -glig, och böroau l!tt
igcnom Din hlelv -, war vlaga hafwer dock
jckc warit at firlckna mot wär fortjenst, icke
ellcr at rakna mot manaa andras, soman-

plagas pe en längwarig el<
lcr allgssas af fiender eiier äro stadde uti
annan nöd. LckMr Du, otz nu bördan pä
daaliqcil, sZ hjclper Du ost ock at draga den;
Du är och Mdiifwer docken siaighets Gud,
en Hnre, Herre, som lmlper af növen och

ilröll döocn. Hjettans po, Fa-
der! lagg nu denna näd ti! sa my>cbm an-
ran. ock asr dcn sista barmhettigheteu mot
oL ttörve/än den strsta, i
ch ällä wära som wl i dag h.^we
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bcgängit mot Dig med tankar, ord och gsr<
niligar, wetterliga eiler owetterliga; wi kun»
nc sjelfwe finna, at wara synder aro man°
ga, när wi länke otz om, men wi wetc dock,
at de aro längt fiera,och ai Dina ögon som
aro klarare an solen, ftnna längt flera syn*
der hos otz ckn wi kunne ränka, tn ho kan
marka huru ofta han bryter? Forlit ost
dem alla, bäde dem wi wece och dcm wi icke
kanne, förlät o») ock wara Hemilä brister,
lut dem wara afplanade i lesu Vlod, kasta
dem bakom Din rnqq, at de aldrig mcra
komma förDittAnsikte; nu i förtröftan der»
pa, at hos Dig är förlätelse, at man ssalftukta Dig, ja, at Du är beredd tilat för-
löta. i förtrsstan derpa kunne wi
ligen lckgga otz til sängs och sofwa roligen,
icke grufwa ost for nattens morkcr eUer för
djefwulens ondffa: ty nar Gud är för o§,
ho kan da wara emot ost? W wZr sömu
wara malsigZlad säsom Jacobs sömn, dä
han i drömmen lag en himla siege. och cmg-
larna stiga l!p ocb neo, och bcm sick W-zstg-
nelsen af Gnd Lckt ost ock i c tnka
pa Dig i drämmen hafwa med Dia at gK?
ra, och lät Dine änqiar ma"-, onp
kring wart löqer M', at wi inf>W'
na mcd erhindran om D°n nad ock ater
«pwakna med at tanka p.> Dizl
Och säsom sömnen är dZdeuö broder, siat
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war siing bör altid wara ost en pamillnelse
omwär graf, sä gif naden, o Gud! at wi
mage finnas beredde, om Du i denna natt,
antingen genom döden eller domen wil hä«
Vankalla 08, at wi da mätte finnas i Dig
och Du i otz, sä kan hwarken död eller dom
stada,ost. Dock bedje-wiDighäldre,at Du
Wille bewara otz ifran en hassig och oför-
modlig död, at wi mätte hafwa tid tilat
taga emot Dig och sfwerlemna war sjal i
Din hand, Du trofasie men
ter Du otz efter en god hwi a och rolig natt
öter upwäkna och se dagens ljns, sä gif otz

til, at wi mage wara ifrige och muntre/
icke allenast til war kallelses arbete och <lm«
bets förrattning, utan i synnerhet willige
til wärChristendoms plikt, at lofwa och tac«
ka Dig, bedja och äkalla Dig, hena Dig
och qöra Din wil.e. Föröka i 06 hwar dag
wi lefwe, tro och karlek, förtrsstan pa Dig,
och ödm-ukhet, föröka i ofi Guds kunffap
och a!!a Andans frugter, at wi mage blif-
wa säsom bwar dag aldre, ss ock b tttre och
Gudftuktigare. NuDulsraels och
beffärmare, som icke sofwer eller blundär,
i Din Hand öfwerlemne wi oh sjelfwe
med s!älV>ch kropp, och alt det wi hafwe,
bewara och beffckrma os; ifran alt ondt, wä-
ra sjalar ifran jynd och satans frestelfe, wä°

' ra kroppar ifran siukdom och ali orolighet,
wart
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wart hus ifra-n e!d-brandoch tjufwahand;
bewara Konungens hus frän al! farlighet
och ffada. Gsr wäl emot wära wänner och
anhörige, gör ock w.U emot wära siendcr,
och gif otz jilinetilat srkanna det, om wi
hafwe gjort dem or.itt: gif dem sinne tilat
orkan,ia det, om de hafwa giort otz orätt.
Lät Ditt öga wara öpet öfwer denne ort
och detta hela land. I synnerhet wälsigna
Dina sauna barn och sanna trogna, ehwar-
est d? än sinnas i werldeu. Hör war bön för,
dem och deras bän för ost; men för all ting
lät Din Sons forbön komma bäde dem och
otz til goda. Nu medan wi uti alt kunne sä°
ledes umgä förtroliga med Dig, war Gud!
sä aflägge wi nu wara kläder, och tillika al-
la wara bekymmer kaste wi ifrän otz paDig.
Wi lägge oh til hwila, ty Du wakar öfwer
otz. Wi sofwe tryageligen, ty wi bo under
den Högstes bestärm. Wi upstä aterglade,
ligeu, tn wi wete, at wi sinne Dig igen en
lika sa Nadig Gud i morgon som i dag. Du
Herre ar all war tröst, och utan Dig haf-
we wi ingen hjelp i himmelen el!erpäjor<
den; men nar wi ocksa hafwe Dig, sa haf-
we wi nog, och fraae intet efter mera.
War Du altid war Gud, och lät o§ al-
tid wara Dina barn har i tiden och der
i ewigheten. Amen.

C 7 Da«
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Afton-Bön om Torsdagen.
io2'.dre cller Bot-psal,n.

! l?ör min bön, och lät mit ropande til
Dig komma. Fordölj icke Ditt Ansikte för

»mg: i nöden böj Dina öron til mig; när jag
kallar, sa bönhör mig snarliga Ly mine dagar
«ro bortgangne sasom en rör': och minä ben aro
förbranda sZiom en brand. Mit hjerta ar staget
och förtorkadt sasom hö; saat jag ock förgater

mit bröd. Minä ben loda wid mitt kött af
gratande och suckande. Jag är lira som en pelic
kan öknen: jag är lika som en stenuggla i de for-
störde stader. Jag wakar och ar sasom en ensam
fogel pa taket. Dagliga försmada mig mine ficn»
der: och de som mig bespotta, smär>a rvid mig.
Ly jag ätcr affa sasom brod, och blandar mi«
dryck med grat, för Ditt hot och wrede sknl; at
Du hafwer uphögt mig, och i grund nederflagit
Mig. Mine dagar aro framgangne sasom eu ffug»
Ze; och jag borttorkas sasom gras. Men Du, Her,
re, blisroer ewinxerliga, och Din äminnelft ifran
stagte til ssagte. Stat up och förbarma Dig öfrver
Fion; ty det ar tid at Dn ar nadelig, och stnn-
den ar ksmmen: ty Dine tjenare rvllle garna, ar
det skulle bygdt U'arda, och garna, at de»
fien och k«lk tilredt worde. 2lt Hcdningarna mZt-
te frukta Ditt ttamn, Herrel och alla Ronungar
pa jorden Din ara. 2lt Herren bygger Zion, och
later se sig i sin ara, Han wander sig tilde
wergifnäs bön, och försmär icke deras bön. Der
lvarde för de efterkommand?, och det
folk, som j?al stapat wcrda, skal lofwa Herren.
Ly Han ffZdar af sin bel<7a högd, och Herren ser
af himmeten pa jorden: at Han ssal höra den
fängnas suckande, och förlosia dödstns barn. p 3
det "de st«la> i Fio» predi?» Herrana Namn, .och
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Morton 'Bon om Fredagett-
Hcmo lof i Jerusalem; »Hr folket sainmankomma,
och! Ronunga-riken tilat tjena Herren. H«n
twmgar pä wagen min krast, Han förkortar mi»
na dagar. .lag sager: min Gndl tag mig icke
bort i minä halfwa dag<r; dina ar wara eroinner-
liga. Du hafwer nlförne grundat jorde», och him«
larna «ro Dina handers lverk; de maste förgas,
men du blifrver; de stola alle föraldras sasom et
kläde; de skola forwandlade warda sasom en klädo
nad, nar Du förwandlnr dem. Men du blifrversasom du är, och dina sr taga ingen ände. Din«
tjenareo barn warda blifwande, och deras säd jkal
trifwae Siutcs mcd wäismnclsen.

