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MlstlMdeliA GUD lat Nädems Sol uprinna:
At med desi ljus/ mä nöd forswuma,

uplys bäde själ och sinnett,
La" mig i dag Tm Heltga wänstap finm-

I Namn Faders, och Sons, och den Helige Audes. Amen.
rvar et barn af god arc och hade fart en SM: Men dck

" jag wäl upfoddes, wäxce jag til en obesmittad kropp. Sä talar
den/ som strifwit Wisheteneö Bok, uti den unga Kongliga Printsen

Salomons namn> om desi naturliga lynne och upfostran. Jag war ec barn
af god arc:c. Wishetenes Bok 8- Cap. 19, 22. Konung Salomo war
food af David, Konungen öf,ver Juva och Israel, och detz Moder hette
Batseba. Den unga Kongl. Printsen Salomo wardt af detz Fader Konung
David satter under Propheten Nathans halw, 2. Sam. 12: 25. hwiiken
säsom en Gudälstande HERrcms tjenare förde denna Kungliga Printsen til
en sann GUDs kannedom, och fruktan, och underwiste honom uti de weten-
staper, som en Kongl. Prints austod, och honom med tiden beprydde. Som
Prinsen af Naturen begäswad med en qwick stäl, agande et
genomdrifwande förstand och en god upsinningsgaswa, och dertil kom en god
upfostran, ftmt en rattstassens underwisning,.den Propheten Natan en nitist
Larare cj underlat at adagalägga sä lange den Konglige Prinsen war under
Hans hand, sä kunde Konung Salomo i sannmg säja om sin medfödda tankc-
gäswa, sin upfostran, och tilwaN ps kroppstns wagnar- laZ ivar er barn
af yod arr, och hade fadt en god M; men da jag n>s.l upföddcZ, waxce
iag ril en obesmittad kropp. Intet ar meningcn denna: Som stulle Ko-
nung Salomo warit född utan arflynd och den alla mennissor widlädande
synda-orenligheten, ach nej: Hans fader Konung David mäste ju om sf; de-
känna: Si jag är af syndelig säd född, och min modcr hafwer micz i svnd
aflat af Ps. 51. v. 7. och om alla nlennlsior i gnnsn star det i Skapeffe
Bokenes 8. Cap. v. 21. Mennistjoncs hjercas upsat är ondr alt iftan ung«
domen. Säledes war den unga Kongl-Printsen Salomo i anseende til detz
naturliga födelse soin andra barn ond, alt isrän nngdomcn: Men da til en
medfödd qwickhet en förnuftig upfostran, sörenat med en sorgfallig god un-
derwisning til den stora Gudens ratta kannedom och sanna fruklal, kom, he-
ter det om honom: da jag wäl upsöddeö, eftcr Grund-Teftcn: Men d<l jag
är bättre worden, wäxre jaz til en obefmirrad kropp. Den alsmägtige
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Guden waWnad? sä Propheten Natans nedlagde flit och aröete genom den
Kongl. Pcintscn Salomos «liderwisande, at icke allenast Printsens Själs för-wögcnheter l^podlades, til at lma, Henripä och fatta hwad honom gagne-
liqit war; lttcm P inlftn bkf ockfa handledder, at han i anseende tissin
krorr,-Mgaf sin Lkmnenril cc ossev, som äv lefroande, -Heligr och Gudi be-
h. g ligir,Vsin Miga Gudscjcnst Rom- 12:, 1, cch genom Guds Näd sä-le,,s fö.roarade sm kropp at cs af snndiga gännngar bliswa förderfwal, och
tog sic, til «vara, at synda pa sin egen kropp. . "or.H: 13.

är en förträjMg asmal'i pä en «M Ungdom, och som grun-
den läqges i Barnkc,mma>en til et barns dade timmeliga och ewiga walfard;sa förelyser den Kongl. P.inlsen Salomo med dch goda efterdöme alla barn,
at om de w,lja göra sig en sörhöppning om timmelig, andelig ocb emiä w-,-

Da sasom Konunq Salomo i sin barndom, icke alle'ast wc. sig
dcrom, at deras späda sörstaiid smälnngom nplyses, t, 'swan , es,
och wiljan förbaltras; ntan förwara sma kroppar, so>u Guds Tl-;v?l,som intet pa nagot ,'ätt förderfwas.

