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Du sielfständilaWäsende, som «staf ervig-
her, och efcer Ditt walbehag yafwer be>
fallt all rings warelse, som urom Dig aro,
Dig allena dyrke wi och akalle Dir Heli-
ga Na-nn, sasom wi det af Dirr uppew
barade ovd inhemtar och af wära Fader
lardt hafwe:

Gud Fader, Son och den Heliga Anda j amen.
Herre Wär Gud!

Swensta Sion, wi Dine tjenare> Ko-
>H nunq och Stander, are har forsamlade

infor Din Helgedom at tilbcdja Dig.
För Dig knaböje wi, och uplyfte wara hjet«
tan til Dig. Men Herre! Du ast hclig och
rattfardig, och wi oeremot swara fördarfwade.Wi bekänne hwad Din tjenare, den wise
Salomon, fordom uti Ditt hus inför Dig
bekande: det är ingen männistä, som icke syn«
dar haftver. Sasom tyngden trycker wara
kroppar nedat, sä aro ock wara sinnen böjda
for det joroissa. Men Du Israels Förlossare!
Wi are dock Ditt fosterfolk och Din egendom.
Tag bort alt mörker, som otz förwillur. Lac
Din sannings ljus lysa och rada öfwer wara
sinliga begar. Upwack war andakt, at med



en wederqwackande förtröstan pa delina siun-
den betrakta den ömnoga walsignelse, som Du
läter wederfaras allom dem, som sig pa Dig
förlita. Harom bedje wi Dig, iDm enföd-
da Sons war Fralsares lesu namn, Faderwar, som « -

De heliga Guds ord, som af H. K. M.
war Allcrnadigste Kommg och Herre i Na-
der aro bcfalte, at til Pradiko-Tcrt wid detta
tilfalle uplasas och förklaras, finnas beffrefne
i lerem. c. 17-0. ?- Sa lydande:

Wälsignad ar dcn man, somförlä-
ter sig uppa Herrmy cch hwarströst Henen ar.

Sjelfwa ordell uti war heliga Text för-
onleda osi, at igenom Guds nad til sin-nes föra cch betrakta:

Hwad det ar, och huru walsignadt det
ar, at förläta sig uppa Herran.

Til en början af war betraktelse om hwad
det ar, och huru wälsignadt det ar, at förlä-
ta sig uppa Herran, gtMlarke wi, at sasom
i den tilkommande ewigheten finnes befastetstort swalg emellan de fördömdas pino > rum,
och de saligas boning, sa ar ock i narwarcm-
de nadenes tid, en stor stillmd emellan de
ogudaktige, som framharda uti köttstigt sinne,
afwoghet och fiendffap emot Gud; och de from-
me, som sm i förlikning med war himmelsteFader och af Honom ujuta tröst. -



At ga öfwer ifran de förras tilstand M
de sednares, dertil fordras et laraktigt, bered-
willigt, godt och arligt hjerta; et hjerta som
alstar sanning och hatar alt wasende.

At förläta sig uppä Herran, ar, enfaldeli-
gen förklaradt, intet annat an at icke tro sig
sjelf aga wishet och styrka, at utratta sitt
eget basta; men i des sialle at med en förnö-
jande wisihet, och Man oro af twifwelsmäl,
wara saker och trygg derom, at Gud af sin
faderliga karlek och nHd bäde nu och i ewig-
het gifwer ost alt det of? godt och nyttigt ar,
längt öfwer det wi ens kunne första eller tanka.

Det som gjör mannissan hinder eller swarig<
het wid at förläta sig pä Gud, harrör dermaf,
at hon af en fördarfwad natur ar förmycket sjelf-
kar; hon tror sig sjelf l>ch liter pä sig sieif cildra-
halst; fjclf wil hon Man at fraga efterGuds
wilja författa och ntföra alla sinä anstag, hon
sirafwar med en blindifwer efter den förnöjelsen,
at fa tilagna sig sjelf qll förtjenst af dei hon
utrattar; och det ömar hennes egenkarlek, at
förunna Gud nagon markelig dclaktighet i a-
randeraf. Men det somwarre ar: om sam«
wetet tilsager, at hennes anstag aro onva och
Gudi obehagliga, sä fattar hon först hcm-
lig afsty, och derpä afwoghet och fienoffap
emot Gud, och omsider sager hon i sit hjer-
ta, det ar Gud til.

