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Uti det Heliga och i alt emghei Högil&f-
vade Treenhetens, Guds Faders, Sons
och den Helige Andes Namn. Amenl

~TTerren hafver gjort Jlora ting mci o/s , ie/s
-&JL åre vi glaie. Den nådevåigerning, föm Ffraels
folk gcnom förlofsningen ifrån det Babylonifka
Fångelfet vederfaras lkullc, anfåg Konung David
för det ftörfta glädje åmne för fig och hela me-
nighetenf Då Guds Förfamling i Svea Land på
denna dag begår en högtidelig åminnelfe af (in
förlofsning ifrån det andeliga Babe), fin befrielfe i-
från otrons mörker, ifrån viilfarelfer i Himla lå-
ran!, från famvetstvång, från fanningens förtryck
och ifrån den oreda fom vidfkepelfen åiföljer -

, då
tyekes hon hafva ftörfta anledning att uppmuntra
alla fina råtta medlcmar tili glådjc, och att offra
(in Gud lof och tackfågelfe för (å ftora nådevåt-
gerningar. Vi kunne tilltala hvarannan med dcsfa
Davids ord: Herren hafver gjort Jlora ting mcd
q/s, ie/s åre vi glaie. Pfalm. 126: %.

Det flyktiga månnifko hjertat i fitt naturliga
tillftånd, likt ett Jformanie haf, iet icke ftilla va-
ra kan, år underftundom lått rördt, bådc tili glå-
dje och forg , af obetydtige anledningar: en in-
bildad lycka, ett låttfinnigt, ofta ogrundadt och be-
drågcligt hopp om någon framgång, våcker dår«
uti glada kåhflor och myck«n fornöjelfe: en oti-
digt befarad olyeka, ett förmodadt mifsöde, fom,
kan hånda, aldrig intråffar, qväljer det famraa med
klenmodighet, forg och oro*
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Dåremot förmå de ftörfte håndelfer icke all-
tid våcka det forglofa bjercat utur fin dvala: ho-
telfcr, fom boda des fördårf och undergång, röra
det icke tili omtanke; och, undcr åtnjutandet ai de
ftörfta nådevålgerningar, tillåter det fig ingen an-
ledning tili hugnad och en glad tackfamhet emot
vår Gud.

Gud har icke förgåfves begåfvat ofs med fin-
liga rörelfer. Han har med dem, åfven fom med
alia andra ofs forlånta förmögenheter, åfyftat de-
r.as råtta anvåndande tili fin åra, tili vår egen och
vara medmånnifkors fanna lyckfalighct." Han låter,
i (in förfyn, vara håndelfer utgöra en blandning
af godt och ondt, af anledningar tili både forg
och glådje; och har, genom den vifafte bland mån-
nifkor, Sjelf låtit förcfkrifva ofs fåttet, huru vi
råtteligen dårvid böre förhålla ofs: i goda dagar
var glad, och den onda dagen tag ock tili go-'a; ty
denna Jkapadc Gud jämte den andra. Pråd B. 7: 15.

Ora något folk i verldcn fått öfverlefva fto-
ra håndelfer, och haft anledningar tili både forg
och glådje; få har det visfl: vcderfarits Svea Folk,
vårt kara Fådernesland. Vi behöfve ej hemta be-
vis håruppå ifrån långre tider tillbaka. Det ri-
dehvarf vi lefve uti, företer ofs de rikafte anled-
ningar tili vordfam forundran öfver Guds under-
liga fkickelfe med ofs. Under de omafte kAnflor
af Guds tucktans ris, hvarmed Han agat o(s, hafve
vi dock ront, att Hans barmhertighet icke ånnu hafver
ände, utan år emot ofs hvar morgon nyi K1ag.V.3:22.
23. och då vara famtida håndelfer företedt ofs
ganfka rörande forgeåmnen, har dock vår Gud lå-
tit dem omvåxla med många anledningar tili glådje.
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Vi hafve an idke hunnit forgåta dc hårda
flag af Herrans hand, då vi hemfoktes med hun-
gersnåd och dyrhct på lifsuppehåile, dä välfignel-
fen vek ifrån vara hånders verk, 5 Mof.B. 28: 12.
och fråga på dc flefte ftållen i Fåderneslandet upp-
kom, hvar fä vi kopa hrod att des/e mä åta P
Joh. 6: 5. då vi nödfakades foka undfåttning
af andra, och anfe för en vålgerning att förett
dyrt vårde få håmta hos främlingen något tili
vår bergning. 5. Mofsß. 28: 44.

Men vi kunne ockfå med glådje återhemta
minnet af de vifa anftalter, fom af en mild Oivcr-
het vidtogos tili vår hjålp; och med tackfamhet
erinra ofs Guds nådiga vård om fina barn, åfvcn
då Han någon gång iåter dem lida nod och om
brSd gä. Han liiter dem dock icke på Jkam kom-
ina i den onda tiden; de hafva ockjä nog i härdå
år. Pialm. 37: 19. 25.

Annu nårmare. erinre vi ofs den forgetid,
då det ljufliga fredslugnet fårMrdes, och ett krigs-
rop uppkom uti vårt kara Fådernesland: då en
ålikad Konung med alla fina Stridsmån nodgades
draga ut i örlig emot Rikets fiender. Annu f alias
af bedrofvade enkor tårar ofver deras, den ti-
den, genom fiendens fvcrd och krigets åtfoljan-
de olyckor bortmifte mån: ånnu klaga faderlöfe
bara öfver fin den tiden lidna forluft: ånnu fuk-
tas med forgetårar månge tappre och vårde
Medborgares ftoft, fom ftupat for Fåderneslandet,
af öma vånner, fom med fmårta kanna fin fak-
nad: ånnu mote vi många, fom draga blodiga ve-
dermålen af utftåndne dodsfaror, och med fin blod
teknat fegrarne dcvunnit*
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Mcn vi böre ock icke forgåca, huru kraftigt
denne ftorm vardt ftillad, vånfkapen emellan dc
krigande åcerftålld, och huru vår Gnd, midt ua-
der fin vredc, tånktc på ofs i nåde. Han, fom u-
ti vredcns ågonklick fom fnarajl gomt bort fitt
anfigte, ville med evig näd åter forbarma fig 6f-
ver ofs. Ef. 54: g. Han fkånkte ofs en hug-
nelig frid, den vi nåppeligcn an kunde göra ofs
hopp om, och den våre hatare ofs mifsunnade.

Det nårmafte och ömaft rorande forgeåmHe,
fom ofs drabbat, år förluften af en ålfkad Konung,
fom, lyckeligen återkommen ifrån krigets faror,
midt under fridens lugn, alla trogna underfåtare
tili ftorfta gråmelfe och forg, igenom en i alla
tider förrut ohord håndelfe, i fortid blir ifrån ofs
ryckt: Landets Fader faller, 2 Ghrön. 35: 24.
fkulle icke famtelige landets barn gråta? Amos 8: S«
Den forgedrågt, fom ån båres, vitnar om vår
gemenfamma faknad: och minnet af denna forge-
håndelfe torde fent eller aldrig förfvinna utur
Svea Barns hjertan.

Men i detta bcdrofvelfens ögonblkk har vår
Gud dock icke lemnat ofs utan ali tröft: ocklå
i detta dyftra mårker har ofs uppgädt ljus af den
JSädigey Barmhertige och Råttfärdige. Pfalm. 112: 4.En tclning af Vafa Stam år igen blifven, fom ut-
gor vårt hopp. En ålfkad Konungs Ende Son har,
efter Guds nådiga fkickelfc, tipptrådt på fine Få-
ders årfda Thron, dit alle trogne underfåtare led-
fagat Honora med ifrigafte f6rböner och vålfignel-
fer: den hoppas de Han fkall pryda med famma
Chrifteliga Kongliga dygder och Hoga egen-
fkapcr, hvaraf Hans Glorvördigftc Förfåder virit
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lyfande: dår få dc valligt uppofFra hönom fina hjer-
tan med famma kårlek, crohet och lydnad, fom
Hans dyre Förfåder alkid "tillhörc

Dcnnc vår Unge Salomo har Sjelf erinrat
ofs om ett ftort glådjeåmne, då Han utfkrifvit och
anbefallt den hogtidlighct, tili hvilkcns begåendc
vi ifrån alia orter i Svea Land i denna Herrans
Helgedom på denna ftund forfamlade åre: nåmli-
gen åminnelfcn dåraf, att den Chrijlrta Låran ej
alhnaji blifvit införd och antagen i värt kara Fä-
derhesland, utan ock fedan uti fin renhet och helgd
hos ofs bibehällen. Denna högtidlighet har
vår Milde och Hågtålfkade Konung anfedt for få
vigtig, att Han viii förgåta fin egen forg, for att
kunna uppmuntra fina trogna Underfåtarc få
myeket ftörre glådje. Hans Kongi. Maj:ts fpåda
hjerta har, igenom miftningen af en huld Fader, vis-
ferligen tagit ett djupt får: faknaden af de mogna
undcrvisningar, den trogna handledning och dc
ftora efterdömen Han kunnat vånta utaf en få öm,
och uti Regeringskonften få forfaren Fader, kan
iek« annat ån vara myeket fmårtande. Föreftåll-
ningen af den föreftående dryga Regerings bör-
dan, fom i förtid, och då Hans Kongi. Maj:ts år,
eftcr naturens vanliga lopp, kunnat framfkrida
under en munter Ungdoms ledighet, har våckt Hans
emforg, och måfte nödvåndigt fom tidaft föra Ho-
nom tili minnes fin ftora förluft. Mcn" Hans Kongi.
May.t har likvål velat göma fin -forg i hjertat,
aftorka tårarne ur fina ögon, och glad mota fi-
na hår forfamlade Underfåtarc i dag. Han viii å-
dagalågga fin vördnad för det Guddomliga Ma-
jeftätet, fom fkånkt ofs fitc Heliga Ord, af hvil-
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kets Guddomliga kraft ali ftyrka i fvagheten ,

ail hugfvalclfc i bedrofvelfen, ali frimodighet i nö-
den hemtas kan: Han viii att vi, vid detta tillfål-
le, fkok glöma vara forgedagar, då Han forcfkrif-
vit ofs tili betraktandi dcsfa Davids Ord: Detta
ar den dagw Herrcn gör, lätom ofs på honom frog-
das och glådjas.

Hans Kongi. Hoghet, vår milde och af hjer-
tat ålfkade Ärf-Furfte, Hertigen af Södermanland,
hvilken Guds underliga Förfyn, igenom GUSTAFS
vishet, gaf Fåderneslandet tili hjålp i nödcn, tili ett
ftöd for Konunga Thronen, tili en Regent öfvcr
Svea Folk, och tillika tili en glådje för hv*rje re-
delig medborgare i Svea Land, uppmanar ofs tili
en allmån glådje och tackfagelfe tili Gud på den-
na dagen.

Om någon, få har visft Hans Kongi. Hog-
het fåct dekaga ide forger, fom Svea land i
desfa tider öivergådt. Den dagen, *) Tom var den
forffce och en ibiand de vigtigafte Hans forgedagar,
ftår tili doden i mkt hjerta ingrafven, då jag med
bafvande hjerta, mcd darrande knån och tåre-
fulla ögon, hapen ftod vid ftranden af det haf, dår
tufend dödar i hvarje ögonblick hotade Hans dy-
tfa lif; dår böljorna ftodo tillrcds att uppfluka och
bortblanda Hans och alle de tappre måns blod,
fom få oförfkrackt ftridde vid hans fida.

Ingen af ofs lårer hafva hunnit förgåta de for-
gedagar fom alla Svea Barn tryekte, då Hans
Kongi. Hoghet, likafom bortförd på vådrets vin-
gar och uppå det bedrågeliga hafvets yta, lern-
nade hembygdens ftrander, och tillika med fin

och
*) Den 17 Juiii 1788. Slaget vid Högland.
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och allcs vår Högtålfkade Konung, famt ftörfta de-
len af Svea Krigsmagt, fkyndade tili fiendens
kufter och en tid likfom för öfs bortfkymdes,
knngvårfd af fiendteligt land och en öfYerlåg-
fen (tyrka.