Morgon»Bön »m Fredcigen.
NA anne syndige männiffor falle ned för

Diq, war himmelffe Fader, i dennH
morgonstund med ini-.erlig tuckschelse för den
nädemlle dag, som ma»a ögon nn se, och
förDin Faderliga omwsrdnad, Du hafwer
haft öfwer otz och alt det som nthörer, i
denna natt,' samt för sa mycket godt, Du
bäde dag och natt helt oförssylc bewist ontn-
til dcn»se tid. Mell szclswa dagen, som wi
nu hafwe nplefwat, psmmner om en
siörre walqärlung, qrnnden och kallan til
alw Dina missutldsamheter mot ok; -t»
detta ven dagen i mekan, da lesus
wär Frälsare och Sulipgörare hafwer for-
lost wcrlden nied sit birtra lidcmde och
lM Blods korfct f-r wä-
ra och hel.i werldens synder. O'Ien»!
jkulle wi icke i lynllerhet pä denne daq n

bctän»
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Morgon-Bön
betaiika den nad, som hwar och en Christeunamussa aldrig nagon dag eller tlme bör
förga'ta eller läta komina af jina tankar. O!
hwilken salig dag den baste dag ifrän werl-
dens stapelse intU des ände; om icke den da-
gen kömmit, hade wi alla mast förbanna
war födclse dag, och alla wara lefnads°da<
gar hade warit olycksalige, och i synnerhet
döds-dagen grufwelig och förstracklig; men
denne dagen hafwe wi at tacka för den näd,
wi dagligen ötnjnte af Gnd til lif och själ,
för den tröst, wi hwar dag kunne hafwa af
lesuBlod och förbön,och för den försKran,
wi pa wär dödsdag knnlte hafwa om ewigt
lif och saiighet; stullewi dä icke i denna mor«
gonstund glädia 08 öfwer den saiighet, som
pa denna wekans dag a'r alt folket wederfa-
ren. Mcn ss gladjefuil denne dagen ar för

satung, sa pinlam, sa grufwelig haf,
wer den warit för Dig, o lesu! huru haf«
wer Gud pa denne dag gjordt wara wilkor
battre a'n jln egen Vons, dä wi likwist äre
syndare, och Han war ren ochhelig, dm
nadefulle Fralsaren. Wi hafwe haft en ro-
lig natt och qod hwila til war wederqweckel-
ft; men o lesu! hwad för en natt hade Du
för denne freoag, det war denne natt, dä
Du aftolten förut stndde med döden, Dm
s,al war bedröfwad, Dm swett föll sasom
blodsdroppar ned pa jorden/ at wi stuUe

frälsas
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fralsasftan dcn försträckelse och osndeliga
pina, wi annars hade bordt lida i helfweie.
Det war aftonen förut, dä Du blefförradd
afludas, sangen, bunden, bortsiäpad, sa»
som en mtstgckrningsman, pädet wi, de rat,
te mWärningsmannen, ffulie blifwa fne,
lösas afsyndabanden, och a!!>ri.q hädansia'-pas säsom stagtefar i helswcte. Dcnna natt,
i hwilken wi sä tryggeiigen hafwcsofwit un-
der Guds ward, maste Du sta säsom en o-
gärningsman. blifwa siagen pa munnen,sasom en bcspottare, bclzugas/ fpottasian-
siktet, fä kindpustar och höra de försmadli'
gaste ord, M det wi ffulle besrias ifran. at
dag och natt plägas, pinas och begabbas
af alla djefiar. Det war lust denne dags
morgonstund, pä hwilken wi nu med ro och
frid kunne tala med Gud, at Du, o lesu!
bittida om morgonen blef förd ifran Ccupha
til radhuset/ öfwerantwardad i hedningars
HHnder, och at sedän lida sä manga marter-,
hör« sä manga försmadelser, och at omsidersa och ssändeligell dö; i alt detta
war Du säsom et Lam, det sin luun icke
upläter, stilla, wänlig, talig,, och wi arme
syildare! hurn ringa ting, hnrn litet Ndan-
de-, mmsta förtret kait göra otz sä uprörde,
och otalige/ liksom wi aldeles imet hade för»
tjent at lioa. O lem! ffrif petta Ditt bela«
te sä djupt, sa leswande i wär sjal, at wi

hwar-
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Morton, Bon
hwarken i dag eller nägon tid förgate det, u-
tan städse hafweDig för ögonen bade sasom
warFralsare, den der hafwer färwärfwat
otz ewigt lif och salighet, ss ock sasom wart
efterdöme, at wi ssole trada i Din fotspär,
icke räkna det för nagot lidande, hwad otz
dagligen kan mota, icke lata otz deraf-försi!)-
ras, eller bctagas den Guds frid, som bör
wara i wära hjertan, utan wälua oli wid
at lida taleligen, blifwa rolige,och wija sakt»
mod, närwi werkliaenlide oratt. Nu, o
leftl' Dig stc da ewigt lof och tack, pns
och ara i tid och cwighet, af wära och allas
munnar, för alt der Du hafwer lidit och nt»
stcidl i de>nm förledna natt och denna we«
kans daa! Tack för Din död! Tack derfö-
re, at Du hafwer lätit oft det weta i Ditt
Ordj Tack, at Du i dag ärhindrar otz der-
om genom Din Ande! Tack, at Du haf-
wer gifwit otz denna tro i wsrt hjerta, at
wi intet annat wete eller wele weta t,l wär
salighet, in tet annat trösta otz af eller drista
pö, an allenast Guds fria och oförstyldta
nad, som är förwärfwad genom Din dyra
Död och Försomng. O.' salat nu för detta
Dttl ffn! deime fredag wara ost en
räll ftcds dag ; Du hafwer lätit us) sofwa i
denna natt med god frid, lat o§ ock i dag
»n um i wort hierta och smaka Din frid, och
lal ost omslder med Simeon fara hadan i

frid
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HM Fredagen.
ftid tilden ewiga ftiden och fridens bonin-
gar i himmeten. Tack ssc Dig/ o lesu! ftr
den ädla landsfrid, Du hafwerstankt osi,
gifost den framdeles, och afwänd ftän det<
ta wart kära fadcrneslaiw krig och strid.
GifwarKonung ftid i Hans dagar, et lang«
warigt, lycksaligt och ftidsamt regemcltte.
Lat Konungens hus blomstra i ftid och go-
da dagar. GifDinkyrka ftid, at den hwar»
ken mä förfölms af Dina och Gudaktighe-
lens fiender ei eiler förföro.s af och
hycklare, genom falff lcirdom och wilfarelse.
Gif o 5 inbördes ftid, at wi icke sjelswe a-
stadkomme nagon träta och kis, utan sa myc<
ket möjeligt a'r halia ftid med alla männi-
stor, at wi mage lefwa sasom Christne ait-
star, i enighet, karlek, ftrsonlighet, at in<
ga bittra oro mä upwacka oy ttt hat och. fi>
elldffap. För all ting gif oh samwets ftid,
at wi ickegöre eller företage naqot, som kan
beswära, förorsaka oro och plaga i iamwe-
tet. Christi ftid, som Han genom sin Död'
hafwerförwärfwat, och förc sinDöd testa»
mentcrat oh,, den bo i wara hiertan och tan<
kar i samme wär Frälsare Christo lesu. l)
Gnd! gör Du otz sielf rättffaffens ftomme,
inwartes och utwclrtes, gör oh alt mcr och
mer gör war bön sä troende,