Uli närwarailde Dagscns Hcliga Evangelium, sörmales om war d
Fralsare, ar han i sin barndom wäxre up, sörstärkres i Andanom,
rcs mcd roisher, och Guds 57ad war öftoer -Honom, wi fä anledning der-as, at i dag tala om Barn af god Kr, och burn de föl"halla sig i sin
barndom: Mcn lät otz förut bönfalla den Nädcsnlla Guden iftan hwilken
asswishet och uplysning kommer, »ville walssgna
Namns Hra och war inbördes upbyggclsc, läsande af ttogit hjetta Fader u.

VO^VIiVI:
Min I<Lsu hör,
Uppa oin dsr,

Med bön jag ängsligr klappar
Hch IVu bild.
Lärr up i rid.

Förrän jaZ moder tappar,
Jag klappar slar,
Alc hwad jag rar,

Och tycks nu snarr bli rrchlter,
An bön msd mig
-Hau jag för dig

Ac dve för dina förrer. 2lmen.
Evangelium Luc. 2:33.

I at>ledning <a wal af som i förbettdelse sagt ar, som i sölje afuvläsia Heiiga Evangelium, ar jag sinnad genom min Guds Näd E"er
Gudellga andagt til belraglelse föreställa Barn



Barn af god Art
Som i.o Bittida lära rätt känna GUD och Honom frukta.
2:0 Blttida lära det som länder GUO.tll 2lhm, och dem

och Nastan ar gagneligt.
3:0 Som wisg lydng emot sma Foraldmr, och Mom demsora i den Skrift m?d Foraldrar ssrstas.Ulen du barnkam

Barnm itm famn och walsiZnade dem. Wälsigna
nu I.Esu lmn Fraija"e dettn mltt Ardne, iäM
tan- r i hjermt, satt orde.l i inin mun/ och gif med

ord din anda och kraft.
Ia dm sak är din o lEsu min N:o 229 7.

tt förcscitta anme cir, at nu i IE u lmmn Bttrakta, och Eder förestässa,
Barn af en god art, och dcrwid til'e 1:0 Humledes barn af god

