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Gunstige Lasare!
(2WT ungt Huswud med en olärö

Hjärna, tarsrihet, at här fram-
lägga f?r Dna ckgon, uti desse

fä Vlad, en Giftermäls-Spegel för bäg-
ge Könen; Huru wäl eller illa han träf-
sat detz mal)l, lcmnas til Ditt bepröft
wande och omdöme; Doct tror han
siZ l?aswa nätt de steg, som <kro Lrap-
por til Giftens ärnaende. Ra-
fta det blommcrade ur sch lät
det öfnga wara til Din tjenst: befor,
dra dest pasyftade ändamahl, och i agt
tag de Medcl, som befrämja Din enen
hugnad. Detta är min hogsta on-
stan; och stal mig wara tjärt, om en
Olärds enfaldinbet trässat Nlishetenes
tunnonhet. lag l?cnmmencies3l dessa
ostädade Rader til Ditt ofwertvgande
«m sanniilgen deraf, och framhärdar
med tjcnstfärdighet,

Din
Mn Gunstige Läsares

U?äl,änst«ndt
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lfllfflg aftonffugga boriade
l mcd en anqenam kylä redan

swalka en het brmmande Som-
mar-dciq, och s-ledcs föroi-sa-
k.i en nöjagtig behagelighet.

da ma, at mig dc»»a angcnamheten
til nytta, bestöt at en li,en Epasicr-
gäng nti det gwna; Himmelcn war klar,
och alt wisade en lifagtig mnnterhet. Trä-
deus Qwistar susade af et sagta wäder om
minä Öron: Foglarna nti Traden instämde
sin och Marken prälade med
en angenam lugt massin Blomster-drägt:
lag ftögdade mig l>fwer detta nöijet, och
nphof min röst til Skaparens lof, som sH
wisiigen alt hade forurdnadt i Natur en.
Uti dcnna betragtelsen nedlade lag mig up-
pä Marken, under et wäl utwidgadt Trad,
hwars stora om mig ä ymse sidor nedhan-
aande Qwistar lormelacle, lika Mm en
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Löf- hydda. lag läg ej lange waken,
y) sömnen härbergerade sig snart minä
Ogon, och pä et sä angenämt sätt förblin-
dade minä smnen, at de strax blefwo döf-
wa, och jag började stumm, 06) insomna-
de sott.

Twä Vmar hade iag ungefärligeil bort-
fiöst uti detta tilständet, dä jag, oförmärkt
hurjade röra mig, och gnuggade sömnen utur
Ogonen; Til afwcntors hade jag annu ej
stigit uo iftän mitt Lager, s 5 fmmt icke et
angstigit suckande och klagandc l,ud drifwit
mig dertil. I förstone kom detta mig förc,
säsom en drom; mcn dä jag up-
munttade mig, och lyhnade til, förnam jag
en klagcmde wst; men kunde likwal ej at-
stilja Orden. lag steg fördmstull up, och
fogade mig nägot närmare til sidan, hwar-
ifrän rösten hördes, pä det jag nägot kunde
förnimma deraf. lag hördc strax en djup
suck, beledsiigad med fthandeOrd: "Hu-
"ru? klvlmng! Dä du undkomniit en gi-
"rig Faders obarmhertighet, stal du dä om-
«komina uti en Wild Odemark, fbrlaten utaf
l<Männist,or, och ti>r handa, kringhwarfo af
«Willdjur. Fördannade Girighet! Dm
"omatelighet ar stulden til alt det jag mäste
«utstä; Hmu haswer icke du intagit mm
"Fader Hjerta? Huru hafwer
«icke dll förbllndadt honom? Blott siil

girig-
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Zmghet til nöije wil han twinga at for-"
binda »nig mcd en dumm', ftäck, högmo-"
dig och girig Mammons träl; allenast för"
Hans otaliqa rikedomar och statter. Der-"
emut stal en dygdig, förständig, ödmjuk"
och ä!stans-wärd för sm armod"
och fattigdom, förbannas utur mitt Hjer-"
ta. Llch stora Förolindelse! Ach äbcle-"
li2l! Hwarthän förleder Girighetcn Eder,"
och huru trampcn I Dygden under Föt-"
tren? Men Högsta Wäsende, jag kastar"
miq linoer Din Mwisa Försyn! icke twif-"
landes, at ju Din Helighet ej warder tiliä-«
tandes, en ostnldig bliswa et Osser för en"
obarmhertig Faders sirdömeliga girighet."

Desse Ord, hwilka läto mig försts et
Fruentimmer wara i Ncigdcn, gjorde at jag
gick nägot bättre ftam, at fä underratta
mig om hennes bedröfwclse, och pä det
möijeligaste, bispringa til hennes befredcmde,
sä myctet hos mig stode. lag blef ej sä
snart henne warse, som hon mig med desss
Orden liltalte: «Obekante! Deräst du«
kan, sä hjelp et bedröfwadt och förfölgdt"
Fruentimmer, hwilket för sm Faders gruf-«
samhet ar Landsftygtig." Skjönaste rio-

swarade iag, Ali den hjelp jag ar i
siönd at bewisa henne, stal af mig ej under,
lätas; 06) kan jag ej tilläta, at et bedröf-
wadt Fruentimmer stal lemnas hjelvelöstl
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Jag forsakrar alt dcrföre, at ej förlata hen-
ne, förrn jag, hafwer hulpit til henncs oe-
fredande förnöijelighet' Latom osi fördeilfflill,
c'mcdan Nattcn hardt päträng >r, ,öta et
Härberge, hwaräjt wi kumia tilbrmga dcnsumma: eftcr dct ej met är möijeligit, sv
sent, at komma til Stads. Ho» samtixkte
dcttil, ixh wi styndade oj? pä det möiicliqa-
ste, at komma tll nagon B»; Wi kommo
famwäl efter migot gäende, t»l en Giäftgif-
ware-Gllrd; hwarust wi mcd ali höfiighct
blefwo emottagne. lag bcstaldte twanne
Kamrar: den elia för mitt Frncntimmer,
och den andra för mig. Henne föregaf jag
n>ara min Syster: och hadc hon ej wa-
nt uttrötead af fin Resa, sä hade jaa wäl
bedit henne, at förtälja miq sinä tilftillen.Meä, hon förekom sjelf min begiäran uti
detta mählct, i det hon sade: "M äfwen-
"tyrs, är Min Herre begjärig at fä weta,

genom hwad handelse jag af honom blift</wit traffad uti Odemarken; det är jam-
«wäl min ffyldighet, at för den mi.q bewi-
"sta tjensten, förnöi»a honom deri» Men, i
"anscende til min mattbet och den hwilabehöfwer, at förstmka minä Lemmar,
"sä larcr Min Herre hafwa tälamod der-

tils morgon, dä jag min st»ldighet
sä mocket större nöije ssal efterkomma,

"fom jag g>ör mig sörsakrad, at sinna hvs
Herze, cn trogen rädgifware." Jag

war



war wäl uti begrepp, at bcdja Eder, War-
dasta dcrom, swarade jag; Mcn
cmedan I behöfwen ro, at hwila Edra tröt-
ta Sinnen, sä wore det i högsta mätton
vhöftigit, den samma Eder at förwägra.
Jag bjuder Ehr altst en angenam god
Natt, och an »tterligare försakrar, at mcd
alt, ftm jag förmar, wara fardig til Cdlrt
nvije och tjenst. Hon tackade mig uppä det
förbundnaste, för mitt tilbäd; Och »cg bc-
gaf mig häruppä ifrän hcnne, uti min
Kammare.