tro sa ratNlnnig, war rattsmnighct i
lefnaden sä kanbar, at Gud derigenom kan

tirgs,

67



Mergon/Bött
<iras, lesußiods kraft derigcnom uppenda-
ras pä oh, den Helge Ande aldrig bedröf,
was och nastan aU,rig förargas af osz! Hör
det, och gör det Gud Fader för Dm Sons
ssu!; lesu, för Dm döds fful; Helige An-
de, för Din trofasthet stul. Amcn.

Fader war, som äst i himlom, helgadt
warde Ditt Namu, tilkomme DM rcke/
ste Din wi!)e hjmmelen, sä ock pa
jorden, wart daqliga bröd gif otz i daa, och
förlat otz wara ffulder sasom ock wi föriäte
dem otz styldige aro; och inled «§ l'cl'c i
frcsi.lft;ailwise Gud! wi wete afDitt Ord,
at Guds barn icle kuuna warafrie ifrän fte«
sielse, sawelewi icke elicr bedja, ataldcles
dcrföre förffonas, wi sinne altför wäl, at
djetwulen, wcrlden och wsrt eget onda kött
frestar of; dagligen, och at der altid är strid
cmellan Aliden ochköttet;men wibedjeTig/
at Du wlUe Kielpa oft at sirlda manneligen,
stä oh di nar wi srestas, at wi icke faUe i
frestelsen, öfwerwinnas och blifwa liggan-
de. Sä la'«a,e Du hjelper ost, och wi stride
genom Din kraft, sä har det ingen nöd, men
mlcd Duosi icke sjelfi frestelsen, det är: drag
icke Din nad och Din hand isran 03, öf-
wer!cnn'>a osz icke ti! o§ sjelfwe, när wi fre-

bed för otz, o lesu, när djttwulen wil
salw os; sasom hwete, at war tro da icke mä,
om intetwarda, kom wärffröplighettil hjelp,

o Du
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o Du tröstens Ande! na'r wi angripas; gör
Du Dig szelf, o Gud! icke förfärlig mot 06,
Du wär tilflygt i den oude dagen! ia ftimer
Du det ock nodigt, at undandölja Dm an«
sikte för otz, lika som Herreu hade bfwergif'
wit otz och förgatitotz, o! sä lat det dock icke
wara för länge, elier blifwa för hardt; ty
Du ar ju trofast, Du frestar iugen öfwer
förmaga, litan Du gör derpH en sadan ut«gsng, at wi kunne dragat, i synnerhet i dö«
dens siund/ da wi icke kunne wanta annat,
än at satan til siut wil förföka det ytlersta.
O lesu! som fielfsahardeligen ar frestad,
at Du kan warkunna Dig öfwe? otz, war
icke längt borta ifrän oft, hjelp oh da at käm,
pa en god kamp. behälia tron och et godt
samwtte: Frais oh iftän ondo; ty riket <lr
Ditt :c. til Zlmen.

Afton - Bon om Fredagen.
<> Naderike Gud.' trofaste Fader! wi Ue

Dig af innersta hzertans grund lof ochtack, prisochara, ock denne da-
gen til anda hafwer warit war Gud, wär
hjelpare och wärt förjwar; wi haftve ock öf«
werlefwat denne dagen genom Dm godhet/
och öfwerleswat den genom Din försylt, at
o<? iutet ondt är wederfaret til siäl och kropp,
utan dcremöt hafwe wi upburet mycket godt
afDinwälsignelse. O! hmu stora sro Di»

na
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Afton-Bött
na Mningar mot otz, huru mänga 3)ina
wälgckrningar! I synnerhet ärhindre wi otz
ater §ä denne dag Dm aldrastörsta walgär-
mng, olesu! Dm död och Ditt lidande,som Du pa en fredag hafwer Utstadt sa wil-
ligt, sä taligt, men tillika sä grufweligt och
förfärligt för wära synder stnl ock ttl wär
frälsning. Den bittre fredagen för Dig haf,
wer gjort alla dagar til sredsdagar wr off.
Hurugod, huru rolig, hurn wälsigncw en
fredag hafwe wi haft i dag, för ait dct haf-
we wi at tncka Dm lidandes och döds fre<
dacz, som hafwer försonat Guds wrede, och

för wära synder. Den freda-
gen ware wWgnad bland dagarnas antal,
den hafwer gjort alla til en nädens
tid och salighetens dag. O! gif otz sä tack-samma hzertan, at wi aldrig nagon dag for-
gäte,huru en fredag hafwer waritDig gruft
sam, och hwad det hafw?r kostat Dig pa
denne dagen, at förlösa wära själar. I syn«
nerhet lat o§ Kwar fredag förnyaDin pinas
och döds äminnelse i wära tankar, at wär
karlek lil Dig derigenom kan upwäckas och
förmeras, at sswm Du ar död af karlek til
otz, wi ock af kckrlek til Dig msge dö osi s<elf<
we, dö wcrlden, dö synden, och säledes
lefwa Dig allena, som dödde för oH, wan-
dra för Dig i et nott och Dig behagligt left
werl'.e< För sammaDindöds och pmas stuld

lcdze
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HM Fredagctt.
bedje wi Dig ra'tt ödmiukligen, at Du i nä-
der wille förlata ol; alia de syiwer; som wi
jämwal denne dag hafwe begädt emot Dig,
och icke lata wära syndcr följa med otz til
wär säng, at ängsta war szäl och hindra war
bwila. utan begrafdemnu olla i en ewig
förgäteuhet/ och för den hwilas ssu!, som
Du o lesu! i denna natt hade i Din graf,
efter en sä grufsam dag och utständcn dagos
tunga och Heta, ost sinua en rolig hwila
i war säng, efter denne dagens möda, at
wi ock derföre i morgon kunne prisa och lof-
sjunga DittNamn. Nu är da aftonen kom»
men och mörkret öfwerfaller otz, wi are alt
för swaae tilat kuuna hjelpa och bewara otz
om daaen, da wi dock kunne brukawära
ögon och wart förstaud< mycket mindre kun-
ne wi bewara osi sjelfwe om natten, när
mörkret förblindar wära ögon, och sömnen
hinorar wart förstand. Bewara Duosi da,
o Gud! fran alt ondt, och iftän deras handsom otz hata, och mot alla dem, som med
list eller wöld kunlta göra ost nägon ffada.
Bewara hela wart hus, och alt det som
Du hafwer gifwit ost. Bewara wart lif ochwar kropp, wart sinne och wära tankar.
men för aU ting bewara war dyrkspta ochodödliga sj.sl, at wi icke falle i synd eller sa»
tans frestelse, i oroliga tankar, i angest ochförtwissan, Iu mer det ittwcittes och natur,

