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Mi den Högtlafwade Treenige GUDENS,
Fadrens/ Sonens och den Helige Andas
Namn!

wnlsignadeßommtsen, och gingo sina-.KonA 8färde i sinä hyddor, glädjandc och frog- " 66.
dandesigöftveraltchergoda,
rcz;medsilwm tjenareDawld,och medsmfolk IstacZ gjore hade. NärSalomohadebygt HEN-ranom et Tempel, och Förbundsens Ark,

lighet, ffusle ditfwttas. da Hollo Israels Bam etal-
männeliqt möte; dä salnmankolnzno i Jerusalem til
denna hogtids beqäende the Aldsia af Israel, alla
Ofwcrstar i siagrcrna och Förstar för Faderna,
sanlt hela Israels mcnigher. Templets illwigning
aick för sig med mycken högtidellchet. I synNerhet
st-dde da en owanlig lnyckenhet offer; hwilket utwar-
tes offrande sick sitt warde af de andeliga osser, somdärmed förknippade woro, as de trogna, tacksama,
gladaoch ödmjuka hjartan, somZions inwänare
ranom finoln GUDi til fota kastade. Sedän "detta
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ärendet war lyckeligen förrättadt, och de hade warit tss-
sammanifjortondagar, heter det om dem: Thewal-
Mnade Ronungen, och gmgo fina färde l sinä
yyddor, gladjande och frogdande sig ofwer alt
tyet goda, som HERren nied sinom tjcnareDa-
wid och med sitt folk Istael gjort had?.

ludiffa folket war i Konung Salomos tid i eträtt
lyckjaligt tilständ. Denna deras sallhet bör likwäl icke
egmteligen sökas uti den utwartes walgäng, det timme'
liga öfwerfiöd/ den beständiga friden och rottgheten, som

Pred. B. 2.' de da ätnöto. Salomo yelf, nar han hadc lätit sinäsgon fä alt thet the onffade, och fortagtt sino
hjarta mgen glndje; mäste ändä til siut bekänna, at
han i det timmeliga och wanffliga/ i denna werldens
förgangeliga rikedom, fiygtiga prakt och ara, och alle-
handa jordiffa nöjen, icke kunnat finna den sanna
lycksaligheten och fin sjals hwila; utan han simn: at

v. il» thet alt hwar fasitngelighet och jammer, och m
tet annat under solene.

Deras ratta lycksalighet bestod uti GUDs ftnna
kännedont och dyrkan, at de af Hans himmelffa ljus up-
lystes, as Hans Anda regerades, qenom Hans krast
stärktes, och at deras famlMe af Hans Näd öfwer-
ffyggat blef. Salomo war harutinnan ct walftanat
redffap i GUDs hand, at befordra folkets ro och sallhet.
Han war et löfrikt fruktbarande trad, som gafhela lam
det ffygd, och utdelade bland inwänarena rikeliaa fina
frukter. Han war silledes alffad och walsignadafGUD;
men tillika ättkad och walsignad af folket. Che wal-
signade honom. De onffade honom en lyckosmn ochläng-
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längwarig regering. DegladVes, under fitt hemgäen-
de, öswer alt det goda, som GUD dem ochderasKo-
nunga-Hus betedt hade.

De Hollo attsä sitt wäWnd icke for nägon stmnp
och blind lycka/ icke för en werkan ässin egen klokhet och
tilstallmng; utan for en den allrädande GUDens wal°
gärmng, Degladdes och fröadades inbördes ickeallenast
öfwer landets uttvärtes waWud, utan förnämligast
öfwer sin harliga Gudstjenst, öfwer den ibtaud dem bo-
ende Istaels GUD, salnt Hans Md och sanning;
hwilken de arkande och wördade som den endaste kallan,
ywarifrän jamwal de strölNluar af timmelig walgäng
ledde sitt ursprung, som deras land wattnade och weder-
qwekte.

Oedan Swea Rikes Höatofi. Srander warit
enrundtidtilsmnman, at radsia öfwer detallmamm
basta, sirja for landets wälstand, och til desi uphjal°
pande och befasmnde utse och widtaga de basta medel
och utwägar; är nu i HERrans namn den tiden inne,
dä de öter fä ätffiljas, och reja sinä farde i sinä hyddor.
In mera inweklat och widwtseende hela den Christna
werldens tilständ denna tiden warit utom oH, och jufie»
ra beklimmerfulla öfwerlaggmngar war egen belagenhet
Kifwit anledning til; jn allmannare och Mrteligare mä-
stedenMdjen wara, atwi n«/ under GUDswalsig-
nelse / D göra siut pä denna wär sammanwaro. Wi
are darföre mhalligt upkomne i detta Bönehus, atmed
tzlada hjartan och munnar hembara den Högste läf och
am, sör all den Md och hjelp Hatt osi mildeligen betedt
hafwer.
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Ibland wära timmeliaa glädje'ämnen stKr Hans
Nongl. Maj.ts N)är Allernädlgste Konungs och
detKonglige Hustts walgänq frälnst. Wi se Hans
Majcster i hög walmäga ut och ingä för Sitt folk,
och med outtröttelig nit waka för landets bästa. GUD
läteHansNongl. Majestets arblifwa mänga,Hans
hurliga bedrifter annufiera, an Hans är,och stnawalsig'
nelser öfwer Hans Majesiets dyra person, Hus
och Rcgemente ännu langt fiere, än de alle! Hannes
Majestet war AUernadigsta Dwttning och Hulda
landets Moder bekröne GUD med att mannistttg och
Kommgflig lycksalighet t längliga tider, tilßiketsM'
dje ochbätnad! Hans Rongl. Hoghet, Swea Ai»
kes Nron-prins, sedän Han gjort östver Sin älder de
framsteg i Christendometts kunstap, och andra en sädan
Herre nyttiqe, nödige och prydelige wetenffaper, at
Niket ansenligt godt däraf wanta kan, har likwal icke
welat trada in i manna<ären, eller biwista de allmänna
rädsiags mm, förran GUD ssulle leda Honom ester
Sitt räd. Wi hafwe med innerlig gladje -rörelse icke
lange sedän sett denne nnge Salomo i Norden ingä ochnedsalla i HENrans Heliadom, nalkasNya Förbun-dets Nädastol, och for,nedelst et Gndeligt Nattwards
begäendewisa, hnru angelagitdetar, at sörst och förall ting söka GUDs rike och Desi rattfardighet, GUDbehälle Hans Kongl. Hoghet altid wid samma sin<ne, st faller Honom ock, ester GUDs löfte och wärhjarteliga önssan, jordiss am, harlighet och sallhet tiliDerasßongl.Hogheter, Arfprmsameoch dcnK.prinschan, läte GUD fmmdeles, sasom harintil,da-
geligen upwara i wisdom, älder och näde för GUDi
och männistom, wäm efterkomnmnde til mycken
Hladjei GUD,



7
GUD, som av stor i rad och magtig i gärningMe

Rcksins Räos rädflag altid winna de anda«
mHl,som med dem Mystas; at nämligen denHögstasä«
ra, Konungens och Rikets heder, samt det attmanna
basm därigenom beframjas!

Därjämte uplyfte wi tacksama hjartan och händer
til GUD för den högtefterlängtade freden, som Han osi
i desiä dagar nädeligen beffarthaftver. Hän late den
wara en wWgnad början til mänga andra Sinä
tecken och walgarningar iblandösi! Han utgjute öfwer
Swea land och folk i alla motto sm walsignelse!

Mannistlig Mhet är en bedragelia dröm, en förbi.
Bende ffugga, om dm icke afGUDs hand nplifwesoch
befästes, och genom Honom stärtt, walsignad och heb
gad bliswer. De basta anstalter kunna icke hjelpa osi,
eller i nödsnes siund tjäna til wsr raddning, omicfe
HENren ar med osi, den alt hjelp gör, som pä jordene
ffer, och ss framt wi icke med en sann Gudsfruktanhäl-
le osi intil Honom. Dä bygge wi enffildt och allinan
wälgäng pä en fast och oryggelig grund/ somi enkärt
bettaktelse pä denna stunden skal förklarat warda. Wi
anrope GUD om näd och biftänd hartil, medFrMrens
lEsu Christi egen bön:

I^X<
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rlaim. 85: lc>, ii.