Och ehuru Hans Kongi. Hoghet, åfven fom
Konungen och hela Svea Krigsmagt, krönt med
feger och en odödel g åra, ifrån alla dcsfa farlighe-
ter åtcrkommit; få tordc dock Des ådla och o-
förfkråckta hjerta icke få lått kunna bortglöma
dcsfa mårkvårdiga håndelier, dera tideböekerna
fkola förvara incill verldens ånde.

Min Gud! om det år din vilje, låt fådana ti-
der aldrig mer, komma, då Hans Kongi. Höghets
hjåltemod fkall uthårda få blodiga prof", och trog-
ne underfåtarc ådagalågga fådana vedermålen af
kårlck och tillgifvenhet för Hans dyra perfon, tili
Fåderneslandets råddning.

Med alit detta, voro dock icke forgedagarne
flutade. För Hans Kongi. Hoghet återftod ånnu
den ömafte forg, då Han, vid en ålfkad Broders och
Konungs oförmodade dödsfång, måfte fe Hans
bortgång nalkas; dårunder emottaga af Hans blck-
nande låppar de ömafte förefkriftcr tili Rikets båfta;
åtaga fig vården af det fom låg Högftfalige Hans
Majeftåt ömaft om hjertat, en Ålfkad Son, och en
Huld Gemål, både, icke mindre ån Hans Kongi.
Hoghet Sjelf, med hela Konunga Hufet och Fåder-
neslandet, förfånkte i den djupafte bcdröfvelfe, och
omfider tillfluta de ögon, fom hittills utgjort vår
allmånna fållhet och glådje; tillika lemna fitc egec
lugn, och i iå vidt utfeende tider emottaga Rikets
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ftyrfel, fom, alltid bekymmcrfam, likvål, under in»
bördes mifshållighctcr och föndrade finnen, kråf-
ver en raera vakfam omforg och en outtrötcclig
verkfam rådighec.

Men alle desfe tryekande ©mforger hafva
dock ej formått qvåfva Hans Kongi. Höghets hui-
da orntanke att tillordna de högtideligafte anftall-
ter, tili betygande af fin cgen och alle Rikets In-
byggares tackfamhct emot Gud, och tili förvaran-
flc af en framtida åminnclfc af Hans ftora nåde-
vålgerning, fom i värt kara Fådernesland låtit fitt
Heliga Ords klara ljus uppgå, och det famma, re-
nadt från otrons och vidikcpelfcns villor, undcr-
framflutnc tidehvarf i ntili denna dag, i fin helgd
nådeligen vårdat och fkyddat. Hans Kongi. Hög-
hct har med tack velat komma inför det Guddo-
mcliga Majeftåtct, for -att glådjas Herran , och
frögda s för vär Sålighets tröjf: Pfalm. 95: 1. 6.
att tillbedja, och knåbåja, och nederfaJla for Herran,
den o/s gjört hafver.

Uti denna Herrans Helgedom, fom nti flere
hånfeenden utgör en hcrrlighet uti vårt Svenfka
Ifrael, och framför alit åfven dåruti eger ett yp-
perligt foretråde , att innom desfe murar förvaras
jordiike qvarlefvan af den Store GUSTAF L Få-
derneslandets Befriare; hit, i detta uråldriga Tem-
plet, har Hans Kongi. Höghec velat fammankalla
och möta en ftor del af Svea Folk, för att tiliika
med dem hos fig upplifva ett vördfamt minne af
denna (in ftora Stamfader, fom krosfat tyranniets
och tråldomens bojor, de dår i andelig och verld-
(lig matta tryekt vara Förfådcr; för att har med
tackfamhets tårar fuckta Hans Scoft, hvilken mcd ett
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få moget mannavett, få oförfårad ftåndaktighe€j
och mcd få (ållfynta Kongi, och Chrifteliga dyg-
der beredt och ftadgat Fåderneslandets fännfkyldi-
ga vål på få fafta grunder, fom, under tidens
fkiften fkakade, likvål intiil nårvarande ftund al-
drig kunna kullftortas.

På famma rum, dår en Konung af fammt i-
bland Svea Barn vördadc namn, oeh i famma dy-
ra kali fom tillhörcr Hans Kongi. Höghet, iag me-
nar, Högftfslig Konung CARL IX:de, då för ti-
den Hertig tili Sodermaniand och Svea Rikes Arf-
Furfle och Förcftåndare, nu i dag for 200 år fc-
dan lätit fammankalla Rikets trogna Man och-
Underfåtare. atc famrådas om ett Chrifteligt'och
ftadgadt befluc tili Himla Lårans bibehåilandc 1
en oförfalfkad renhet ,' fådan fom hon finnes for-
fattad i Gnds HeHga Ordj Ga-dstjenftens förråttan-
de i likhet med hvad fsmme Guds Ord ofs fore-
fkrifver, faau nödige Kyrkö Cerimoniers iaktta-
gande, utan inb-landning, af Påvifke mifsbruk och
vidfkepelfer; pa famma rum och ftålle, dår Höiift-
fslig Konung CARL XI, tillika med hela Svea Folk,
for ioo år fedan■-hemburit Gud'en o-fFentetsg och
högtldelig tackfågclfe for den vållignelfe och fram-
gång Han förlånt tili Himla Lårans vidmagthå-llan-
degenom vidtagne f&rfattningär; på famma rum
har nu Hans Kongi. Höghet Sjelf velat inftåila %,,
act förnya åminnelfen af denna Svea Folk veder-
farne lyckfalighet, påminnande ofs att denve år
den dagen fom Herren gor, att vi på Iwnom mä
frogdas och glådfas.

Are" vi icke alltfå, Wårdafte Åhörare, pligtige
att följa få (tora glådjc anlcdningar! och jag fkul-
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le visfer-ligen lemna mitt hjerta wtryme för den
ömaftc glådjc, få framt icke håpcnhec ned-
flogc mitt mod , öfver min oformogenhct att
tala i en få lyfande Förfamling , vid cte få hög-
tideligt tillfålle, dår jag på en gång fer förfamladt
alit hvad mitt hjerta, nåft Gud, i rerlden meft
aktar-och vördar. Men, Herrc Jefu min Frålfa-
re! Du fom lå ofta under min fvagheg gifvit mig
den förfåkran, att Du en (am, utan annat bitrådc, år
en tillråckelig hjålp, tili Dig tager jag ock na
niin tillHykt, och anropar Dig oin din nåd och
kraftiga biftånd.

Då grundvalen tili Templet i Jerufalem laggd
var, »st upphjalpä det ur im grus, nti hvilket
det under Babylonifka Fångelfet förfallit, tipphof
alit Folket fin rojl tili Herrans Jof, få att man
horde ropet längt ifrån. Efr.B. 3: 11. s2. 13. Gud
låte värt bönerop horas upp tili Himmelen och
nedhemta öfver ofs v.åifignelfe, då vi i Jefu Namn
bedje: Fader vår &c.

Nådigft anbefallte Textens ord finnas be-
ikrefue i Pfalm, n§. y. 24.

Detta år den dagen, den Herren går, iäiom
ofs jpå honom frögdas och glädjas.

Votum.
Det fom i Förberedelfen korteligen fagdt år,

och denne nu upplåfne Helige Text, gifver ofs
genom Guds nåd anledning att betra&ta: Det fo-ra glädje åmnet for Guds Förfamling i Svea Land:
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Gud har nädcligen Jkyddat och värdat den
i fitt Heliga Ord ofs förlånte Himla
haran ren och oförfaljkad ibland ofs.

Anmårkes:
t:o Den fiora Vålgerning Gud ofs dårmed bevijl,

att Han värdat och Jkyddat fitt Ords hara ren
och oförfaljkad ibland ofs, och

2:0 Huru vi 6fver denna vålgerning värdigt bore
betyga vär glädje..

Votum..
F&rra Delen.

Med den Helige Davids ord i Pfalm, 66: 5.
Kommer och fer ttppä Guds- verL, den fä under-
lig år i fina gerningar ibland månnijkors barn ,

nppmuntre vi hvarannm inbördes tili vår företag-
na Betraktclfe , om Guds Jlora nådevålgerniw.g, i
det Han värdat och Jkyddat fitt Heliga Ords Låra
ren och oförfaljkad, ibland ofs. Vi ikole mcd en
vdrdnadsfull öfvertygelfe finna, att dennc vålger-
ning år den flörfte, 'vi af Hans nådiga hand fådt
emottaga,

1:0 / anfeende tili det ljus och den fanna upp-
Jysntng, fom Gud? uppenbarade Ord, i fin klcrbet

forefiäldt, männijkofiågtet meddelar* Gud har vål
nådigt i månniflkans hjerta och famv«e intrykt fin
kånnedom, hon borde dårigenora vågledas tili att
föka Hcrren, for att kunna finna och kånra Honom*
ApoftLG. 17:'27.

Den Nådige Guden har ock icke lemnat fig
litan vimcsbörd: hela den fkapadc naturcn, i fin

270



fågring och underbara prakt, vitnar om Guds o-
åndeliga Majeftåt och höga fullkomligheter. Hirn-
larne fårtålja Guds ära, och fäjfet forkunnar Hans
hånders verk. Pfalm. 19:2. Igenom fornuftets bruk,
under de fkapade tings vördfamma betraktelfe, haf-
va månge hcdningar kömmit dll någon kunikap om
ett Guddomeligt Våfende, och funnit fig förpligtade
tili Des dyrkan.

Men vi finne ickc des mindre, huru ufelt fa-
dane folkflags tillftånd i allmånhet år, fom intet
annat Ijus uppfökc ellcr emottagit, ån det fom na-
turen kan åftadkomma: vi finne dem famlande i
blindhet och mörker om de tydeligafte och ange-
lågnafte fanningar. De vifafte och mcft upplyfte
Lårofåder ibland hedningarne hafva afvikit på mör-
ka villoftigar, och infnårc fig fjelfve uti villomenin-
gar, från hvilka de fig icke utreda kunnat. De-
ras lårofatfer om diktade Guddomligheter, om fåt-
tet att dyrka dem, om urfprunget tili det onda,
om fjålens odödlighet, om tillftåndet efter dö-
deny om drgders och pligters utöfning emot fig
f jelfva och andra m. m. aro få kånde fom ojåfakti-
ge bevis af det fig fjelft lemnade månnifkliga for-
nuftets mörker och villrådighet. De hafva felat
om råtta vägen; råttvifans ljus har icke lyjl dem,
och forfiändets Joi år dem icke uppgångeti. Vish.
B. 5: 6.

Vågen, att igenom famvetets vitnesbörd och
de fkapade tingens förnuftiga betraktclfe hemta ljus
och kunfkap, borde ibland Chriftne, underftödde
af det ljus fom Guds Ord meddclsr och ymnigt
utfprider

, vara myeket fåkrare och tillförlåteliga-
re. Om Chriitna, långt mer ån om hedningar*
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gelter Pauli intygan: Detfom forftäs kän om GuJ,
år dem uppenbaradt; ty Gud hafver dem det uppen-
barat) äärmed att Hans ofynliga vqfende., och Hans
eviga kraft och Guddom varder bejTiådad, når de be-
finnas afgcrningarne, nåmligcn af verldens jkapelfe;
fä att de aro ulan arjäkt. Rom. 1: 19. 20.
Ockfå bor man å cna (Idan mcd tackfamhet cr-
kånna månge vårde och upplyfte. måns lyckeliga
bcmödande, att föredraga de naturliga fanningar
msd ftyrka och uppbyggdfe: men man nödgas
åfven å andra (idän bekSaga, att förnuftcts' »nifs-
brtik fororfakat mycken orcda, och att man, af
det kottfliga och fördårfvade förnuftets fkarpfinnig-
het föriedd, infvept många tydcliga fanningar i
naorkcr, fatrat många oratta begrep , fattka fiutfat-
fer och viilomeningar, yttrat mycken tvekan, for-
blindelfc och motftrafvighet. Sådane månnifkor
åro, efter Skriftcns vimesbord, vordne fåfångellge
i fina tankar, och deras ofornuftiga hjert-a år vor-
det mårkt ; och då de hallit jig för vi/e , aro de
vordne dårar. Rom. I: ai. 22.