Jag war inttt wäl inkommen, s 5 in-fant"sig bos mig en Ung Person, ungcfar
af 19. Ähr, med et Arck Papper uti Han-
den, uppä hwilket näqot stod strifwit. '< I "

kunnen, tör handa, förundra Eder, Min"
Herre, tiltalade han mig, at jag st sent,"
Klockan 8. om aftonen, tager mig den dri-"
stighetcn, at ,'nfinna mig pä Eder Kani-"
mare; Men jag beder, at gunstigast for-"
läta mig denna lilla friheten. Egenteli-"
aen, hwad mitt ärende widkommcr, m:"
At wisa Eder delta bestrefna Papperct,"
hwilket förestaller nägra Vröllops-calmi-"
«a:" Med desse Ord gaf han mig de
samma, hwilket Ord iftän Ord, Munda
lydde:
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t7«r tfter Wintren läng, wi Pom-
mac fH,

3den wZntan gsor/ at frogt» an storre blif-
wer dä.

2lt tfter w3ntan lang dli enad med sin N?aka,
<En mytket siorre frogd dct bor och tan orsata.

2)5

Nadmannen/
Hdel och HöZagtad

tzerr n- - - 3
Mcd

Ähreborna och D^gd-Ädla
lungsrun/

lungfru c-- 7"---
Uti

Sjö-och Stapel-Stadcn
VV

Ingingo et ouplöstigit NIM-Förbund
dcn 9. l7^7.

) LfterlZngcad Lläd,e.

HERre ocl) lordmes GllD!
All werldenes msprung oÄ) Skapar',

Han ordnad' med Ordets traftiga ljud;
Hwarät med förundran man gapar.

wardt upfyldt mcd lcfwande D/ur,
trypand' och kraland' man sägo;

Lufteil
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suften med Foqlar, som ei stangd's i Bur,
Fiffar i Sjö och Alf lägo.

alt war wal sälunda bestaldt,
Fant Skapar'n af nödene wara,

Fomuftiga Cre'tur pä lordenes Fält;
Och Herr' ofwcr siapadcs stara.

sä snart gjordt som besiutit det
Tv Skavar'n af lordklimp strax gjorde

En Mämnffja, som Hans Beläte bar,
Och öfwcr lorden magt ha' torde.

Intet war stapad sä snart,
Som GllD sag Hans wedermöda;

3lt wara allena, det hotade hardt,
Den första Männiffjan at döda.

Ccl-isul-ki-!, myckct, hwad har stod til mdS,
Ej höfdes; ty strax wardt beflutit:

Af sida, en Qwinna til bäds
At sialla: af Rcf-benet brxtit.

Narmcdelst blef mctadt den fahran som fans,
Om had' blifwit allena:

Cu Qwinna afMcmnom wardt förder tilmans,
Den ingen kund' honom sormena.

Bom detta war sijcdt, sä stadgade GUD/Ock Made Agta-Ständet;
Wälsignade Brnd-Folket: gafdem sinßud,

Och knöt Förenelst-Bandet.
Ln sadan war början til ManMns fortga^g,

Och snart föröktes dest stara:
Sa at werlden ar nastan dem redan förträng;

Och Vde Orter dli rara.
As 5H

«
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5ä stor warckan hade Wälsignelsen:
Som H6am och dloaK tilsades.

Männistjor woro uprinnclsen,
Til alla dem sedän fmmhadcs.

Lmedan med detta forwctter säled's.
At stull' fä slg m l^V3:

Om Mann'stjor i wcrldcn stull' finnas städs,
O6) GUDs Ahra pä lordene lefwa.

stadne har litet, och tänkje dock pH:
Hwad Mde Himm'len dä hystc;

Fömuftiqa Ma!,n'stjor lordcn stull' fä:
I hwilka Hans Beläte lyste.

Hclnm kunde ju allena ej bli;
Ty Diuren, hwar hade sin Maka:

Han kunde altsä sig sämre ej si,
Han borde det nöijet ock smaka.

tOödwandigt det är, och aldrig man sedt
Dä Männistjor pä lorda -kretzen;

Om Skaparen Agtenstapet ej redt,
Som bewisa godt iche blir ledsen.

pannen allena, ar ledsamhets Ok;
O6) blir honom swärt för' at lefwa:

Den sig ej wil Gifta, han blifwer ej klök;
Men häller sidst oro i Nafwa.

aldrig ar nagot ljufiigare til,
Ell' större nöije pä lorden;

An hafwa en Män, som wil det en wil,
Och af Hjertat ens endast' är worden.

sä är ingen hugnad sä stor,
Som alstas af en kjär FIM: Ihwil-



I bwilkens Siä! uprigtighet bor,
Och sig efter Man»en wet fficka.
äfwen är i>'gen formohn sä hög:
Soin ha en HuHallande Mata,

Flitiq i S>Mor; i sifängia trög;
Wct nau Soma, wälSttuka ochßaka.

är nägot i wcrlden sä rart,
Som Dygd - och Förständigcr Qwinna;

Wet räda; wet tala; wet ock halla qwar't;
Och sig uti molgängen sinna.sm wilja i Mannens behag,
Wal wetandcs, honom bör ähra:Til handa Zä honou, med förnliftig' rädstag;

Ej wcta pä baken nä'n stiara.«a sadan en Flicka, ar Himmcl pä lord,
Och Glädie midt liti Somcn:Föttret oc!) Beswar til Hugnad ar gjord,
Och Olust har Noije i borgcn.

sä kjärt och d,'vbart til finn's,
Som besitt/a et sädant kjart Hjerta;

Oc!) sadan Hugnad, cj föres til sii<n's,
Som uti nöd lisar all sniatta.liimat jag har, men hwart bar dct at;
Och huru l»da desi Nader?

Jag kan intet swara; men lemnar der's lat:
At dömma hos Högre, l tzracler.

mig endast, det nöiiet at ha':Min styldighet at efterfolja,
W>l jag mig, den lilla ftiheten ta',At ej mitt mra fördöha.

O Brud-
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O Brudgum! Forlät,M wägar mig har.
Min Wördnad och Onstan frambara:

DetHimlen, som Nädig, som Alsmagtig ar,
Ehr tusendfaldt godt mä besijära.

Wardasta Brud.' Tag Gunstigt nu ann
Miljan för min strmäga:

Om Orden minä ej sä kraftigt kan
llttryckas; ar hogen dock räga.

I°ala oratt larer intet jag/
Hcrr Brudgum! om jag sager:

At Bruden Ehr ar Dogdens behag;
Och Kysshetens gläntzande Lager,

de Dygder som raknade ar',
Hos Henne, wist wct man, ej tryter.

Det tilägnas dä Henne med högsta begjar/
,» Dem uti et Band til at knyta.