Dsck är ju Hans hjelp när them, fsm
frutta Hönom; at i Watt land stalära
bo. At godhet och trohet mötas tilsam-
man; rättfärdighet och ftid Was.
I cmledning as defia Dvd stal wär kärta och enfaldi«

ga betmktelse wara, «t wi forestalle osi:
Gudsfruktay, fdm et medel til en lyckelig les

nad pä jorden; och det
Antingen wi anst enffildte männissor; eller

hela Folksiag och Samhallm.

ennä Attationde femte Konung Dawids
Psalm äger sitt rumibland de Provhetiffa,
hwaruti GUDs Ande förkilnnar sä wal de

j olyckor, som det Galnla Testamentets Kyr.
> ka under det Babylonissa sangelset och de
SyriffeKonungarneforestodo; somdewe-

derwardigheter, hwilka det Nya Förbundets Försam-
ling och trogna, i alla tider, ibland mer, ibland äter
nnndre/ öfwergä stutte. Uppenbarelsens Ande i Dawid
underrättar osi ock har, hwad under et sädant lidande
och sä beträngda omstandigheter til görande är: wi bö«
re namligen taga wär tilftvgt til GUD, och i en barn<
slig fruktan förbida Hans hzelp, Vsalmen fordelar sig

itre
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i tre hufwuddelar: sörsti m wördnaösfutt ätanwafdeförbigängna GUDs walgarniugar. Duruppä Merenbön, rattad pä det narwarande, och sist förklams ethopp och fortröstan, hwad det tilkommande angär. Wiläre härutaf, at en manniffa, etter et folk och land, somräkarinödoch wederwardighet, och wil dänmder nm.
ta GUDs biständ, maste hafwa det förbigangna, det
narwarande och tilkommande, i ögnasigte. I denför-bigangna tiden päminna sig GUDs stora werk ochwal-
aarningar; anwanda den narwarande til en örinnandebön, och at med battring och en lefwande törtröstannalkas sin GUD och Fmlsare. Dä warder si'nnet til-fridsstaldt genom en wtsi forsakran om den tilstundandehjelpen.

At ssrwisia ost harom, sialler GUD Ande i wärText mannistornas forhällande emot GUD, och GUDsbeteende emot mannifforna, i janmförelse med hwar-
cmdm. Han wisar, at GUD i hjelpens och walsig-
nelsens meddelande hafwer afseende daruppä, hurumannifforna sticka sig elnot Honom: at, dä lnän-nifforna ftukta GUD, fä de ockarfara Hans hzelp
och jällgher: at et folk och land, som lster GUDsära bo ibland sig, warder ock af GUD arat och för-harligat. Til at desto liftigare och pä et mera intä-
gande satt föreställa stiken, rattar David sig efter O-
sterlandffa folkens brnk, som plaga i ochpä förblomerat satt uttrycka sinä lardomar. Ty utom
det, at han förestaller «ran, säsom doellde och enstän-
dig inwänare iet GUD fwktande land, afblldar han
oct Godheten och Fnden pä GUDs sida, samt Tuo-heten och Rättfärdlgheten pä lnanniffornas sida, st-somperfoncr, hwilka möta, omfamna och kysta hwar-B andra.



andra. Han förjäkrar därmed, at dä männissorna
utöftva trohet, stä i m ratt och lefwande tro pH GUD,
ech i leftvernets upriktighet wandra in for sä
stal ock Hans godhet och näd wara dem til motes:
at, när de befiita sig omratt och rattfardiqhet, wil ock
GUD läta Sin frid wara öfwer dem. Vvättfardighet
och frid ssola dä, som de Kaste wanner och länge at'
Mlda kara syffon, kyfias och omfamna hwarannan.
Dä altst manniffoma bewisa GUDi trohet och M-
stan rattwisii, wil GUD pH Sm sida arte dem god-
het och ftid, det ar: allfföns lycksalighct. Med et ord:
dämannistorna frukta GUD, wil GUD göm deras
wandring och sammanlefnad pH jorden M och lycksalig.

Detta giftver og altst anledning/at betrakta GUDs'
sruktans infiytande i manntffornas enffildta och samfal-
ta sallhet. Ingen tanke, gt wi har tale om denfruktan
Or GUD, fomöfwertygelfe om Hans wrede/ eller misi»
troende til Hans karlek injagar hos männiffan. Denna
fruktan ar en syndenesdotter, men lika gammat, som des
mor; tybaggekommopäentidiwerlden. SäsnartAdam

OkapMß. hade syndat/undsiack han sig; ryhankandeenny gast
;: i barnM, som war fruktan: Han fruktade sig. Ordsa»

ken och ursprunget til deuna fruktan sager osi uogsamt, at
hon intetkan wara MonrättGudsftuktan. Längtisrän
at bidraganäaot til war sallhet, gör hon manniffans til-
ständ uselt; ty hon drager sinnetifran war saliqhetsGUD.
la, hon mäwal anses, som swäresm fiendensir war satt.Set. Utom Hanne stulle endast det narwarande onda plä-
ga osi; men hon ökar plägan med det ttlkommande. Hon
samlar alla widrigheter/ som hon bäde i framtiden
«ch ewighetenkan finna pä engängöswerosi.Darmedun-
dertrycter hm hoppet, som ar nöjsamhetens yttersta til-

fiygt.
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fiygt. Darmedömarhonwagenför willrädighet och för°
twiflan,atsördarfwa bäde enffttdt ochallmäntwäl.Mm
denfruktan, om hwilken wi nu tale, ar afhelt annan art,
och af et Gudomeiigt ursprunq. Den sördriswer all an»
nan fruktan; ar och bör wam manniffans alt, hufi-wudsumman af lardomen, wishetens begynnelse, all
walsignelses kalla. Den gör osi fromme afhjärtat, mät-
teltge och rene i alla begarelser, sannfardige i ord och
löften, upriktiqe i wära gärningar, brinnande i bönen,
ftitige i Gudstjensten, faste i trone, helige i hela lefwer-
net. Nti denna fruktan finnes grunden til enffildt ochallman sallhet. Den ar de wisas rädgifware, de star«
kas seger, de nodlidandes hjelp och tilflygt, Förstars
ara, länders och folkflags krona och upkomst: namli-
gen, HERrans wär GUDsfruktan, hwarigenom
wi göre alt, hwad GUDi tackeligt är, och sorgfMgt
undfiy hwad Honom misihagar.

Denna GUDsfruktan begriper i sig, och M-
med forscks hela GUDstjensten, alt det, som Chri-
stendomen och GUDs Ord larer och fordrar, Awaltrohet nnot GUD, som rattfardtghet i hela lefwemet,
och alla de plikters utöfwande, som wi GUDi, Na-
stan och osi sielfwe fftMge aro. Darstre innefattarock Job pH et sinnrikt satt all manniffans wishetoch ffyldighet i den enoa GUDsfruktan. Sedänhän
hade fört osi til sinnes, at GUD allena regerar, och
at all wishet och förständ ar egendomligen Hans,
lagger han til:
Si, fruktan ar din wishet, och st?det onda, är dm forständighet.