Det år få'l edes Guds Ord allena, i fin renhet
iårdt och fattadt, (om meddelar månnifkan en rått
upplysning, och dåjigenom vågleder henne tili en
fann tyekfaiighet. Dårfore kailar David Herra n s Ord
fina fotters ett Ijus påftna vägar: JPfalm.
119: 105. dårfore betygar han, att Herrens
vitnesbord år visft och gor de enfaldiga vifa; Her-
rens bud aro klare och upplyfa ogonen. Pfalm. 19:
8. 9. Detta Ordet iårer ofs kanna
Gud tili fin Guddomliga varclfe och egenfkaper;
det undcrråttar ofs tiilika om fåttet, huru vi b6re
dyrka och tjena Honom. Hår finne vi vår Gud i
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alla fina oråknelig» nådcvålgerningar ofs bcfkrif-
ven fåfom en Allvis, Nådig och Barmhertig, men
tilli.ka Helig, Råttferdig och Allsmågtig Fader, e-
mot hviikeii vi af en tackfam kårlek i tankar, ord
och gerningar böre upplifvas; hvilken vi framför
alit i verlden börc foka att tåckas , och, genom
nyttjandet af de medel och i den ordning Han ofs
förefkrifvir, drifvas och fryrkas med fortfatt tro-
het och tilltagande alivar, famt intill döden utöf-
va vara åliggandc pligter emot Honom, emot andra
och ofs fjelfva.

Ja enfaldigare vi hvile vid Gads Ords Låra
och Sanning, defto renare och klarafe blir
kunfkapens ljus hos ofs, defto ofkyldigarc,renare
och lyckeligarc blir hela vår vandel. Men ora det-
ta"Ordet bortblandas nied månnifko-dickter, och
fördunklas genom förtydningar efcer det kotcfliga
och fjeiikloka fornnftet; få uppkomma af villfa-
relfer i Låran, ockfå månge den allmånna vålfår-
den forftorande dårlkaper. Ett ondigt och ofver-
drifvet Religions nit, år mågtigt att förblinda mån-
nifkör tili att i lefver.net fönderflita de heligaHe
band, och forleda folk att begå de grofvafte rnifs-
gerningar, aildelcs i likhet med det Frålfaren f6r-
kunnat fina Lårjungar: den tid Jkall komma] att
den <fder dräper y Jkall mena fg gora Gud tjcnfi
äarmed. Joh. 16: 2.

O! att vi kunde råtteligen prifa Gud, fom
1-åter fitc Ord i fin renhet bo ibland ofs; O! att
yi kunde vandra, fåfom Chrifti Evangclio vårdr
år, medan vi ån hafve ljuftt, att morkret icke be-
griper ofs, Joh. ia; 33. Ö! att vi kunde (kkka ofs

fåfom ljufets hartia Eph. 5: g. och «lie mork-
rets
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rets gerningar ibland ofs bli okande. Col. 5:
19. 20. 21.

2:0 / anfeende tili den hugneliga och trojle-
fulla haran om fårfoningen emellan den fSrtornade
Guden och det månnijkoflågtet , fom famma
Ord ofs meddclar. A cna fidan upptåckcr detta
Ordet början och urfprunget tili månnifkoflågtets
allmånna fdrdårf och dårigenom iråkide djupa c-
lånde: genom en månnijka år fyndtn kommen i
verlden, och for fyndens fkuld doden, och årfå doden
kommen ofver alla månnifkor 5 efter de alle fyn-
dat hafva. Rom. 5: 12. Mcn å andra fidan mcddelar
det ofs tröfteligen den hugneliga laran, hvilken för-
borgad år för alit förnuft, att Vi undfådt forlikning
med Gud genom vår Herre Jefum Chriftum,
hvilken år fårfoningen for vSra och hela veri-
dens fynder: 1 Joh. 2: a. Uti denna Mcdlaren
emellan Gud och månniikor, och i ingen annan år

Jalighet; det år vck intet annat namn under him-
meten månnifkorna gifvet) i hvilket vi jkole falige
varda. Åpoft.G. 4: 12.

Ått ftå i förening med Gud, utgor vår hog-
fta Iyckfalighet; men att vara fkild ifrån Honom,
och ffcadd under Hans vredo, medförer forbannelfe
och förfånkcr ofs i djupafte elånde både i tid
och i evighet. Sjelfva förnufcet finner v att vi, få
brottflige fom vi af naturen åre, icke kunne vara
Gud tacknåmlige; och Uppenbarclfen und«rråttar
ofs tydcligcn, att vi af naturen åre vredens barn,
Eph. 2: 3. och att vi i den Helige Gudens
åfyn åre en ftyggelfe, hvilken ett ogudaktigt vå-

fende icke behagär; den fom ond år , blifver icke
for Honom. Pfalm. ,j: 5. 6. Månnifkorna haf-
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\a alkfå i alla tider, både ibland hednirtgar och
Chriflna., nti fin villrådighet upptånkt hvarjehanda
förfonin.gs medsl. De hafva uppoffrat det kara-
lle i verlden, -ofta, fin egen Hfsfh-kt, tjll fin for-
föning: de hafva haft fin-a egodelar ofparde tili att
köpa fina fynders ioriåcelfe; de hafv-a åtagit fig
fkåra bordor, och underksftac fig plågfarama kropps
ofningar och liddfer, att boia fin ondlka och vin-
r<a famvets lugn.

Men alla dcsfa modofarna forfok harva värit och
blifva alltid frukdöfa och litan önikad verkan; ty
4å en arm fyndare fkall uttagas ifrän morkrets vål-
dighet) dåriKi han af naturen ligger, och forjät-
tas i Guds uljkeiige Scns rike: Col. i : 13.
då han fkall omvundas ifrän morkret tili ljufet,
cch ifrän fatans magt tili Gudj Apofl.G. 26: i§.
siloper dennc ilorc foråndring ingalunda utan fmår-
tefulia kånningar, genom hviika Guds Ånde, fora
mcd Ordet år förenadj måfte arbeta uppl månni-
fkans hjerta och bereda det (imma tiii nådens be-
gårliga emottagande. Syndarcn, fom legst im få~
kerhetens fömn, måfte kraftigt uppvåckas: fam-
vetet rnåfle få en lefvaGde öfverrygelfe om dc
fvåra ofvcrtrådelfer han vet fig fkyldig tili: Guds
Lag utkrSfver fin rått och ljungar idel förbannel-
fe: Guds vredc hotsr och förfkråcker: döden och
afgrunden «ppgapar for att u.ppfluka honotti. Uti
ett fådant tillftånd år ai) ,jordifk t; öf> for fvag. och
alla fjelfgjorde tiiiflyekter öhUråckejige Ju låhgre
en bekymrad fjå! vid dem fiV; uppenåHer, des ö-
mare blir hennes qval, de5; flyr hon ifrån
fjelfva tröftekållan, des narrn.are nalkas han antin-
gen förtvifkn elier andra afvågai, foai Isfta
Gud. • M m
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Dåremot vifar och kraftigt drager Guds Or<J
den om råddning nödftålldc fyndaren tili Media*
ren emcllän Gud och månnifkor, den månnijkan Chri-
Jius Jefus. 1 Tim. 2:5. Tili dcnna Nådeftolen
kunna alle fådane andcligen fattige, efter Guds
Ords anvisning, med få mycket ftorre förtröftan
och frimodighct framgå, att få barmhertighet och
jinna nää, pä den tid dem hjälp behofves, Ebr. 4:
16. fom Frålfaren fjelf i fin hulda månni-
fkokårlek bjuder ärbetande och betungade tili fg,
med löfte om hjälp och vederqvickelfe. Matth. 11:

aB. Hos alla dem , fom, i den ordning Guds
Ord forefkrifver, med ödmjuk ådydnad följa det-
ta nådiga dragandet, upptåndes den faliggörancie
Tron, och de varda rättferdige, utan forjkylian af
Guds nåd, genom den forlofsning fom i Chriflo jfefu
jkedd år. Rom. 3: 24. De firma ro tili fina fjålar, under
åtnjutandet af en tröftelig förfåkran om fict åter-
vundna barnåfkap och dåråf herflytande fr id med
Gud genom vår Herre Jefum Chrijläm. Rom.

Då detta lifgifvande Guds Ord vidare följes,
och,jåmte dc andre tillförordnade Nådc-och falig-
hets medel, under innerlig bon och åkallan tili
Gud, råtteligen nyttjas; meddelas dårigcnom nya
krafter och nödig ftyrka , att i den påbegynte
båttringen och fornyelfen fortfara. Den fom i ofs
ett godt- verk begynt hafver, Jkall det ock fullbor-
da intill Jefu Chrifi dag. Phil. 1: 6. Tron
på verldens Frålfare blir ftårkt och fegrande
ofver alla andcliga fiender, famt vifar fig, genom
den viUigafte och redeligafte utöfning af alla goda
gerningar, verkfam och fruktbårande alit intill dö-
den. Gal. 5:6» 2 Pct. 1: 3u»
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Lofvad väre Herren, Isråels Gud, fcm gifvit
fitt folk Salighetens kunfkap tili deras fynders
forlåtelfe, tili att uppenbaras of s, fom annars fui-
tit i mårkret och i äodens fkuggal Luc. i; 6g,
77. 79. Måttc vi med faktmodighet auttama det-
ta Ordet,fom i ofs plantadt är, det vara fjålar kait

faliga gora! Jae. 1: 21.
Guds Heliga Ord, fom mcddelar ofs undervis*

ning och kraft tili alla goda gerningar, vågleder
ofs ockfå, 3:0 att både i enfkild fammanlefnad och
nti borgerligt Samhålle , genom ett värdigt upp-
forande och Chrifleliga feders utofning, befrämja
vår fållhet. Dcnna omftåndighet bör af ofs i fyn-
nerhct vid detta tillfållct anmårkas, fåfom en for
nädevålgerning Gud lätit ofs vederfaras genom
fitt Heliga Ords vårdande i fin klarhet ibland ofs.Tideböckerne, fom forvarat tili ofs fbrntidens hån-
delfer, och fortålja månnifkors åventyr och dår-
fkaper ,på jorden, virna nogfamt om tillftåndet åf-
ven i vårt Fädernesland, då ett hednifkt mörker
omgaf vår Nord; och vi finne bcklageligen de ti-
der, då vidfkcpclfc och vantro bortfkymde Guds
Ords klara ljus, teknadc med Gudlofa och blodi-
ga upptråden både i den enfkilda och allmånna
fammanlefnaden. Det felar ofs ej bevis i nårva-
rande tid, heruledes folkflag, fom anfedt fig för
högt upplyfte, förfallit i blindhet att begå ohyg-
geliga morkrets gerningar, för det dc ej velat i
enfalldighet följa Guds Ords ljus, utan med vräng-
het förkaftat des dyra låra. Under det de ned-
brutit ali Samhålls ordning, hafva de forftort fitt
eget lugn, förjagat ali fåkerhet och frid ifrån fina
landamåren, arbetande likafom med tillbundne 6-
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gon på fin egen förodelfe; ty hvad godt kurina de
tårai då de Hcrrens Ord forkajfa? Jerern. 8: 9-

Alit detta bevifar tydeligen, atc Guds Ord, i
fin klarhet fattadt och utöfvadt, grundlågger,£råm-
jar och ftadgar åfven vår jordifka lållhet. I alla
ftånd, i alla åldrar, tilifållen och lelnadsfkiftste-, nju-
ter deri crefnäd, hjålp och vålfignelfe, (oin fruktar
Gud. Gudaktigheten ~' hvartill Guds Ord pft råt-
teiigen leder, av nyttig iiii ali tmg, och hafver
lofte med jig om detta lifvei och det tlllisommanåe.
i Tim. 4: g. Atc förtiga' dcn (ålihet Gudsfruk-
tan för en och hvar enikiidt bereder, fäde vi nti
biott vår upprnårkfamhet på Guds Ords kraft tili
atc befråmja hela SamhåUets bäfia, då des dyra
foreikrifccr troget £öljas r både ti Ofverhet och un-
derfåtare;