Skall mcmniffan altsa ledas til en
fens förtröstan pä Gud, sä mZste hennes o-
sialM sjelstarhet rattas; hon mäste lara kä,l-

ng



na sin wanmagt, sitt intet; hon maste besin-
na, at alt hwad Gud ansett sig wardigt at
stapa, det matte ock wara honom wardigt at
siyra och regera; hon maste weta, at war
Gud ar en nadelig Gud, barmhertig, lang»
modig och af stor mildhet, altid willig at i-
fran sinä kreatur taga det onda, och tilstynda
dem det goda.

Och huru latt bör det icke falla osi, at
kanna wart intet? mannistans swaghet röjer
sig ju pa alla sidor. Om wi betanke ströp-
ligheten af war joroista hydda, huru litet för-
ma wi icke bewara henne emot förfall och
undergang? huru kunna icke des refwor plaga
och sorsatta otz i yttersta elande? Men om
Wi an agde den starkaste kroppshalsa och länge
lefde, huru stall icke sjelfwa alderdomen, sa-som en oundwikelig dödsbane, omsider stu<
tas dermed, at war kropp förwandlas til eu
siinkande matkemat, stoft och damm? Medansa tilgar, hwad galler da mannistans inbill-
ning, at sjelf utratta sit basta? Ho ar, som
wid minsta eftertanka atminstone för denna
le.n icke widkannes sitt intet?

Betrakte wi wär adlare del, war sä
sinne wi otz dar lika sä swaga. Mi war sjal
rader en stark och outflacklig atra efter odö-
delighet, Men sa orimligt det ar, at nagon
stal öfwerlefwa sig sjelf, sa omöjeligt ar det
ock, at en dödelig ffal kunng tilfredsstallg sinättä e.sM hyödlGe.t,



Wande wi war upmarksamhet pa manni-
sians hela lefnadslopp, sa finnes, at en usel
vch jammerlig ting ar med alla männistors
lefwerne, alt ifran moderlifwet in tildes de
i jordene begrafne warda; har ar altid oro ochwedermöda, sa wal nar den som i stor ara
sitter, som nar den ringaste pa jordene. Harar altid ofrid, sorg, dödsfaraochpa sidstonedöden. Ack döden! hur ar han bitter at smaka?han förstracker paafstand; blott nagot upstof
med honom öfwergar alt timligt wärde; tr>
alt det en man hafwer, later han för sit lif.Likwal maste wi alle dö; hwad bedröfwelse!wara ögon ssutas da ti!; hwad angsian! wi
fa ej mera ffada ljuset; hwad jammer! wi fö<ras da i et mörker; hwad fasa! dar wi ej
wete af nagon utgang;,hwad förtwistan!

Men lafwad ware Gud, och wars Herraslesu Christi Barmhertighetenes Fader,
och all hugswalclses Gud, som otz hugswalar
i ali war bedröftvelsel

Iu mera smartande, ju mera förtwistad kan-
nedom wi säledes hafwe om wartnttct, om war
osticklighct at sjelfwe otz radda, desto nar.
mare are wi komne til en sall och wälsignad
förtröstan pa war Gud. Wara ögvn övnas da
«t se Herrans stora under och i dem söka tröst.