En sädan GUDsfruktan förer med fig GUDs
hjelp ock allfföns walgäng. Afsigten ar icke, at nu

B 2 tala
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M.tB:36.tala om den andeliga och ewiga lycksaligheten, somen»
dast finnes i GUDs saliga gemenffap, ock hwarcnwt
de ftörsta jordiffa formoner icke kunna konnna i na-
gon jamnförelst. lälnwal i timmelig lnätto haf-
wsr GUDsfruktan sallhet och wälgäng i följe, och
det, antingen wi anse enffildte personer; etter hela folk-
flag och samhallen. Christlßike är wäl icke afthel,-
na werldene. de lardomar, som gora osi til
Hans undersätare, aro likwäl tillika tjenlige, at go-
ra osi til lyckelige inwsnare af denna werldene. Sant
ar wäl det, at GUDsfruktan förer manniffan iftän
det timmeliga pä det andeliga och ewiga, lärerosifor-
saka werlden och desi lustar, och talar om korsi och
bedröfwelse, hwarigenom Wi mäfte ings i GUDs ri-
ke. Men, hwad GUDs barns enffildta lidande wid-

A'ch.BH:2. kommer, st göras de darigenom ffickelige och waksiune,
at som sig bör, ratt til M Mhet bruka det jordiffa.
Hwad äter detta leftvernets wedermödo, sMkdom,fat-
tigdom, och annat stdant angär, st äro naturlige
manniffor dem afwen st wäl underkastade, som de
Gudfruktige, emedan de harröra af detta lifwets be-
ffassenhet. Harutinnan wederfars thet sa themena jom them andra: them rättfärdiga, ftsomthem orättfärdiga: them goda och rma, safomthem orena; them somossra/ säsom honom, <om
imet offrar. Bagge. flags manniffor aro utstaldte
för de olagenheter, som en jällen andas och en döde-
lig kropps brackeligheter och förswagade krafter med sig
föra. I hwarkenderas hand stär detta lifwets owisia
och obestandiga goda, hwarken at detförwarfwa,eller
bibelMa. Ehuruwal altst den Gudfruktige icke
deles undstipper jsdane olyckor, etter ar kanflolös wid

dm
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dm sinarta de med sig föm: st forekommsr honom
dock detta lifwets elande M pä längt nar sc
skmcMgt, jom den ogudaktige; tv Gudsfruktan gor,
at han icke frnktar defia ting, dä de ftrmodas tilsmn-
da, och ar sticketig at bara dem, nar de äro forhaw
dcn. Deras kraft pä honom förminffas och strswagas
darigenom, at -hau i jädana detta lifwets nöoDlen
nlagtigt uuderstödjes,, rikeligen tröstas, och fullkowli-
ligen hjelpes och-tilfridsstalles. -

Wär tids inannissor plaga gemenligen anse den
af GUD i sitt ord ojj toreffrefne salighets wageu, som
en plaga, och som en ond och swär ting; men som et
nödwandigt ondt, det man tikwal nuiste brnka, men
det man underkastar sig med motwilja,' och det mim
sta och kärtaste,<oln möjeligt ar. Dcaaf kommer kalb
sinnigheten i Gudstjensten. Daraf hander, M bat-
tringen och omwandelsen M GUD upffjntes iftän den
ena dagen til den andra. Man tror, at Christendo'men fordrar et sä strangt och bedröfweligt lefwerne
af 00, som,ckan ffe, af nägra dartil ffapade och be«
gäfwade personer i enrum och ödemarker, menaldrig
i Borgerligt sättffap, och i nmgange bland andra man-
niffor, stwle kunna werkstallas. Man finner sig icke
eller öftvertyMd om Gudaktigbetens sördel och nytta
i detta tifwet, utan inbillar sig, at alla des belönin-
gar wore besparde for et tilkommande lif; och mcw«Nissan, som af naturen ar mycket pickhogad pä detta
lifwets sallftet, tK! icke garna, at belöningen ftattes sälängt ut. I syunerher, som hon ock tror sig arfara?
at ondssa och bedrageri, samt allehanda andra laster,wore osta sakmre medel at göra lycka i werlden, an
trohtt och rattfardighet, och de öftiga ChristendotwnsB 3 l plikters
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plikters stranqaste t akttagande. Fögafattas, atman
icke anser GUD i sitt ord, som eu strang och egennyt-
tig HENre, som Me allemft pä siq sjels: som fun-ne sm gladje däruti, at lagga et swärt och tryckmde
ok pä mannifforms axlar: som ägde mycket större bö«
jelse til wrede,än tilnäd: som hölle altid fin arm
utstrakt, at obarmhertigt straffa de minsta fel ochsov-
seelser/ och som wore m hatare af Sinä tjenares uö'
jen och sallhet.

Meit sä däraktiga meningar mäste bärtläggas.
Den store Majestetelige GUDen kan hwarken hafwa
nytta etter stada af wärt sörhällande; utan att nyt.
tan däraf tilftyter osi sjelfwa, och all ffadan drabbar
pä wärt egit hufwud. GUDs ord innefattar löftm
om detta och det tilkommande lifwet. Ju
gare man rattar sig darefter, ju lyckeligare ar man
timmeligen och ewinnerligen. In wärdslösare nägon
ar harutinnan, ju olyckeligare arhanitid ochiewig-
het. GUD behöfwer osi icke; men wi ufle jordema-
ftar kunna icke begä osi utan och utom GUD. At
altsä förmana mannifforna til Gudsfmktan, ar alt
det samma, som at upnnmtra deln til sin egen bestandi-
ga och futtkomliga lycksiilighet, och det fdrnamligasti
andeliq och ewlg, men ock därjämte i tim'.nelig mätto.

Den Allwise GUDen har O sammanfogat det
närwarande, sä wal som det tilkommande lifwets ns-
de-belöningar med et trogit och Gudftnktigt lefwerne,
och sä nam förknippat wär plikt och wär lycksalighet
med hwarannan, at, dä wi göre wär ffnldighst efter
den förra, jorje wi i det sanilna för den senare. De
Mter, som Cbristendomen fordrar af osi, hafwa fin
gnmdiGUDs Natur, leda osi til de Gudomliga full-

kom-



komtigheters eftersotgd, och syfta pä mannistliga Na-
turens forbattrande. Darfore aro de ock manniffan
sä anstandige, sä Melaktige, st tjenande til enffildt
och allmant basta, sä at, om GUD icke pä et besyn-
nerligt satt dem Fsi älagt, och genom Sitt ord bundit
dem pä wära samweten, sä ffulle ändä et sundt fornuft
til wär timmeliga wMrds befrämjande dem af osi
wrdra> Sjelswa egna-karlekm borde altsä, om dm
wore förnuftig och ordentelig/ wara tilrackelig, at för-
mä ost til et heligt och GUDi behagligt lefwerne. Guds«
frnktangifwer osi allenastet klarare ljus, mstarkare
drift, nya bewekande Ml, höare krafteroch större för°
mäga, at utofwa det/ som wsrt fonnlfr och sanna för-
del, wära omstandigheter och siikernas natur krafja,
at wi göra ffole. Alt hwad GUD i Sitt ord befatter
osi, ar förnuftigt, fördelaktigt, omngangeligt. Alt hwad
Han förbjuder, ar nedrigt, oanstandigt ochffadeligt.

Ehumwal altjä de Gudfruktige icke halla timme« .

lig wälgäng för sitt etter joka dawti sin M-
het, utan snarare hos dem finnes tt forakt af det ior«
diffa; sä utestuter likwal icke Gudsfruktan, i sig sjelf
betraktad, mindre fordömer och förkastar det timmeli' ,

ga och Isä kallade lyckans goda; utan det hander, at dem,som joka först efter GUDs Rike och Hans rntt-Matth.s:;,
fardighet, jamwälttlfaUerjordisttgodt,sämycketdem
nödigt och nyttigt ar. Gudsfruktan ar wal sallsynt
bos folk, sollr sitta i lycka och walgäng; mm lika wisit
ar ock det, at GUD osta gifwer ät sinä barn, som
frukta Honom, etstakatochfullpräppatmätt, jamwal
af timmeligt godt. Orsaken, hwarftre icke altid sä
ster, ligqer daruti, at GUD icke fallan sinner jordiff
trechad wara sinä trognas forkofran i det andeliga
til meen och hinder. At»

15
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Atminstone ar Gudsfruktan det egenteligaste ochnaturligaste medlet, at arhälla jamwal allehanda tim-

meliga formoner.
En Gudfmktig är försigtig, tarfwelig/ ordente-

lig, fiyr lattja och ar altid t arbete. Han ar altsä
stickelig och pä god wag, at förwarfwa sig rikedonl.

Krdsß.io-Tyen hand gor rikan. Och hwad pä et sä°
4- dant sätt forwärswas, kan aldrig battre förwams, än
<. geuom rattfardighet, ära och redelighet. Ty thenrher ostraffeliga leswer, hau lesiver sakert. Desi-

utom undwiker en rätt Gudaktig Chrtsten wällust, hög«
färd, siöseri, hwarjehanda onyttiga och syndiga tids«
fordrit, som hafwa scörtat mängt werldenes barn i
uselhet och fattigdom.

