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m sinne ar bestört, Det M ej redigt tanka;
Min tunga bunden är, och Mlfwand' är min

hand.
Hwi sai Zy jag ej ser en öufflig stjerna blanka,

,

Hon ned om bergcn gär wid tidens aftonraNd.
Jag menar: dödens hand har lagt swarta bären
En Man, som blifwit och tamllg matt af sren.

Hans kraft aftynad ar utaf en tralsam möda;
Nti sin Herres tjenst han tardes som et ljus.

Som trogen Herde han med Ordet wiste föda
Sin Ofwerherdas far, och föra dem i hus.

Zast Han af Ulswars fiock med spott war nog bemöttet/
Blef Han wid warden dock ej ledsen eller trötter.

PH Hilulens betesang han wistig lardt at pläcka
De blomstsr, som til spis ät fären dugde bast.

Med Honungsrika blad han artigt kunde läcka
Smä Lamb tii Frälsiiren och Salems högsm Präst.

Han gaf dem ungom mjölk, dem äldrom smdtgt foder;
Han stäkte deras törst med Zions halsofloder.



Om et i ofwerdZd ftan hjorden wille springa,
In pH den breda wag, so;n ned til, afgrund bar,

Straxt hörde man Hans röst i odeinarken klinga.
- Han ropte: Vättra dig, O SM, hög tid det ar.

Skal du dm Brudgums näd och blod sH platt söraktai
s)ch för en ringa lust med döden dig förpakta^

Med stikä Herda-rop han mängen Själ upwakte,
So;n sof pH lättjans badd i wstans lena famn.

SH lHng, som dagen war, sin armar Han utratte,
' Och böd dem bättra sig i HERrans lEsu Namn.

Mm werldens stelnma barn GUDs kraft ej wilja röna.
De Mga Gudligt nit med wränga domar löna.

Dock war Hans goda hopp, at lEsus, som ar riker,
PH trogna tjenare med milda blickar ser:

At Han den tjenaren, som ej sin HERra siviker, '

En harlig Nadelön j ewlgheten ger.
Han hoppades, at GUD, som Honom welat stadja,
Skutt ock Hans ande snart i Himla salen gladja.

Tn war Hans önffan ock, at jnart förlosiad blifwa.
Mm GUD! (sH war Hans bön) nar kommer dock

den tid,
PH den Du wil mitt hopp Ditt löftes fyllnad gifwai

Nar fHr Din Tjenare dock fara hän
Hans suckan ar nu hörd. Nu ar Hans salle Ande
I GUDs fördolda Hand, i lissens ljusa Lande.



Pä Christnom höfwifft sätt »vi ned i grafwen g'>lnme
Hans andelösa kropp, som fwag och kmftlös war;

Mm om Hans mogna wett och Mgd en annor dömzne:
lag wil ej saga mer: Han war mig som en Far.

Hwad under om Hans död sä djupt i hjertat fräter,
At ögats salta dagg den wäta ulullen wäteri

Han bar sin Herde-staf med ssiljr-fäng och heder;
M agget löpa kring och srata sig med knorr.

Fastan war kar laggs död i gmswen neder,
Och stafwen, som war brackt, förwisinat och ar torr,Hr.dock Hans adla dygd i digra Manners minne;

Hans Namn ock til min död, stär ssrifwit i mitt sinne.

I sorgen sänkte Flock! Du tärefulla Enkä,
Med Dma trenne barn, som saknen Man och Far!

Lat tareströmmar Er ej helt och Hällit dranka,
Om menniffjor dö bort, ar GUD dock altid qwar.

Hans dyra Ord til tröst Er allom foreffrifwer:
At en Mttfardigs sad ej öfwergiswen bliftver.
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