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Benägne Läsare.
Hstt jag utgifwer denna Tanke > Almanach,
" ffer, emedan jag gärna wtll wända dtna
syndiga tankar iftän det jordlffa tlll Gud och
det htmmelsta. Ty wt mmuUffor snnda alt
för mycket med wära tankar, och läta dem
ganffa sällan gä tlll Gud. Men det <ir icke
sä swärt, som mängen lnbillar fig, utan en
lätt ttng, att, wld alla ttllfällen, rätta fi,
ne sinne» tlll det himmeistä, när man alle»
nast förft el» ssäng gör begynnelse derttll. Och
pädetdlg sil litet pä en salig begynnelse/ som
pH en anledntng hartlll ej matte sattas; sH
haswer jag dig allenast desse närwarande
Tankar welat öfwerantwarda. Jag ftög.
dar mig t minom Gudi, om jag derlgenom
upwäcker dln andakt. ssörundra dig icke,
att jaa kallar denna andeliga striften en Al>
manach. Du weft/ att man fiitigt läser i
Almanackan, tlll att weta huru man lefwer
t tlden. Jag önffar hjerttllqen, att du as.
wen ss sittigt ll,ä se t dtsse fä blad, de dig
bana wagen till «nänga tusende andra Heli-
ga tankar, som i Almanackan. Mln lesus
uppfvlle denna önffan, och läte min walmen-
M Mgt, att tillföra Honom siälar, lända
till Hans heliga NamnS ära! Amen!
Norrköping, den 17. Feb.

H. I» Giwers.



Herren är mitt Ljus och
min Häisa.

du om morgsnsn upNk utur din sa'ng
IW sä tröstss diss af lesu Christi upftändelse;

sch at du en gsnq Ea.t uM mur din graf«
2, När du sssadftl: folen: ss tänk pä lesum,

RättfsrdiZhetenes Sol: och pä dm Skapare/som hafwer gjordt folen ss ston
3. När du arbetar: sa betrokm med mycken an»

dakt, at du gjon din lelu mycket arbete
med dina sondee; och at osn Helige Ands
dageligen arbewr pä din Ui.

4« Nör detregnar; sä tänk: at.Gud So,
dom och Gomorrha lätt regna eld ock) swafwelifrsn himmelen; och wakta djg för synder.

5- Nckr det snögar: sä tank pä lesu förtjenst, der,
iZenom dina blodröda synder warda lnöhroita.6. När det dundrar: sä tsnk pä den ytterste
daqens dunder.basnn.

7. Nckr det ljungar: sä tcknk pZ den sidste da»
gen, den oförmodeligen ffal komma, Mm
en lMgeld.
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3, Mr du ser e!d: sä bed Gud, at Hail wil

bewara dig för l)elwetes eld; och upwckrma
dig Siti kärleks eld.

y. När dn ser en knif: sä tank pä din tungas
tämjande, pa det hon icke mä wara en ssaroknif, til at afffära din näftas ärliga namn.

l». När du ingsr igenom en dörr: sä bed Gud
om en rätt tro och en helig wandel, ps det
ingZngen igenom himmelens dörr icke mä ne»
kas dig.

»l. Ntlr du ser pH jorden, sä tcknk: at männi,
stan sr stoft, muu och asta; ochbemöda dig
at wara ödmjuk.

za. Mr du ser trsd: sZ förglöm icke korsens
träd, derpä din lesus, för dina synder stull,
är worden fastnaglad.

»Z. Ser du stenar: sä tänk pa lesum, som,
för din stull, är worden ludomen och Hed,
«ingomen en stötelse<sten och förargelse klippa;
men ock din salighets kosteliga Hörnesten.

24. När du ser watten: ss tänk pa det watt,
net, som fiöt utur lesu sida; och önska at
dine ögon mäge wara tare<källor, til at be«
grata dina synder.

zy. När du utgZr: sä bed Gud, at Han wil
bewara dig för ffrymteri, pa det du icke mä
warda utspydd utur Hans mun.

«5. När du kläder pa dig: sä tänk pä rättfär.
dighetenes kiortel och salighetenes kläder, der-
med din lesu dig beklädt hafwer.

,7. När du äter: sä tänk pä Abrahams, Isaacs
Och Jacobs bord i himmelriket, derwib du.

en
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en yZng ssal sstta med din lesu.
iB. N<ir du dricker: sä tänk pa lesu Blod^

dm bästa wederqweckelse drycken för botfar«
dige snndare, samt för din fattiga W- och
trössa diq af den samma.