En Gudftuktig är Herre öfwer finnets hastiga
rörelser: han akmr sig för alt öfwerftöd: han belastaraldrig sin natur, afhwilka kallor masta delenwara
siukdomar och mängens tidiga död fiyta. Begarelser'
na uptanda hos den ogudaktige enbmnd, soin sätterblod och lifsandar i oordning, och förkärtar liftvet. De

~«pet.2'.ll.strlda emot sjalena; men kunna tilkka sajasfora
kng emot kroppen, och förstöra desi belsa. Det är sä-ledes Hans egen ondffos fful, at Hall sä plagad

ler. 2:19. warder. Men hos den Gudftuktige aro arbetsamhet,
»nättelighet och renlefnad Hans lakedomar, som forwa'ra kroppen wid helsa och krafter: som göra maten sma-kelig, sömnen roliq och manniffan munter: som for«
länga och underhätta unqdomens styrka och stönhet in
i jjelfwa alderdomen. I anscende til alt detta säger

Ordsp 8.u,. Salomo: !ZErrans ftuktan formerar dagarne,men
27. the ogudattigas ar warda sorktirtad. Och pH

et
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et annat sialle: SErrans fruktan arjifstns Ma, CG. 14:27,
at man mä dödstns simro.

En Gudfmktig Christen, som ar befriad ftän syn»
denes herrawalde, somägerfrid medGUDoch etgodt
samwete, har desiutom et gladt och lmmtert sinne/ och
et gddt mod är et dageliglt gästabod. Da
klwt den ogudaktige qwäljes pä sitt onda samwetes l?-
strackebank, as sinä oroliga dezarelsersplägoandanst
at alt, hwad til kroppens wederqweckelse hos holwmtjenaskulle, warder honom til en bitter galla och ta-
rande förgist. när hjartat sörjande är, sä yjel- Cap. 14.1».per intlm utwärtes gläd/c, och en sadan werlde- 2.C0r.7:1V.nes sorg kommer pH flutet ästad doden. Synder
och laster haftva wal ock sinä nöjen med sig; men defiaaro sminkade, swaga och K kärta, at de begnnnas ochändas nastan samma ögnableck. De sora ock medsig blygd, oro och sjels-fördömelse. Daremot äro den
Gudftuktigasförnöjelstrwerkeliga, rena, wisia ocb be-
standiga, utan nägon jadan bitter blanning och obeha'gelig estersmak i sialen, som de jyndiga nöjen ätftljer.

Ara och andm mäNniffors högaktning kan aldrig
battre forwärfwas, än igenom dygd och Gudfruktig-
het. Denna har et st Majesteteligt anseende, at hon
forwarftvar sig wördnad, och kan twinga sinä hätstaste
fiender, at afiaqga witnesbörd om desi fortrasselighet.
Männifforna äga wal en olyckelig förmäga, at kunna
emotstä och hindra Gudattighetens intryck och werkan
i sinä egna sjalar; men sallan eller aldrig hafwa de
krafternog, at sätilfluta sinä öaon, at de icke stullebl.fwa wtwse hos andra desi behagelighet; och, dä de
sjelswe aro langst ifran at utöfwa Gudaktigheten,kun-
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na de litwal emot fin wilja, icke underläta/ at högak-
ta dem, som aro Gudfmktige. En sann am ager altid
den, som GUD ftuktar. Om syflor, aroställen ochbestattningar ffola bekladas, ho ar wal dartil mera
stickelig och wqrdig, an ett redelig, dygdig, forsigtig ocharbetsam maN/ an en adelmodig mannisto°wäN/ ssm
arberedd, at göm alla, och jamwal sinä flendeygodtt
Men alla desiä egenssaper arhätte wi i högsta grad ge-
nom Gudsfruktan. En Gudftuktig tjänar i werldensom en arlig man; ty han tjanar GUD som en Chri-
sten.

Wäl kan det handa, at en ratt Christens dygder
nägon gäng fordunklas af desi swagheter, och af aftmd
och hat sramstallas i et falsst ljus och nnder frammande
fargor, salnt desi renaste afsigter inisitydas. Men sa

Ordfpß.iochlifwerdet andäfluteligen darwid: Therärtfärdtgas
'7- ämilmelje blifwer uti wälsignelse, men the ogu-

daktigas namn stal sorgäs.

Gudsfruktan befordrar säledech genom sinä grund<
reglor, nödig utkomst, sundhet och ara. Darsöre sager
oct Salomo om wisheten, hwars begynuelse HENransOldfp B.;. ftuktan ar: Längr lif är pä hänlws hogra hand;

" '6. pg Hannes wanstra ar nkedom och ära.

I synnerhet fördriftver Gudsfruktan ofornöjsam-
heten ur wära hjartan, och larer manmffan, at wara
nögd med den delen, somGUDs forsyn behagat Hanne
beffara. Den ar icke den lyckeligaste, som samlar stat-
ter pä ffatter, och ager det masta; ntan den ar lyckeli<
sast) som saknar och behöswer det minsm. MämMansbega-
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begarelser aro oändelige och omattelige; och den, somgrfwerdem loft tomar, blifwer olyckelig. Ty hwadhaeman afstna orollga lustar, afsina haftiga och qwaljawde sorger, annat, an for en kärtfrögd et olldt sinnwe-V oMga mchnogda stunder? Men lyckeliq ar den,tygla stna hegar, ochgenom Gudsfruktan harlardhat läta sig nöia. Wi arhallewalickegenomGuds.fruktan straxt alt hwad wi önffe; men den larer off lik-wal, at wara nogde med det wi fs. Det kunde Pau-lus, och hwar och m, soln ettersöljer Hans Gudccktig-het, kan sam med honom: lag hafwer lärdt lataM. 4- nH? kan lag wara, jagkan ock hog ""'

wara, allessades och t all tmg ar jaa stlckelltt/ba-wara, bade nog hafwa och
lom Mlg magtlgan gor.

och efterkommandes walgäng. Den upfostran de Gud-och HENrans ftrmaning: det.goda namnet de lemna efter sig: den walsignelse, somwalforwarfwat,ehuru ringa och inätteligt, gods atfö jer
än hela werldenes Rtter och ri-hafwa ock en saker sin lyckas grund utiGtws ofta uvrepade löfte om wälfign lse öftver barnoch barnabarn. deras som fruka Honom

omstandigheter,smI?H ?
ofwer dem, som styrer alla deras steq ochttlfalkgheter, och som gor, at chem som hafwa GUD Rom s- 23.

C 2 M-,
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kar, tjäna aU ting til thet basia. DH en Ehristen
Vs. I. kan med sanning brukaDawids ord:HEßren ar mm

M ban ock lagga til: mig stal intet fattas.
GUD har sjelf lofwat understödja wär wanmagt,och

2.C,r.12:9 zztasinnsd magtlg wara i wära swaghetHan
' har gifwit otzfrihet, at anwpa Honom omnsdoch

hjelp, medenpäFralfarensförtjanstgrnndad tilförsigt
om bönhörelsen. Detta staller hjärtat tilfrids nnder
de swäraste olyckor, at wi namligen hafwa et oandeligt
wäsende til en förjont och medlidcmde Fader, och et
magtigt bistäud; och äre wisie daruppä, at Han pä
wär bön ar sardig och ssyndar stg ined lMlpen, samt
at Han, genom stu Alwisa styrelse, qenom sin un-
derbara magts beteende, qenom sin nädiga tröst, bjelv

A. 128:4. och räddninq, all tina harliga ntforer. Si, alrsa
warder walsignad then man,somHEßrenftuk-
tar Sä är hjelp nar chem som ftuk-
ta Honom.

Trösteligt är det, som har Mr i wär Tert, at de
Gudfruktige hafwa icke attenast at förlnoda HERransOrdsp.B.,s:hjelp, utan ock, at hjelpen redan ar när dem. Dä

C«p.6:15. HERren är langr lftän then ogudaktige; men
Hans ofard stal komma hasteliga, och han stal
med snarhet sonderbrakad warda, sck at ther

Ps. 34:19- ingen hjelp wara stal: Gar HERren däremot
Hart nar chem, som ee fordräkat hjärta hafwa.