liga
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liga ljuset undandrager ssg för off, desto mer
lst Ditt Näde-ljus inwärtes sramlysa i wä»
ra szälar. Lat trons ljlis icke utsiackas i otz,
utan styrkasoch uptandas, at wi hwar dag
harefter kunne lqta wart ljus lysa fär män-
nissor i goda gärningar och ostrafiig lefnad,
at wi-stelfwe kunne stina sasom ljus i denna
werldens sista mörker, ibland et ondt och
wanartigt jUgte. Drag, o Gud! wärt sm,
ne och hzerta til Dig, och wänd T)itt stnneoch hjerta til otz, ha!l os; fast wid Dm hand
och led otz efterDitt räd, at wiickemerasara wilse iftan Dig; och äre wi i dag i nä»
gon matta afwekne frän Dig, sa l«tt clnnu
Din saligqörande nad tuckta oy, at sörsaka
ali ogudaktighet och werldflig lusta! och lef-
wa tuckteliga, räwardeliga och gudeliga i
deNna werlden, och wänta Guds war Fcäl«sares tilkomst och lMiga uppenbarelses dag.
O Gud! wi wete icke, huru snart wär Her-
re kommer at fordra rakenffap af otz, Han
kan komma om natten lika sa snart som om
dagen, och denna natt lika sä snart som en
annan': sa lät os; dä icke fla otz til ro, förr
an wi fatt afbedja war synd och bercda otz
tilden sssta r.!kenffapen, at, om war Brud«
gume fstmmer om midnatstid, war tros
lampada'kan finnas brinnande, at wi med
glädje mage gä war Brlldgume til möte
och inga mcd Honom i det ewiga brudhuset

och
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och de lusiigaboningar pahans högra hand.
O Gud! upwackstadsei otz en innerlig läng-
tan efter det ewiga lifwet, at hwarken detta
lifwets ljuflighet eller uselhet, hwarken med«
gäng ellermotgsng mZ kumm förminsta den»
na atra, utan ehuru det gar ost, wi stadse
komme ihog, at det icke ar detta lifwet wi
egentligen äre ssapade til, ntan et ewigt, at
detta lifwets härlighet förswinner sasom en
rök / och ar allenast et ögneblick mot ewig«
heten, och detta lifwets wedermöda är ej eller
at likna emot den härlighet, sompa otz ffal
uppenbaras. Nu Herre warGnd! Du wet
alt wara hjertans begär, och wär suckan är
Dig icke fsrdold! WlbedzeDig, icke allei-
na för otz sjelfwe, nian ock för andra, för
Konungen och al! Ofweryet, för dellne stad
och detta land. för war stckgt och wanner,
för alla trogna Guds barn, i.'t dem alla wa-
ra innestutna i Din nad och under Ditt
beskarm; ja on ock wära siender bedje wi
för, och alla ogudaktige. O Gud.' förbar-
ma Dig öfwer dem, gis dem det bDa, dem
kan önstas, det de unäst behsfwa, en sann
omwckndelse och Din näd. Din näd hjelpe
i denna natt alla eländige, Din nad trö,
ste alla sjuka, Din nad omfatte alla pa sm
sotesänq, Din näd förbarme sig öfwer alla
mannissor. Hör ost, Du Nadige Gud! för
Din nad och barmhertighet fful, Amen.

D Da-
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Davids lZQide eller 6:te Votpjalm.

l djupen ropar jag til Dig, Herre. Herre!hor min röst; lat Din öron akta uppä min
böns röst. Om Du, Herre! wil tllrakna synder-
na, Herre! ho kan blifwa bestandandes?>Ly nar
Dig är förlatelse, at man ssal frukta Dig. Jag
wäntar ester Herren, min sjal wäntar och jag
hoppas uppa Hans Ord. Min sjal wantar efterHerren ifran den ena morgonroakten tilden an-
dra. Israel hoppaZuppä Herren; ty nar Herren
«r nad och mycken förlotzning när Honom. Och
Han stal förlosia Israel ifran alla l>ns synder.
Slutes med walsignelsen.

Morgon»Bön om Lögerdagen.
stor är Din god»

het, som Du nu äter hafwer bewist 06,
Du hafwer icke allena gifwit of; lif och an-
de, utan Du ock bewarar det, och gifwer
oh det nu liksom a nyo igen; Du hafwer a<
ter fört otz ut af mörkret til ljuset, och lätit
otz upns denna wekans siste dag, at wi nu
med tackande kunne komma för Ditt ansikte
i denna morgonstund, och med glckdie pnsa
Dig. Du hafwer i mängahanda matto be«
wist otz mera godt, cin manga andra, intet
derföre at wi äre det mera wärde, utan efter
Du a'r otz sä nädig, och igenom sa manga
karleks-tömmar wil draga wart hierta när»
mare til Dig. Wi msge wäl tilfraga otz
szelfwe, hwarifrän all sadan nad kan kom-
ma/ och hwad som beweker Dig dertil, at

bewi-
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bewisa otz mera godt, <ln manga tusende an-
dra, som dockkunna wara bättre ckn wi, och
hafwa mera af et rättsinmgt wäsende, <in
Du finner hos ost. Men wi kunne ingen
grund siima dertil, utan i Din barmhertig-
hets bottenlösa haf, i hwilketlesusChmms
är säsom medelpunkten; afdenna källa, nam-
ligen lesu Näd, och för lesu fful, wete wi,
at der flyta allehanda nadeströmmar til ost,
och i förtröstan pa lesu Nsd ckr det, at wi
fördriste o§ tilat bedja om ny nad. O Gud!
lat otz icke bcdza nagot af Dig, som wi icke
kunne bekomma, ulan til war «kada, och om
wi af okunnighet ffulle bedja nagot sadant,
da förneka dethäldre,6n gifo§det Lätosi
ock icke fa nagot af Dig, som Du ser at wi
icke wilja bruka, utan til andras förtret.
Mcn pa det wi sjelfwe mäge wara wche pH,
at wi ej bedja om nagot emot Dm wilje, sä
bedje wi Dig innerligen och hierttigen om
det, som wi wisserligen wste, at Du wil
gifwa alla dem, som bedja af hjertat, om
det, som wi wist wetelända til wsrt ewiaa
gagn och bästa, om det, som wi ingalunda
kunne wara förutan. Wi
ligen, stank och gifos; Din Helige Ande,
den Du har sjelf befalt otz at bedja om, den
Du, o lesu! förfäkrat om, atDinFader
haldre wi! gifwa <in en annan Fader wil
gifwa sit barn bröd, när det bedcr dcrom.

D 2 Du
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Du hafwer sagt: Kunnen I, som onde ä-
ren, gifwa edra barn goda gafwor: Kuru
mycket mer ssal eder himmelffe Fader gifwa
den Helge Ande dem, som bedja Honom?
Pä detta Ditt nsdiga löfte, bedje wi Dig,
och fiappe Dig icke förr än Du bönhörer
vh. O Gud! gif ohDin Helige Ande, Du
wet at wi icke kunne wara Hans bistand
och werkan förutan; wi kunne siätt intet
godt bestalla, utan Din Helige Ande har
mcd oh at bestMa; wi kunne icke akalla
Gud, icke kalla Christum en Herre, utan
genom den Helige Ande, och de som icke
hafwa Christi Ande, de höra icke eller Chri«
sto til; utan de lom drifwas af Guds An«
de, de äro Guds barn. O! sä gif oh dä och
förneka oh icke den Helige Ande, som är na»
dens Ande, den ffal försakra oh om Din
liäd; bönens Ande, som ffal lara oh at bed<
ja, hjelpa oh at bedja, ja sjels mana godt

för oh med osajelig fnckan; trons Ande, som
werkar, styrker, uppehäller otz i Din sanna
tro; kärlekens Ande, som wittnar i wärt
hjerta om Din kärlek til oh, och werkar i
wärt hjerta en sann karlektilDig ochnästan;
tuktans Allde, som öfwertygar oh sä snart
wi afwike, och hjelper oh ater in uppa wck'
gen. O! gif oh Din Helige Ande lil ledsa-
gare och paminnare, som kan lckra oh all
sanning, leda och föra oh i sarmmgen, pa«

