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Mit lyfte futtgjorbt dr-min Zru . Je orb (Yr fanbag,

bom talabe$ af mig , mib CYber Vafa$ Oraf ;

Jifit bdri något fin$, fem .tit (Nr trbjt fan mdnba$,

1(Uena(t bjertat roll, fig taga trbi1 bdraf.

V ål talet brifier bar : . mem dr fem bet ej fdnner t

Men bet fdrtate$ tdtt, af ben fem tånfer roat ;

Stp bet blott temnabt dr, at titfrib$1dtta Bdnncr,

3J cb , bo fan nefa bd ? .mår finner, man ba f Ul l

9209 af ! bet mdrbe bar, tltaf roar fara tha,

4=r1 bortgång albrig nog, af oft bcflaga$ fatt .

0ub trbfie alla Mem , bmar$ bjertan bdrroib btbbat

Wien (2r , min Bru ! bod måg, fom fafnar en from

Van!
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1, :h. Men fatige Cf@ubs Mannen ;
broars bfroertefroor roi nu, får $ibfia gången
fe får tuåra ögon, ålgabe i lif8tiben, at roib
alla tilfåffen, bår han,roar tillåbes, något a f
ioubs Vrb an f brbes , be nårtvaranbe til up*
buggel fe. Zet roore mirtbre roåltånet a f oh,
ha roi, om jag fa må tala, nu slutet . hår i
båbligheten åge Denne mår af fomnabe 1B ns
fålliTap, om roi, icfe fbljbe, Denna af Ekonom,
på få gob grunb, blanb of; infårbe d)rijlctiga
pt.ågfeb. Zoce, nu meb ben, fFi(ncb, at roi
tale, och f2an tiger ; når båremot forpom, han
attib talabe får oj;, od) rot (emnahe til hans
uppbnggeliga fåror en helig upmårtfamhet, un-
ber en Gilla tnllåtenhet. 'så" ommåxla och
formanbta tiber och fiunber, 9. ,ri(ine,
tår i båbligbettn ; aå(len bittra a f fatnabd tå'
rar, 9. . . benna g(åbje år Q ber, nu mera
förment! @råt, f beshbgs 3-år famiino ! trått
henne , fromme och trogne S crbe talar ej "mer
u t fin ålf Fabe S?jorb. Tåtom of; ber f bre a f.
otta några llunber,, af benna Socgcbagen,
om bår framf{nta i tårars gjutanbe, til at lås
ta oh eånna :tuåra pligter emot henne roar
måffignabe Mån, feban han nu år från og
gången, itt i en falla croig§et.

n erren aU S,ugjma(effes (33ub fåtte öåras
l jertan, unber befa flunber ifrån alfa tuåra
froåra befnmmer, at te må rått funna upz
offras, ti( en helig anbagt, arla mebråfroabe
ti( tröst och roebergt-oecfel fe !

Cext- f,Cbr. 13 . b. 7•
ånrer på bra Såvare, be
c..ber 006 Vrb flzgt tafma,
och efterföljer bero ro.

Vot., 2m, SP f.Z. 91. 2296 M it orb år i mår
nbb :c .

Cf)riftelfge cxhbrared ptigter, emot
(Shvifteltat oc) Från Dem f itjDe .
~åcare .

9(attf ga ffens f årare åro be, fora meb nit
och atfroar fåra anbans ?.tnibett ; fora förtur-
ta Q5ubs orb, rent och o f 3r f alf lat mete efter .
tror; oj), fom beta 'canningens s,,rb rått.
Gåbane .flerbar, åf roen forn be a f Ciub fiel f
ut('orabe åro, få fånber spån oce hem åjelf
bit, honom tåcfeligt år. S~roaban be oce, ge .
nom Cc5ubs Yrfrans roi fa an flalter , fånbas ån
bit, ån bit, ibianb fefu SSjorb, at meb tro.
bet 4y nit fi5rråtta Sierba - åmbetet . .Måttfin-

vige (årare blifma ocf, e1 fällan, liefora i for,
tib rycfte ifrån Syrba =roårbett, genom båberr ;
roijferligen,, atbe(es enligt meb tubs rolla odf