19. Na'r klockan sisr, sä fucka: Heree lesu,
förläna miq en salig döds»stund, för Dine
blodige Sär ssull!

«°. När du ser et glas'. sa tänk att din hälsa
och ditt lif sr bräckligare, sn et Zlas-

»l. Wid brödet: tänk vä lesum' Han sr Lif<sens Bröd; och Hans Lekamen undfär du,sasom en själa spis uti, med och under brö<
det. i den Heliga Nattwarden.

22. När du twsr diq, sä betänk: at du, igenom
lesu Blod, <ir aftwagen ifran alla synder;
och wakta dig, at du icke äter besslar dig.

23. N6r du ser i en spegel; sa tänk vä Lagfens
speqfl; och förgat icke, att deruti betrackta
dine fyndige werk/ och att bättra dem.

24. Sec du et lius p 5 en liusastaka; sä tacka
Gud, at Han lätit Cwangelii kzus upgä fZr
din fattiga själ; och bed Honom, at Han
icke Zter wtl siöta det af ssn ljusasiaka.

25. Nsr du ser nöZon spinna, eller sjelf. soins
ner: sä tänk pa ditt ljfs klena träd, den Gud
til äfwentms, i dsnna dag fan afsiita.

26. Hörer du at nögon dödt, sa tsnk: I dag
dig. och i morgon mig.

27. GZr du i en trägärd; sa tänk: med bedrsf.
welse, pä de förste föröldrarnes syndafall s
trägarden Eden; men/ med gladje, pä Is-

sum«
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fum, som i Hrtagarden, til at betala för
dma sondsr, swttwdes blod, och jckmwck i

beyrafwen wardt, der dina syn»
der tilMa med liZga begrafna

ZF. Mr du ser en dufwa: sä tänk pä den He«
li««e Ande, som, i dufwo liknelse, nedersor
öfwer lisum; och bed Honom, at Han oc?
Utbreder Sinä nsdes wingar öfwer dig.

25. När du reser öfwer en backe: sH tänk pH
Golqacha. l)warpä din lesus sr korsM;
och »ä Tbabors berg, hwarpä Hans Fader
Holiom ftsklarade.

Zo. När du stalt bsm nZgol: s 5 tsn? ps kor<
sets tunya börda, som din lesus Sjelf mäst
hiira til Din död

Z,. Nsr du reser: lä tänk pä cn Christens re<sa och wandriny tM ftimmelen.
32. Ser du waqn och lMar: sä tänk pZ de

brinmmde hlstar och den wagnen, hwarVä
Elias höll fin himmelsfärd

33. Ser du en bok: sä tänk va Mens bok, der
nti ditt namn med lem Blod star znssrifwit.

§4. Ger du lamb eUer fär: sä tänk pö Guds
Ll"nb, som borttager werlbenes synd: och
wwllqH diy, at blano faren, stcillas ps Ie»su nsgsa sida.

;;. Ser du orar, kor, kalfwar, Kundar, kattor
061 andra oförnuftiga djur; sa tsnk pa Guds
dora wcilgernina < att Han icke ssapat dia tii et
oföniuMqt t<l; utan gifwit dig en förnuftia sjckl.

ZH. Nar du kommer i.Vyrkan, ss tcknk: Detta
rummtt sr heligt: och lemna alla werdsnga

tan»
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tankar och lordissa systor tilbaka, och tienä btn
Gud uvrtttigt i det hu!et, der Hans <lra bor.

37. Gär du i Kvrtan: sä tänk efter hwart och
et ord, som du hört af Predikanten; och be»
fiita dig at imätta din wanbel derefter.z 8 Hafwer du nägot godt at äta och dricka,
fs tänk pä dem, som sro kattige, sch meddela
dem nägot af ditt öfwerflöd.

39. Ser du en fattig männissä; sä tänk: Det
är mins lesu broder eller soster; ochgörhen-
ne godt efter förmsgcm. Eljest älstar du icke
din lesum.

40. Ser du et barna°dop: sa tänk PZ det dyw
fsrbund, som du i Doprt gjordt med lesu; och
pä den walgärning/ som sr dig der wederfaren.

41. Ser du gräs eller ssd stä pä marken: sä
tänk pa dig sjelf. I dag blomstras du,i
morgon warder du afhuggen och förtorkas.