Gud hafwer ofi ffapat efter sit eget bclate
med förnuftig sjal, och satt o§ högt up i
herrawalde öfwcr hela jorden. Han har gif-
wit männissä!, förstand och snille, at undcr-
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kufwa natitren och nyttja deraf ej attenaff
sin lwdwandiga bergning, utan ock sin be»
qwamliqhet och fsrnöjelse. Han har begaf-
wat manniffans förstand med en genomträn-
gande kraft, ej allenast til naturens dolda la«
gar, utan ock at ga utöfwer des gransor, at
Zjö.a uysackter utom naturens krets, och dar
bestada Guds osynliga wasende, Hans ewiga
kraft och Gudom. Wi se Guds högra handutsträkt öfwer hela' naturen, at handhafwa
des bestämda lopp med den fullkomligaste nog-
her, sa aldeles, at det minsta solegrand mi
fritt wader icke far gjöra den minsta rörelse,
utan full orlak i. des föregaende och full wer-
kan i des följande tilstand.

Skaparens allmagtftamstralar med lika
het ifran det minsta sandkorn, som ifran den
största himmelskropp; ty för en manniffa och
hwar stapad warelse ar det icke mindre omöje-
ligt at af intet frambringa en himmelskropp
a«t et sandkorn.

Lika sa uppenbar är Guds oandeliga wis-
het. Ait ckr- danadt til den aldraffönaste ord-
ning och fullkomligaste öfwerensstammelse. Alt
gär til sinä bestämda föremal. Alt utratlas
mcd sadana krafter och medel, som warka i
de kortaste wagar.

Sin godhet har Gud egenteligen uppenba-
rat pa alla lefwande kanstofulla warelstr', af
hwilka wi sinne omkring otz otaliga stckkter i
stor myckenhet, dels boende med otz pa det

dels wistand? i watnct, ja pä hafsens



yta, pa hafsens-botn, in uti jorden, ja ock i
fria luften. Alle njuta Skaparens god-
het deruti, at de, igenom et fast förunderli»
git all tings sammanhang, aro hwarannan til
inbördes gagn. Men det ar icke nog at de
njuta den godheten, utan de hafwa ock ljust
wa kanstor deraf, da de spisas och hwar ef»
ter sin art förlustas. Guds godhet ar det,som föder foglarna under himmeten och bekla-
der liljorna pa marken; och, om wi ej för-
halle sanningen i orattfardighet, sa första wi
haraf, at war himmelste Fader drager en sa
mycket ömare försorg för otz, som at Ha«
uphögt otz öfwer alla andra sinä kreatur pa
hela jordenes krets.

Wi wete, huru wl af otz sjelfwe hafwe
intet. Af Gud hafwe wi wart lif, war an-
da, och alt. I Gudi lefwe wi, röras och
hafwe war warelse. Gud ar den, som gifwer
de wise deras wishet och de .förstandige de-
ras förstand.

Är det nu en klar sanning, at Gud ar
alsmaktig, allwis och god, och at Hans nad
emot otz ströpliga mannistor ar besynnerlig;
hwi ffole wi icke tro, at Han kan, förmar
och wil hjelpa otz hwar och en? hwi stole wi
sjelfwe sormena otz den sallheten at pa Ho?
nom förtrösta?

Sol, Mane och Stjernor witna om Guds
godhet; och anffönt wi ej kunne uptanka uä-
got klarare ljus, an Solens ljus, sä hafwe
wi dock andra än klarare bewis om Hans för-

bar-



barmande nad, uti Guds dyra löften och be<swurna försakringar i Hans heliga ord. Hwad
kan mera röra och ga otz til hjertat, an at
himmelens och jordens Beherrffare iftan sitt
majestat nedlater fig at litna fin alrahögsta
Zudomliga egenstap, sin karlek och
tighet, wid swaga manniffors naturliga bö-
jelse? Manne en qwinna kunna förZäca sirt
barn, sa ar hon icke förbarmade sig öfwer
sin egen son? ja, om hon ock förgare hono»n,
sa stal jag dock icke förgata tig, säger Herrem

Store och underlige aro alle Herrans werk >

men den karlek, som han genom sm enfödda
Son war Fralsare fullbordat til det fallna
männistö-siaktets uprattelse och aterlösning,
ar langst öfwer all förundran. Ty sa
Gud werloen, at -Han utgaf sin enda Son,
pa det ar hwar och en, ft>m rror pa honom,
skal icke förgas, uran fa ewinnerligir lif.