na#
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bfga Töats ag ; 0uru 'fana affigter åro 05
båibe odj ofånbe, T)ocf, libroab rot ir,t t meta,
år, at bet ej f?er får at jorben f?al f6011.-
gran, utan at ®ubs åra odj S jonbens Kfta
genom fåbnna bolba ®ubg mågar befi :o fnara•
te fFa(f minmas ; e[buru bet ej a(tib få ft nbart
faller oh i ögonen . jmeb!ertib, få fånbar oef
tn fåban råttfinnig fårares fPi[jemåffa år får
CS(?rifteiige 2tfbårare ; få roi( bocf @ub, at bes.
fa febnare meb fti[[a unbergifroenhet för Cciubs
behag, emottaga en fåban f örånbring, odj til•
frlbfålfa fina forgbunbna bjertan, meb utbf•
Mingen a f be tre oroitfot(iga p(igter fom 2(pog .
spaulus bero och of; altom, i tuåra zertc orb
f öret Frifroer. *IT .- 3ånner ! 309 betö f roer ej
mer,'ån leba Cbra' ågon in på ben fifbegån#
getfe, fom nu f breroaranbe år ;. odj, ben bår
lipar fil f åremå(, at b f roerlemna f $rgångliga
beten, af i ti fftiben benna aårfam(ing5, i aga
tiber, berumroarbe C!omminiler, 3ålåreroårbie
ge och 4ögtårbe 'tagi(tern och bice Taft torn
.» rr CLAS JOH. EEK,åt jonbens fFöte, ot)
tii hroifa i gra f roen : Och , , goten, alla meb
mig gemenfamt mirna , at han i lifstiben roa,
rit en S)erbe efter Ciub$ hjerta, [hroilfen, ef-
ter paufi fåra, i tuåra Zerte•orb, fTal gagna
ben loår gtoarlefroanbe Sijorben, få efter,
fom före fin bortgång genom båten . Metta
feer, når rot, fans gmartemnabe S5jorb i ngt-
taga be pligter, fom ~Pnufus 09 i be anfkbe
oro, f bro Pri f roer . 21f lpvi(ta

§. 2.

I

Men I:f[a 'år : at tiroi flora tama på
våra Urart. tånter . _ . . . • fårare.
2(poftetens mening år, at roi fota lhafroa en
gob och råttf innig fårares Djerta, finne, nit,
nibba, arbete , (åra odj le f merne, aftib od) alm
leftåbes , i en åm, fårfet`g fufl, fiffig, tacefam
och årfånf(ofuf åtanfa . linber innerlig rodrb•
nabsbetyganbe f br ®ub, fom f6rorbnat et få
utforabt rebf Fap, tii fin giir famtings nytta odf
f a(ighet. Sko år ben a f CEber , ålf Pabe i Sker-
ranom! forn beftriber roår af fomnabe Mån
benna åtanfa ? .f ans elcempfarif?a fromhet,
(Y3ubdfrugtan, bygb, nit för tuba åra, odj
ebra fjålars haffa ; [hans outfågefiga möba,
får Cber, bra 53arn , Cbar Stortå , bra
gattiga, (huru fårtjånar icfe att betta, at af
aber befinnas ; meb bbgaftning an fes , och tja.
nå eber tt( efterfgn. S~uru bara icte j?ans o

auttråtteliga ombefTitanbe , åt be fråmja orbning
och fFicf at af66ja alla I?ifja ttigfheter ; at befor•
bra en fann- (Dubsfruftan , frib, enbrågt odj
inbårbes djriftefig lårfet meb ofPrgmtab ta fc
famhet ifhogfommas I efufle icfe [hans ftoft fur-
tag meb tuåra tårar ! [hans lef nab, hans roål ,
gårningar , [hans många förtjenfter lefma iblanb
oh, in fil febnajte fiber, i et roåffignabt min-
ne. 0 , broab utråttar tuål en fåban åtanfa
of en åljFab fårare ? 3o, får lefen går fafna-
ben rått fiffig ; åggar roar förefats, och gör
ben fal}, at i finne och tånfefått lifna honom,
för at, åfroen fom [Qan, finna nåb för €3ubi.