42. Närsolengär neber, och natten kommer: sä
bed Gud, at det icke ms warda natt i din själ.

4j. Ser du stzernorna »5 himmelen sH tänk:
sä orskneliga 6ro Guds wälgärningar öfmer
mig, arma jordemalk.

44. Ber du sano liqqa pa jorden: sa tänkt
Om iag ock nade beaätt sä mänga
som sandkorn ligqa wid nafwet; sä kunna de
dock alla warda miq förlstna i Thristo lesu.

45. Ser du en werdllig männiffa le; sä tänk
i ditt hlerta: Du äst galen.

46. Ser du tararna rinna pä en bedröfwad
männissas kindben: sa tsnk pa lesu tärar
bfwer det obotfsrdiga Jerusalem.

)( 4 47< G^
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47. Ser dn M el; Präst begZr en swaOetssyno; s»1 t-nk: att PrMer äro ock arme syn,
dare, och sinä häfwor i ler>kar.

48. wrehe hos dig; sä tänk: att Guds
wrede den, som wredsam äc, pa halar»ne; och bed, i för wredsamt mbristan»
de. imdlktigt: Fader wär; :c.

49 Wid alla upstigande lustar och beqärelser:
stäildigi tankama din lesumföre, itörnekro»
nau, hudfl.inssd, besvottad. stagen och korsfa'»
stad: lustan til synden ssal da Watt förqä dig.

sv Ast du bemfwen pa girighet: sa tänk vä
förrckdaren ludas, som, för giriczhet ssu!!,
förlorat lif och lefwerne, Gud och Issum,
sja'l och sillighet.

sl. Ger du penninqar; sa tänk pZ Guds ord:
Hwad hjelver detmwniffona, om Kon fZrwckrf.
wade hela werlden, och tager doc? ssada til ssn stäl.

52. Wid vrMiga hus och byggninqars äffadcm»
de: tänk pa det pröktiga himmeistä Jerusalem,
dit du en gung med ajla troqna ffalt komma.

SZ. Ker du nagon förrätta rätt tungt arbete;
tä"k: at männiffan, för snnden ffull, mä'

ste ckta sit bröd i sm anletes swett: det a'r
Guds ordning

54 Ger du naqon grafwa: sa ta'nk pä graf,
w?n, och pa hwilan i grafwen.

55. Ser du et w,lxande träd; sä tänk dervä:
fturu du ma wara et trad, som biir botfär»
diqhelenes fruqt.'

s6. Hörer du wädret blasa: sä tänk pa den Helige
Ands/ som msZtigt wäders dsn, up»

fylde



9

fylde huset der Mjungarne sutto, at de wor<
do alle upfolde med den Helige Ande.

57. Ser du reo; sa tänk pät huru dm lesus.
fstr dm stulj, wardt bunden med rep; och
wakta dig, at satan icke med ondstones rep
draaer dig til helfwetet.

58. Ber du en stega: sä tänk pä Jacobs
mels>steW.

59. Ber du en ksspp; sä säg, med Dawid, til
G»d: Dm ka'pp och Kaf tröste mig.

60. Ost du pZ et brMop: sä tänk pä Lambets
Bröllop: och förhalt dig sa, at du icke war,
der owärdig til at wara der en gast med.

6i. Hörer du en mufik; sa tsnk pa de utwal»
das liustiga musik i Kimmelen.

62. Ser du et barna.förbsr, eller eljestetbarn
med en bok i handen; ss tänk: Ack! at detta
barnet ocksä en gsng, med palmer i handen/
ma framkomma Cbristi thron!

63. Hörer du en tc'stan och procest: sä tckNk pä
hnru du st.'dse maste kclmpa med diefwulen,
werlden och ditt egit kött och blod.

64. Ser du en snndare bunden til HZnder och
fötter, sa tänk: Ack! Kuru nfta binder satan
minä lemmar med ondstones kedior.

65. N-sr du Mer pa dig din natt eller mössa: fa
tank pä r<lttfclrdiqs)etenes krona, som din Her»
re lesus wil gifwa dig pa den ytterste dagen.

66. Ser du etorentswin; sa tcknk: Gud beware
mig, att jag icke alt för mycket sölar mig i ffam»
liqe lasters träck; eliest far satan, pa andeligt
wis, i mig, säsom han, pä lekamligl wis, for
i Gergezenernes swin. )( 5 s?. Ser
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67. Ser bu s<id uttröffas; fä betänkl at dll utan
bedröfwelses siag icke kan behaqa dinom Gudi.