/ ar wär Brudgmn förnögd med SinLätt:
Han wunnit en Alstelig Maka;

Och tackar Han Himmlen för det Han M,
Som för Hans wa! welat waka.

ttar berömma WärBrudgum, fordrades wal,
Men nog, dä en hwar sig utläter,

Det Han ar ward en sä> Dygdiger SM,
En Man sä stjöner och säter.

Lt nog, at sä fullkommelig Brud,
En sä stickelig Brudgum fätt äga:

WärtBrud-Par signe Den Nädigfte GUD,
Det alla äf Hjertat wi säga.

8ä Lycka jag önffar af Himmelens hvgd f
HenVrudgM.' Frl,Brudi tilEhrtGiftt.

Ilef-



I leftva mä Bagge i gamman och ftögd,
Och ymnogt til ffiftc.

IH Himmel! Dit Oga Kar wara staldt,
Och agta pä Dcsse Förente;

Alt ondt, ali twedragt bör bli ncderfaldt,'
Och owcror ware förmceite.

Lj tryta lat Din Wälsignelse rund:
Men Dem mcd alt godt bekröna;

Uphäll och bewar' Dem i alla stund:
Lat Dem uti alt Din Md röna.

koriana Dem stadse hnlsa och kraft,
Lat Kjärlekcn aldrig förkohlna:

Gis, at De wörda Din Hcliga Maqt;
Bortwand ftän Dem sorge-da'r

lramlefwen alla Ehr dagar i ro,
Och Kjarlekens warkan röne:

Och dä I andtlig stal fiytta Ehrt 80,
Ehr Himm'len mcd Sällheten löne!

l^ot«m.
NstÄlsiZnelsen blifwe sil ymnig och

stor,
Som Gräs pä Mark warir, och <lnnu

der gror:
Som Foglar i 2.'<ft, som Fistar i Haf;

Sa godt som Droppar i
Räcm,

Som haft Statter och chrter, i
hägn:

<vchLnighet Zrsnste,som Staf.
Sck
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S<l stort blifwe nsijet> som Stenar p<l
Joro;

Amnilt och rikt ware Oderr

Som Timmar man räknaot, ochDa-
§s«r man täldt:

Som V-wistar man sturit, och Träd
ncderfäldt

bliswe Hhr gamman, sii we El)t
srögd

S<i ljusiig't och sött: I lefwctt for-
nögd l

Da mg detta hade genomläsit, frägade
han: «Hwad tycker Min Herre dewm>
"och huru lyder det?" Jag swarade: Oin
det är af Min Herre, si kan
jag ej annat saga, an at det ar tämmcligen
wal tilbopa satt och stär til at berömma.
"Jag beder ej at mig, Min Hcr-
"re! sad,e Han: Dock sanningen at laga,
"tror jag det wara nägorlmida braf frani-"bragt utaf en c>ftuclel,cl Hjarna, säsom min"ar;"Men mcnar Min Herre wnl, at det
"kömmit Dem til syncn, uppä hwilka? För,
"bindelse det ar sammansatt? Ncj! Den
"förmohn har det ej haft; ty Min Herre ar
"den första, som kömmit at se det. Or,
"saken war, at det ej stickade sig för mig,
"at utom tilbörligit tilfälle, afgifwa det sam-
"ma, vch dertil kunde jag, för hwarjehan-

da
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da hinder, ei komma. Säledes har det"
blifwit qworliggandes, och °Dn Herre wa-"
rit den forsta, sir hwilkens Ogon det kom-"
mit; Dock! om det ock kömmit dertil, st"
hade det ntan miftvel, fätt samma wäl-"
plägnma som niigra andraswalmenta, wid"
siika tllstllcn afgifna Lratulgcianer. Ty"
------ stadnade Kan, emedan en
balf Alderstegen Man trädde in uti min
Kammare, och föroyakade, at han blef for-
bindrad, widare liti silt tal at fortfara.
Denne Mannen, som syntes wara af et lu-
siigt Hufwud, sramforde, st snart han war
inkummen, foljandc Tal: « Förlät mej Min «

Herre! sade han, i det han wnnde sig til"
den förut inkomne Personen, at ja tajt"
mej den frihet, at forhmder honom nti Hans "

lal; ja sto bakom Dorin ä lyssade; tä I<«
weilen mla om te
st busade ja in genom Dörina. Ursagen"
till min groifhiet wa, at oätter beritta ten-"
na Herren (i det sig han uppä mig) om"
te samma, som I berjade at gojra, ty ja"
ha st nyjligen kömmi teriwrän." Uppä
detta taltt swarade den Unga Personen ho-
noin, pä foljande sttt: "Jag siignar mig,"
at Min Herre wil wara af den gMcten"
och berätta om eN sak, som jag likwäl ej«
wiste fölgdcn utaf, och efter som jag tror"
Min Herre warit pä Bröllop tilstädes,"
wid siika tiifälkn; st bchagar Min Herre,"

"dH
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"dä strnoija o§, och berätta, huru det til,
"gädt?" göjra, swarade
"den andra: Ni sia derfore tro, at tä
"Weigsten ein gang wa förbej. sä ftam-
" räikties nägra salmena uti Bwillops-Hlll>
"set, säsom tä we satana teilfiällcn ä bruge-
"leigit; nien te war ej sä snar kömmi uti
"näigras Näfwia, sä sta ma tr», at tä
"ble et <3allilxeir»nte, ty ailt det som wa
"gordt pä det bjästa, bleif uttydt til det
"wäirsta, terest dock sielfa Weilena, woro
«sä wäil ihjopsattia, at te wäil tunte rZn-

"lleilÄ med them pasta ?a«t2. Ia
"ondraide mej mäst, at te st eila stulle blei-
"fa uttydia; men straff föll mej ein: At te
"som mäst 6arl'll«e,l» aindras Wjärck, och
"präila sitt eigit som ej wa, men te kunde
"göjra med them hela Munnom, wara tlicil
"stjörsta Stjumpare; ja, mei krattade v,f-
"wer lhciras aifwnnd och höigmod, sä at
"Herta wille litu Leifwet: ty kunte te göjra
"oätter som te sa, waför göirdethe det emtit,
" och ljäto ein aiman med sin reinghjet wa-
"ra i fteid; men ta wa mä them, lika som
"ustreide: chetta a Minä Herrar, mm be-
"räittelsje om them och the§ foilg-
"dmn,; bara ja täncka therpä, sä kratta ja
"ännu theröif.ver, sä at ja willja käjckna.
«Men Go Natt nu, Go Natt MinaHer,
«rar! sade ha»:" Och sä gick han ut, utan
w>dare ml. Ester Hans bongäng then

andra:



imdra: "Utaf dm Mannens tal kan Min"
Herre sinna, at mitt Fäqnads-Betyg öf-«
wer the Förentas Förbindelse warit sam-"
ma tadel underkastad som the andras, och"
at mig samma Myntet warit bestiardt; doc?"
jaa hafwer ej gifwit dem den ahran dertil."
Min Herre är den endaste, som det läsit,"
och jag tror, at jag kan förlita mig vä"
Min Herres tysthet. Emedlertid beder lag"
vm ursakt, at jag nägot förlänge uppehäl-"
lit Min Herre. Jag önstar alt derföre"
<n angenäm God Natt, och
l2r Mig städse Min Herre, uppä det hög-"
sia." Jag betygade honom min styldighet
tilbaka, ledsagade honom ut, och stvlidade
mig sedermera til ro at ätnjuta hwila, bäde
lil Smnen ocl) Lemmar.

