




Bal/
Hällit

I Nyköpings Mstm eller
Ricolai Kyrka

Den iv Augustl 1788/
af

Jo h. Pet. Dahlberg/l
Ord. Ksngl. Hof-Predikant, HHrads.Prost och Kyrkcherbe,

Wasa, tryckt af Georg Wilhelm L«ndl«r 1788.
chel trzckt e^mylar,



HMfiender wil lag beklada med stam,
men öswer Honom stal Hans Krona
blomstras. Pf. 132: 18.

de» HögstS/ genom hwilkenKonungar och Fmstarre«
gcra, sä Nädigt lofwat biträda Sm Slnorda ar en

tik tröst under de mclngfaldiga bekvltnuer, som onigifwn
Ehronem Fäfangt förestaller man sig, at detta
tet pä jorden är fridlyst för ahmden och ondffan. Det ar
silarare egenteliga mälet för des hastigaste anfall:och den
Vaste Konunq ax sfta mer orsab af oroliga hufwuden
inom, än krigiffa gnmnar utom Rltet.

UnderMres owilkorliga plikt kanna wt> at lyda, älffa
Och wörda sin Lagkröltte Ofwerhet, icks allenast den gode
Och utan och den genwördue. om
man tcke deftomindre träDr mänga Belials Man i
Landet, UUandffr sinnad3,hwilkas hjertan aro stulne
iftän Kolninqen dcras Herra med lömffa grannars
praglade guld, ftge och forfagde, som ttada obtygt
fram wid belöntngars mdelunde, men swikfulle wika
tit rnqga för faran, hwars senombrott sörtjenar dnn,
Slmci Brsder som wäga, ebum endast hcmliga, ban-
na Herrans Smorda, ock ntspp sit etter, för at soka
ftacka Hans rena pnrvnr, Egennytwns Bam, sozn su«
ga til stg musien af de belsofaunnaste mrättmnqar, och
läta Almänhcten blott fä Vragqen til godo, trolöst un.
dersämre, som läqqa hinder waacn för de mäst gag-
nande anstalser, forradiffc Embersmän, som oOnte.
Wn stra Oswerhstens bcfaUrangar i munnen, men

hem-



hsmligen förekmnlna deras werkssälltgher, om
fager jag,sinnas, hwad oro för enNeqcnt, hwad otact
mot en Konung, hwars enda ar at qöra Sir
Folk ll)ckltg.t, och äntettgell> hwad bekyinmer för redclt'
ge Man i Landet; at meuniffioncs siender aro henncs
eqit husfolk. Doct wil IaF, faqer Herren, Herren,
lag wil bekiada Hans siender mcd ffam. O>n ä5
wen en magtig, en högmodigs cn trolös granne anfal»
ler Rikets GraiOr, utbreder faja och förödelft,och ho«
tar at med.sina talrika Härar ffaka den Thron, som
pryVcs af Aran f WiMetm och Ratträdigheten» kcm
bock en Gudalffande Oiwerhet wara tröst och oförfä»
rad. Herren stär Honon: wid bögra sidan, och lag,
sägcr Herren, wil bckläda Hans siender mcd ffam,
men ofwer Honom ffal Hans Krona blonlstrns.
I Swea Barn, det ar uppä wär Srore Konnngs

Befallmng jag dessi ögnablick talar- Hararnas
Gud har nyligen krönt Gusr af Den 3:djes Wapn
mcd lycka och en arorik Seger öfwcr en magtig och
trotsande Faderncslandcts Flende. Waldeligtt ar han
fiagen til rygga: och qänge sss alla min Herras Fim«
der!'. r Hinuuelens och lordcns Bebarffare har äter
gifwit Gin Sniorda nntt wsdsr,nal? af SttMdiqa löfte:
Hans siender wil lag klada med ssam, men sf.
wer Honom ffal Hans Nrona dlomstras. I we»
ten wäl, Swanffe Man, hwad dcnne Konungen til-
sörene Eder gjort haswer. I wetcn, hwad I Honom
ffyldige ären. Men Han bcgar mer för Sig Sielf
an Eder trohct, Eder lndnad. Aran gifwer Han Gu«
di. Ho ar dä undcrsäte, och fölzer icke fin Konnngs
efterdöme? Ho ar Chrlstcn, och lyder icke Hans Chrt°

stelb



steliga BMlning: at gifwa Gudi det GM tilhörerz
Alt det wi utratte, det hafwer Du Herre gifwit oss.
Icke oss derföre/ icte oss/ sager Konungeu, utan Dino
Mamne ware arona.

Wilen hadan, I missfoster, I fom hysen känssolösa
hiertan wid den Nsd Gnd wär Högtälffade Konung
och Fosterland wisat haswer z

Knäböjer, I agta Swea Barn, med ödmluka och
sf tacksämhet brinnande hiertan infor Herren wär Gud,som ar wär starkhet och tilfiygt, en hielp uti de stomNöder, som oss päkomne aro. Hallelmah!'. ?