6g< Ser du foglarna under himmelen; sa t>ink:
Alle desie sma kreatur försörjer Gud; stulle
Han ock icke försörla Mig?

69. Ser du blomssren med härliga färgor; sa
tänk: klckder Gud gräset pä markene, som
döck i daq stsr, och i morgon kastas i ugnen;
stulle Han icke mycket mer qöra det mig?

?o. Ser du en högflrdig männissä; <ä tänk:
Ack! hwad clr den för en styggelse i min Guds
ögon? ack! fiy för högfckd, ssson, fören orm.

71. När du ser r3- sa tänk pä ditt ljfs ftr-
gängeligket; ock pä bedröfwelsens rök, som
hMgt biter Guds barn uti ögonen.

72. Wid törnensastädande, tänk: att enCbri,
sten maste w«ra ibland kors/ sasom rosen
ibland törnen.

7;. Wid en smal Zsngstig: tsnk pä den smala
wäaen, som drager til Kimmelen.

74. Wid den breda landswckgen: pä den
breda wägen, som drager till fördsmelsen.

7f. N<ir du swettas: sa tank vii lesu harda
döds kamp och blodiqa Zngest.swett.

?K. När du kommer pä en gästgifware-gclrd;
sä ta'n k bar i werlden äro wi man«ilko? al»
lenast gaster; men der uppe sr wärt fäder<
nesland

77. bossap fordras: sä tänk ps Gud, som
qiiwer boffapen sitt foder.

När du ser hsns: ss kom ihsg oin lesum,som församlar männifforna under Gina nä-
he
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de-wingar, likasom en hsna förftmlar fina
kycklingar undsr sma wingar.

79. Ser du en matk; sä tsn? pH lesu ord i
Hans lidande: lag sr en matk och icke
männissä.

80. Ofmergifwa dia dine wänner; fä tänk/ til
din tröst. pa lesu ord, som Han, för dina
snnder ssull, maste rssa: Min Gud! Min
Gud! hwt bafwer du öfwerqifwit Miq?

81. Näe du fryser; sä tänk: Ack! at dock ka'r«
leken til Gud och min nZfta icke mZtte fsr«
kolna i mig!

82. Befinner du dig uti «n fofwe.kammar; fä
tsnk ps gcafwen: ty hon sr din döds kammar.

Bz. Wid en stols yäseende: tänk ps Nya Ts«
stamentets lelum.

84. Bö ofta du ser blöd: sZ tän? at du icke N
ZterMmd orablod ellerkalfwa-blod; utan
med Blod, Mm st offyldigt och obe«
smittat Lambs Blod.

Bs. Mr du ser yuld e'?er sillwer: fä tZnk: Min
aldrasstaste lesus 6r miq mycket kärars/ än
mana tusende stycke quw eller silfmer.

86. Uommer du vä et törg, och ser mncket
foZk; sä tänk: Ack! at dock atte desse mZge
warba saliqe; kom dock derwid ihäg mycken»
heten af mänga tusende Änglar.

87. Ter du et stepp eller en bät: sä tänk vZ
dsn Christeliga Kyrkans lilla ffepp; och bed
Gud, at det af bedröfwelsens wägor icke
warder upswulget.

88. Mr du hsrer, at en monnissa äk worden
fshh,
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född: sZ tänk pZ nya söbclsens bad, och dens
Helige Andas fsrnyelse; och befiita dig til
at lefwa, sasom en pa nytt född Christem

89. Nckr du börer et barn ikria och gräta: sH
tcknk ps det mannistltga lefwern«ts elände;
och säg: gräta hafwer ock warit min förfta
röst.

90. Nckr du M ssuk: sä Kält dig förnsmligaH
til din Als Akare, lesum, pH hwilken, för
din ssull, intet war belt ifran fotabiellet alt
up til b.essan; och Wk, iyenom Hany helige
Sar, «t warda helbregda til din själ.

51. N<sr du äter M worden helbregda, sä tänk
derpä: Kuru du ma behalla din Ul wid häl«sa och krafter. En bslbregd kropo och en
sjuk själ mistdagar Gud mycket mera, än en
sjuk kropp och en helbreqd sicll.