Minna
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minna om alt det lesus hafwer lärt och
talt, rena ost ifrän alt yandeligt, köttsligt
och fäfängligt, som ännu läder wid osi, straft
fa »st nar wi clre pa en ond wag, och leda
ost pa den ewiga salighets wagell. Herre!
lär nng göra efter Ditt behag, ty Du <ir
min Gud, Din gode Ande söre nng pa en
jamn wag. Gif otz den Helige Ande til mor-
gongäfwa, til högtidsgafwa, til pant och
försiikranpa at Du hafwer trolafwatDig
med otz i nadoch barmhertighet. Gifotz den
Helige Ande, som kan wittna med war an«
de at wi are Guds barn, Guds arfwingar
och lesu medarfwingar. Gifotz den Helige
Ande. som kan werka i oh de sanna och rät»
ta Alldens ftugter, karlek, längmo«
dighet, mildhet, godhet, iro. saktmodighet,
mättlighet. O Gud: bewara otz nadeligen
ifran at wi aldrig bespotte, bedröfwe/ för-
törne den Helige Ande, som allena kan trs«
sta otz i lif och död. Förmera dagligen Din
Nads och Andes gäfwa och wnkan l war
siä!, at wi mäge blifwa ju langre desto me,
ra andelige, wandra iAndezis nya wäsende,
icke lefwa mera efter köttet, utan i Anden,
försaka alla ogndaktighet och werldssig lusta,
och lefwa tukteliga, ra'ttfärdeliga och gude-
liga i denna werlden. Si, wär Gud! alt
decta behäfwe wi, men illtet af alt detta
förmä wi sfegna kraftcr, utan alt detta kan
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Din Ande, den ene och sanne Anden, den
Gode och Helige Anden werka i otz, derföre
bedie wi Dig sa hjertinnerligen, förneka otz
icke denna gafwa. Skänk icke aUena otz, li-
tan alla dem den Helige Ande, som bedja
Dig derom. Wlsdomells och Herrens ftub
tans Ande hwile öfwer Konungen, och sty-
re alla Hans wägar och anssag til Dm a'ra,
Din kyrkas förman och landets bcista. Nä-
dens och bönens Ande hwile öfwer alle d'e
Konungssige perfonerne, tiltröst, kraft och
walsignelse. Din Helige Ande styre sjclfDin
kyrka och förhindre alw falffa andar,
tichristi o»de som Hr utgangen i werlden,
at Din kyrka icke förwillas med oriktig lar-
dom. Din Helige Ande uppehalle och wa'l«
signe alla sanna och trogna Evangclli tje«
näre, at deras arbete mä genom Din An«
de hafwa framgäng, tilde trogna s stadfck-
stelje, och de oqudccktigas omwändelse. Din
Helige Ilnde uplyse ds fäkunnige, upwäcke
de sakre, omwänoe de kottslige, styrke de
trogne, tröste de anfckktade/ upmuntre de
lidande, at det ffalhafwa en ande med de»
ras wedermöda, men at Gudö näd hafwer
ingen sude. Och som denna weka med den-
ne dag gar ti! ande. fa wc,r Du war Gud
och hjeipare pa denna wekas siste dag, säsom
Dll hafwer warit päden förste, lat o§ halla
fast wid tron icke allenast til wttans ckwe,
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utan til lifwets ande, at wi da kunne fä
trons andalykt, siälens salighet. OFadcr!O Son! O Helige Ande! förbarma Dig
öfwer ost i war sista stund, fsrlana otz en
nädig. en Christlig HHdanfHrdafdenna jäm-
merdal tilde ewiga bMngar; dcr wele wi
sju-iga Dig, Fader, Von och Helige Ande,
med hjerta, mun och tunga: Helig! Helig!
Helig! war Herre Gud Zebaoth! Honomware ära nu och i M stund.

Fader war:c Uran ftals otz ifrän c»n«
do. Fra>l syndens onda, som <lr det
onda och orsaken til alt ondt, bewara olI;
för straffcts onda ffona otz för lesu fful; i
pröfwelsens och onda, sjukdoln,
nöd och anlian wcderwärdighetuppehäll 06;
i frestelsens onda stund styrk 08: och ändt«
ligen sran alt ondt förlotza otz omsider genom
en salig död, och försäct otz i Di<t himmei-
stä rike. hwarest intet ondt mera ffal röra
otz: och derföre nar det sista onda, den siste
fienden döden kömmer, da njelp ost o Gud!
at ocksä öfwerwinna det onda, da wi sedän
intet oudt mera ffole weca af, ulan all qrät
to.k.is af wara ögon, war sjal ffal wara i
Guds hand, hwarest imet dödsqwal ffal
konnna wid henne, wara kroppar ffola Kwi'
la sä rollgt, och det ffal Heta: Sa!ige äro de
döde som i tterranom dö, ja Anden sager
at de hwila sig ifran sit arbett/ och altsa s»
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ro dä fralste fran alt ondt. Hör war bön,
o Gud! Riker är Dicr, och makren,
ocb hörligheren. Du kan allena göra det;
ty Din a'r makten, wi are wanmäktige. Hu
maste göra det; ty Ditt är riket, det angar
Ditt rikes utwidgande. Du wil göra det;
ty Din ckrhckrliqheten; nclr wi blifwe bön«
hörde, sä ar icke aran wär, utan Din. Wil
Du icke göra det för wär fful, för war böu
ffu!, sa gör det dock för Din fful, Ditt
Nam n, Din ära; w det wi bedje, det an-
gsr Ditt Namn, Ditt rike, Din wilje, och
at wi warda bötlhörde, det angär Din 6ra
och härlighet; sa stole wi prisa Dig här ti«
weligen och der ewinnerligen. Amen. O
Herre l sckgDu ock i himmelen til denna war
bön, Amen, och gif at wi sjelfwe mcd rätt
troende hjertan säje härtil Amen, at det ffal
wisserliga ste, hwad wi hafwe ombedtt, ty
Du hafwer sjelf sagt: Amen, amen, alt
hwad I bedjen Fadren i mitt Namn, det
ffal Ha n gifwa eder: Och nu hafwe wi be-
dit- icke i wart namn; ty wi bekänne at
wi hafwe intet godt förtjent, och för war e,
gen fful hafwe wi intet godt at wanta, utan
wi hafwe bedit i lesu Namn, för Hans fful,
i förtröstan pa Hans och förbön,
för Hans fful, Han, som sjelfar det
trofasia Witnet, Han, ihwilken alla Guds
löften iirola och Amell; sa Utnu ock detta,
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hwad wi hafwe bedit, wara ja och amm
i Honom; Amen! ja, ia, ffe «ltsa!