Mvrgvnrädnan utbredde sitt Purpur öf-wer l-loriionten, at bebäda Dagens an-
komst, 06) Solen spelade med siua gyllene
strälar öfwer lordackretzen wid sin upgäng,
dä jag watnade, och säg denna angmamhe,
ten. Jag suckade, och sade derwid: HER-
re i Du alltings Skapare och Uppehällare,
säsom Du nu läter Din Sol upgä vfwer
lorden, och förmedelst desi warma uplif-
war alia stapade ting, sä lät jämwäl Din
Näda-Sol upgä uti mitt Hierta, 06) uv-
elda det, at blifwa brännande til at efter-
komina Din wllja och Ding hefallningar.

Ziege-



Regera Du mig, HENre min GllD! ät
jag denna dagen ej mä gjöra nägut, som
nr Din Helighet emot; Bewara mig iftän
synd, och lat Din Heliga Anda leda mig
uti Dina wagar: Och gss, at jag dageligen
mä forkofta mig, uti de Plikters utöswattdc>som Din wilja mig furestrifwit hafwer.

Sedän jag wab upständen, gick jag til
?!ormn3, och önstade henne en angenam
God Morgon; Hon halsade Mig
men, och sade figredan hafwa wäntat pä
Mig, ty stod uppä Bordet;
Jag satte mig ned: och sedän wi hade druc-
kit,' sade hon til mig: «Jag sinnec mig mi
«ssyldig, at komligen beratta Min Hme
"om ocsaken til min ftygt och de omständig,
"heter, som Mig, Min Herres wärda
"kantstap, tilstyndat; Lätom osi fördenffull
"gä uti hwaräst wi af ingen
"Mi wärt Samtal kunna bliftva förstörde,
«sä wil jag förnoija Min Herre, mcd bc-
«rattelseil om minä handelser." Jag !>i-
föll henne, och wi gingo uti Tragärdcn,
som war mycket wacker, hwaräst wi oi) ned,»
satte uppä en wälluchtande Blomster, Sang,
och r<c>sinn2 började sedän bcratm sinä om,"
ständlgheter, uppä följande satt:

Min Hader är en rik Kjöp-
man, docnde uti en wil) Stad, belagen f.

Mihl



Mihl harifrän. Min Moder hade all mö,
da ospard til at M lätä upfostra Mig, och
förmedelst hennes Zoda onisorg lyckades det
hemie jämwal, at"se mig blifwa wal attadvck trakta efter BygdeN; men med all magt
undfti) alla laster. Dä jag wardt til äh-ren, lärde jag äfwen, at lnst de sombeklädde min Fadet; ibland alla andra war
GirWeten Hufwudmannen. Min Modcr
tog mig Williga resor afsides, och nfstildra-de föt mig denna vdygden uvpä det lifiiga-
ste, sä at jag fick en innerlig afsty för densamma. En gäng tog hon mig allena uti
sin.Kammare> och tiltalade mig säledes:"kwrinnal sade hon> Du <ir nu til äh-"ren, och jag din Moder mycket siuklig;"
lärer alt derförö ej gasta mer länge har"uti uselheten; det ar derföre nödigt, at"
jag för min anda lemnar dia nägra päs"
mimielser, dem du aldrig bor satta utur"
MiNNet: Agta dig för Hogfarden, en last"som ac den styggaste för GUD, och den"
allmännaste pä lorden; Kom il)og ditt"
egit intet, och wet, at du ej är former än«
den ustaste Tigajaren, om du ock huru"rtk eller huru fornäm wore uti werlden:"
la, agta dig ringare än en Gudfrugtig"

' Tiggjare, ty han kan, til afwentyrs, bat-«
tre behaga GUD, an du; och M dig"
Mmda uti Odmjukheten, sä fär Hogfar,"
den aldrig hos dig inrymme. AM dig"

B 2 ;»för



«for Girigheten, vch lät den aldrig komma
"uti ditt Hjerta; Du ser Lxempel »ippä
"din Fader, hum trägit han är en Mani-
"mons Slaf, och hmu den czlimmande
"Mullen flagit Hans Hjerta uti Kädjor; In-
"tet ar, som hastigare drager Hjenat frän
"GUD, an Girigheten, och störter (sä
"ftamt icke GUDs förbarmande Näd kum-
"mer emellan), uti ewiga olyckor. Agta
"tig str Slösande, men derhos i agt tag en
«mättelig Sparsamhet, och wet, at Slösande
"föröder, men en anstandig Sparsamhct fö>
«der. AM dig for Bakml och Cqwaller,
"06) lat cj din Tunga wara en ffjäralide
"Rak-Knif. In lumm?: Agta dig för al-
"la Odygder, men förgjät cj at wandra pä
"Dogdenes wäg, och Mndigt föl»a den
«samma: sä stal du pä sidstone mm frug-
"ten deraf, som först är Samwetets rolig-
"het, och andteligcn. Himmelens SMHet.
"Dä du en gäng täicker trada uti Agten-
«staps-Ständet, sä fölg denna lilla Bo-
«kens Föressrift, sä stal du ej trässa nägot
«lvlyckeligit Gifte." Hon gick harmed bort,
vch jaa begaf mig jämwal til minä siMor;
lag laste ständigt min lilla Bok: och efter
jag hafwer lärdt den, igenom mänga gän-
-sors lasande, utan til, sä wil jag uprepa den,
Ord iftHn Ord, pä det nägon annan af mitt
Kjön mä aftven hamta den nvttan deraf,svm jag; Den börjades uppo följande satt:

Sedän



Sedän Himmel och lord, med alla the
ting som thcr uti aro, woro ffavade, bestvt
Skaparen at stapa en Mmmistja, begäf,
wad med Förnnft och en Odödelig Anda,
hwilken stlllle regera lorden och förkunna
Skaparens 3lhra, som ock wara et fullkom-
ligit bewis af Hans Alsmägtighet, Godhet,
Wishet och Helighet. Denne Manniffian
til tröst och wederqweckelse framstäldte Den
Högste, utaf Hans Sido-Ref en Qwinna,
honom til hjelp, och stigtade Agtenffapet
dem emellan, med desse Instigtelse-Ord:
warer frugtsamme, firsker eder, och
«pfpller

Detta Heli.qa Ständet war, som
fordrade Manniffjoma uppä lorda-kretzen,
och den medgifna Wälsignelsen wid Instig-
tandet war, som med en vtrolighet innon»
en stackot tid förökte deras stara; Detta
Ständet war jämwal, sä ftamt ei l»ägon
brist stulle lidas pä Männisijor, hogst nö-
digt, emedan, efter en wih uti Den Hög-
stas Allwishet bestämd tid, de Gamla ater
ffnlle hadan, och Werlden altsä, förmcdelst
deras efterkommande, äter upfyllas, oÄ) des-
sas Affodingar äter efter deras afsomnade,
beslttja Werldel,es Klot. Detta är altsH
et Ständ, hwilket, sä länge Werlden stär,
ej kan uphasivas; det blifwer jamwäl stän-,
digt, stson, en stpldighee efterkommit.

iS 3 H"f-
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Hufwud-afsigten wid Agftnssapet äy
Mä,, at foröka och arsättaden brist pä Folk,, som Krig,, 'Olockor ochDoden hadanrycker.