-- ~åi



M ben ; fom meb en fåban egen f örbåtring
tanter på en råttfgaffens fårare. Zå w inner
Oub, i en fårares bbb, fin roifa af figt, at
tuåtta tit tårtet od) goba gårningar långt mer,
ån om att jFutte gå i rit, manliga fMict .

§. 3 .
Men 2:bra Jtigten, fom c f ritle(ige 2c56-

rare åligger, i anfeenbe til från hem fiiljbe 14-
rare, år : 2tt be i et etobt hjtrta $ rnVa .
ra bi (Enas orb , foni Bern, til (arbotn
och tr611 a f <15ubelfge kärare , fagbe
bli f wtt. Tår roi, mål fignabe 2ibbrare ! rått
befinna, broab fbr et Fort oc( migtigt åmbete
CM oros tjenare fåra ibfanb ob, få tunna
it! ej annat, ån fatta jtörf ia f bgagtninq för
4msttet, famt temna broart odj et Ciubs (aån•
bebub att mår titgi froen f et ed) upmårr fans f et.
2(t f ålcbeJ lånta på ®ubs. Dr,b, fem en å(•
jFab fårare på Oubs tvågnar fagt, år, at i
nct på en gång , låta roörbnahett för ®ub,
Tamt fiirtroenbet får fåraren hitta .anta bjertaf
briffjåbrar i rbrelfe, tit upmårtfamfet odj an-
hatt ; få, at f cirfiånbet meb att f elig låt,girig•
bet fattar ,' od) f jertat, meb fullt anbe(igt be,
går antager be råb, tråger, marvingar od)
förmaningar, fem bet trogna 0,0s ~)mbub ofg
gifiner , odj hem ramma, meb alt tilfg[te(lgö,
relfe begagnar. Tåminen (ber, mine Råt
refie! bårm1b, (ber bortgångne fårare : Cdj

(Polen atbrig fbrgåta, meb fmab tn)btigbet
pd) töttfbet han bibringat (EDer Zrones fåror,

mcb

meb ~roab nit isan prebifat ben forpf &f e' (brft
~' film tfl faligbet, meb broab offrr)mtab roat,

mening , ban båbe i tio och otib båttit på trut
sa, fbrmana, roarna od) apmåtta tf( att an .
heligt gobt. S meten fjelfroe t . driftve, fu•
tu f ans bjerta, upelt abt af (Ebriili tårler=, tibt
och ofta, eftertrt"cfefigcn åbagalagt, furu hall
åfiunbat (ber alfa i C:Erif o . efu,af bjertans
grunb. ' eb fnab tvnrma i bjertat, far ban
isfe från hetta rum margfapiga gånger får-
tunnat e ber Oubs nja od) råb om mår fat
tigf et, fänit troligen fbrmanat eber, at icte
fårfunma ®ubs nab. Scuru- Ezafinen 3 icfe,
unber beta. hans åmbetstib iblanb eber [ärt
funna honöm, fåfom en rått- 3'frae[it, i~bmi(•

.t fen intet frvet år, och berfåre, meb bnab fårs
troenbe barnen 3 icfe altib emottagit fans
rcib, meb tjmab upmårtfambet 'fanö fåror
meb f nab åbåga bana unberroi fningar? .furu
bar infe fan, ofta, meb fin rena C3ubsfruttan
roåcft eber anbaft, odj meb fina f utfar och
böner bragit ebra hjertan meb fig til f imme

,ten, faret: i antians nit , attib fut(gforbt, bmab
bang hora åmbete af honom tråfbe? Sburn
roar fan icfe ljufliq roib broar man, at ban
måtte roinna altom ? tugga roi nu , ålltabe i
. crranom!'att hetta tiffammans : fmitta tå.
ror fbrtjena mål mer at f minnet odj bjertat
fårroaras, ån ben ban of, å (3ubs magvar
fagt bafrrer? C-tuffe roi isfe jtårpa hem fam" ma" tvårom 23arnom, ocfj bårotn tala? 3o

roiferligen , 3 anfeenbe ,§årtil bör . allts roar
få -
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förefats svara, at tit benvig af mår tacf fom•
(bet emot alt hans möba , famt nitålfran f
Oubs fal förtfara : &ftet: be orb ]Du oja
fagc f herrans namn, tivilja wi gbra .