Atc en huld Ofverhet brinncr af kåriek- tili
fut foik; förtakar. och uppoffrar egna bsqvånaig-
heter, for .att göra flna underfåtare fålle och lyck-
li-ge; fom en om Landets Fader drager förfbrg
oni deras nodtorfter; mcd vishct ffcaffar rått och
råttvifa i landet, få att den brottflige bilr ftraffad
tili förbåtmng, och förtjcnflen vårdigt bel&rrc tiil
uppmuntran; laftcn kuivas och dygden frårnjas,
bådc genom helfofamma ftadgar och "lyfande efter-
dömcn, forutan otaligen flera hoga pligter, fojm en
Chriftelig Öfverhec made vidkånnas och utöfvar j
aik (ådant böre vi med undergifven vördnad till-
ikrifva Guds godhet och nåd, fom i fitt Heliga
Ord e] ftllcnaft föreikrifvit Öfverheten fina Hel-iga
Lagar, utan ock genom fin kraft ftyrker och bö-
jcr hennes hjerta tili deras efterlefnad. Gud
fom upphöjer och infåtcer Konungar tili Gudar,
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Plalm. 82: 6. här ock deras hjertan i fin hand, fä-
fom vatiubåckar och bojer demjwart Hon uz'//;ordfp.
B. 2.i: i. Han lårer atm bejinna,ott' den Hogjle haf-

■vet\vclld ofvcr . männijkors rike ~ och gifver det
hvsrn Han vilh Dan. 4: 22. Herren, fom forvand-
tar tickr och fiunder , fåtier Konungar af och fåt-
ter Konungar upo; Dan. 2: 2i. våcker deras hog
att regera med omforg; ftyrker dcm med kraft
atc båra Kronans tyngd; våihgnar dcras bcmödan-
de dll egen förnöjeife och underfåtarnes hugnad.
Herren gifver Konungen hans- hjertats 6njkan,fåt-
ter frenorh tlil en vulfgnelfe och frogdar honom
wed fin anletcs frogd. Pfalrri. 21: 3. 7.

Att tillika ordning och ikick gcnom Öfverhe-
teos vifa £srfattningar fråmjas, och alle i Samhållet
under henne röra ett roligt och ftilla lefverne
i ali Gndsktigbec och årlighet, år en verkan af
Gads Heliga Grds före(krifter och våf dyra for-
bsndelfe 'att dern eftcrtefva. Hvar och en bor vara
Öfverheten,fom våldet häfver, underdånig; ty in-
gen Öfverhet år utan af Gud: den Öfverhet fom
dr, hon år Jkickad af Gud: dårfåre, eho Jig fåu
ter emot Qfverheten, han faf ter fg emot" Guds
Jkickelfe; men de, fom fåtta jig Mremot, jkola få
en dom ofverfg. Rem. 13: 1. 2. - Erfarenheten
vitnar, att, i mon af vördnad ock kårlek f6r Guds
Ord, famhåUs pligternc arven vårdade blifva.

Kårlek och fr.uktan, vordnad och heder, under-
fätelig tillgifyenhet och obrottflig lydnad , fårtro-
ende och tillforfgt , tolamod och undergifoenhet,

' villige gäfvors tttgorande utan knorr Prådß %\ 2.

Kom. 13: 6. 7. 2. Sam. 15: 21. tili det allrr>3nna
båftas tjenft och uppråtthållande; och alit
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trogna och ifriga forboner tili Gud f&r Öfverhc-
ten, åro fådane pligcer, fora Guds Ord åfkar
af Chriftelige underfåtare, och tili hvilkas utofning
famma Ord, mer ån alle andre forbindelfer, af hvad
namn de vara må, kraftigt ftyrker och leder.

Utvertcs tvång af ftrenga lagar och ftraff, fva-
ga och flyckriga retelfcr af förmodad åra och belö-
ning, åro ej de ratte drifrjådrar, af hvilka Chrifteli-
ge medborgare låta förmå fig tili fina fkyldighe-
ters vård och iakttagande. Herren har rort deras
hjertan, i Sam. 10: 26. och Hans fruktan fallit
ofver dem, Cap. 11:7. tili att vinnlågga fig om få-
dan cnfdldighet i fcder, fanning och ordfafthet i
löften, flit i göromålen, oveldughct i affigtcr, upp-
riktighet och redlighct i omgånge, forn år enlig
med Guds Ord och Chriftna vål höfves-, af ett
fådant hjertclag, fom Guds Ord , råtteligen anharrt-
madt hos ofs verkar, uppkommer åfven en broderlig
kårlck och famdrågtighet emellan medborgare in-
bördcs: hvar och en våckes då tili omtanke att
med flit vårda fitt kali, och i fin raon bidraga tili
Samhållets båfta; att tjena hvar annan inbordes,
hvar och en med den gåfva fom han undfått haf-
ver: den vifc vågledcr den fåkunniga med goda
rad, och föker föra den villfefarande tili råtta; den
fattige har i nöden tilltråde tili den rikes hjålpfam-
hec och underftöd, och den fjuke kan göra fig
råkning om vård och tröft af dem, fom åro i lyc-
kcligare omftåndigheter.

Dåremot bortlåggas och fårfvinna ibland få-
dane Chriftne, öfvcrflöd och vålluft, högmod och
Nåftans förakt, falfkhet och illfka, hat och afund,
mifsnöje och okårlighet, karghct, egennycca och fni-
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kenhet, fom åro mörkrets gerningar, hvilke ute-
(luta ofs ifrån Guds Rike och göra ofs ofkickeli-
ge och ovårdige tili en rått/kaffans famhålls-lef-
nad, O! huru lyckligt år icke det land, dår Guds
Ord i fin renhct låres och rått annammas, tiirbefråm-
jande af en fådan fammanleinad. Låtom ofs ickc
forgäta, huru myeket ljus forntiden faknat, och hvad
godt vår Gud ojs i denna delen gjort hafver.
Pfalm. 103: 2.

Ingen åker år utan ogrås, och intct Samhålle
ntan mifsfofter; ingen jordifk fållhet kan vara utan
briftcr; vi måfte bade i den enfkilda och borger-
liga fammanlefnaden erfara och vidkånnas mångar-
forger och bekymmer.

Dårförc få vi ock anfe for en af de ftörfta
nådevålgerningar 4:0 att Guds Heliga Ord, i fin
renhet förklaradt, år en vålfignad trSJtekälla fSi-
alla nodlidande, utur hvilken den rikajie hugfvalel-
je i alit påkommande forg o/as ech hemtas kan.
Hvad den Helige David betygat, erfara alle Guds
barn ånnu i denna dag: Om din Lag, ditt Heliga
Ord , icke värit min trojl , vore jag forgån-
gen i mitt elånde. Pfalm. 119: 92.

De andeliga bekymmer, fom angä vår ods-
- fjåls vålfård och cviga falighet, dem verl-
dens barn e] fynnerligen veta utaf, åro for alla
råtta Chriftna af högfta vigt och betydclfe: de an-
fe desfa angelågenheter för det ena nodvåndiga;
påminnande fig fin Frålfares lära: Hvad hjälper det
männijkan, om hon förvärfvar hela verlden y och
får dockjkåda tili Jm Jj'af? eller hvad kan männi-
jkan gifva , dår hon kan igenloja Jin Jjål med?
Matth. 16: 26. Emot alla dcsfa omforger, fom for
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Guds bärii,under det. de med friiktan ochbåfvariJkaffa
att defalige varda, Philip, s: 12. kumia, efter Guds un-
derliga förande, och åfven genbm deras egen Cvag-
het, blifva margfallige och tryckandc, finnes o£
vcrflö,dig tröft och hugrVäleife act tillgå i Guds
Heliga Ord: Ditt Ord håller ofs uppe, då vi det
få, och det famma Ditt Ord år vårt hjertas frögd
och tr of. Jer. 15: 16.

Vårt timcliga vål och vara utvertes omftåndig-
heter aro hvarjehanda fkiften och omvåxlingar un-
derkafhde. Gud unnar ofs atk godt och hugnar
ofs med otaliga vålgerningar; men det år ofs ock
nogfämt bekant, att verldcn år Cg lik: hon ikån-
ker ofs forger och piågor, 1 hvad ftånd och vill-
kor vi lefva kiirine; oro och bekymmer intränga %
ofta lika lått innom de faäafte murar och herliga-
fte palats, fom nti de ringåftc hyddor. Om fat-
tigdom och förakt år de ringares'plåga, få för-
orfäka trågne uppvaktningär och de forcryckcas kla
gerop en lika qvaliäm oro för de höga och rrtag-
tiga. Vår kropp år fina bråckligheter underkaftad,
och vårt lugn kan af en uppkommande ftorm (hart
forftoras. En War himmel kan öfverhöljas med
moln, och vara menlölafte nojen förftöras af oför-
modeliga forgehåndelfer. Det forhåller (sg med
ofs efter vife mannens utfaga: en nfel och jåm-
merlig ting år med alla månnijkors lefverne, alit
ifrån moderlifvet intill des de i jorden3 den alles
vår moder år, begrafne varda. Hår år alltidforg,
fruktan, väntan, och på fidfione doden, fä vål vår
ckn fom i for åra Jitter , fom når den ringajfe på
jorden,få vål når den fom Jilke och krona bar, fom
når den dår i groft blaggam klådd år. Syr. 41: 1■ ff.Guds
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Guds Heliga Ord i fin klarhet, vifär ofs dc
fåkrafte utvågar tili hugfvalelfe och tröft. Den,
fom af iämma Guds. Ord råtteligen fattat låran
,om Guds Faderliga förfyn, och fådt öfvertygelfe
att Hcrren fårer fina heliga underligen, Pfalm. 4: 4.öfverlemnar fig gerna med tolamod och en ftilla
fömöjelfe under Guds välbehag vid alla förefallan-
de omvaxljngar, förfåkrad, att dem,/om hafva,
Gnä kår tjena ali ting tili det båfla. Rom. 8= «8»

Fattigdom och torfughet, kan ej blifva tryekan-
de för den, fom, enligt Guds Ord, tror att Herren,
vår Himmelfke Fader, fom förförjer djuren på mar-
ken och fogiarne under himmclen, drager en myc-
kes ömare förforg för månniikan, Matth. 6:35—33.-och i fynnerhcc ■ låtcr fig vårda om fina trogna
barn , få att dem intet Jkall fattas. Pfalm. 33: T. 6.
Sjukdom och -bråckligheter, få fmårtande de ock
åro, blifva ej odrågeligc för dem, fom veta
att Herrat är vär Låkare, 3 Mofß. 15: zS.hvilkens
hand flär, jnen ockfå forbinder och helar. Hof 6: i.
Vi hafve en Gud, fom lägger ofs en börda uppå;

■men Han hjålper ofs ock. Pfalm. 6%: 30. Förakt,
förrryck och motgångar krånka ickc ett hjerta,
fom, under fin ofkuld, af Guds Ord ftyrkes att
befalla Herren fin våg och hoppäi uppå Honcm smed full förtröftan att Han Jkall väl görat , och
frambära vår råttfårdighetfom ett ljus, och vårrStt
fom en middag. Pfalm. 37:5. 6. Lycklig den,fom under
alla lefhadsfkifcen, både hugneliga och befvårliga,
kan göra fig af Guds Ord förfåkrad dåröm, att

Guds råd och upptagas på ändalykten
' med ura. Pfalm. 73: 34.Himla Lårans bibehåtlande i (in helgd och ren-
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het ibland ofs, bör ock anfes för den flörfla nåde-
vålgerning, 5:0 i anfeende tili den trSJf och frimo-
dighet,Jom Guds Ord ofs meddelar emot fjelfva
doden och Hans forjkräckelfe.