Saledes hafwe wi uti denna wanstligheten
en fullkommen och tilfredsstallande tröst der«
uti, at war lycksalighet icke egenteligen ar
bestamd pä det jordiffa; ry här hafwe wi icke
en warakcig stad, uran wi föke efrer en til«
koinmande. Gch om wi wandre i andanoin,
s'i hafwe wi at förrvanra ewinnerlilir lif.

Altfa om cln wi har försmaktade uti war
wanmakt och under de mast ömande kanstor
af elande; om an dödsens stuggor injagade
den siärsta förssrackelse; om an wart samwc,
te plagade m V sinä forebraelser och fruktan
för siraff; sä hafwe wi dock en tröstefull och

glad



Zlad tilförfikt til war Fralscrman, som med
Utrackta armar kallar H til Sig: kommer ril
mig alle som arberen och ären betungade;
jag rvil wederqwäcka eder, och I stolen fiw
Na ro för edra själar.

En pa dessa grunder bygd förtröstan pa
Gud, stadnar icke i en kraftlös tanke, eller
et blott kallsinnigt omdöme om nagon jam-
förelse emellan Skaparen och Hans stapade wa->
relser. Den nplifwar och förhöjer Guds eget
bclate i ost. Den uptander nytt ljus i wart
förstand, adla kanflor i wart hjerta och heligt
bemödande i hela war sjal.

En sann förtröstcm pa Gud ar listig och
warkande, och yttrar sig i sadant upförande,som ar Gudi behageligit och Honom wardigt.
En christen, som förtröstar sig pa Glld/ an»ser mcd förnöjelse alt för godt, som Gud gjör.
Alr hafrver Herren wäl bestält, ar Hans wal-
spräk. Han söker med all hog och fiit det
cmdeliga och himmelsta, witz derom, atHer-
ren walsignar honom med all andelig walsig-
nelse i de himmeistä ting. Han arbetar i sin
anletes swett pa det jordiffa goda, försakrad
derom, at Gud meddelar honom det ömnigaste
matt deraf, som honom nyttigt ar.

En sann förtröstan pa Gud upmmttrar ochförpliktar otz at i akttaga den ordning och det
stick, hwartil Herren otz beqwama gjort; at
altid undersöka, i hwilken wag och genom
hwilka medel Gud wil gNva otz det goda;
st waiwra den ratta wagen och nyttja de

rat«



ratta medel med all trohet och flit. Ty at
icke bruka de medel eller ga i den ordning,
som Gud förestrifwit, det ar at wika af ifrän
Hans wag, det ar at undfly all förening med
Gud, det ar, at wara langst iftan all sörtrö-
sian pa Gud.

Är det en lycka, uti olycka, at sinna hjelp
uti nöd, sa ar det wisserligen uti wart allman>
na elande den alrastörsta sallhet, at Gud ar
war tilflykt.

tVälsignad är den man, sager Propheten
i war tert, som förlacer sig pa Herran ochhwars tröst Herren är. Ia han ar wisser-
ligen walsignad i mer an et afseende. Wal-
signad ar han, ty han om'öres icke af alle-
handa wader, utan star fast i Herranom, om-
gjordad kring om sinä lander med sanningene.
Han sanner sig sjelf, sit fördarf och sit intet,
ratt; han tanner ock sm Grd, sm Herra rätt,
och gifwer Honom den ara, som Honom til-
hörer. Han har et hjerta efter Guds hjerta,
och wandrar med fullkomligt hjerta för sin Gud.
Ack! hwilken lycksalighet. Säsom en mannistas
all olycksalighet bestar dcruti, at hon icke är
det hon borde wara efter Guds afsigt; sa be-
star ock all war sallhtt daruti, at wi are sa«
dane, som Gud wil hafwa osi. Wi are da
Guds wanner, Gudsalffcligebarn, som altid
hafwa at wanta ost det basta af Honom.