Mn e,' denna assgten allena har Ska-
parcir haft wid Mtaständets Instigtelse; u-
tan en annan derjcimte; nämliqen: At för-
<na Männistjorna med hwarandra,, och det,
pä det de mätte haftM en inbördes Enighet
och Kjärlek sins emellan; och hwad ar somförbinder dem nogare tilsammans, an detta
Heliga Ständet. Säledes har Den Hog-ste wid Deh Instigtande, pä alta kantersokt beftamja Männisijornas wälfärd»

Men har ar Mgan: Om detta Stän-
dets tiltradande stilunda ffier, at det är vf-werensstammande med Skaparens afsigt?

Det ar en Fräga, som efter noga bepröft
Mnde< mästadelm kan fwams med Nej!

Näo en är kommen til de- Ahren, at
han kan trada uti Agtenffaps-Ständet; färtzan dä lust at gä och ffrija: hörer
uti det och det Huset är en GndftuZtig,
ffwm, Dygdig och BMedelig lunqfru:
ftdder utaf ährliga Foräldrar och npfostrad
ut« alla Christeliga Dygder, och vfwad »iti
HuHälds-Ständet; men ar derhos fattig.

Der-
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Deremot höver han uti et annat Hus wa-
ra en ganffa rik lungftu, hwars Föräldrar
aga nägra men derjäntte berät-
tas, at hon är Högmodig, Arg, Högfärdig
och Inbilsi, och förstär sig uppä Hushälds-wäscudct st mycket, som Kattan vä Hima-
Imelien: Hennes hela Wettenskap bestär uti
bannov pä Folket, och hennes sijonhets sorg-
fälliga putzande: dermed förnöter hon Da-
gen; och det är henncs syAa. Hwart gär
nu wär Frijare? Han estertänker, han
rädssär, han bcsiuter at gä die, hwar Pen-
ningar wcmka, och kommer ej ihog, at när
Gullct är borta, sä är Trollet qwar. Han
gär ästad, han anhäller och blifwer bön-
hövd; Han fär kole; men hnru lefwer han
mcd henne? Jo! Han snckar hemligen,
han ftnoannar sitt Wahl' och han har et
daaeligit Helfwete. Hon häller med Hus-Folket dageligen Vatlliile: Hon commen-

alt, och hon besitter alt. Fär Man-
nen nagun gäng fä mycket wälde, at bewa-
ra det redbara for hennes flöfande Hand,
dä hceer det: Ni har ingen ting at dela,
det är alt mitt; och omsidcr blir hon Hans
hemliga Tjuf; Och K detta sättet lefwa
de tilsamman.

Och afwen sä gär det med det andra
Kjönet. En Imgfru, fom har förmögna
Föräldrar, fär sä wäl för hennes Rikedom,

B 4 som



som for hennes Skickelighet och Dygdiga
upförande, snartFrifare. Har stallas Twan,
ne til bäds: Den Ena arRik, Girig, Oför-ständig 06) Enwis: Den Andra äter, arFörnuftig, Scdig och Dygdig; men Fcittig.
Hwilken wäljer hon nu, ntaf dem? Den
Ma fär företradet: Icke sN Ia! HansOdugder tagas wäl uti nägot öfwerwnaan,
de, men Mammon öftverffyler de samma,
vch Giriaheten spelar Mastare. Hwad fö-res för lefnad sedermera, det besinne hwarech en, som sig uti sädant uselt Agta-Ständ
befinna. Ho ör orsakm, at et sädant Wahl«rässades? Dottran? Ncj: Det war ej
hennes wilia; Men hon mäste nnderkastafig sinä grymma Föraldrars twinqande wil-
,'a; och hennes Ia wardt med l/otande af-

Ar altst Föraldrarna, förmedclst
deras fordömmeliga Girighet, orsaken til
hennes olycka. Och mä man siq annu mer
forundra öfwer somligas obetänksamhet, dä
man sedt Lxempel pH en Prastman, hwil-
ken emot sin Dotters milja lat förbindahenne med en Präst, vagtadt hon wid Wig-
fien, i stallet för Ia swarade Nej, och ka-
stade Ningen pä Gälfwet; Men Fadrengaf teckn, at delta oagtadt fortfara med
(opulzlionen.

I agt tages nu wid sädana Giften deKigter, som aro öfwerensstämmande med
Dm

«4
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Den Hö.qstas afsigt? Ach Nej! ?y ffed-
de det, sä stulle sä mänga bcklagoliqa och
olyckeliaa Llgtenstaper ei siimas bos dc Cbrist-
na. Föräldrarna aro dcrtil siörsta orsaten,
hwilka, i af.ccnde pä lordiffa stnnohticr,
fölbliudadc af och forsorde af en
blankjande Mu!!, stötta sii!a Bani nti sä,
da»a, ofta hela Lifsnden, ,a Ewigtwarans
de olyckor.

Hlirulnnda stola da Gistcrmäl c!wral<,
at de mäga olifwa Skaparens dcrwid !af-
da afsigt, likmäliga?

Grunden dertil, at luckliaa K-fterluälmäga traffas, ar at Barncn blifwa »val
upfostrade, och det först och ftainst uti de-
ras Christcndom, ocb sedän »iti Hushällan,
det. Hurn mänga Barn aro icke, som ge<
nom en försummelig och eläk uvfostrai' war->
da förstjamde? Hnrn mänga lungftner
finnas icke, som hwarken förstä Cmna eller
Mirka, Stärka eller Stryka, Twatta el-
ler Brygga, Sticka eller Knyppla? Hwadstal dä annat blifwa af dem, än onottiga
Makar? Huru stola de stjöta och förcM
et Hushald, dä de aldrig blifwit öfwads
dertil? Hwad stal Mannen hafwa förhjelp af en sadan Hustru? Hwad har hanwäl för nöije, dä alt stal stje utom Hus?Hwad kan wal dä annat blifwa, an dage-

V s
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ligit Helfwete dem emcllan? Ach,
drar! Hurll wardslöst umgäs I mcd Edra,
Barn, och hwad nöi/e hafwen I af deras
olycka? Mene» I det wara nog af, dä I
lären dem, huru de siola putza sig, huru
de siola grannas, huru de ffola nti Gclag
sittja främst; och huru de ffola agta sig
högre, än nägon annan as deras Gelikar?
Hwad ftugt menen I denna Lärdomen haft
wa? Jo.' den, at de bliftva Högmodiga,
Inbilssa och Högfärdiga. Et wackcrt be-
röm för Christna Föräldrar, hwilka mcd sä
förträsseliga kärdomar hos sinä Barn sa-
hana Mia Dygder ästadkomma! Skulle
icke det bora wara Eder längt angenämare,
at upfostra Edra Barn uti en rätt k/anne-
dom af deras Cbristendom, och hälla dem
til en sanffvUig Mldsftugtan, som är alla
goda Dynders urspnlng och börsan: Lära
dem, at ibland alla, hälla sig för den rim
gaste: la, ffatta den sämsta Bggjaren,
som är Dvgdig och Gudftlichtig, för lwgre
än sig sielfwa: wäl wetandes, at GUD,
som har ffapat alla Männiffjor, har näs
got anseende til Rikedom eller Person; utan
at en Gudftugtig Tiggjare är honom myc-
ket behageliqare, än en Ogudagtig Komnig.
Pä detta sättct fflillen I lära dem, at for-
«gta sig sielsiva, och tit wäga bringa dem
«n sann Odmjukhet. lämte deras Christen-
dlzms-Ofningar ej förgjäta, at gjöra dem