Ibland alit det onda ofs i verlden möter, kun-
ne vi anfe Doden för det fVårafte och bktrafte, da
vi blott fkåde honom med naturliga ögon. Rom.
5: 13. Han år inkommen i verlden fåföm ett
ftraff för det ftörfta brott, 1 Mofß. 3: 17. Han år
tillfkickad af en Råttfårdig och Helig Gud, och
kan alltfå ej annat an vara förf årlig. Alit hvad lif
och ande har, fafar för doden; han vifär för vara
naturliga ögon intet annat an fördårf och forftö-
ring, och våcker alltfå naturligtvis hos ofs råddho-
ge och fruktan-, han heter med råtta forjkråckel-

fens Konung. Job. 18: 14. Så fafelig döden år,
få allmån och oundvikelig år han: alla mån-
nilkor, utan undantag af ålder och tillftånd, aro
dödslagen underkaftade; den Höge och mågtige
i fitt palats y uflingen i fin koja, den rike med
den fattige r den vife och dåren hafva i den delen
ett lika 6de. Vi blifve utbume och grafven gors
träng , ofs foljer ingen annan ände. Når de fore-
Jaggde är aro få måfte vi alle gå den vå-
gen bort, den vi aldrig igenkomme. Job. 16: 22.

Igenom förnuftets ljus och naturliga krafter,
bjuder man förgåfves tili att våpna fig e-
mot dödens forfkråckelfe och fafa. Ali den fri-
modighet emot dödsfirufetan, fom någre verldflige
vife vid dödens annalkande ådagalaggt, eller ock
det förakt för döden, fbm forntidens hednifke hjål-
lar velat beröma fig maf, då de i fin blindhet
rufät döden i famnen, bevifar ingen ting annat, ån
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att man ofta af nödvåndigheten g6r en dygd, och
atc högmodet kan f6ra månnifkan ånda tili raferi.

Under de (vårigheter, fom mota ofs i vår lef-
nad, kunne vi vånta hjålp af andra månnifkor; i
fattigdom kan dcras hjålpfamhet Iåtta vår nöd; i
fjukdom kunna vålgArande hånder vårda ofe; i för-
följelfe våre vånner fkydda vår ofltuid, och i vår
villrådighet bifpringa ofs mcd öma och mogna råd.
Men da den mörke dödsftunden infaller; då
vara 6gon ej mer fe, vara öron ej mer höra, vår
tunga ej mer talar, då förfvinner ali xnånnifko-
hjålp, våre ömafte vånner kunna då omgifva vår
dödsbådd, fe och begråta vårt elånde; men hvad
gagna ofs deras tårar? vår ångeft kan dåraf ökas;
mea visft icke lindras.

Det år Guds Ord allena, fom i fin klarhet vifär
ofs fram tili verldens Fråifäre Jefum Chriftum,
hvilken med fin förfonings död forlosfät ofs ifrån
tråldomen under dqdens råddhoga Ebr. 3: 15. Det
år Guds Helige Ande, fom genom Tron gör ofs
delakdge af denna förlofsningen. Han lårer ofs ge-
nom Ordet rått kanna dåden, fåfom en god ån-
de på alit råre lidande, en f6t hvila efter myekee
arbete, ett flilla lugn efter ftorm och oro , en in-
gång ifrån myeken bedröfvclfe tili en evig glådje;
och fålunda utruftar ofs ej ailenaft med frimodighet
att afbida vår förvandling ,_ utan ock ati med en
Gudclig långtan äjlunda Jkiljas hädän. Phil. 1: 23,
Om naturen med affky och fafä anfer döden j få
verkar Nåden i hjertat tröft och hopp: Jynes ofs
grafven mork och led; få förfkaffa ofs Jefu död
ljus och lif: upptåcker vårt förebrående famvete
ofs vara fynders myekenhet, flyggelfe och ftraff;
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få vifar ofs Guds Ord dem i Jefu död förfönts
och afplanade: ryfer vid dödens annal-
kande, fåföm för ett ofs, arme Adams barn, för vår
olydnas fkuld öfverkomraet ftraff: på hvad dag du
äter dåraf, (kali du 'doden do] i Mofß. 3: 19. få
öfvenygar ofs Guds Ord tröfteligen, af/-, når Chri-
Jfus år väri lifs få blir ock doden vår vinning:
Phil. 3: 2,1. Ett Guds barn yttrar fin frimodighet
med Förfämlingen: doden gor mig intet hapen ,

åndock han år\fafelig; ty han år af Chriftö drä-
pent och kan intet Jkada mig &c. Sv. Pfalm.B. N:o
406: 13..

Så ftor fälighet tillbjuder och rnecidckr ofs
Guds Heliga Ord både i 'iifvet och i doden; få
margfallelige dore nådevalgerningär dilflyta ofö dåiv
igenom, att den ISådige 'Guden värdat och Jkyddat
den i fitt Heliga Ord uppånbär-ade Uimia' Låram
ren och' oforfdljkad ibland ofs.

Men huru vi råtteligen huremot jkole yttra
och betyga vår vordnadsfulla /kali korteli-
gen af ofs viiäs uti

Befraktelfens Sednare Del,

Ofs tillkommer att yttra vår gl.ädje uncter
vordfam erkånjla och tackfamhet , att det år Gus
allena, fom, af idel nåd och ofortfent kärlek, både
meddelt ofs fitt uppenbarade Örds ljtts:och detfnm-
ma rent och oforfalfkadt ibland ofs bihehällit.

Så visft Gud i förfta iltapelien-, med fitt All-
magts Ord, låt ljufet utur mörkret frambryta;
Han fade: varde Ljus, och det varat ljus; 1 hiof.B.
1: 3. få visft hafve vi ockfå att tacka Gud för
den upplysning Han ofs genom fitt Heliga Ord
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forlånt. ' Svea Folk, fom fordom i morkret-.van-
drat/hzr fådt fe ettvft.grt Ljits,'och-ofoer ois, fom,
ud våre Förfåders tid, bcåde uti morkajfe landekin
det klarUgen. EC o: 2. Ljufet år kommet tili ofs,
och Herrens liårltghet hargädt upp ofver ofs:'M.
60: 1. af Herren'ar deif-a] Jkedt , och ar underligt
for vara ogoii. Match? 21: 43.

Vår Helige Text erinrar ofs, att med fådan
erkånfla af Guds gcdhet■ cmottaga denna nådevåi-
gerning, da det heter: Detta är den dagen Her-
ren gör. Herren, fom år rik af barmhertighet, gaf
den dagen, den fålla tiden, då Hans Ords ljus upp-
gick iVårt kara Fådernesland, och hedendomens
tökn och yillfårejfer fkingrades. Herren har ock
ginit ofs den fålla dagen vi åfverlefvei dag, då vi
få begå en glåd/efull åminnelfe af denna ftora hån-
delfen, famt nppfan da vara lofoffer för Uimia Lärans
fortfarande ljus ibland ofs, och bejkyddande ififi ren-
het emot alla ftåmplingar tili hennes fordunklande.

Vi erkånne med qdödelig vördnad och tack-
famhet, den högtbcprifcliga vishet i rådllag och
befiut, den ftyrka och frimodighet i verkftållan-
det, den ftåndaktighet i alla faror, den rådighet
uti omfcrgen att rnota alla rånkor, fom hos vara
GJorvördigfte Konungar pä Svea Thron, af Wafä
Stam, värit Iyfande vid den fänna Religionens infö-
rande, ftadgande och bibehållande i vårt kara Få-
demesland. Vi vörde deras ftoft, och förvare i
tack&mmafte hjertan deras åttkade minne tili den
fednafte efterverld, fbm uti få vårdigt vårf uppof-
frat fin Kongi, magt och Rikets ftyrka, famt haft
fitt eget dyra lif och blod' ofparde. Vi kunne ej
förgåta att med tackfamhet omtala många nitifka
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vitnen öch tjenare, hvilke, med befynnerliga nåde-
gåfvor utruftade, clii få ålikade Konungars nöje
och fitt båfta gjort fig ora vårt
Svenika Zion högfcförtjente:

Alen vi erkånne dårhos lika vördfiimt, att få-
dane dyre redikap aro att anfe fom en gåfva af
Herrens hand: alit fådant vitnar om Guds vak-
famma och Faderliga förfyn, fom gifvit ofs Konun-
gar i fin nåd, de dår lätit % vårda om Hans
dyrtköpta Förfämlings båfta och förfvar, famt in-
fatt våktare på Zions murar tili hennes uppråttel-
fe. Vi ftyrkas i en fådan öfvertygelfe an mer,
da vi med bedrofvelfe erinre ofs, att fådane for-
getider värit, da de höge och mågtige i Landet,
fjelfve Konungarne på fin Thron, och Lårarne,
under en oråttmåtigt fig tillfkanfäd Ikadelig myn-
dighet, förledde af irrlåror och uppeldade af ett
falflct nit, fökt hindra upplysningens framgång, ve-
lat, genom inblandning' af männijlio dikter, fordunk-
la och quäfva Ordets klara lju's) famt geriom både
lift och magt underhålla vantro och befråmja vid-
(kepelfen hos en låttrogen och af fördomar intagen
allmånhet. Vi fornimme, att ali mårkrets magt
uppreft fig emot den fanna upplysningen, hvilkea
likvål, likafom genom underverk, bibehållit fig och
vunnit mera ftadga; måftc vi icke då öfvertygas
med en David: att månnijkors hjålp år fåfång;
Pfalm. 60: 13. åre vi icke pligtige att, med forfa-
keHc af egen åra, till/krifva Gud alit: icke ofs y Her-
re, icke qfs, utan Ditt Namn gif aran for din nåds
ochfannings Jkuld. Pfälm. 115: z. Då måfte vi be-
kånna, att Herren ärjioriråd och mågtig igernin-
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ma med hjerta och mun: Herrens barmhertighet
viii jag ihogkonmia, och Herrens låf i alit det Her-
ren ofs gjordt hafver: ja, lofvad väre Herren, Jf-
raels Gud, fom allena under gör! och lofvadt väre
Hans härliga Namn evinnerligen! och ali land väre

full med Hans åra. Pfalm. 72: 18- 19-
Men då vi (ålunda med glad tackfågelfe täti-

ke uppå de forra tjder, tale om alla Guds gernin-
gar och fåge af Hans hånders verk; Pfalm. 14.3: 5.
böre v» tillika fatta och öyrka ofs uti ett trofteligt
hopp om Guds bejkydd ofvef fin Forfamling, och
Hans trofafta vård om Jitt Heliga Ord, åfven for
framtiden. Hela verlden år jiadd i det onda, 1 Joh.
5: 19. Vi lefve i bekymmerfama tider, då otron
och Rcligions befpotcelfen, med en obåndig fråck-
het i feder, vifar fig alieftådes och tyckes vilja taga
öfverhand; månge vålmenande Chriftnas fjålaro i-
bland ofs kan dårigenom bli förftörd, åfven fom
deras dygd fatt på prof. De böra våckas tili om"
tanke, hemta nyttiga påminnelfer att vandra vifli-
gen. De börä- vaka och bedja att icke jolla uti fr e-
ftelfe; Math, 26: 41. men tillika bcmanna fig med
frimodighet, att icke låta något ondt, ehurn ftort
det ockla vore, betaga fig hoppet om Guds nådi-
ga biftånd, eller förleda fig tili någon tvekan om
Guds nådclöften, att Han grundat fin Forfamling
på ett hålleberg och hålvites portar Jkola icke va-
ra henne ofvermågtige. Math. 16: i§. Guds He-
liga Ord, fom värit for många tufend fjålar en
ovårderlig fkatt under ali torftighct, en rik tröfle-
källa i alla bedröfvelfcr, ett ofvikeligt ftöd i ali
fvaghet, en kraftig vederqvickelfe i ali ande% och
lekamlig nöd, en ljuflig nåring för det åndei ; ga
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lifvct och des tiilvåxt i alla Chrifteliga dygder, det
famraa Ordec fkall ån framgenc vifa fin Guddom-
liga ftyrka hos vara eftcrkomman d.s inciil verldens
åride. EvangeJium 'Jkall blifva en Guds kraft alla
dem tili falighet Jbm tro, Rom, i: 16. ja ock 6f-
ver ijclfva otron vinna åtn ena fegren efter dcn
andra. Mcn om ock denne verldens Gud forblin-
dar de otrognas finnen, att dem icke Jkall ly/a Evan-
gelii ljus af ChriJli klarhet; z Cor. 4: 4. om la-
ftens trålar ofta drifva fet raferi tisl dcn hogd, att
dc ondfkefullt Jiä emot den Helige Attdc, Apoft.G.
7: 51. fSrakfa Guds rad emot Jig fjelfva, Luc. 7:
SO.fäga emot. tala hådelfe , drifva Ordet tfrån Jig
och halla Jig ovårdige tili evinnerligt lif; Apoft.G.
19: 45. 46. få bor fådanc, likvå! ioke för/kråcka
Guds barn. Guds Stad, Hans Kyrka och Forfara-
ling, Jkall likval luftig blifva med Jina brunnar ,