Afton»Bon om, Lögerdngen.
c?>u ewige oföränderllge Gud, Du blifwer

ftisom Du ar, Diim dagar haswa in»
gen a'nde,.de taga icke af och icke til, men
wi arme dödlige mannissor mäste städse om-
wa'rla en dag, en wcka, et ar efter det an«
dra; wara taga til, och alt efter soin
de tiltaga, at wi hafwe lagt en dag til war
älder, sa taga be äfwen af, at wi hafwe en
dag mindre tilbakc, at lefwa uti. Nu hafwe
wi ater fulländat en dag af war lefnad, och
tillika en hei weka af war wan«
dring i werlden. O Herre! lär otz saat räk«
na wara dagar, at wi msge blifwa wi''e i
hjertat, och m.i'rka huruledes war tid!ö-
per sasom en ström, til des den utfaller i
wighete!,. Lclr otz nu i denne siste timen af
dagen och siste dagen af wekan, at komma
de siste tingen »hog, som a'nnu förestä osi,
nemligen dödeil, upstandelstn> domen, Kim»
melen och hclfwtte, at wi sa idkeligen tanke
pä war dod, acwi berede offtil den jamme,
och äre wMge, nur Du kallar, at ga hari,
frän; at wi sä tanke pa upstandelsen at wi
dagligen gcnom Dm uostcindelses kraft up«
sta af synden, och wandraför Dig iet nytt
lefweme; at wi sa Unke pa domen och dm
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fiste rakcnjfapen, at wi dagligen döme 06
sjelfwe, pädet wi icke ffola fördsmas med
werlden, och wakte otz för grofwa synder, ja
ock för lönliga synder, efter wi ock wete at
alla ting ffola llppenbaras pa den dagen,
saat wi da icke lkole warda til blygd; at wi
saledes dagligen tänke pa himmeten, at wi
wande darhan ali war hog och sinne, och
lcingte derefter, samt icke late otz intagas
af werlden, hwarest wi dock icke hafwe
nagon waraklig stad; och antligen at wisa tanke pä helfwetet, at wi aldrig med war
wilje göre nagot, som kan föra otz til detpi-
normnmet, «tali fast n>.er,. at fruktun för helft
wetct ma ashaila otz ifrän synden, och lang«
tan efter himmelen upmuntra otz til Guds»
siuktan. Nu -perre! en'hel weka hafwe wi
genom Din näd fuiländat, och altsa hafwe
wi nu eli hel som wi i den-
na aftonstund ssola afiägga, men det ckr bäst
at wi kaste otz ned för Dina fötter, och be-
kanne at wi are hwar och en af otz den ga'ld«
hundne tienaren, som a'r tio lusend pund
styldigbädei ansecnde til inkomst och ut<
Zift; Dma walgärningar bäde andelige
och nmelige, som.wi i deuna och den«
ua weka hafwe emottagit, stulle de icke was
ra tio tnsende,da hwart ar en wäl»
.aarnlnq och tilförer otz flere wälgärningar?
Nu wära Mder, som wi i dennc» weka haf-
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wa beqanqit, ffulle de icke wara tio tusende,
da de äro ficre an wi dem kunne räkna? de
M otz up öfwer hufwudet, och aro sasom en
tung börda oh för swara wordne. Nu hwad
ffole wi säga elier begynna? Wi wele icke
bedraga sielfwe och säga med den gäld-
bundnetjenaren: Herrelhaftolamod med
oss, wi wele alt betala; ty hwad kunne wi
betala? Wi, som förut ckre Dig styldige os
slelswe, och alt det wi hafwe, och det wi <i-
re, wi som blifwe Dig hwart ögneblick me"-
ra ssyloige, och denna tilkommande natt,
och tilkommande weka sä längtifran kan för-
minffa wär ffnlo/som wi mycket mer genom
fiera wälgarniilgar och fiere synder blifwe
Dig a noo lika sä mycket ffyldige. Ack
nej Herre! ingen betalning kunne wi lof«
wa, utan wi falle blott ned for Dina föt«
tcr och bed,e, at allffulden mä os; efterqifwas
och förläws för lesuDöds ochßlods stul,
Hans Försonings och fuUkomliga betal-
nings fful.- lelußlod stal afbetala alla wa-
ra tio tusende vund, dermed wele wdM anbe-
falla Herrans näd och barmbertigycr, som
hela ffuld ' registret kan utplana , och bör-
dans tunga last borttaga. O Du frome Fa-
der! lat nu för lesu fful alla wara synoer,
som wi denne hele dag och hela weka, ja He-
ta wär lefnads tid hafwe begangit mot Dig,
wara föriätna och i Hans Vlod afpianade;
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lst otz icke föra gamla synder med otz in i
den nya wekan. Au hafwer befalt oh at icke
lata solen aö ned öfwer war wrede; act! lät
Du ock icke Din wrede följa otz til sckngs,
lttcm gif otz den trösten i wara hjertan, at
alla wära synder äro otz förlatna, och Din
näd otz ater tilwand, sa kunne wi i morgon
ster med gladje ga til wär Gudstjenst pä
Hans hwilodag, och frimodeligen begynna
en ny weka,i et nytt lefwerne, med ny kraft
af Din Ande. Nu sa ware Dn dä sa hjerlli»
gen tackad och walssgnad för hwart ögneblick
i dennaframfarna weka, at Du icke hafwer
hemsokr otz för wära synder, icke straffat otz
efter förtienst, utan ffonat otz sa llädeligen,
bewarat otz sa faderligen, otz sa
rundeligen, wälsignat otz sa rikligen mcd
klader och föda med hälsa och sundhet, med
tröst och huqswalelse. O Gud! wekan ar til
Hnda, men Din näd hafwer ingen ande och
Din barmhertighet är hwar morgon ny; gör
nu ock wäl emot otz i denna natt,och begynn
ater iden nya wekan at wWgna Din tje-
nares hus. O! da wi nu hafwe daftsa man»
M dagar, sa manga wckor, ja sa manga ar
vrofpa Din trofasthet och miffundsamdet,
fsrutan de försäkringar wi hafwe derom i
DittOrd,ho wil da icke framdeles detro ochöfwerantwarda sig til en sa from och nädig
Faders försyn och omsorg; 5' öfwerlemne
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wi otz nu da sjelfwe helt och hallet i Ditt
wald, wär själ och war kropp, wärt hus och
wart gods, wär siägt och wara wänner. O
Herre, wi hafwe ingen bättre än Dig at
förläta of; pa, och wi kunne aldrig wara
säkrare, än nar wi betro otz til Dig, gif 06
allenail näd tilat wi ratreligen af hjertat,
och icke blott med munnen, öfwerlemna 06
til Din trofasta, och sa ofta bepröfwade
missundsamhet, utan at antingen drisia pa
06 sjelfwe och egen försigtighet, e?ler at wa«
ra säkre, likasom ingen fara wore at frukta
ftre, jo, Herre! der ar altid fara i anseen-
de til satan och Hans redffap, och wi hafwe
altid orsak at frukta i anseende til wsr
tjenst, och all sakerhet doger intet, utan den,som yrundar sig pa en hjertlig förtröstan och
innerligt förtroende til Din godhet och nad.
Uti sadan förlrössan, o Guo! anbefaUewi
Dig.war kare Konung, Konungens hus,
all Ofwerhet, denne stad, ort och detta land.
Herre! ulbred Din nadswin<jar öfwerdem
a!!a, och lät dem bo trygt under den Als<
maktiges stugge. Och derpä siute wi da i
lesu Namn denna weka; men wi päminne
otz siutligen, at som wekail nu Kafwer ände,
och wi afflclde otz, och lckgge oh til sangs,
sa ffal ock wart lif en gäng hafwa ände, war
sja'l jkal ock afklädas denna lerhyddan, ochwar kropp nedläggas i grafwen. O Herre
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lefu! n.i'r wär lefnads weka <sr utlupen, och
wi are romne tildet m,U, som Din försyn
hafwer föresatt ost, sä gif otz en rolig och
salig stund at dö uti. drif nu ftrut bort i-
frän os; all syndig kckrlek til werlden, men
gif et och gladt hjerta at stilias
hadan, och en Helin, langtan etter Ditt ewi-
ga lif. Lät otz altid sta i helig beredffap ;
utrnsta och bewäpna wär sjal med rattfar'
dighctens wapcl:, med trons ssöld och sa«
lighctelts hjeliu, icke förffräckas för dö-
den.eller domen, om dc an i denna
le inbwta. När min sssta stund mand' wa-
ra, uppehäli mig med Din hand: Lät mig
salig h,)danfara, Och uptag til Dig min
and'! Opna Du mig lissens dör, Acr! kom
mig ej ffrcicklig för, Milde Herre lestl Chri'
ste! Lät mig aldrig Dia bortmista. Anse,
Gud! at jag cir renad Genom lesu Christi
Blod; Anse, at jag a'r förenad Med Din
Son min Frälsar' god. Herre! se mig nci-
diqt an , At jag för Dig framgä kan, Lof
och tack Dig gladlig bära, Och Ditt Namn
der ewigt ara.