Nlälsignad är den man, som.sig förlacer
pa Herran, och hwars tröst Herren är; ty
>a han wet sig wandra ratt, ar han i sm

själ



sjal altid behjertad och frimodig. Och hwad
siulle wal gjöra honom nedsiagen? Skulle han
radas för mannistor, de dock dö, eller för
manniffobarn, hwilka sasom ho förtardc war-
da? Nar Herren ar med honom, ho kan wara
emot honom? Skulle han stramas af olyckshan-
delser, da han wet, at ingen ting hander af
en siump, men at all ting ster af och igenom
Guds stickelse? Han ar alt derföre stark t
Hcrranom, et utwaldt redstap i Herrans hand',
at utbrcda Hans ara, och beframja manniffors
basta.

wälsignad är den man, som förläcer sig pa
»Herran, och hwars rröst Herren är, ty han
ar med alt och under alt tilfreds och förnögd.
En förmon, den alle önsta sig, och hwar man
siker och far efter, men ingen annan njuter,
an den som sig pä Gud förlitar. Han ar
glad i den goda dagen, han tager ock den
onda til godo; ty han wet at Herren har sta-
pat dem bada. Han ar nögd med det nar«
warande, och wantar i stillhet pä det tilkom-
mande. Om han an wandrade i en mörk
dal, fruktade han dock intet ondt, ty Herren
ar nar Honom.

XVälsiZnad är den man, som förläcer sig
pä -Herran, och hwars tröst Herren är, ty
han njuter det basta och nyttigaste altid. Uli-
derstundom synes det wal icke sa: Herren
tyckes lbland hafwa förgatit och öfwergiftvit
den, som pa Honom förtröstar; men Herrans
heliga löften aro borgen, at ock dettst Her«rans



rans förhällande är honom det basta. Ester-
at, ofta i tidcn, men förnämligast i cwighe-
ten, fa alle de, som förlata sig' pa Herran,se och röna, at deras förtröstan ej warit fa-
fäng, och at den har warit, ar och blir wal-
signad, hwilkens tröst Herren är. Da stola
afwen alle de, som nu förakta dessa sannin-
gar, pa sig fjelfwa ärfara, at förbannad är
och blifwer den man, som förlater sig pa män-
nistö, och sätter kött sig til arm, och wiker
med sit hjerta ifran Herran.

Nu emedan den altid är och blir wälsignad,som förlater sig pa Herran, sa ware det och
bllfwe altid wart fasta bestut, at jämt förlitaosi pa war Himmelste Fader, som osi leder,sasom man barn leder, och ar war tilstykt
uti all nöd; och förgätom icke, at behalla iet
troget och lydigt hjerta, at M ar den man,som sig förlater pa Herran och hwars tröst
Herren ar.

Allernädigste Konungl
Herren war Gud ware beständigt Eders

Kongliga Majestäts tröst, sa är Eders Kongl.
Maj:t sasom fordom David, en wälsignad Man
och Regent, efter Guds hjerta; walsignadt
Eders Kongl. Majtts Regemente; wälsignade
alla Eders Kongl. Majtts wägar; walsignadt
hela EdersKongl. Majtts Rike; walsignadt E-
ders Kongl. Maj.tts Ramn och Minne in til
werldenes ända!

Swea



Swea Rikes Höglofliga Stander!
Herren ware ock Eder tröst, uppa hwilken

I jamt Eder förliten; sa aren I Herrans wal»
signade, som himmel och jord stapat hafwer;
walsignade under Eder hemresa och pa alla
Edra hemorter, walsignade hos medlefwande
och efterkommande.

Herre, Herre! wi förlate otz endast pa Dig,
ty Du ast war enda tröst. Hjelp derföre Ditt
folk och walsigna Din arfwedel. Gud war
Gudwalsigne och all werlden frukte Her-
ran! Amen.