där den Hogjfes helige ioningar aro; Gud år når
dem där inne, darfore Jkall han vål blifva;
Gud hjälper hopein biitida. Htrren Zebaoth år
med q/>, Jacobs Gud år vårt bejkydd. Pfalm. 46:
5. 6. 8. Om nitifkc Lårare ofta måfte fora fitt åm-
bete med fuckan., då det fynes fåfom de förgåf-
vss fårtårde fina krafter dårpå; få bör fådan bedröf-
velfe ickc qvåfva dcras fiic att prådika Ordet, hai-
Ja på i tid och i otid, Jtrajfa ,• truga och formana
med ali Jaktmodighet och Jårdom: 2 Timoth. 4: 2.
De bora vara fafie-, ovikelige och rike i Herrens
verk alltid , efter det de veta att deras arbete icke
år fäfåvgt i Herren. 1 Cor. 15: s g. Afven i
desiä fidfta verldens tider, har Gud dna fårdolda
vänner och barn fig förbehålinc, hvilke, likfom Da-
Vids fjåi, lär.gta och trängta efter Herrens går-
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åar , hvilkas kropp och fjäl vid Ordets prådikan
frogdas i lefvande Gad. Pfalm. 84 '• 3- Åfven
framgent, fåfom hit intills, fuSlbordar Gud fitt löfte:
Ordet3 fom utaf Hans mun utgår, Jkall icke äterkom-
ma tili Honomfåfångt, utan g6ra det Honom täckes t
och Jkallframgång hafva uti dy Han det utfånder: Ef.
55: 11. ja, om ock den olyckfalighet fkulle intråffä,
act ibland Lårarne fkulle mån uppkomma, fom talot
det orått år; Apoft.G. 20: 30. hvilke icke med
den vakfamhec och forgfållighet, fom fig bör ,

hafvä akt uppå fig fjelfva och lårdomen; 1 Timoth»
4: 16. icke vinnlågga jig att bevifä fig Gud be-
profvade och oftraffelige arbetare, fom rått dela
fanningens Ord; 2 Timoth. 2: 15. icke uti ali ting
Jfälla fig fjelfva för en efterfyn tili goda gernin-
gar med oforfaljkad lärdom, med ärlighct, med hei-
fofamma och qftraffeliga ord; Tie. 2: 7. 8« få måfte
dock denna forodelfens Jfyggelfe, Jlåndande i det
heliga rummet, Math. 24: 15. detta biftra utfeendet
af Guds Förfamling, icke lemna uti Guds barns
hjertan rum för klenmodighet, eller kullflå deras
hopp om Öfverfte Herdens Jefu Chrifti nådeful-
la nårvarelfe hos dem. Ef. 50: 4. 10. De utval-
de /kola dock icke fSrfor de blifva s utan alle, fom
Jlåfajle intill änden, varda falige. Math. 24: 13. 24.

Vi bore yttra och betyga vår glädje åfver
Guds nadevålgerning,fom Jkyddat och vårdat Himla
haran ren och oforfaljkad ibland ofs, med en upp*
ricktig forefatts och ett forgfålligt bemSdande att
uppfylla de åndamäl, fom Gud medfitt Heliga Ord
åjyftaty och med ett Gud behageligt lefverne fva-
ra emot en fådan Guds nadevålgerning.
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År det Gud, fom förlånt ofs fitt få
åligger ock ols att vandrafå/om Chrifi Evangelio
vårdt år. Phil. I: 27. Herren har gjort denna dagen,
betygar vår Helige Tcxt. År Han vår Herrc, få
eger Han full rått atc förefkrifva ofs fina bud och
fin vilja, och det år vår pligt att förhåila ofs få-
fom Hans lydige tjcnarc: har Han fåfom en huld
Fader få vål föriorgt ofs, få böre ockfå vi fkic-
ka ofs fåfom Hans åifkelige barn: har Han fåfom
en mild Konung fkyddat ofs vid få flora formo-
ner, få bore ockfå vi befiita ofs att bevifa Honom
underfåcelig. trohet och lydnsd. Väre fjårran ifrån
ofs, att gifra vår Gfcd orfak tiil famma klagan öf-
ver ofs fom fordom 6fver fitt folk:
Horer, JHirnkr9 och du jord,fattat med åronen; ty
Herren ialar : Jäg hafver uppfodt barn, och upp-
hogty och de aro mig affållige vordne;&(. i:2.hvil-
ket vår Frålfåre åfven betygar: Ljufet år kommet
i vertden, och månnijkorna ålfkade mer morkret åti
ljufet£ ty deras. aro onde* Joh. 3: io>

Da vår Gud ibland ofs upptändt fitt Ords ljusr

Math. 5: 16. har Han velat, att alle dårigenorn
fkullc blifva upplyfte och lyckelige: det kommer
an uppå månnifkan f jelf, att icke hindra desfa Guds
nådiga affigter. Ofs åligger alkfa att anfe Guds
Ord fåfom en dyrbar fkatt, den vi ömaffc böre
vårda: men icke låta defs Heliga Låra vara ofs
dold och obekant. Vi böre ifrån barndomen låra
den Heliga Skrift , fom kan ttndervifa ofs tili fa-
ligheteny genom tron på Chri/itim Jeftim.2 Timorh.
3: ijr. Vi böre, fåfom de trognas Fad<rr Abra-
ham, befalla. vara barn och värt hus, att de Jkola
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halla Herrans vågar , och gora hvad rått och
godt år. i Mof. B.jlg:

Men ockfå vid vår tilltagande ålder, i hvad
ftånd vi ock lefva kunne, ingalunda förfumma att
våxa tili i nädett och vårs rierres och Frålfares
jfefu Chrifti kunjkap; a Petr. 3: ig- begagna ofs
af den fria tillgång tili Guds Heliga Oras betrak-
tande, forn i våre Förfåders tid icke värit alla
tillåten, dcn vi i en vålfignad ftund erhållit, och
hvaraf vi i dag begå en glad åminnelfe; uppmana
ofs fjelfva och vara barn tili en flåndig förkofran
iiri vår aldraheligafte Låras fanningar, bådc under
offenceliga och enlkilda andaktsöfningar, och i-
från etc få Gudeligc förehsfvande ickc låta ofs
afvånda, churu hvarjehanda tvifvelsmäl och invånd-
ningar af otrons Lårare dåremot uppkaftade blif-
vit, och det (jelfkloka förnuftet med förakt för-
fkjuter Skriftens låra fåfom enfalldig.

En' fådan ifrån ungdomen grundlagd och med
åren ftadgad Guds kånnedom bör, efter Guds Ords
helfofamma förefkrift, rått anvandas, och, under den
Helige Andes ledande i ali fanning, få våcka hos
ofs en liflig kånfla af Guds oåndeliga kårlek ge-
nom tron på Jefum Chriftum, verka hos ofs en
tackfam kårlek tili Gud och en odelt barnflig lyd-
nad för Hans bud, fom, under en beftåndig finnets
och lefvernets forbåttring, drifver ofs att allvarli-
gen fåka vår egen och andras timcliga och eviga
fållhet: Kka forgfållige, fom vi börc vara om den
faliggörande kunfltapens och upplysningens kring-
fpridande och tillvåxt, böre vi ockfå Annas uti des
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utofning i alla Chriffeliga dygder. Läter eäart
Jjus lyfa for månnifkorna, att de mä fe edra goda
gerningar, och prifa Edar Fader fom år i himme-
ten. Math. 5: 16.

Mcn förgåfves våntar man af en död månni-
fka lifaktiga röreher och gerningar: fruktloft f-
refkrifver man ock en i fite naturliga fördårf, i öf-
vertrådelfer och fynder dod liggande fyndare fann-
fkyldiga dygders och Chriftendoms pligters utof-
ning. Ehuru ftor hans kunfkap vara kan, heter det
dock: den naturliga månnifkan fornimmer intet af
det Guds Ande tillhSrer: ty det år honom en ga-
lenjkap och kan icke begripat. 1 Corr. 2: 14. Dår»
förc åligger ofs, att utan motvilja och uppfåtelig
ondfka un.derkafta ofs Guds Helige Andes nåde-
verknihgär, fom Han, under Ordets vördfamma
betraktande, hos ofs viii åftadkomroa; och med ly-
daktighet annama nåden, fom Guds Ord utbju-
der och verkeligen meddelar, tili en råttfkaffans
kraftig upplysning uti förftåndet, och hjertats med
alla fjålens bojelfers grundeliga foråndring; få att
vi verkeligen, i den ordning Guds Ord förefkrif-
ver, genom båttring och tro födas tili ett nytt
andeligt lif, förfåttas ifrån vredens nti nådens tili-
Hand, eller, fom Skriften talar, få öpnade 6gon att
omvåndas ifrån morkret tili Ijufet, och ifrånfatans
magt tili Gud, och få lott ibland dem fom helgade
aro; Apoft.G. 26: ig. tillika begåfvas med nya an-
deliga krafter att utöfva en fann Gudaktighet och
gårafådan fruktfom båttring tiilhörer. Matth. 3: 8.

Detta, uti en rått Nådens ordning, gcnom tron
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pä Jefum ChriJlum, uti Nya fodelfen och Rättfärdig-
gorelfen återvundna barnafkap, Gal. 3: 26. ver-
kar fedan en otvungen brinnande kårlek tili vår
Fralfare, att gerna vilja följa och likna Honom ,

fom år det [anna Ljufet, Joh. 1: 9. Guds hårlighets
fken och Hans våfendes raita belåte •> Ebr. 1: 3.
famt att uti alit vårt förhållande vara få tili fin-
nes fäfom ock Chriftus ffefus var. Phil. 2:5. Uti
alit detta bÖr Guds Ords forefkrift tjena ofs tili
förefyn och råttelfe, tili undvikande af ali egen-
finnighet och. fj elfvaid Gudstjenjl. Col. 2: 23.
Guds ljus, Hans fanning och helighet, fom Han,
både genom förnuftets och fitt Ords ljus, och al-
drafulikomligaft gcnom fin egen Son,det Stora verl-
dens Ljus förklarat, (kali vara den regla, cfter hvil-
ken vi,itankar, ord och gcrningar, årc högft an-
geiågne att inråtta hela vår vandel.

Att kjertat mä Jfadfåflas med Käden, Ebr. 13: 9„
och vi fåfom Guds barn forklaras tili Guds belåte
ifrän dtn ena klarheten tili den andra, 2 Cor. 3: lg.
med ett dagligt iklådande af den nya månnifkan
och alla Chrifteliga dygders alla hinder,
fom våre andelige fiender, uti vårt Chriftendoms
lopp, lågga ofsivågen, lyckeligen öfvervinnas; få
böre vi, efter Guds Ords undervisning, taga uppå
ofs alit Guds harnijk; Eph. 6: 13. i fynnerhet
under oupphörlig andelig vakfamhct idka en oaflå-
telig bön med tuli förtröftan, att alit det vi be-
dje Fadren i Jefu Namn, det Jkall Han gifvä ofs;
Joh. 16: 23. dårjåmte med vördnad anfe och bruka
den Heliga Nattvarden, tåfom ett af Gud forord-
nadt vålfignadt Nådemedel, tili vår tros ftyrka och
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kraftiga befegling af Förfoningens nåd: fåfom ock
låta Guds nådcvålgerningar och fyndaftraff, både
de glada och bedröfveliga håndelfer, fom Gud i fin
allvifa ftyrfel ofs tilllkickar, tjena ofs för tillfalien
att i ali ting fievifa ofs fom Chrijli tjenare, och
vandra vårdeligcn Herren tili alit behag, Col. i: 7.10.
uppfylfde mcd råttfårdighciens frukt, in tili Je-
fu Chrijli dag. Phil. 1: 6. 11. Om vi ditta vete,
falige äre vi, om vi det gåre. Joh. 13: 17.'