92. Om du af oförssqtiqhet stulle falla; ss tänk:
Ack! at dock, min Gud, min själ icke matte
falla utur Din nso!

93. Nckr en närä ssnid eller bekant dör ifran
sä Ack! at jag ock jemwäl wore

saliqm dcd, och hos min lesum!
94 I oftrssylt kors och bedröfwelfe, tänk: Iu

kurare barn,'m ffarpare ris; Gud agar mig
af klirlek til det bästa

95 N.ir du ser nZqon dricka watten, eller sjelf
dricker watten, sa tänk: Ack! Gud beware«nq. at jag icke dricker orättfardigheten i mig
salom watten!

96. Äst du fattig; sä tänk: gifwe Gud, at jag
mä wara nk til min fattiga sjal.

97. M
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9?. Äst du rik; sä tZnk: O.' huru swart är det
för den rika, at ingä i Guds rike! Tänk
widare: Dcrföre hafwerGud gifwit mig mer,
än jag betarfwar, at jag deraf meddela
androm naqot, och göra dem fattiqom godt.

98. Ser du nägon löpa; sä tänk: Ack! at jag
icke med werldene nm löpa i fyrsprang til
helfwetet.

99. Ser du en piffa, eiler spö; sä tänk: at din
lesus, dig til godo, ar worden siagen.

ivo. Hörer du en tupp gala; sä tänk: pa din bät,
tring; och grat öfwer dtna jynder bitterliga.

loi. Hörer du en hund Källa;,sa tänkl pä
ditt samwets/ och lät det en gang upwakna
och stslla.

loi. Ser du en bandhund: sä tänk pa din
lesum, som den gamle draken, satan, haf,
wer bunbit, at han intet widare kangä, <ln
Gud will.

»03. Ser du en krigsman: sä war betsnkt der«
pa, huru du mä wara en lesu stridsman.

ln4. När du kläder af dig; sä tänk, huru du
mä afklsda den gamla männiffan med sinä
onda lustar och begärelser.

i°s. När du lägger dig neder til at sofwa; sH
tänk derpä: at sömnen är dödens afbild.

106. När du upwaknar af en dröm; sä tänk:
Hela werlden ar en dröm, fafänglighet och
intet.

l°7. Ser du mjölk: sä tänk va Guds Ords
mjölk, och kom ihäg din Cateches.

loz. Ser du et belate; sä länk derpä: huru
du



du ms bHra lesu Veläte pZ din W.
«09. Ser du en yxa; sa ttN'?: Herre, lZtmig

annu blifwa delta aret! hugq mig icke sa
snort bort! jag torde eljest, säsom et tr<w,
warda kastad i helwetes <!d.

lia. När du str nägot, och west icke hwad du
stal tsnka ps: sa t«wk ps, huru du ms war»
da salig.

«il. Chwad du gör sZ tän? pä sndan.

Bön

14
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lWck! Herre, min Gud/ gif Mig
»M den Helige Ande/ at Han stad-se werkar goda tankar i mitt hjerta!
Ack! ty wärr! förarfsyndenstull, ut-
gä af mitt hjerta onda tankar. De
löpa i fäfanglightten hit och dit, sä<som en ostyrig hast. Men lagg Du
det och betsel pa dem, och drag dem
til Dig/ genom den Helige Andes
nädeckraft. Wilza fafänge tankar/ nar
jag wil tjena Dig, insmyga fig i mm
sjal; sälät mig, genom Dittbiständ,
fördrifwa dem, sasom Abraham bort«
stramde foglarna iftän offret. Sasom
jarnet kan warda förwandladt i kop-
par: sä förwandla du minä af natu-
ren onda tankar i goda. Suga bien
honung utur alla blommox; sä lat
mig wid alla tillfällm och handelser
ratta mma tankar til Dig, Helige

Gud,

15



Gud/ och Din Kara Son/ min Fral-sare, lesum Thristum. Hwad elden
gagnar i taket pa et hus/ det göra
onda tankar i min Dl: de föttara
det goda i henne. Ack! min Gud!
lät mig de onda tankars wilda eld
utstacka mcd Din Kara Sons Blod.
Lät mig de oordenteliga begarelserna
imin M/ sasom et draka-foster/sön-
derssä emot min Salighets Hörnesten
och Hälsos Klippa, lesum Lhristum!
Intryck Du de Guddomeliga sanmn-
gars bild i mitt hjerta, igenom heli-
ga tankar. Lät mig stadse tanka pä
mm sjals salighet/ sasom Du min
Gud, stadse tanker pa mig til det
basta. Amen!
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