t»l



tit nyttiga Lrmmar uti et Samhälle; Läm
d<m Hlwhalds-Dygder och Borgerliga Se-
der. Hwad, stulle ,'cke detta förorsaka hos
Eder et innerligit nöise, och borde icke ftugs
te» af en rätt Parna-upfostran upmuntra
Eder, at uusiva de Pligter, som GUD af
alla Rättffaffens Föräldrar äffar, och Ifämwäl, strmedelst den Naturliga
«Km styldige at efterkomma? T>>, aldrig
h«G?cr ännu nägon hatat sitt egit Kiött,
utan häldre födt och fordradt det; Och sä
wida I ären männa om Edra Barns wäl-
gäng, sä klinnen I aldrig neka dem en up-
fostran, som endajt befordrar deras sanna
wälfärd. Och detta är det hlifwudsakeliga-
ste, som ästadkommer förnögda Giftermäl,

När nu Barnen äro komna til den äl<
dren, at de kunna träda uti
ar nödiat, at Foraldrarna falla hjerteliga
Böner str dem hos GUD, pä det deras
Barn mäga siledes bljfwa försedde, at det
befordrar Skaparcns Ahm och deras wcll.
Barnen jämwäl ä sin sida, öro forbund-ne, at smeligen bedja Den Högsta dcrom;
ffjer det, sä kunna de wara försäkrade, at
0e aldrig stola klaga öfwer et. olyckcligit
Gifte.

Dö «n Unger-Swän, tanker Fri/a, säffal Hans Ogna,märke wara, at lcta efter
en



en Dygdig, Gudftngtig och Husaktig Fa-ste-Mö, och ej ka»w sinä Ogon pä Nikedo-
mar och Peniungar, i synnerhct, dä han
sinncr siq afden formögenhet, at gjöra en
Fattig, dock Bcsijedelig och Dygdig FlickaSlycka; Dctta hafwer jämwäl
Högitas afsigt, nämligen! At genom Agten-
stapet upbjelpa en Dygdig Fattig, förme-»
delst en Nik.

Dock, sedän fäst sinä tankar
henne, stal han sömo sitt Wärfhos GUD,
ltti Bollen; bedjandes, at Han Wille bcsijä-
ra honotn en sadan Maka, mcd hwilkcn han
kunde forhärliga Sraparen och upbyggja sig
sjelf: sedän anNlla on, sinä Föräldrars sam<
tycke, och sci Frija fort uti GUDs Nanm!

En Inngftn bör äter, dä henne tilbju-
des en Fast-Man, bcdia GUD, at Han
täktcs utwälja och besijära henne en sadan
Maka, som wore efter Hans sinne, och län,
de henne M nytta: Se uvpä Hans Förständ,
Dyqd och Skickelighet: och ej om han wo-
re Nik, och hade Penningar; Ty detta af-
seendet är, som störter mangoin nti olycka.
Sedän rädfräga sinä kjära Föraldrar, om
deras bifall: Och härwid äro Föraldrarna
forbllndna, at e/, förr än efter et noga ran-
sakande och grundeliga Ml, gifwa Frijaren
vch Hennes samtycke Mas; Tp stjer et

swnt
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stdant Nej for tidiat, ocl) af en salss amnd,
sä kan det mcd tiden haswa elacka fulgder:
hwaruppä Lxempel gifwas til öfwerflöd.
I si)nnerhet mäga de aldriq afsiä en Fri/a-
--re, hwars är lika god med de-
ras, för den orsaken, at han ar Fattiq;
T», hafwer han Welt, Förständ och Stic-
kelighet> sä böra de weta, at det sä är
Den Högstas wilja, at den ena Männistjan
stM llphjelpa den.andm: Och st/edde icke
det, sä stnlle mastadelen pläaas afFattigdo-
niens förtryck. Nikcdom ar en sadan göf-
wa, hwari.qenom Skaparen aldrabäst pröf-
war Mannistjoma, hnru benägna de aro
emot sinä sattua Mcdbwder, och huru wil-
ligt de bryta ät den nödtorftiqa sitt Bröd.
De böra jamwäl lomma at för Den
NsmagtiM ar det äfwen sä latt, at förne-
dra som uphöija, och uphöija som förnedra. '

Se! detta är en kort afstildrino, at
kunna tmffa lyckeliga och fömögda Giften;
I agt tagcs de steg, som dcrwid,fordms,
sä kan AM-Ständtt Heta et lordistt Pa-
radis: och det största nöijet som Mminiff/oma
kunna hafwa pä lordcn. Hwad? Skul-
le wal dä höras Mun-kiäbbcl? Skulle dä
wara Ocnighet? Ellcr, stnlle wäl dä
beklagcligit, fije Slagsmäl emellan Ugta
Folk? Ach Nej! Sädana tidender woro
dä förbannade umr Landet. Men, at det-

la
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W nöiiet ffal blifwa allmänt> sii upfostren>
iyomldrar, Edm Varn sälUnda> at de,
kuuna blifwa stickelige Warktyg dertil. Ty
häri laqges grunden, til deras wed tideN
fiytande lycka eller olycka; O6) eniedcm de-
ras lycka ofelbarliqen ar Eder här, sä le-
den dem uppä Dogdenes Wäg> ochförmedelst et wakande
ga öfwer dem, uti Landsflygtightt, dä sto-len I Med tiden njlita frugteN deraf, Med
en innerlig hugnad' dä stal jämwal »ag,
hjertelig glad deröfwer instämma uti föl-
jande Ton:

Se nu> hwad nöi/e bor, hwad hugnad hosch gjästar:
Nar Dygd i spadas Not uti Hjer-

tae fastar;
Föraldrar I, som det til wci-

ga bringen,
O6) med GudsfrugM rett för Dygd För-

lofnings?NinZen.
V) der»Gudsfrugtan ar, der tager DyZ-

den Näste,
Början dcrtil, en Zod upfostran ar den

bäste:Nch! Fömldrar t»ck'liga, som denna Pligt
fullborden!Fvtträff'ligt är Ehrt Ständ> 06) nöije här

pä lorden.
Isen
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K sen dä Edra Barn i Sällhets-Mägor
segla:

Och i fötnöijlighet sitt Ma tilständ
speM,

Fornögde »iti MID, 06) nied ,in Nasta
samjad;

Sh,) Lasters snöda och Dygde-
wagen främjad.