Då åre vi ockfå redebogne att betyga vår
glädje ofver denna ofs alla gemenfamt vederfar-
ne nådevålgerning , att Gud lätit värt Fädernes-
land upplyfas af Evangelii Ljus, och ofs därvid
intill denna dag bibehållit; få att vi nu, på denna
vår glådje dag, ingå inbordes ett fortroligt fore-
nings forbund, att, fåfom medlemmar i ett Chrifie-
Jigt Samhålle, med famdrägtighet och Chrijielig e-
nighet foka befrämja inbordes noje, allmånt och en-
Jkildt vai. Svea Inbyggare, delaktige af cnahan-
da vålgerning, böra ej vara fkiljaktige; utan drif-
vas af en ande och förenas i enahanda uppfåt,
Guds åra och Fåderneslandets vål. Låtom ofs på
denna dögen frogdas och glådjas, fåger vår Text:
ingen af ofs fkali gifva den andra anledning tili
mifsnöje och oro, utan alle inbordes vimlågga fig
att halla andens enhet genomfridens hand. Eph. 4: 3.

När vi tånke uppo. den gamla tiden och på
de fSrra är; Pfalm. 77: 6. få finne vi att Chrift-
na Llran mcd (in vålgörande kraft verkat tili
hela Samhållcts båfta. Hon har, igenom Religionens
.baod, förenat Konung och undcrfitare, famc desfe
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inbordcs, och dynredelft åftadkommit siiman en-
håliighet, hvaraf en allmån trefnad cch vålfignelfe-
alltid värit och alla tider blir en ofkilpktig på-
fölgd. Ackl måtte då denne, tili åminneHe af
Himla Lårans ankomft tili ofs, helgade Feft 6pna
för ofs ett nytt tidchvarf, då ali olåmja, okåriig-
het, ali ofrid, tvedrågt och föndring, desfe Lands-
fördårfvelige flyggelfer, hvilke ofta fört Fåder-
neslandet på brentcn af fitt fallj ibland Svea barn
för alla tider bortlåggas och förkaftas. Vår Frål-
fares dyra Låra, fom vi bekånne, vitnar, att hvarf
och ett rike, fom fonårar fig emot Jig fjelft, det
varder forodt, och hus foller på hus. Luc. 11: 17.
Gifvc Gud! att denne af egen erfarenhet ftyrkte
fanning, kunde i denna vår -dag våcka' ofs dll att
befinna hvad vår-fr id fillhorer. Luc. 19: 42.

Våre Förfåder hafva tili ofs lemnat Himla
Låran ren och oförfalfkad: vi böre likaledes, mcd
Gudeligt nit och forgfållighet, föka att förvara den-
na dyra (katt i fin helgd tili vara efterkommande.
Vi drage billigt ali Chriftelig omforg för den He-
liga Skrifts rena Öfverfuttning på vårt moders-
målj och grundeliga utlåggning ibland ofs, och haf-
ve orfak att vålfigna vår örvcrhet, fom cckfå i

denna dclen vakat öfver vårt vål: vi åre de vår-
da Medborgate ali tackfamhet fkyldige, fom mcd
ofönruten flit anvåndt fina grundeliga fnfigter,
fin arbetfamhet och koftnad tili befråmjande af
detta vår falighet få nåra röranrle och nu tili
mognad bragte verk. Vi glåäje ofs i hoppet att,
genom vår ållkade Höga Ofverhets vidtagne vifa
anftaker och rnogne måns berömliga åtgerd, fnart
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få fe vara vanliga Kyrkofånger förbåttrade, och
dc vid Gudstjenften öflige och nödige Cerimonier,
nårmare fvarande emot tidens upplysning i ijufet
framtråda; men vår omtanke får e) blotc ftadna
vid det yttre; utan ofs tillhör förnåmligaft med ali
vår åtrå och bemödande trånga fram tili det fann-
fkyldiga och våfendteliga, (om Gods Ord och ali
Gudstjenft åfyftar, nårnligen Guds fanna dyrkan
i anele och faiining, väri hjertas och lefvernes for-
båttringy tili befråmjande af vår Janna lyckfalighet
i tid och i evighet.

.

Förfamlade i dag, vid våre åldfte Fårfåders
grifter, att upplifva åtänkeri af deras omforg och
outtrötteliga bemödande för den fanna Religionens
inforande och ftadgande i vårt Fådernesland bora
vara hjertan åfven intagas af en heiig tåflan att
åtminftone likna, om icke ofverfrajfa dem i dygd
och en Chriftelig vandel, eiter Himla Lårans dy-
ra förefkrift. Måtte den enfalldiga och tråftefulla
ofverlåtenhet tili Guds nådelöfcen, det öjkrymtade
nit i Gudsdyrkan, den vårdnad, tillgifvenhet och
oinjkrånkta lydnad för Öfverheten, den varme kår-
lek för Fåderneslandet; den redlighet emot hvai
raan, den tapperhet emot fiender, det tolamod i li-
dandet, den fparfamhet och indragning i hushåll-
ningen, med fiere dygder, lom gjort deras
minne kårt och vålfignadt, åfven blifva hos ofs ut-
öfvade, och fåfom ett vårdigt arf fortplantas tili
vara efterkommande intill verldens ånde, På få-
dant fått fkulle vi upphjålpa ofs fjelfve, och åfven
grundlågga en varaktig fållhet för tillkommande
tiderj ty det år en evig fanning: att råttfårdig-
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het vpphjjer ett folk; men fynd år folks\ fårdårf.Ordfp.B. 14: 34.
Ibland andra Chrifteliga dygder, böre vi ej

ur akt iåca den faktmodighet och det åma medli-
dande vi åre fkyldige dem, fom, i brift af upplys-
ning, hafva felaktiga begrep om fanningen; cller
den omforg vi böre anvånda tili deras uppråttel-
fe3 fom af fvaghet fallit, och afvikit på oratta vå-
garj eller den vishet af ofs åfkas, att Sfvervinna
dem, fom ondlkefullt fåga den helfofamma lärdo-
men emot. Tit. 1: 9,

I fynnerhet hörer det ofs tili, fom Sre Lårare,
att icke, fåfom Lårjungarne, vilja nedkalla eld af him-
meten, fom motftåndarne fortåra (kali: utan faft mer
bevifa ofs i ali tingfåfom Guds tjenare iftort tolamodt
1 Cor. 6: 4. och, efter vår Ofverherdes exempel,
utbedja ofver dem nåd och förfkoning: Fader, for'
iät dem det: ty de veta icke hvad degora.LMC.23:34.

Vi uppmane hvarannan inbårdes med vår heli-
ga Text,a££ på denna dag frogdas och glädjas. Lå-
tom ofs för den /kuld, hvsr i fitt kali oeh ftänd 3 faro.
efter det fom tili frid tjenar och tili forbåttring
inbårdes, Rom. 14: 19. och undfiy alit hvad forg
och oro våcka kan: Latoni ofs med kårlek, v6rd-
nad, förtroende ech hörfamhec gå vår ålikeliga
HÖgå Öfverhet tili motes, att Hennes glådje ej ma
förvandlas i fuckan öfver ett fruktlöft arbete på
vår fållhet. Sä formanar jag mi, att man for ali
ting hafver boner , äkallan,f6rboner och tackfågel-
fe for alla månnifkor, for Konungar och ali Öf-
verhet, på det vi mä Jefva uti ett roligt och
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JliJla lefverne i ali Gudaktighet och årlighet. i Tim.
2: i. 2. Låtom ofs ickc forakta den nådevålgerning,
att Gud ibland ©fs inråttat ett Låroåmbete-, tili en
beftåndig handledning i en fann Gudaktighet: når
tjenaren föraktas, få föraktas ock den honom
utfåndt hafver: på Låroåmbetets fall följer ock
fjelfva Lårans fall; varer fördenfkuld edra Lära*
re lydige ochfåljer dem, förmanar Apoftelen; ty de
vaka ofver edra fäfcm de der rakenjkäp
gora Jkola, på det de mä det gSra med frågd och
icke med fuckan; ty det dr eder icke nyttigt. Ebr.
13: 17. Låtom ofs i HushåUs-Ståndet , i högre eller
lågre kali, i lyckligare eller fvårare omftåndighe-
ter, undfly alit fådant, fom förorfakar oenighet,
mifsfåmja och föndring, hvilket leder tili hinder i
Chriftendomen och åftadkommer fkada och fördärf
i vårt Chriftna Samhålle. De ringare ibland ofs,
b6ra ej med afund och ovilja knorra och fe Ula
«f, derföre att Gud Jä god är> Matth. 20: 11. 15V
och i fina margfalliga gåfvors olika utdelning icke
råttar (ig efter vårt tycke, utan efter fin egen vi!-
jas behagr de höge och niågtige, dem Gud af
himmelen rike t magt , Jlarkhet och åra gifvit
hafver , Dan. zi 37. låte fig af fådane förmoner
icke Förblindas att glömma fitt eget intet, ån min-
dre att med högmod och fÖrakt öka de ringares
elånde; tvårtom böra de, fäfom gode den margfal-
lige Guds tiäds Jkajfare , tjena andra, 1 Petr. 4:
10. hvar och en med den gifva de undfådt haf-
va: dem tillkommer i fynnerhet att behjerta alla
nödlidandes vidrigheter, och taga fig an de fattt-
gas fak, att vara de faderlöfas Fader och Enkors
förfvar och tröft» Ibland den ringare hopen, och
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ibland dem Tom ligga for vara dorar och begå-
ra måttas af de fmulor , fom falla ifrän den rikas
bord, finnas ofta Guds vånner, beråttigade cill vår
hjålp; forgät icke den fattiga , när du en glaå dag
hafver> få vederfares dig ock den glädje fom du
begårar. Syr. 14: 14. I fådant fkick kunne vi
vånta, att Herren fkail utgjuta Jin ande uppå vår
Jåd , och fin välfignelfe uppå vara efterkommande ,

att de växa jkola fäfom grås, och fäfom piltråd vid
vattubåckar: Ef. 44. 3. 4. ty Herren välfgnar dem,

fom Honom frukta, både fmå och for a: Herren
välfgnar ofs ju mer och mer, ofs och vara barn9
vi jkole vara Herrens välfgnade, fom himmel ock
jord gjort hafver. Pfalm. 115: 13 - 15.

Nu, i Jefu Namu! fkynde vi ofs att fluta vår
andakt med hjerteliga inbördes Önfkningar, förbö-
ner och vålfignelfer.

Herre, vår Gud! Du fom låtit ofs lefva tili
denna åminnelfe dag af dina Nädes under , bevifa
ock framgent din barmhertighet och nåd emot åkt
Folk, Du alle deras h-jålpare, fom tröfta uppå Dig:
förunna ofs nådeligen dict Ords ljus, fom Du bland
ofs upptåndt, alit intill verldens ånde.