4.
3i fomma nu tif mår 3:bje 23etrar%

teffes be(, fom fårer alla (Ihriftelige 2thbrare
beras 3:bje tigs emot Nåttfinnige Saerbar
och fårare beftåenbe båruti : 2[r efterf51jar
beras bro. Spmarigenom Jaufus mil up,
muntra alla Yåttfiaffens 2.(htirare,- at taga
elrempet af 'Mogne od) (5ubefige fårare, at
meb ftånbattigt«6efånna '3efum, famt, ett
beras; minbet bemifa fig få helige, forn be
antagne albraDeligaffe Zro8•låror bet t)rta,
uåj broi(ta 9iåttfinnige, famt jbmftnte Sierbar
hem troget fdrelåfa . S~mem rott isfe, åffia•
be Bånner! aterempel och efterftyn, fåra båt .
tre, och mårta mer, ån be flota$ e utberf
n ifningar. Mu, ehuru tuår ~-råf fart , efus
gfiriffus år bet fuftfomligaf e odj , ffbrfta
mönfter til he(ge(fe ; litmå(, tar mi nu fete
mer ilafma jcfum ibtanb o§, få bar liub,
forn få roå( tånner, hmab finliga intrtjcf
Dafma för mårfon, i bef $fåfle, tårit bå od)
bå, (åbana ljus framb(ofja blanb mennifror,
tif fjålar, fem ofertrutic arbeta i fin toffelfe
ed) he(ge(fe, at företgfa anbra, at be genom
fin fårfef ti( (5ub och of rgmtabe @3ubaftighet,
fraftigajf ttråctt sil @ubs pris, famt ombe .

ltanbe af goba gårningar, los anbra . ~3(anb
trffa l .qentåmta tvi genalt, uar i fifr'tiben ålo
Qabe mån, [ mars , U3 ros >; eefr s r fä Chrigi
tånnebom, roar fann, oton(f(oh octj teftvanbe,
broars Iro roar ren ost, ogrgnttab . .Dan tån.
te 3efu fiirtjånffs ho -bara tvårbe, odj gag .
nabe ben ; , e fu elobs renanbe och betganbe
fraft, ed) njöt bett ; 3efu målfignabe 3-örfoo
tings oumbårtighet, odj r'fågt ;abe fig ben,
fomma i trona. .dan grkabc tneb fFåt, at
omroånbelfe utan Fbetgeffe, år lita få ombjelig,
f m ficlge(fe utan ommånbeife. S>an bref hela
Cafigf±etsn fåran ojfntnpab, på fått Ciub ben
i filt Ske( . Orb förejrrifrvit . SSmab tian prå•
bisate anbrom, bet trobbe 5jan ; och Elmab han
Ijetf trobbe, meb ben fali gafte ti(fribsffåfleffe
för flå( ed) Jjette, bet prct)itabe (jan. `Tron
Cå ,,jtfum tjrtabe han, fåfom enba frå(6ningg.
fåttet far arme fgnbare, tn han mifte, et ut .
om tron niar omöjligt at rådas (%bi . eS ban
(rar (ans tro, grunbab i vangefii målfilt .
nabe fåror ; 011) i bottna `?ro, år roiferfi~}ctl
fjög(f nåbigt, at mi honom efterfbfje. 9}..nen,
rot bara tro forn han, broilten f?åbfe bewifabe
fin tro Icfrvanbe genom fina goba gårningar ;
må( metanbe, at trott utan gårningar år bbb .
N), htveni met icte, at goba gårningar, åro
en fann båttringg odj ¶ros frutter! eafige
åro be, fom få tro, be få mii erligen zrones
ånbalgctt, forn år eroinnerfigit fif. Sår i
Serranom aftebne Mån war otroifroetaPtigt it
blanb be f fa (gcf(ige. Ddi fi ! åro mi §ant; efter.

fet.
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fåljare, få travbet oef wår ånbalycft , få. t årbe fdrares åminneffe i6lanb og, eeban
fom hans. Z . å. ben råttfarbisas . roi nu få tårt fåntid mår eroigt rodi fignabe