Frugten af mödan Ehr, pä deras wal I
'» Mden,
Ocl) den upftstran tatt, I gifwit dem,

Ehr bäden:
At lyfta Hufwud't up och se til Himmlen

klarad,
Och tänkja pä den frögd Ehr derför'

det ar sparad.
Ty warer fiitiga, försummer ej at gifwa

Eht Barn upftstran god; sä stal Ehr
GraftSkrift blifwa:

S>! denne Fahr och Mohr, har sinä Barn
haft kjära;

Och dem befordtadt bäd' til Timlig ochEwig Ahra.
Oi, detta Min Herre! ar Innhället af

den mig ffjänkta 'lsllÄzten. Icke lange
härester sillknade min Moder: och dä S/uk-
domen tug öfwerhand, märkte hon wal, at
tiden för hemie war kommen, at wandra til
Ewigheten. Hon lät alt derföre kalla mig
til sig, och gjorde an ptterligme förmaning,

uppä
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upoä följande sätt: «riorinn,: sade yon)
"Alt ifrän din uprinnelse hafwer jag lätit
"det wara min största sorg, at gifwa dig
"en ratt npfostran' min möda hafwer ej
" Heller warit pä dig förgafwes anwänd: jag
«hafwer ftmnit dig wara wal artad och til-
"qifwen, at läta föra dig pä Dygdenes
" >Yag, hirars ursprnng är en mtt GUDs

och en sann Gndsfrugtan; Du
"hafwer ock deraf wist Prof nti ditt Lef-
"wcrne. Alt detta har ej annat kunnat,
"mi npwäckja hos mig en innerlig glädje.
"Men, ftm et vsedigt upförande, et ogud-
"aatigt lefwerne, lafters pästrnkna fargor,
"och Werldencs läckande wällust, kunna
«esomoftast förföra sjelfwa Dygden: sa lät,
«O din Dödsscingcn liggan-
"de sidsta förmaning, städse ligga
"d:g nti p.l dcc du, ftrmcdelst detz
"Iboqkommaude, tan wakta dig för alla re-
"trise- och förförelser."

"ssörgiät icke Din GUD: och förglöm
"aldrig at fmgta Honom! Och lät Hans
"Milja och Befallningar tjcna dig Ar et
"Rätte>snöre nti ditt lefwerne. I folje af
«kjärlck til Din GUD, sä wagta dig för
"alla simdcr och lasier; och bewara dig wal
«för Werldenes Locke-Foglar. Förlro dig
«aldrig Männiffja, förrn du lardt
"rjänna deji sinnelag, och huru ömsint den
«ar om Dygden: hwad frugt del) lefwer-ne
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ne utwisar; 06), om desi Gjarningar stam-"
ma öfwercns mcd desi Ord. I synncrhet,"
tag dig i agt för stjenhelighet och desi be?"
sitljaro', säsom dcn mäst bedragcmde lasten,"
hwarigenom de siasta warda bedragne. I "

anseende til Giftermäl, sa kom ihog min"
förra til dig gjorda förmanig; Men för-"glöm e> Heller dctta: Häll aldrig owäsende"
mi ditt Hus: bannas 06) trät icke stan-"
digt med ditt Folk; ty sagtmodighet utrat-"
tar mer, an en förmäten Mlthct. Nti alt"
ditt ägcmde walde öfwer dina Tjenstehjon"
sä kom ihog: At de aro af samma Mull,"
och af wmma GllD siapade, som du/'
Och märk, at ingen större ätstildnad ar"
emcllan dcm och dig, än et blott
anseende; Bewi'a diq emot dem säsom en"
Mor, och forlM dig sä emot dem, at de"
fä en barnstig kiarlek til dig; och förgiat"
icke, at tMa dem til Cbristendomen och"
Bönen. Förse de sig, sä förestall den, med "

mildhet deras brott; och warna dem med"
godo, at e, begä sadant härnäsi. Ty wre-"
de och grymhet siassa hos dem ej annat,"

'

an en trälagtig frugtan och mindre
om dina befallningars stickeliga uträttande;"
ty de förwänta sig likwal ej annat utaf"
dig, an arghet och wrede; ock dä är du"
sielf orsaken til elakt Tiensiefolk. Forbry-«
ta de sig widare emot dig, sä strassa dcm"
med Orden, och wisa dem hwad straff de"
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"fortient; Dock mä du taga i agt, at här
"talas.allena om förbrytelser, som äw af«warde; men ej nägra hwar-
«öfwer de mästa straxt halla owasciwe."Förbryta de sig an yttcrligare, och ej >ve-
"la agta dina förmaningar, sa gjör dcm
"derasTjenstförlustig, och förbjud dem ditt
"Hus; Si! sälunda kan du altid hafwa
"godt Tjenstefolk, utan trätor, bannor, o-
"wasende och harm. Emot din Man np-
«för dig altid säsom Hans Underdäne, fast
"du wid Giftet med honom ej fatt nä-
«gra Medel: ty du stal weta, at han af
«GUD ar satt til ditt Huswud och For-sman, och at du med din Nikedom sir Hans«Fattigdom stull ej kan uphafwa den mtt
«och det wälde han öfwer dig äqer. Anse
«alla Mannissjor for din Nasta hwilkct de
«ock warkeligen aro, ware sig Turkar eller
«Hednmgar, Fattiga eller Nika, Höga eller
«Läga; Forgjnt icke, at bewisa dem godt,
«och at ulssa dem. säsom diq sself: i syn-
«nerhet de, som aro dina Broder i trone.
«Bumm?,: Upför och förfM dig uti alt, sä,
«som GUDs Vud och Bcfallningar dig fö-
«ressrifwa; och wandra stadse uppä Dyg-
«dcncs Wag. lag dör förnvgd, dK mg
«finner dig wara redebogen, at efterfölja
«denna min trogna formaning."

Sötaste swarade jag: Alla de
nytti,
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nyttiga Lardomar Min mig gifwit,
siula aldrig sattas utur min hog;-och jag
sial med GUDs biständ dem uti alt mitt
förehaswande i agt taga och utöfwa.

"lag ar, min riorinn»! sade hon här--"
lippa, dä glad, och dör förnögd öfwer min "

uti din upfostran anwanda nwda; Farwal!"
Lef wal, och förglöm mig aldrig!"

Kort häruppH afsomnade hon. De t-
rar och de suckar jag fäldte öfwer henncs
Död, stä lättare at tänkjas an beffrifwas,som saknade en sä Huld Moder. Sjelf min
Fader, som lik>väl war af et annat sinne-
laa, kunde e» halla sig ifrän tärar; Dock,
Försynen hade sä besiutit, och jag mätte gift
wa mig til freds.