Näd och Frid foroke fig uti vår Milde och
Högtålfkade Konung, genom Guds och vår Herres
Jefu Chrifti kunjkap! 2 Petr. 1: 2. hvaruti Hau
uti tina fpåda år Ömt handledd och uppfoftrad blif-
vit: den Himmellka vishet, fom Guds Heliga Ord
verkar, upplyfe Hans förftånd! den råttfårdighec
och helighet det af ofs kråfver, helge och Tede
Hans vilje! den nåd och kårlek, fom ofsiChrifto
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JefB tillbjuåes, hugne och förnöje Hans hjerta!
den krtfe och ftyrka, fom Guds Ord meddelar,
ftårke och vederqvecke Honom i ali påkomman-
de forg! Herren, alle Konnngars Konung, hvars
bild Han bår, vålfigne Honom med ali Konglig
lyckfalighet, och utrufte Honom med alla de hö-
ga egenfkaper, fom fordras atc ftyra ett få måg-
tigfi och ftort Folk, få att Hans regering, i fin
början uppfyld med bedröfvelfe, i fin forrgång måt-
te blifva för Gud behagelig", för Honom fjelf
lått och ljuflig, för hela verlden årefull, och för
Hans trogna underfåtare både i andelig och iekam-
lig matta lyckelig, famt i fitt flut, efter ået hög-
fta i dödligheten mögeliga ålders mått, omfider
bekröne Honom med hårlighetens oförvanikeliga
Kronal

AH hugfvalelfes Gud, väre Hennes -Kongi.
Ma):ts 3 vår Huldafte och Milda Enke-Drottnings
tillflygt. och Jlarkhet, en hjålp i de Jlora bedröf-
velfer fom Henne påkomnc öro! Vår Gud, fom ra-
rer fina heliga underligen, hari fynnerhet, genom
Hennes Ma}:ts Hågtåifkelige Gemåis tidiga och oför-
snodade frånfålle, låtit ett fverd gä genom Hennes
fjål,Luc. 2: 35. och gifvit Henne orfak att 6mt kla-
gft: den AUsmågtige hafverfvärligen bedråfvat mig.
Ruth B. 1: 20. Hennes Kongi. M-aj:t har de(s-
utan öfverlefvat ibland ofs bekymerfamma tider,
och fådt erfara, att den hågfta jordifka åra icke
år fri för forg, och att de pråckdgafte boningar
ofta äro uppfyllde med fuckar och tårar: Hennes
Maj:t torde med den Gudfruktiga Drottning E-
fter utgutit fitt hjerta för fin Gud: Din tjenarin*
m hafver iche någon tid glad värit , fedön jag
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hit kom> utan i Dig Herre, Du Abraham?
Gud. Efters B. ft. 3. v, ig. Likvål åre vi förfåkra*
de, att Hennes Majeftåt \ dag tager tröft tili Ggr
och dciar vår glådje 6fver Guds Ords tröfteliga
prådikan i Svea Land, och med fina tårar beled-
fagar de böner fom Hon, jåmte ofs, f ållcr tili vår
falighets Gud, för vår Milda Konung, (in Högtål-
Ikade enda Son och ålderdoms tröft Herren upp-
fylle upuå Henne 6 Majeftåt alla de nådelöften, fom
Han i mt Ord alla bedröfvade tillfagdt! Han råkne
Hennes tårar och fatte dem 1fin lågel! Han fSr-
vandle Hennes åvgefi i glådje, trojfe och frögde
Henne efter Hennes bedrofveife! Jerem. 31: 13.

Vår Gud, fom af fin befynnerliga nådiga
fkickelfe förunnat Hans Kongi. HÖghec Henigen
af Sådermanland, vår Milde Högftvördade och
Ålfkade Rcgent, den hugnad att fårordna- och i
dag fira denna i Svea Land dyra Glådje - Feft\
låte ockfå Hans ögon få fkåda Svea Lands till-
våxande fållhet, fåfom en ofvikelig frukt och på-
fdlgd af Guds Heliga Ords och derpå grundade
Chrifteliga inråttningars vördfamma efterlefnad!
Herren befråmje, med lycka och önfkelig framgång,
alla de vifa rådflag och vålgörande anftallter
Han vidtagit, eller framdeles vidtager tili Rikets
båfta! Herren vålfigme Honom af Zion , och låte
Honom fäfe Fåderneslandets vålfård i alla fina
lifsdagar. Pfalm. i*B: 4- $• Skiilie Hans Kongi.
H6ghets medfödda mildhct hindua Honom, att ut-
öfva råttvifan mcd den ftrånghet fom Hans Store
Stamfader af famma nsmn , Hogftfalig Konung
CARL IX;de; Ikulle Hans Kongi. Höghets öma
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och vålgörande böjelfer afhålla Honom ifrån få
nogråknad hushålining, forn en ftor Konung på
Svea Thron af famma namn, Högftfalig Konung
CARL Xl:te, hvilka bågge H6ga Kongi. Perfo-
ners odödeliga åra om Religionens vård Han få
vårdigt delar; få vete vi dock att Han, genom
Guds nåd, tåflar med dem i en ofkrymcad Guds-
fruktan, i vålmenande omforg om Fådcrneslandecs
upphjålpande,, i fanning och ftåndaktighct, i tap-
perhet, hjåltemod och ficre Kongi. Dygder: och
vår Gud ftyrke Hans Kongi. Höghec act öfver-
tråffa dem både i antal af år och ftora bedrifter!
Hans Hus och Hans Stol hafve irid af Herren tili
evig tid! i Kon. B. i: 33.

Herren låte Hans Kongi. Höghets dyra Gc-
mäl, Hertiginnan af Sådermanland, Hans Kongi.
Höghet Hertigen af öftergötland, famt Hennes
Kongi. Höghet Arf-Prinfesfan, desfe vårt Rikes
prydnader och fågnad, njuta ali Kongi, fållhec
och vålfignclfe! Herren. ali glådjes Gud, låte
Deras dagar blifva glade, fålle och månge, tili defs
tidens vanfklighet för Dem omfider förbytes i en
evig och oförvanfkelig himmelfk hårlighet!

Då vi fe Konunga Thronen omgifvas, och Rc-
geringsbördan ftödjas af Rikets Herrar och Mån,
intagne af vördnad for Gud och Hans Heliga
Ord, uppeldade af kårlek för Konungen och Fåder-
neslandet; glådje vi ofs af ett tröftefullc hopp, atc
genom deras höga efterdömen, kraftigare ån
genom alla påbud, en fann Gudsfruktan och alla
Chrifteliga dygder, och tillika en fann lyckfalighet
ibland Svea Folk fråmjas (kali, Herren låte fin
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visdoms ande hvila öfver dem uti alla deras råd-
flag, och fitt kraftiga biftånd låtta tyngden af de-
ras dryga börda, tili defs de, måtte af ålder och
lefnad, få inflytta tili en evig hvila!

Vid det i denne urgamla Upfala Stad, ftifta-
de namnkunniga och vidtberömda Lårdoms Såte
i Norden, hafva fordne Svea Konungar ockfä
fjelfve fökt och fmakat förnöjeUen att inhcmta vis-
dom och kunfkaper: hår hafva de alla

t tider, un-
der egcn vakfammafte tilifyn, tilldanat Ambetsmån
i alla Stånd, hvilke, underbyggde med grundelig
lårdom, ftadgade i Gudsfruktan och en årbar van-
dcl, gagnät och hedrat fitt Fådernesland, famt of-
ea värit en lyfande prydnad, för månntfkoflågtet i
fitt tidchvarf*

Huru giådjcfullt förebod tili nårvarande och
tillkoramande tiders fållbet, njute icke vi, då Hans
Kongi. Höghct {jelf, vår Milde Rcgent, nu antagit
högfta infeendet öfver decta Visdoms Tcmpcl, och
dervid, tili kunflcapernes utfpridande, tili Religio-
nens och Förfamlingens vård, nårmaft underftödjes
af en detta höga kali och fortroende vårdig högt
förtjent Man, igenom hvars mogna urfkiljning
och rådiga förforg, de berömligafte Lårare i alla
Lårdoms delar nu pryda detta Lårdoms Såte. Her-
ren Gud helge allas deras gåfvor, lårdom och
kunrtcap tili heliga och Honom behagcliga ånda-
mål! det goda Guds Ord dc tolka tili andras upp-
lysning, lede dem fjelfve i ali (anning! de förefkrif-
ter de famla dll Gudstjenftens förråttande i ande
och fanning, helge deras hjertsn tili altarcn, der
itåndige böner och tackiagelfer uppoffras tili Gud!:

Hcr>

305



Herren uppfylle dem mcd nåd och kraft, mcd
hog och luft att utföra fina åmbeten tili Guds å-
ra och Fåderncsland.ets tjenft, få att deras åmin-
nelfe på jorden raå bli årefult, och deras lön ftor
i himmelen!

Af fådan undervisning, och fådane efterdö-
men, kan dcn blomftrande Ungdomen, fom ifrån
alla ortcr i Fådcrneslandet, ja ock ifrån fråmman-
de land hic förfamlas, inhemta den kunfkäp och
dygd, fom bereder dcm lyckfalighec i tid och c-
*vighet. Herren upplyfe dem att nyctja tiden rått,
fvara emot Fåderneslandecs önlkan och hopp,
famt genom vett och dygd bHfva fine Föråldrars
och vånners glådje!

Jag har gömt tiil fidft, att utgjuta mitt hjerta
f6e det hår förfamlade Rikets vördade Prefter/kap,
af hvilka jag en del högaktar fåfom minä Fåder,
och en del 6mc ålfkar fåfom mine Bröder. Vi
hafve hår på Nådigfte befallning värit famlade»
för att högtideligen med hela Svea Menighet lof-
Ijunga Guu for fin Nådes rikedom emot vårt Slfka-
de Foftcrland, i fynnerhet nti fits Heliga Ords hi-
behållande i fn oforfaljkade retthet ii land ofs. Vi
hafve af vår Nådiga Öfverhet njutit otaliga veder-
målen af nåd och huldhet, och åfven d&t milda
förtroende att i djupafte underdånig vördnad få
uppgifva Chrifteliga medel och uevågar, fom kun-
de leda tili Guds fanna dyrkans vidare jladgande,
Gudaktighetens federnas forbåttring och
hela Fäderncslandets derpä hufvudfakeligajl beroen-
de fällhet för närvarande och tillkommande tider.
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Gud, ali Barmhertighets Fader, fom hos vår
ålfkade Hoga Regent våckt få Gudålfkande högffc
angelågna omforger, vålfignc åfvcn med en lycke-
lig utgång alit, hvad tili befråmjande af få hogft
vigtiga åndamål kunnat tillgöras, och låte fig tåc-
kas de våimcnta rådplågningar vi forehaft, och dc
Gudeliga önfkningar vi famraanfattat, fåfom bidra-
gande dertill!

Vi åre nn fnart fårdige, att i Herrans Namn
fkiljas åt, hvar tili fitt, och taga af hvarannan
ett rörandc affked, undcr den oma foreftållning,
att minfte delen af ofs mer i dodligheten kan ra-
kas. Men låtom ofs ej förgata, att ofs foreflår
en allmån mötesplats infor vår Öfverfie Herdes
Domftol, der hvar och en fkall göra råkenfkap för
fig fjelf, men vi åfven ror andra, huru ömt vi vakat
ofver alla ofs anförtrodde fjålar, fom Han förvårf-
vat med fitt eget blod. Det Ordet vi nu fjelfve
låre och prädike, fkall antingen frifåga eller for-
döma ofs på denna ftpra dagen. Vi fkole då åf-
ven mota alla vara Ähörare, och af dem antin-
gen anklagas fåfom farrådare, eller vålfignas få-
fom deras våktarc, vånner ooh vålgörarc. Vi fkole
då, antingen fåfom trogne tjenare lönas, och for
mångas nhdervismng tili Rättfärdighct , blifva Jki-
nande fåfom Jljernor i evighet-, Dan. 12: 3. eller
fåfom onyttige legoherdar bindas tili 'harider och
fotter , for att kafias i det ytterfia morkret, hvar-
efl jkall vara grät och tandagnijlan. Match. 25:
26. 30. Herre Jefu! min Frålfare! hjålp ofs alle,
att med oförfalfkadt nit föka frålfa ofs fjelfva och
alla dem fom ofs hara! 1 Timoth. 4: 16. Her-
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ren gifve ofs uppfåt, vilje och fullhordan, att ar-
beta på vår cgen och vår anförcrodde hjords tim-
mcliga och eviga fållhet! Herren vår Gui fråm-
je vara händers verk! ja, vara händers verk främ-
je lian! Pfalm. co: 17. Under inbördes önflknin-
gar flucc vi vår fammanvaro med lika (Tnnelag,
fom Ifraels barn fordom fitt allmånna mote vid
Templets högtidcliga invigning i Konung Salomos
tid: 1 Kon.B. 8: 66. De välfignade Kommgen, och
gingo fina färde i fina hyddor > glådjande och frBg~
dande Jig åfver alit det goda, fom Herren' med fin
tjenare David och med fitt Folk Jfrael gjort
håde. Arnen l
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