Säsom M Gudsfruktan befordrar hwar och en
ratt Christens enffildta timmeliga sallhet, sil bidra.
ger den ock kraftigt til mamnffliga siimhallens beständ,
wid magt häller och stärker Lander ech Riken, och ihan-ne
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ne finnes thett rättfärdigheten, fdm uphojer etOrbsp.B l4:
folk. Detta stönjes wäl til nägon del af det, fom "
dan sagt ar; tv nar de enstildte ma wäl, sä mäste
ock detallmanna, som af dem sammansattes, warai
walständ. Men saken fortjänar likwal, at uagot onv
standetigare utforas.I landet mäste ara bo, Oodhet och trohetmo-
tas, rättfärdtghct och frid kyfias, framt desgemensama walgäug ffa! beftämjad warda. Som
desiä dygder finuas forknippade i GUDs heliaa och
attwisa regerinq, hwarföre ock Dawid Mer: A-atvPs w i?.
färdwhet och dom är Cms stols stadWelse; nnd
och jannmg aro for Titt ansigte; sH wilHanoch
at werldstiga regenienten pH jorden stola i sitt mätt
likna Hans regemente i himmelen. Samhättens inratb
mng, sallhet och wid maat lMande,beror pä GUDs räd
och styrfet. Genom sonom regera RonUngarne,O»ofp.BBi
och Radherrarne siadga ratt. Och churuwälmaw »5.
nistlm klokhet och forsigttghet kan harwid nägotutrat-
ta, sn kommer dock alt hufwudsakeligen an pa en hogre
och ftrborgad kraft, som ofta gör strek öfwer de döde-
ligas flugaste anlaggningar, pa GUDs attwisa försyn
sch ffickelse. Och et folk, som med en saun ftuktan hal-
ler ssg til Honom, kan altid lita uppä Hans hjelp ochbistand. Darfvre fiune wi ock, at folkets forhällande
är den grunden, hwarefter GUD i deras odens ffipan-
de förfarer. Han walsignar och uphojer et land; Hanstrassar och forstorer et annat. Men Han finner hos
folket och lmidet orsaken til sitt forfarande. Det Mr
hos Honom, at wälsigna en Negering, och göra et land
ansedt och lyckeligt. Men det ar folkets fel, om de mä«
sie saMa GUDs walsignelse öfwer sig och sinregering.

C 3 Mr
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Nar altsä et folk och land ftuktar GUD, har det
at ftögda sig af Hans hjelp och walsignelse. Mr
GUDs Namns am, dm sinma GUDenslunffapoch
dyrkan, bori landet, fär det ock utwärtes am och aw
seende. Nar et folk, eller de fiäste daribland utöfwa
trohet emot GUD, och mttfardighet emot Nastan, st
är ock GUDs godhet ochMd,<fom medftrer allstönslycksalighet, öfwer denu

I alla samhallen ar Gudsdyrkan, sä lange werl-
den Ott, worden ansedd, som en grundpelare til lycte-
lig sammanlefnad, och i alla Lagböcker handlar angela»
gnaste Balken darom. Men ju renare, sanfardigare
och sakrare kunffapen om GUD och Hans dyrkan ar,
ju mer maste den tjana til samhallets starkande och
befastande. '

Aldrig kan eller dygden finnas, ntan isallssap
med Gudsdyrkan. Et folk, som icke har nägot hopp
eller ftuktan i anseende til et tilkommande lif, ffulle
brädstörtas i olycHa af sinä begarelsers retelse, ochsimrt
aftlada sig och ftuktan för manmffor, fedan
detwant stg at föraktaGUD. Hwaroch ens wilja ffulle
darblifwa Hans lng; hwar och ens magt utgom kans
ratt.' Et sadant land ffulle bliftva en städoplats först
af sakerhet och ogudaktighet, och omsider af jammer
och undergäng.

Sielfwa den naturliga billigheten och rättwisan,
adelmodigheten och manniffokarleken, hafwa allenastsa wida krnft uppä wäm hjartan, och mfiytande iM-
m garningar, som de harfiyta af Gudsfruktan, och
blifwa genom hänne ratt leswande och förbindandegjorde.



Hjorde Därf'rs, dä Apostelen formanat osi, at wi i.Tim
ffole bafwa boner, akallan, fsrbsner och tacksa<
jelst Pr alla manmssor, for Ronungar och for
a'>a Ofwerhet, pä thet wi mäge lefwauti et
roltgroch siillalefwerne, laggerhautil: iall Gud-aktigher och arllghet; och staller Gudaktigheten ftamförärltgheten, til at wisa, at denm dör ledasittur-sprung af den forra, och at utwartes arbarbet, Man
Gudsfruktan, är euhwitmenad grift, och ofta idelfalff-het och strymteri.

Mrt sagt: Gudsfruktan gör ofi ratt til mannvstor. Hon renar fornuftet, och lagger i des hand ty-
geln öfwer wära fordomar och begarelser. Hon arden
endaste kallan til all wishet, all rattffassens dygd, alla
stora, Ma och egenstaper, och all Bor«
gelig treftad och Mhet. Christeydomen allena görman-
niffornatil rattamedborgare; och, jubättre Ehristen,ju battre medborgam

Antingen man betraktar et lands och folks in-
wartestiWnd, eller det utwartes i anseende til sinägmnnar, de mä wara wanner eller fiender, sä sorsat-tes det igenom Gudsfruktan i anseendeoch walmäga;
dä daremot Gudlöshet/ synder och laster,sörsanka det i
fördarf och uselhet. Ty the eller sädane,som drifwa gäckeri med Gudomliga ting, och lefwa es- «-

ter all köttets Mrhet, fora en flad i olycko, ochdraga öswer land och folk GUDsstmff och wrede. En del
synder och laster kunna lval gifwa nägra nägon formentstensager nytta och bätnad, menlängt fiere stallas al-tid genom dem i lidande. Girigheten/ til exempel, kän

göra
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göra nägm rika; men Hstadkommer längt fiere arma och
olyckeliga. Pppighet och flöseri sunnn nägra dmga
fördelaf; men mänge lida ock af desin lnster, och myc-
ken wäld, oratt och förtryck upkommeroch'
nom dem, Hm wiljn hos sig nnderhälln jadnns
ter. Aldrig kunua altsä chnder och lnster anses, som
medel til et lands sallbet och wälmsga, eller det ta-
qas för et jnkert tecken til et folks styrka, magt och au»
seende,nar wattust och yppichet gnriswang, och hela
den öfriga ffnran nf lnster regernr. Ty det wore alt detsamma, som om nägon Wille Hregifwa, at det att»
manna hade bstnad daraf> och stge sitt wälständ där-
igenom beframjat, om manaa utfattiga,sjuka och brac-
keliga finnas i et lnnd; ty da behöste man mäuga sjuk-
ffus, til hwilkas upbyggande et stort nntal idogn arbe«
tare Wlle behöfwas, och hwarwid mknga läkare kun«
de sysielsattas och underh^llas.

2rd1p.8.'4: SMdett är och blir altid folks lordarf;
)<l. och et samballe mäste förfalla, et folk wanartas och

förffammns, nar den rena Gudstjensten sörsummns
och foraktas: nar okmmighet och gudlöst wasende inri-
tarsig: nar otron och ogudaktigheten, nnder täckelst af
snmwets-och tanke-fribet och et djupt forständ, utbre-
der sitt herradöme. Af simder och laster frnmalstras
enffildte och allmanua olyckor. De sönderstita samhal-
let, ffada helsan, föröda egendomen, beftäcka rycktet,
sära samwetet, strida emot sjaleu, och omsider störta
den i fördärf och sörtappelse.

Daremot ar Gndsfruktan grundwalen til man-
nlffliga samhallens sallhet. Alt annat, som förefläs
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scWm medel Hartit, ar antingen syndigt och otjänligt,
eller ock werkar til halfs och ttl en tid et ffen as lyck-
salighet. Men Gudsfruttan gör off fullkomliMs, bs'
staudigt, i tid och i ewiqhet lyckelige, och sägcr til off<
somNaemitil Nutb: Mittfolk, jag wil komma tigol.WW.nl<
til ro, sii at mffal ma wal Gudsfruktan aör er
folk i GUDs ögon dyrt wärdt, hos andra foWagmp
sedt och arat, och förbinder inwanarena ouplostigeu sius
imellän. Manniffornas lefwemes mmttaude och för-
battrande efter dsn Chrtsteliga Sedolaran lagger aW
fastare grMd til allman lpcka och walgäng, au af oe
wijaste rädflag, detappraste kriqsharar och de rikaste
Skattkammr nagonsin kan äsmdkomlnas.