Nu war jag redan kommen til Ähren
och blefwen Man-wuxen; derföre infant sig
sirax, efter förbigängitSorga-nchr, hos mig
Frijare: och denne war Min Alstade
«ioff. Han^anhöldt, och jag samtyckte: Ty
ehnruwal han war Fattig, sä besatt han lik-
wäl alla de Dygder oÄ)Egenffaper, som ratt
pryda en Ungkarl; men min Fader, min
giriga Fadcr gaf ej sitt bifall dertil, endast
derföre at han war Fattig, och Medes ej
af anseende för Werlden. Ach Girighet!
Ach Egennytta! Huru ast icke du fahrlig?
Uamcloss fick afstag, men jag behvlt honom

C 2 icke
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icke desto mmdre uti niitt Hierta. Icke län-
gc härefter mfant sig äter en Frifare, liivi?-
ken wal war gauffa Nik, mm derbos af
sadana egenffaper, soin gäfwo tilkjaima en
Girig, Förtretelig och Miftantsam Man.
der biföll och niig uppä-twmga wille: och,
at han desto battre kunde fä mig hättil, la-
gade han sä, at kyn, at resa utur
Landet; Nu tankte han at beqwama mig,
til at gifwa l.umf la-Ord; men delta för-
farande war, som gjorde mig annu mera
härdnackad harcmot: och besiöt fag, at hal-
pre dö an lätä forena mig mcd dcn, emot
hwilkcn Hiertat uti hogsta war kalit.
När nu hwarken lockelser cllcr hotclser wille
hselpa min Fader til Hans ändamähl, beflöt
han at emot min »vilja, läta mig
med I.ums. Men Forsimen, som aidrig har
behag til grufsamhet och oratträdigliet/ ffic-
fade det sä, at fag fick tilMe at fi» iftän
en grym Faders Bonmg. lag styndade
mig, och räkade uti den Odemarkcn, hwar-
äst fag hade den förmohn, at träffa Eder
Min Herre."

Middagen war i Hander, dä ?!olmna
logtade Berättelsen um sinä Handelser; Wi
begäfwo osi derföre uti wärt Qwarter, och
hwar uti sin Kammare.

Litet efter det jag war inkomwen uti min
Kam-



.^ammare, sä trädde en wal wuxen och mild,
dock af en sorgsen alfwarsamhet intagen Per-son, igenom Dören. Han hälsade höfligen,
och tiltalte mig uppä detta satt: "Min"
Herre! Den orsak som driftvit mig hit til"
Edcr, är det kjärastes efterletande, som jag"
nänsin kan hafwa i Werlden: Jag hafwer"
hördt har wara et Fruentimmer, hwars"
Lcdsagare I MinHerre ffolen wara: det-"
ta Fruentimret stal kalla sig rlonnn,."
Ach aifwe G! ID! At det wore den sam-"
ma riolinn, M söker: Ach! huru stulle"
icke niin sorg förbytas i glädje, at har"
träffa det endaste, som uppehäller min dö-«
delighet har liti uselhetcn. Weten I,«
MinHerre! detta ssrnentimrets omstandig-"
hetcr, sä saqer mig, om det ar den 5lo>«
l'mn2 jag söker?" "Sä framt I, Min «

Hcrre, swarade jag honom, aren 1.2m60K'.«
sä kan jag försäkra, at denna är"
den famma, efter hwilken I trängten." Jag
förtäidte honom hämypä, alt det rlorinn»
hade berattadt. " Hon är den samma jag"

söker, ropade han; Hon ar den endaste/ som"
uppehäller mitt Lif; Hwar ar hon. Min"
Hcrre? Lat otz gä til henne: Kom Min"
Herre, kom och lät mig se det kjäraste Mi"
Werlden! Kom, sä ffal jag förtalja Eder"
angenämare tidningar." Jag ffyndade mig
med honom til r!alinn2s och
llolmna ärnade beswinmia af sä oför-

C 3 modad
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modad händelse, at trässa sin Kiaraste

Efter tusende Kiarlets-betyg ä ymse
sidor med Hand och Mun, begynte
clots at tala pä följande satt, sedän wi alla
Tre nedsatt ost uppä Stohlar:

"Min Kjäraste riormnl,.' började han:«?ildrig ar det sä fatt, at icke Sol-sijen
" följcr uppä Moln. De förföl/elser wi up-
"pä ymse sidor utstädt, hafwa t»ent, at be-
"reda den glädjen, som nn wantar uppä osi.
"Weten, nt Eder Fader har blifwit för-"ändrad: Han har blifwit en hel annan
" Man, an han warit tilförcne; Med et Ord:
"Han är helt och hallen omwander. M
" denna luckeliga förändringen hafwer Eder
" lilla Bok af Eder Moder ej litct bidragit.
"HKclelcZr wardt sitt ftl warse: lag blef"efter min Hemkomst kallad til honom;
"Han bekjände den oförrätt han gjordt Eder.
"Och, at forssylla delta, bejlöt han utssicka
"mig at upsöka Eder, och försakrä, det in-
"tet twängsmäl uti Giftermäl stulle mer stje
"Eder af honom; utan Edart fria Wahl
"deri lemnas. Han bad Den Högste och
"Allrädande GUDen hjerteligen om förlä-
"telse för sitt begängna ftl, och försakrade,
"at efter Edart igenfinnande, bidraga det
"möijeligaste til Edar Förening med mig;
"Mig, I, Min Wärdasta rlnlin»
«n,i i afseende pä Dygden, haf-

wen
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wen waldt Eder. Och, GUD ware lof!"
at jag Eder Alin Kjärasta äterfunnit."

rlalmn» rörd af denna sä angenama
tidningen, uphof sm rost och talade säledes:«HENre! Dn Zlllwise Reaerare; Dig«
ware ewigt Lof, Tack och Pris för den"
Faderliga barmhertighct Du bewisadt mig,"
i det Du omwändt igenom Dina Näd,"
en Fader förblindcid af Mammon och be-"
dragcn af en blänkjande Mull. Dn store"GUD! Förbarma Dig jamwäl öfwer an-"
dra sädane afGirigheten besnarde Sjalar:"
och gifdem Näd, at inse sitt olyckeliga til-"
ständ. Nn, Mm Wärde nu"sen I, hwad för Lön Dygden l)aswer at"
förwanta: blir den en tid fo«folgd, sä sial"den- likwal en gäng ätcr framlysa med he-"der' och det fä wi nn röna: Kom, lat o§"
dä stynda och ikläda oi) dch igenom förföl-"
jelscr genomluttmde glcmtz."

"

lag underlät hnruppH ei, at (3s2tules,
Concralienlesno til dcnna Deras sä hollstefterlängmde nnra F^cning; hwaruppä De
mig pä det höfligaste mckade. Härnppä
begäfwo wi otz til Mältids: Och straxt efterden samma, gsordes anstallt til l-amclutis
och llolmnZz asresa.

Sedän alt war färdigt, som. "til hör-de, anhöllo De hus mig at resa medlDem,
och
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«ch blifwa deltagate afDeras Glädfe' Mm
emcdan jag ej hade nägon lust at resa län,
gre, sedän säg stutet pä I?!o!-mn28 we,
derwardigheter, sä togo De dä Assicd utaf
mig uppH det höfligaste: I synnerhet r>o>
rmng, hwilken aldrig lofwade förgiata den
7je»lst jag henne bewiladt, ulan hafwa mig
wi stadigt mime; kumiandes ej afhälla sig
iftän tärar. Andteligm siilgdes wi at, och
strax der efter förlorade wi hwarandra ut-
ur ögonen. Härllppä begaf jag mig Hem,
hwart jag kom lyckeligen; och tog dä for
lnatthet hwila 06) ro.

G! Föräldrar, M Khr detta tjena
För Minnes, Regla städs och j<lmt«

Dl GiftermM Ghr Barn de wäna
i3j twingen: ty här <lr ej sr>imt;
B.ät dem d<i folja egen hog,

lTlär som de t'a, hwad tycke
wäljer,

l3j den sitt Gull och Mammön swäljer:
Da handien I med rätt och foZ!