Davids i4.z:dje eller ylde Vot>P salm.
min bön,förnim min bön for Din

sanning skul; bönhör mig för Diy rättfar-
dighet stul! Och gack icke til doms med Din t)e-
nare: ty för Dig är ingen lefwande rattfardig.
T/ sienden sörföljer min s/äl, och sönderstär mit
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lif til jorden; han lagger mig i mörkret sasom
de döda i rverlden. Och min ande ar i mig be»
dröfwad; mitt hjerta ar mig i mit lif förtardt.
Jag uppa de förra tider: jag talar om
alla Dina garningar, och sagcr om Dina han«
ders werk. Jag uiracker minä händcr til Dig;
min sjal törster efter Dig, säsom en torr jord:
Sela. Herre! dönhör mig snarliga, min ande
förgas; göm icte Ditt anstkte bort ifra mig, at
jag dem ictelik warder, som i knlan fara
mig dittida hora Din nad; ty jag hoppa!» pä
Dig: Rungör mig den wag der jag uppa ga
ssal; ty mig trangtar efter Dig. mig, Her-re! ifran minä fiender: til Oig hafrrer jag til-,
fiygt. L.ar nng göra efter Ditt behag, ty Du ar
min Gud, Din gode Ande före mig pä en jamn
wag. Herre! wederqweck mig för Ditt
skul; för min sjal utur nöden, för Din rattfar-
dighet skul; och förgör minä fiender för Din
godhets stul, och förgövalla dem sommin sjal
bedröfwa: ty jag ar Din tjrnare. Glutes »Md
wäljignclscn. >

Psal-
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somman, jemte föregaende anderika Bö!ier, ka«

bruka til daglig andakt i sinä hus.
Söndags» N:»

Wak up min s,.il och war ej sen 35a
lesu! Du min ftögd och fromma 144
laq wet et blomster ffönt och ftnt 227
Sall är den ma n som icke gar i^
O Gud! det ar min glädje !>2

Söndags e Afton.
Min sjal ssal loswa Herran 8<
Hwad ka n mig sta til träng och n'o 40
O Helige Trefaldighet! 349
lesus cir mu lif och halsa 14»
Wi tacke Dia, o Herre Christ! 371

Mandag» < Morgon.
lag wil af Kiertcms gt llssve ZSO
lag tackar Dia. genom Din Son 352
O HelZe And' kom til mig in 187
Beklaga af alt mit sinne 248
Ö Herre. Gud' aör nöd med mig 59

Manda^s, Afton.
War nu redo redo sisl och mnga 37?
Nu hwilar hela jordcn z?s
Den son, under Hans beffärm bor 8a
Min Gud! pa Diq förtröstar jag 7»
Mi Din näd o Fader blid 239

Lisdags < Morgon.
Dig Herre wil jag pnsa 351Den ssgnadedaq, som wi nu hckr se 354O Gud, O Gud sa fwm 297
O store Gud, min Fader och :c. 32a

Hwad



Hwad Gudi täckes ar mig täckt 265
Gud gifwe wärom Konung, 3l«

Aston,
Christe sann dagens ljus och ffen 568
Den ljuse däg framgängen ar 36?
Af djupsens nöd ropar jag til Dig 93
lag ropar ti! Dig/ o Herre Christ 281
Herre lesu Christ, Min Frälsare 142

<t>n»dags»tNorgon
Wak up min ftal, gif ara 359
lag lyfter minä hander 95
War Gud ar o§ en wäldig borg 56
Helge And', mins hjertans nöje 134
Förlana o§, Gud, sa nadelig 3:0

Onsdags» Aftsn.
Solen ftafwer sia fran otz wändt Z6sMena til'Dig ser're lesu Christ 245
lesus alt mtt goda sr 174lag längtar Herre efter Dig 43
När lvi i högsta nöden stä 307

Lorsdags - Morgon.
Min Gud och Fader kare 3ss
Hwarmed stal jag nu lofwa zsß
Ack Gud och Herr', min synd 253
O lesn Christ min högsta tröst 255
Andans Helga nade 186

Lovsdags-,Aftsn.
Dig Fader wil jag prisa - 373Nu denne dag framliden ar 374
O Gud förlän mig Dina nab 280
Pä Dig hoppas lag, o Herre kär 46
Af hjerrat haswer jag Dig kär 290

Fre-



Fredag - Morgan.
O Gud! Dia ware lof och pris §57
Glld harsin soi igen upsatt ;6i
Walsignadt ware lesu Namn 14c,
Un Dm stora wrede
O! rene Guds Lam, ossyldig ,52

FredaZs^Aftc»^
Dagen oft >Mder 36;
lesu djupa sären Dina 151
lesus ar inin wa'n den baste 245Mifttrösta ei, o Christen god 24Vlesus är min h!gnad 266

6.ögcrdags - Morgsn.
Llus af ljus, o morgonstzerna Z56O Fader wör, harmhertig och god 188
N'ir mg uti miii ensiighet ;8z
H;rc:d kai, i'ag docc göra 261
Kom Helge Zlnde, Herre god 180

Kögerdags-2lftsn.
Oona dig min, mun och cunga ;?6
Frön Gud wil zag ej stilias ;8;
O lesu Chri!f, sann Gud och man! 38;
Hwad min Gud wil, altid det ster
När min tid och stund kommen är 39^

l ltom anwistepftlmer ka" de>,, som ytterllgare
wil underhalla sin andnkt, afwcn uwfSwen-ssn eller andra Säng»

Böcker för sig til sjungande eller lasande utrväl-
ja de psalmer, som cmtmHei! mcd ämne» uti bwar
och e» Moryon.-och Afton-Bön, eller oct nied
des själ« tilständ närmast öswerenskomma.



Bihang,
af nägra Gudeliga Sänger.

omlesuNamn och wälgärnmgar.
Gjunges soin: Dagen ifran otz strider, lc.

wil Diq lesn prisa, Som mig bar
sM aterlöst,Och wardes altid lisä Mitt

samwct med Din tröst. Ack! at lag
funde strirwa Djllst in i hjertans grund
Ditt Nam,,, da »7ull' det blifwa Mitt!if,
i dödsens stund.

Du är min lesus wordcn, Min Fral-sare, min Frögd, Alsintet är pä jorven,
Som gör min M förnögd; Men narjag
Dighar sunnit, NärDuDig nadigt ter,
Da harmin Ui alt Och söker in-
tet mer.

3. Du är mm Lissens kalla, Ditt hjerta
öpct stär, Fridsbäckar der utwälla, Som
samwcts diupa sär Ratt krafteiiga bota. Du
är mii» ftia stad, När synd och döden ho,
ta, Sä hwilar jsg der glad.