Et Lands och Nikes inwartes walstmtd bestä dels
i agande as nagra allmanna förmoner: atdetärrikt
pä inwänare: at desie aro trefne och arbetsame, wid
god krovps styrka och sinnets munteryet: Ackelige, at
ywar pa sitt satt befordra samhallets bästa och förkos',
ring: atbland inbyggarena karlek, enighet och förtroen-
de-sinnes: at konster och lvetenffaper hos dem, wal
triftvas: at alla lofiiga narmgsmedel aroigod gäng:
at Händel och wandel drager. rikcdoln i landet, och stl
widare. Dels beror ock et samhälles säilhet tnom sig
nti en nsga öftverensstälnmelse och förening imellän
ÖfwerhLt och Uudersatare, de bjndande och lydan-
de, at bagge sorgfälligt taga Mira pä sinä pMer,
med karlek och laggranhet,utan annan afsigt,
som pä det allmanna bästa rattad ar. Det ar icke
fwärt at wisa, hmu kraftigt alt dctta stnlle bcfordras
genom Gudsfruktan, och de lefwemcs reglors i aktta-
gande, som Chnstendomen af otz fordmr.

D, , I
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I et samballe, hwars medlemmar rattadesigef.
ter GUDs ords föreffrift, wore all orenlighet Mnd, och
ordentettga aktenffaper stutte oka folkhopm. Barnen
bleftvedar med ömhet och sorgfattighet upfostrade. En
sä ansenlig del af mamnffo-siagtet ffutte icke dä, lika-
som blom-knoppar uar Mdenffadar dem, i sin spada-
ste älder bärtfatta, vch dllftva döden til rof, innan de
ratt begyttt lefwa.

De til älders komne ffutte genom mättelighet och
et fornögt sinne bringa sinä är mycket högre, an nu
med de Uste ffer. Harm ochsorg, genom omättelig-
het och undra laster adragna sjukdomar, finge icke för-
öda mänga landets inwänare, ochästadkomma en wek-
lig affoda.

Inga infodde ffutte söka dragasig ur landet, hwar-
ast ftid och rattfardighet regerar; men sakerhet och of
werfiöd pä uppehallegörlefwernetljuft och angenamt.
Daremot worde et sädant samhalle frän alla sidor
läckande folk til sig, at taga del i des lycksalighet.

Ibland et sä talrikt folk wore trohet och enighet
til finnande, och dartil wore grunden det af Fralsaren

3ob ';:34- st eftertrvckeligen inffarpte Budet om Mrleken,at alssa
hwarandra mbsrdes. Hwar och en ffutte/ til fol°

Match.?.'-, je daraf, göra männissornss thet/ sbmwiweleat
,Col.io:24,the ssola gorss otz. Ingen ffutte sora sitt, man

basta. Chen ene ffutte forekomma then
Wl. 6:2 andra med mbsrdes heder; ja, hwar och en ssul-

le inbordes draga hwars bordo.

Emedan altsä, hwar och en uti sitt ständ, ffutte
uit detta lyckeliga samhallet redeligeu göra hwad honoln

til-
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tikommer, bemöta hwar och en ltted kärlek och walgär-
mng, jamt upriktigt befordra det allmänna bästa; sil
wore här intet rum lamnat för twister och trätor, för
qinghet, högmod, hämd och orättfardighet, Tyhwa- 3«- 4: l.
ban aro orlig och krig iblatld ederi Aro the icke
theraf, af edrom begärelsom Mm hwar nit ochC«p.;:l«.
trata ther ar oMdighet och alt ondt.

När aW Gudsftuktan underkuftvar begärelferna,
lägger hon tittika bom för all inbördes osamja och oenig-
het, somar langt ffadeligare, änkrig och oro utanifrän»
afwensom iuwartes sjukdomar aro wädeligare och
swärare at bota, an utwartes ffador, och som dm häf«tigaste storm yä jordens vta tcke kan pH lällgt när ästad-kolnma den förstöring, som en innanlfrän utbrismnde
jordbafning pläqar förorsaka. Darelnot blifwer utt et
land, hwaräst GUDs ara ochfruktan bor, rattsardig-E5.32.17,1,.
hetenes ftukt frid, och rattfardtghetenes m>tta
ssal wara ewig siillhet och sarerhet. Sa atGudsfolk ffal bo utl sridschusom; mi trygga bonmttar
och i ston rolighet.. Met stdant land hafwa godhet
och nohet stamr mote/ och rättfardigheten kytzer
friden.

All ting ffulle har ffe med lust och wunterhchmed
drift och fardighet, af GUDs och Naftans kärlek, och til
det samfälta bästa. For lättja fful sorsalla bjälkar -PrO. B. l«na; och for forsummellga händer stul warderHu-set drppande. Men bland detze medborqare Mtte en
munter arbetfamhet, allahanda lofliga sysior och närin-
gar finnas, och wlshetenlona chem heligomtderasWiH B wmbete, 17.'
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Man hade altsä icke at befara, at ibland et sä tref-
wit, och til skarpsmnia aktsamhet, sunda omdomen och
nyttiga npfinnelfer fficreligt folk, konster och wetenffa-
per, i fynnerhet de til manniffans lefnad och walstand
brukwrasie, ffulle blifwa m att lätne och förftmmade.
Twärtom hade man at wanta lnängagagneliga päfund/

WW35.7: sch fings se dem bringas til fullkomligbet. Mishs<
"" ten, som en Mästare ar til alla konst, ffuUe chet

lära them. i Hanne ar en ande, som förstan»
dig är, helig, emg, margfallig, ffarp, bchän»
dig. Icke etter ffulle hos et sädant Gudalffande folksawas upmuntringar til sinrika upsinmlser. Afunden,
som sa ofta i fill brädd firqwaftver de nyttiqaste pä-
sund och de lyckligaste smllen, ffulle sii lluicket min-

, dre dar ffada dem, som den Christeliga ödmjukheten
och egna forsiikelfen pä andra sidan ffulle hindra, at
ingcll as fin ffickelighet ffulle ftrhafwa sig.

Händel och wandel wore hos detta dygdiga sot-
ket i god gang. Flit och arbetsamhet, redeligbet och
Gudsfruktan ffulle öpim tusende källor til walmäaa.
Pratt, lattja och wallust, defia tre wanliga fattigdo-
mens strelöpare, och et samhälles salls bevädare, kun-
de har icke winna fotfaste; Man hwar och en ffulle
hafwa jädana systor för fig, i hwilka han med godt
samwete och gladt hjarta kan anwanda denafGUD
ansörtrodde Ma tidens ffatt, och med hwilka hankan
stassa GUDs ara, och Nastans samt fin egen sanna
nytta. Dar fflllle ingen hand wara lat, och intet
ardete onyttigt.

Förbindelsen imellän öfwerhet ochAndersttare kan
icke annars an wara fulWmlig, st snart bagge rat«

ta
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ta fig efterj dm Christeliga Sedolaran. Oftverheteus
enda oanamärke ar GUDs ara i samhallets sau-
na walständs besramjande, och rattesnöret wid alla
des göromäl blir lnildhet och rättfardighet. I desiä
dygders följe sinnes ock altid wishet och waksamhet.
Hös Undersätame wore en ftiwillig lydna altid til
hauds, och all Lags och god ordnings noga iakttagan-
de. Undersätarena lyda dä icke allena for strassets
fful; ty jN wida utwagar kunna finnas, at dölja sig
för männistö °ögon och dom, ar detta en flipprig
grund til lydnad. Utau dä lyder man Ofwerbeien af
en fOare förbindelse, nämligen, som en
kelfe, for sitmwetets fful.