QBån, broars anbefåfa (efamen roi nu mera
enbafl får några bgnabticf fe för måra ågon ;

Ren roefom, rllitte tffp
.! tri bita oc? få tårer broar odj en finna at henne roar

wara henne ftomtve kåtares efterf5 (ta, and fljerm och tvanbe( kragis fig ca mår
aftninggfufta upmårtfatnhet ; (amt, at frans

te i lefroerret . Syan roif3te ganfpa roat, at tårot tro öd) tefrnerne i att'aj?a af of3 en o .
bet ej bbfbes honom fråga : Smiten af eber af bruten e fterfåljb , båråft: roi roilja beroifa off
firaffar mig får ftjnb? Yej, bet roar hane; ful# rfom• råtte Cvhrif ite emot (33ub, fåfonl rått.
ta å finerrggei fe, at ban i anban6 fattigbom , jpafens :inner a f bcnne märbige fårare,
borbe bt!fånna fig får ben f}örfie bfanb (gnba. . nu meta, för a[( tib fpiljb ifrån o(; ; tamt
re, på bet han, meb be 9o iiörre trött 1 fjåten båråff tvi meb rutt fåre fatt if ola funna få .
fFulte funna' fåra : mig är trebet faren barmr as e ter åt'a 2t o elens r' b,f f t p (t ~1au(i rab, oy fjelfi
L~ert{gliet ~J?u, få litet ban tom menniiTa mom

lit
ngtta, gagn odj (altgliet. S~erren bå.

tog fig unban , för fel od) froagbeter ; fa (lort )e alles mata hjertan t{ ( fin (agna frtrftan, d),
roar bang beflitanbe, at icfe pr&btta antirom, roi fFo [a roi,fferfigen icfe jbrfumma något, af
od> -,-vara fieif Otaf'etig. SPan anfågo bet, tuåra anbetiga åtigganben ! iifrvetl (om alla af
får fin oroilforliga pligt, at upbl)gga , fn ge. bjertat gubålfTatibe fjålar fpola btifroa ot -en
nom fin roanbel, fcm genom (åran ; broaban tifig efterfgn tji helge[fe odj råttfårbig~ct.
ban ocf ftråfrvabe fa(i' bårhon , at i alt blif.
wa få tji finnes, fa fom ocr *le fue Vjri. §. 6.
ftus troar. £)d), når fågo roi mål bot; honom 3 öfrigt, åro alla al. 'nnat ån tronbet, ft{i(het, fagtmob odj efter , f nfi te r LEKS förtjna•

aiftven [ et'? (33ubetig förtlöjet(e Tamt nitet far {ter tis fni[(e, f~jerta
, odj ifiger få i alla mer(bs•

g 1 tiga fun a er (om i be
(33ubs åra tuoro hos honom aftib brinnanbe . . p (igcfen , hmi fa t{(

Bitven mot mig , alfe, (om nu titffåbes bann åm6ete hut~be miba öfmer mått beröm

i nå or måtto rotfet en års= S~at1 ågbe marglotliga firmögenhcter , och fult.
åren, om jag g b tonblig fpicftighet, at funna It fa i et tånu bå .mån ifrån fallnitlgcn. Och, huru böra mi icfe gre åm6ete , i filt C~tånb ; men, åfmcn fortsuti betTa bggber mora benve båge scrbeng
efterföljare .' iorren , fraftens @ub , måtte i ben djri[teliga öbmjufheten gjorbe, at [ an be .

of3 roiljan och utrujte og meb förmåga hårsil ; fanbo fig ej annat meta, all _jefirtn, och

odj, mi ITola bgtltebelfY fåremiga henne `l nr. honom iorbr /ian ; fä antag tian åfrvetr bet
tuåttio f~`~