4. Ditt Namn, som salfwan läker Och
gifwer ljussiq Ditt kors war wanartspäker, Och bar en helig ftukt, Rättftlrdig-
het och glädje, Tro, mildhet, hopp och
ftid, Som kan otz ej tilstadja, At kom-
ma synden wid.

s. Du är min sol, soul lyser, I hjertats
mörka



mörka dal, Och mig den wägen wisar, Som
jag rätt wandra stal. Din kärleks Ijufwa
wingar,De öfwertäcka mig. Din starkhet
döden twingar. Och den han har med sig.

6. Din Ande kan mig lära, Hwad jag
ej sjelfwer wet, Hans eld kan ock förtära,
AU den fäfänglighet, Som wid init hjer-
ta lader:Han un! uplysa mig, At jagDig
lesu skädar Mcd trolla stadelig.

?. Dm hj,'!p mig förläna; Bered
mig sjelf dertil, At jag Dig städs ma tje-
na,Och segra som Du wil Du är mtt alt
i aBa: Du är min högsta tröst. Ack! lät
mig aldrig fal!a!Du hör en ödmjuk röst.

8. Jag tror at Du mig gifwer, Hwad
jag m; bcdit Dig. Din SanmngsAnde blift
wer När mig, och styrker mig. Din nad
mig städs betacker, Ditt Blod mig renar
sa, At jag na°r Du mig wäcker, Kan glad
för domeu sta.

2.
Troncs kamp och stger i Helgclstn.

SjUNges ftl»: Förbida Herrcn Gud lc.

Kroncm harlig stär, Af guld och par-
lor ston; Dock ingen henne fär, Förr-

än til seger-lön, Wil Du den kronan blif»
wa wärd, Sä scilj Din kjortel, köp dig
swärd, Och strid för Riket som en man,
Det lesuö at dig wann.

2. Vegynn »m aldraförst, Uti ditt eget
brost,



brsst, Ty der ar faran störst; Gack pa dig
sjelfwan löst. Förnufts och wiljans npror
styr, Dräp alt hwad Andans frihet bryr;
S!a ned de onda lustars har, Korsfäst ditt
kötts beqär.

3. Guds harnelk iklad dig, Och far i stri-
den fort. Förklara öpet krig, Mot satans
rikes port. Grio hela werlden dristigt an/
Samthennesgrymma höfwitsman: Til dcff
du under föttren lagt, M mörksens rikes
wagt.

4. Hwad som til rygga ckr, Förga't med
allo fiit; För alt haflcsum ka'r, Och satt
tilHonom lit: Han aratlen, som hjelpa kan;
Förtrösta ej pa nägon man. Den tröst til
nagon mann'ffa bär, Han wtzt en väre ar.

s. Sök ej hos werlden gunst, Hon dig ej
trösta kan. Den ar en rök och dunst, Som
stadat mängen man. Ty den som werldens
wan wil bli, Guds owän blir förall sin tid;
Sa a'r da bättre alt förakt, Äln hela werld»sens prakt.

6. Tro dig ej sjelf förwäl; Lit ei pa e,
gen kraft. Du har en swager sial, Men sug
af lesu saft. Han <lr det sanna olwträd,
Som delar kraft til grenen med. Uti Hanskärlek stadig blif, Sa far du mera lif.

7. Sin wan Han kallar den, Som waw
drar i Hans bud; Den stal i himmeten,
Fä städa Herren Gud. M otz da söka,
nappa, be, Men aldrig mer tilbaka se. Lat
otz ej bli LoW hustru lik; Förgas aswerld'sens swik. 3. Och



8. Och tclnk til detta alt, Hwad flit bör
wandas an. Otz ar wal mer befalt, an wi
uträtta kan. War derför waken, bed ochstrid; Til fafang lust haf aldrig tid. I troi,
gör hwad du kanförma,Sa stal du kro-
nan fä.

3.
Sialenes dageliga umgjängelse

i anledning af Phil. ;: 21.
Gjungcs som: Hcrre lesu Christ, D'g til lc.

s)lck! lesu jag ar hjertcms glad, At Du
för mig beredt en stad, Dit min själ

sakert finttaKfär, Nar hon ur dcnna hyd«
dan, gär.

2. Alt hwad af werlden kallas godt, Or
idel ffugga, mot den lott, Som jagfar full
besittning af, När kroppen dör och
i graf.

3. Ehwad jag tänker, talar,gör, Sa kom«
mer det mig saligt för, At jagfär snart ga
häni frid,Och siippa werldsens myckna strid.

4. En salig stund ffal det wist bli, Som
gör fran sorg mig ewigt fri; Det blir en ratt
förlotznings-dag. Min lesu! mig snart til
Dig tag!

s. D,H far jag i mit kött se Gud, Ochhöra Anglars frögde-liud; Jag blir dä
lik, min lesu kar. O! Herre Gud, hwadlust det är.

6. Nar



6. Nar Dig behagar lesu from, Tag
hem Din köpta egcndom. Jag af Din kar«
leks öfwerfiöd/ Har al! min ftögd, i lifoch död.

4.
Sjuuges <»M! D» suoda wcrld farn<al, u,

Win lesu! i Di» famn, Har jag min
salla hamn- Ditt hjerta är min hyd-

da, Ditt Blod, min ffrud den prydDa. Ditt
Kors,min Md och häglmd;Tin Död/
mit lif och fclgnad.

2. Jag har w.ii minä ftl, Men ser mig
dock ha del. I arfwet, som Du st.wker.
Din karlek jag betanker, Som ewigt fiö«
dar öfwer, Ti! mig som nad Hehöfwer.

z. Den Roda Pu».pur«strud Du burit
sör Dm brud, Titt qwal, Din nöd och
smärta. Betygar hwad för hjerta, Du har
för arma själar, Som want dödsens trälar.

4. Sa wist Du gjorot mig fri, Fär jag
Din egen bli, Jag pa Din näd nu wä-
gar; El annat efterfrägar. Jag fär bland
fralsta lamben, Dig ewigt sjunga Amen:

5-
En Chrisiens fnmodighet wld de'

traktandet af dsden.
jag ffulle ltkwckl tala Nägra ord med

dig en stund Nckr jag i din tysta dwala
Somnar in denFsta blund, Om jag tron
pä lestlM har Ar jag nog i godt förwar.

2. Det



2. Det en galen fräga blifwit Omat dösr straffeU'näd; Anden har deträttbestrif»
wit At den ar et Fadrens rad Och en fönnonfsr min sja'l Ia et siut at wara tra'l.

3. Dö, det är frän Babels 6lfwer Ha'm«
tas til Jerusalem, Gä at ffada Herren sjeif'
wer, Flytta til mitträtta hem, Taga mot
min arfwelott; Si det ar zu ganffa godt.

4. Dö/ det a'r at ssuta fe!a;Dö, är warda
engangfri; Dö,ar alla brister hela; Dö
det arat salig bli; Dö, är börja ewigt lij>
I et saligt tiosfördrif.

5. När far jag min jämmer siuta, Nar
stal jag ntitt brskta bo Blifwa qwttt och
mig fs luta Til min hwila och min ro?
När blir dock den dagen?Hör; Swäras:
Nar jag tror och dör.

s. Satan hwar är da ditt wälde? I den
grop du för oh grof Du dig szelfwer ewigt
fcklde. Ligg nu der och stäms din bof Un-
der dödsens tyranniEwigt sängen, jagarfti.

?. Jag har frsgd som är otalig. Herrans
Ande säger: Skrif! Skrif at hwar och en är
salig Och besilter ewigt lis Som frän denna
träldoms-ö Nti Herrans Namn far dö.

5 Derför' wil jag gärna stilia Mig ifran
min mödos watl. Warde likwal Herrans
wilja Timan när det handa ssal; lesu arf
jag blifwa fär Om jag ha'r ell' hädän gsr.