Med et ord: I et stdant samhätte stulle all dmlycksalighet finnas, som nptankelig ar, och jordiffa
samhallen nagonsin kunna pasnfta. Ty när de
fardige hafwa öfwechandena, sa gär thet aan-sta wat til; men när ogudaktige upkomma, Mwarder en omwandning i folkena.

Gudsftuktau ar säledes nyttig i alla stags
hallen; men likwal i ftihets regeringar aldraoumgan-
aeligast. Dega aro de sällaste, och med mannifflig.
heten närmast öswerensstammande; men kuuna ocksnarast misibrukas och i sjelsswäld wanartns, sä framticke HERrans fruktan är dm grundpelaren, hwarup'
pä samhallets beständ hwilan

Utom sig, och i ansemde tit andra folksiag, woreock et stdaM folk detMligaste. Et samhalle, hwarast wishet och rattmdighet forer regementet, hwarastD 3 karlek
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karlek och hjelpsamhet emot alla mannissor utöfwas,
hwarast redeiighet och trofasthet som en
tas, nti hwilket rikedom och öfwerflöd bor tilhopa med
en Ma fornöjsamhet; et folk, som ager raffa krop-
par och goda samweten, och som, under säkert hopp
om et tilkommande lif, icke bar ffy för sjelswa do-
den, et ssdant samhatte och folk mäste nödwändigt
hafwa ara, anseeude och fortroende hos andra folksiag.
Dem kan hwarken felas mod när de angnpa; eller
ständaktighet, när de mäste sig sörfwara. Detta fol-
kets goda ryckte mäste rätta sig efter des dygd och
wälsmnd. Des försigtighet, rattwisa och hjelpsamhet
forwärfwar karlek och fortroende; des enighet, man»
lighet, smnt tilrackeliga magt och styrka, upwacker
heder och frnktan, icke attenast hos des grannar, utan
ock längwaga folkflag.

Utom det, at den fruktan, som GUD i sitt ord
fordmr af osi, ar af en sädan beffassenhet, at den,
efter Hans allwisa inrattning, natmligt wis tilstyN'
dar et folk, som sig darom winlägger, stora forlno-
ner och allfföns Whet; säarockdetwisit, at GUDs
besynuerliga försorg, beffydd, hjelp och walsignelse at-
tid ätfoljer Des buds redeliga och attmanna ntöfning,
ochläqger en oryggelig grund til ftmbällets walstänv.
Ty Gudssruktan gör, at ara ocb all sällhet bor i
landet; eller, som Dawid jager pa et annat stalle:
I GUDs Stad, ther thcns Hsgstas Helga bo-

P5.46:5,6,7 mngar aro, är GUD när chem ther mne;ther-
före ffal wal blifwa. Hedningarna mästefortwifla och Ronungarlken falla. Desiä och män°
ga andra dylika GUDs utlatelstr försakra osi därom,
at GUD et folk, som

hjelpa
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Mpa och uphöja; men daremor delu, som Honom
icke kanna wela, tanker strassa och hemsöka. Och
hwad GUD Medes i löften och hotelser förestaldt,
det har Han ock i sjelfwa werket wisat, och alla ti-
ders arfarenhet talar darom. Vä finne wi, alt ef-
ter som den sanna GUDens dyrkan hos ludiffa sot-
ket i akttogs eller forwardslösades, alt därefter war

, ock med deras lycka och olycka, frihet eller traldom,
öfwerfiöd etter Lorftighet beffassat. Samma std har
GUD brukat nW andm wlkslag, ehmn de icke warit
med Honom/ genom et sä besynnerligt forbund, som
Israels folk, förenade. At förbigä frammande erempel,
wisa wära egnaHandlingar,atdetidehwarf, dä Swen»
M folket warit af segear och framgäng mäst lysände,
warit just de samma, dä GUDstjensten blifwit sora-
fattigast i akttagen. Darenwt intygar förfarenheten,
at ogudaktiga folkflag blifwit for Ma syuders fful,
med stor strmlgbet och sinä grannars förffrackelse,
hemsökte och ftmffade. Understundom har ock dethandt,
at GUD med timmelig walgäng en tid läng begäf-
wat Riken och samhallen, som attenast Hällit borger-
liga dygder och utwartes naturlig rattwisa i ara och
wördning, för heliga orsakers stul: til at wisa sin
försiM, och at Han ibland folkm en Domare ar; til
at desto mera läcka dem genom walgarningar til fig;
och sä wida Han brukat deln til wisia Sin alwis'
hets befluts utforande. Ibland Hter har GUD aflängmodighet lätit et syndigt folk sitta en tid i lycka,
at det mätte hafwa rädrum, til at förebygga sin til-
smndande ofard; eller ock til desi, atchetzondffaari.Mos.B.lsall sullkomnad. Nägon gäng flär och agar GUD
jämwal det folk Han alffar, dä Han wil rem och
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upmmtra det/ tU at gifwa Honom nya tilfällm, at
ch mycket nm ntbreda öswer det Sin Md och wal-
nanelse»

Nu pä samma satt, som GUD med de gamla
solkflag, och t synnerhet Israels sitt egendolns folhsig
forhällit, at Han utmätt dems lycka och olycka, de-
ras walständ ochweständ, efter deras beteende i Guds-
tjenstm; omgäs Han annu i dag med mannistliga
samhallen: sä wida orsaken til desiä Hans wagar ar
altid enahanda och ostmnderlig, namligen grundad i
F>ans Gudomliga forsyns rattwisa. Och detta ster ft
mycket wisiare/ ehuru darmed ibland kan nägot kom-
ma an pä tiden, m jakrare det ar, at hela folk-
flags strass etter belömngar kunna allenast hafwa
rnm pä jorden, och mäste här wisa sig. Pä yt-
tersta dagen och i det tilkommaude lifwet warder hela
werldenes Domare hwarken belönande eller strassande
folksiag som folMag; ty jordista smulMen, som in-
gäs efter narwarande behof och omstandigheter, up-
yöra aldeles med denna werlden. Man da Piller det

, Lor s'io.enffildta manniffor. Dä stal hwar och en for sig fch
efter som han handlat haftver, mcdan han lcf>
de, ehwad thn ar godt eUer ondt.

flere wälgarningar et land och folk njutit af
GUDs hand, ju mem det för anora Lander ar wäl-
signadt, jn större blir ock des förbmdelst/ atffiljasigl-
fran andra folksiag genom sin Gudssruktan, och des
siere prof af plikt och arkäusta mäste det ä daga lag-
qa Wi hafwe warit och are et i mängahanda lnät-
to, t andeliga och lekamliga tmg, af GUD wälsignat
felk; och dä Han wartt twungeu at aga osi, har ock

det
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det ffedt nied ulycket MO har ändä
beromt sig emot domen. AldrigAc.2:l;

kunde wi ursakta det, om wi den näd och
walaarningar emot osi ffulle utan ärkansta forgata,
otacksamt under töMrna trada, eller gudlöst draga til
motwilja. Aldrig kunde wi förswara, om wär sjal
stulle lattsint forlora iutryM af denna GUDs god-
het, och sä framt i wärt lefwerne ingenftuktochwer-
kan af Hans nädiga hjelp förspörjes; om wi stulle
forgata Ifraels wattare, och förtörna wär storewal°
görare.

Ho är sä okunnig i narwaraude tids händelser,
sä frammande i det som desiä ären forelupit är, säut<
blottad pä omdöme och eftertauka, at han icke ffutte
finna, huru de tider i hwilka wi lefwe, äro pä etbe<
synnerligt siitt med GUDs finger teknade Hans do-
mar hafwa for syndenes fful utbrustit snart sägtöfwer
hela Christenheten, och de dödelige Gudarpä jorden aro
harntinnan werktygi den Gudomliga Försynens hand.
Et langwarigt/ blodigt och nastan allmant krig, hwars
make näppeligen i tideböckerne fiunes, foröder lander,
forharjar wlksiag, forwandlar Stader i grus ock aste-
hopar; och, det som märkeligt ar, denna GUDswrs'
des hand trycker de lander mast, hwarast det rena E-
vangelii ljus först uprann.