far bett ffurfta åretifuf, at heta ode roara en
rått Qhrfflen. 2(f ben roåfenteliga fotfan, har
tian ägt ben ft3rfta, ben få(tfiyntefta, at aga
få många QBånner, fom . ånbe. 3 filt atur.
ramting, roar han mer ro3rbab fom gaber, ån
anfebb blott efter bet åmbet$ ftå(Ie han inneha#
be. Syan an fåg ocf, Tamt omgicf$ meb <illa ,
fåfom fina fåra 23arn, hem Elan nåftan afla
upfått nieb fårnufterg mjålf, fåfom n fobb
'barn. S~roaban oct alla .f?an$ Z(h3rare, hroif•
fa, åfinen få många tuoro hand aörtrogna,
altib hörbe honom meb et heligt begår, bå han
tatabe fl -dit betsa heliga rummet ; be bår oct
alla, i bag teaga, fin fåriuft i hang bortgång,
meb bittia tårar. 3 ®amle! huru fFuffen 3
ictäe enhat Cber få bör unber Bang lebanbe,
genom 3'cfum, från C-otefingen, rit Siimme.
len! 3 ~Rebelåf bricie! JJuru hjerteligen gårna
fFu(fen 3 icte ån iångre ön)Fat Cber få roar*
bag tji bra fjålar af henne nitide Sierbe !
3 Sbarn ! fort Denne kgr ru rbnabgrvårbe i3abcr
omfatrabe meD en få önt fårlet ifrån ber
foåbafte ålber, begråten henne ber båfte `mån!
Gt åf ftgnen tjang rott! flinnen$ 5anb (åror!
iåtten Cber efter JCan5 feirn arftigar : och , 3

fiolen fiiterligen bfitroa Saans cfterfåljare i tro
lod> helgel fe ; bå f?a( .irren roara meb (gber,
och utgiura fin itålfiyncife öfiner Cber, fbr ben

3ånnerts frtill , fom genom fina (åror grunDat
ben fantta rvfs[beten i (bra hjertan .

9-it mig, mu s ebers aru, forn genom
betta Z3b$faU, blifroit fi>rfatt i bet forgfu[la
(gntefiånbet . roånber jag mig nu , meD hjertett.
git betfaganbe a f Min gjorba f 3r(uf i ! Metta
böb$fa[1 rörer mig, fo,r moctet , får nåra, at
tunna fåga Mig något mib hetta til flitfe tig
tråft i Min bjupa forg. S~erren aUena fan od)
miii hugfroala titt få ömt fåraDe (?jerta! Men
3efus, fom tsar marit fåremå(et fdr mitt och
Zin i Syrranom af fomnabe Bång (jufiigage
famlat, unber Cber fåra fammanlefnab [lår i
tiben , f?at håbanefter , fåfom en må(fignab 8jå4
la . ibrubgumme , blifroa aftena bin (gatt, Ditt
att. S?an J Tal a f torra bina , tårar, höra bina
fucfar, roara bin enDa glåbje, rit -bet; bu fer i
biben bin hjerteligafte 3nfratt fullborbab, at
träffa bin nu foftvanbe QBån, i årones tomat,
blanb Sietgonens, tal ! SJ2u min 'åf fignabe
2lmbetgbrober, fom nu följt Dig ifrån mig!
3ag f6ljer Mig boet meD mitt hjerta, meb
min beunbran in i f jetfroa eroigheten! Zin
bortgång, tof tar mig, och otta bina QBånner,
be f triba f ie tårar ! 3i meb alle rått finnige"
Chriftne bettaga og af hjertat inb3rbts! 30
fpnnerhet 3mtar fig mitt hjerta öfroer Mig,
Zu min fåra k)be$fiitgs görfamtig, fom i bete
ta b3b$fa[[ gjort få n cfen f örluft ! .flerren
§ugfroatt Zig, i få måtto, at Syan a f nåD,
gifroer Mig å nto en S?erbe efter Titt hjerta, i
(inom tib! eå gatt nu trogne, 3åcftare i
frib, tji hmita! %i tocföu e Zig `lin fålla
betoning ! Bub har nu uptagit Dig meb

Arg
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aro! ?u (nu ingången i in enas
gtaaje ! ljut bar oförrocft , Zin faligh et.blanii
be tUmafba ! Meban -vi, nu har, tef roe, rotina
tanbe mår prman`b[jug, -och itnber- gtab åtanga
af zin rounbne ör4ogninq ". fucfe i, em.
J)$23. Y :o 395 b. 5. ‹BIf
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f mig lift en fa•

tig nbct nöa, omen!
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