Hwad osi angär, hafwe wi sedt GUDs hemsö-
kelses blixtande längt iftän lysa. Wi hafwe icke lart
kanna denna ustlheten af egen arfarenhet. Ty ehmu
omstaudigheterne gjort, at wi deltagit i desiä rörelser,
har dock den tynO wi daraf kandt, warit mättelig
sch dragettg) och nu har GUD nädeligen ftrhulpit

E osi
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34
esi, Mr än nsgot annat i detta buller inweklat folk,
til wärt forra lugn och stillhet. Hwad Dawid önffar
t ordennäst for wär Tert: A«t! at jag höra mät-
te, thet HERren GUD talar, at Han sinosotke ftid tilsade; det har GUD nu pä osi Mbordat.

Om altsä andra folkflag haftva warit et mäl för
GUDs rattfardighet, sH äre wi en fpegel af Hans Gu°
domliga längmodighet och forbarmande. Nar andra
Lander rundt omkring osi suckat under krigsbuller ochattehanda jämmer, haftve wi warit som et Gojenmidt
utt et plägat Egyvten. Wi hafwe fätt bo sakreiwä-ra hyddor, och, ibland annan sallhet, njutit de basta
walsignelser, som Förchnen hari Sinä ffatter: dm
rem Gudstjensten, och en lagbunden frihet.

Men om wärt samwete harwid stutte säja osi, at
wärt upförande ar icke hsrsmon battre, an wäm li-
dandebröders i andra Lander warit, st hafwe wi full
orsak at ftukta, at GUDs straff och hemfokelfe jäln-
wal ttl osi nalkas. Wi fä icke fordöljalosepys ffa-
da, etter förtiga Israels misigärningar och JacobslMsessynder: wiffulleförgaswessmickraosi, och bedraga
osi sjelswe, om wi inbtlladeosi, at wi wore battre an
de, som GUD nu med siua domar hemstker, och atwär ostmffeliga wandel hade ftrmstt den Högste, at
harintil ffona osi. Ty hwilka syndsr gä icke hos osi iswang, och hwilka dygder hafwe wi at sramwlsa,dem
wi framfor andra kunde berömma osi utasi Nästan
öfiveralt ibland osi regerar ju GUDs ords förakt, ochkallstnnighet i Hans dyrkan. Mänge sätta sin Guds-
tjenst meraiweta ochhöm, Hn t lydna och utöfning.
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Mange weta ftelfwe tilffapa fin lycksalighet/ och Mro bara rokwerk ät en dlind lycka och et ofömuftiatöde, an kanna och dyrka dm GUDm, som allemutdelar godt, och att hjelp aör dsn pa jor«dene ffer. MaW Ma den himmelssa laransenhetoch renhet, och Christendomens tilwaxt, pä hwtlka lik-wal snnchattets walfurd hänger, för sinä, föga bety.
och saja här-til ludama: wore nsgor orättjkedd, eUcr nagor drapeltg ogarning, wore wal '5-Mdorllgt, at jag horde eder. Men ar nagotworsmal om ord och namn, och om eder Lag,ryer magm t sjelfwe ft eder om; theröftverwll zag lngen domare wam. Huru frackt KMmeattahanda laster stnahuswuden up, frataomtringM som kmfwetan, och utbreda sig ofwer alla kön,smnd och äldrar? Huru sattsynte aro icke GudftuM«manmstori Man har orsak at klaga med Dawid:Help HERre, the helige aro formmfkade: ochU.the trogne aro fck ibland mannissors barn. Detkunde synas, som den bedröftiga tiden wore nu inne,pä hwilken en Gamla Förbundets Prophet harkat, dä han sager: En man, enredelig man och.up-Gs.lz: «.

rikttg Christm, ssal dyrare wara an fint aull;
och en Gudfruktig manmffa,"merward,an en stycke gull af Ophlr. Huru mycken '

egennytta, öenighet i Men jag wil med desiä obeha-geliga sanningars widare utförande icke bedroftva mineftertanka, och forstöm denna dagens gladje.
Ehmu bedröfweligt ock tilständet i denna deleum> sa lwre wi likwal darjamte til GUDs läfbekmvE 2 na,
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na, at Hans ord ännu icke ar utan frukt och wev
kan, at GUD ännu har Siua barn idland ofi: at
Gudsfruktan, trohet och rättfardighet icke aro wekne
ifrän wära gransor. Om munnar öpnas at tadla
och forfmada GUD, och hwad heligt hättas bör; säöpna sig ännu mänga läppar, aI bekanna GUDs
Namn och forknmm Hans läf. Anfföntmsnge hän-
der befiacta sig mcd snnd ochorättfardighet: sä flnnas
ännu hander, hwilka twä sig med ostvldighet, ochuplyftas til alfwarlig bön. Oaktadt mänge trada uvpa
syudares wag, och sitta dar de bespottare sitta; sä
gifwas andre, hwilka läta GUD leda sig pä Hans wä-
gar och stigar. Och desie hafwa med sin bön och

HL i;: 5. von trädr for gaper, och gsort sig til en mur
omkrmg Israelshus, sä at GUDs domar och straffännu icke öfwer os utbrustit.

Mm til Mnamm strasss aftvandande och all-man walsignelses ärhällande for fmmtiden, ar docken allman bättring nödig, och at Gudsfruktan fär i
landet öfwerhanden. Om wi altsä wele alt framgent
undwika GUDs wrede, och under den Alsmagtigas
wingars ffugga njuta alt Mhet, mZste wt omwan-
da os til HENmn, och beftita osi om Hans siinnälob-«:».dyrkan; efter lobs förmamng: Sä forlika tm nu
med Honom, och haf ftib, themf ssal M haf-wss mycker godr.

Inter folkflag under Solen har större' orsak at al-sta och ftukta GUD, an wi. Hans beffydd öftveros har want ögonssenligt. Föl-farenheten mtnar, jam-
wäl undcr wär kärta lesnad, hmu msngen noo, osta

Pä
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pH et underbart sttt, GUD hulpit osi utur; huru
osta Hau förbytt wär sorg i gladje, wär ängest och
klagan i ftögd octz läfsänger. Häröftver bor wsrt
hjarta wara fulM med glad tacksamhet; men wLr
wandel ffal ock bara wittne/at wärttack och läf icke
kommer af falssa hjartan. Asla synder och laster bö«
m wara ewinnerligen landforwiste; ty desie aro för-
darfwets kallor, som upqwalla enstildt och allman
olycka. Daremot inäste HERrans ftuktan, trohet,
sridsamhet, rattfardighet bs t landena, at wi alla
mätte wara GUDs barn, at fridsens GUD fram.
gsnt mä bo ibland osi, och förknippa osi mbördes ge-
nom fridsens band. Aldrig böra andra folkflag kuu-
na forebrä osi, at wi misibruke wär lycka, och at '

GUDs barmhertighet och walgarningar icke förmäröra osi til sann tacksamhet och Hans Namns ftuktan.
Wi böre wisa för hela werlden, at wi are arkansa-me nog, til at, under GUDs.strökade och dageligen
förnyade näd och walsignelse, jamwal hwar dag til-,
waxa i dygd och Gudaktighet; pä det ögonffenligen
spörjas mätte, at W are et folk, det GUD walsig',
nar, och af hwilket» GUD ratteligen ams, och alla
fä anledning at saja: Si, hwilket wist och for«sMof 8.4:standlgt folk therm är, och et härligtt folk. »6.

Wi wore otacksame, trolöse medborgare, om
wi icke ffulle önsta et alffadt sadernesland godt, och
til desi sallhet efter ali förmäga bidraga. Det mn-
ne wi aldrig battre göra, an igenom Gudsfruktan,
bwartil icke attenast GUDs ara och Forsaumngens
vasta, utan ock egen fördel, landets walgang och
wära efterkommandes trefnad osi sä tydeligen föebin-

da.
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da. Om wi alla rätteligen besinnabe detta, sit blef-we wi ock det folk, som kunde tjana cmdra folkstag t
werlden til efterdöme och säkert bewis darpä, at Guds-
fruktan befordrar Rikens det ffutte Heta

m. «44.15.0 m osi: Saligt ar chet folk, hwilko altsä gär:
men saligt är chet folk, hwilkw GUD 6LR-ren <ir. Amen.

38