arr bicrida lara «r ract kanna GUD och honom frnkra. Varnens hjerta
ar som st mjukt wax, hwamn man kan trycka hwad bild mm, wil- Mail
plägar säja: et godr barn arrar sig sjelf. Den som nagon tid owgätS med
Barnaunverwismngen, larer sinna, at en del barn aro mera böielige an an-
dra, fatta snart, lära med lnst cch nöji', andra del emot ha iwacare at be-
gripa, aro tröga, och med olust lära. Birnen apa eftcr hwad de se andra
göra: ty ra det sättct stola de lära, at ga, tola och stUla sig som förnuf-tige menniffot- Hunl nu barnens fä-mögeichster st)la tidigt blifwa
upodlade, derpä ligger stor magt. Ware sinnen aro Sjalencs fön-sier. Hwad barn n se, hwad de höra, det gora de efter. Hlzru nödigt är,
at sörckdrarn? sjelfwa aro Gwfruktige, icke all nast för d?ras egen timmeli-
ga, och ewiga lyckflighet; ntan för de späda plano:ne, j.ig menar dcras K.
Barnr-, hDilka nu stola ga in i en förmgelia we ld; men föiäldrarne bora
täncka, ja wara qlana, at snart fa, gifwe GUDI r en 'alig stund oä umr
demie Ha de > u lämnat efttr sig
Gndssrnktans larande, de alt gjort sit til. O! huru g!ado f!>nna icke sädans
sSrälvrar 00, da deras dygdiga K. Pla>'or siä ,!'is dcras fäliga?-, och ,ue«)
sinä ätbörder tiltala sinä f räldrai-, ja nosta dem ofta pa deras sot-säng.ir g,)dt de kumia, dcc blifwer dä för och jör alla demsom äw aich faltc at ssjöta bam, at leda-. b>inc!i l/rt !uec at ta!a ochg°; i! p anra i siarnens hjerta Gnds sa'/na ock wst at bedja
och
o,n sMwt falla om pä sl <- k''a!', a- aiöra sm bön det
ha>wer fin goda wcttan at ock de fmä falla bredcwid m» pä
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tnä och höra efter det som sjunges och Ms: och ehuru deras, tieml. bar-nens tolamod ar ej sa stort, at de under hela udcn ligga pa sin knä, ombarnen i synnerhet aro mycket qwicke as Naturen, dock l,og af, at de en
liten stund wist sin wördnad med knaböjande för en Majestckist GUD. la,
jag har hört at barnen sjelf om aftomn fragat, nar bön ffal hallas, ochstynda derpa, ja med sinä aldre syston ofta salla ned, för an rätta bönetim-
man ar inne/ och tala sa godt de kunna med sin K. GUD i Himmeten.
Act) huru gläder det icke fromma föraldrars hjertan, nar dctze HErrans
walsignade plantor, sjelfwe omante falla pa sinä spada kna, knappa i hop si-na fma fingrar, och lysta sinä smä och natta händer up til alla Himlars
GUD/ och tala med Honom nagra ord, fast osta fä, dock sa wal liudan-
de ord, sä at en ömsint rätt Christen ej uian glädjetarar kai, derpä tancka,
höra och se. Men du fragar min Christen, huru kunna barnen böja sinäknän under bön och uplyfta sinä hander til Himmelen, om de icke wtta,
hwem de stola bedjc,, och til hwilken de sinä hander uptzfta stola? det ar
rätt min Christen, de böra det weta förut, det ster, nar föraldrarne eller
ammorne bittida begynna at namna det dyra liLsu Namn: Man har
marckt at barn som ej anu hunnit begynna ga, ( ty en del begynna tidiga-
re atga, andra senare; sa är det ofta med deras talande: )at de förr
lardt sig tala, och namna det K. Fars och Mors namnet, än at gZ. Sa-
dane barn om dc och hört ofta namnas det dyra lUsn Namn, huru godt
är det enar de sjukna in, och mau förut namt för dem ofta, at liLsus ta«
ger barnen til sig efter döden, om sjukdomen blifwer hastig, och man will
iindra den plaga, som sjukdomen altid har med sig, och tröstc, barnen der-
»ned, at man gifwer dem nagon granlat, som de förr tyckt om, sa länge
de warit ftiffa och glada; ser man med hugnad at de under sjukdomen för-
saka en sadan granlat o<H fafänga, taga den incet emot: utan om man fra-
gar dem, om de wilja ga til lEsum, sä swara de <a: och säledes försaka
werlden med dcst prakt. O. mätte icke da lEsu karlek cch umgange med
honom i Himmelen wara i deha K. hjerta intrykt jo wistcrligen,
dock mäste jag dct läjä, at förut under deras ftjsta och qlada stunder, maste
man iäja at barnen när man talar om at det ar godt at wara hos
I<3sum eller ar lEsus gifwer barnen mycket godt, och hos lEsum i Him-
melen ar nlycken gladje, och man färder siunga och lofwa honom ewmner-
liga; genom delta, min Christen, leder jc.g mig til betragtan af mit Amnes
i:o del, -Huru Barn 6f god arc, birida lära ar räc känna GUD och fruk-
tr honom. Som Ungdoms plantan ar Älderooms frukt, sa mäste det nu i
ungdomcn sas ut, som i alderdom ffal giftva en harlig stjörd. Frallaren
lElus Christus sager i loh. 17: 3- Derra är ewinnerligit tif, ar de kan-
na dig allei:a sannan GUD och den du simdt hafwer lUsum Christum.
Detta ar den Saliggjömnde kundstapen,och lara derföre goda barn at bitti-
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da kanna GUD Fader for fin Skapare, beMmare ock Fosterfader, som
intet af ali sm stapade Werk förlater, kanna Gnds Son för sin cch hela
Werlden.'s Fralsare, som har gifwit otz mer ön Himmel cch lord, nemli-
Ktn da Han lät sit dyra Blod för war stuld uttappas. Barn as god arc,
de lara bittida kanna sin GUD tildes stora och höga cgeustaper, ti! oetz
drapeliga wärk och yjerningar, cch til desi msnga wälgjarningar. Nar
barnen bliswa bade lisligen och ljustigen förestälte det högsta waftndets för-
trasseliga egenstaper och fullkomlighetkr, ma icke barnen dä falla i en Helig
hapenhet ocy förundran, och säja, der märre rvara en stor och dr<;pe-
lig GUD cil, ty de Heliga Änglar i betraktande af Guds oaildeiiga full-
komlighettr och dyre eqeuffaper, de falla ju ncd för siolen och styla sinä
anssgten för dct Alswäldiga wasende, de trogna kasta sig i ssoftet för All-
magss Gudens fötter, och de fördömde Andar i asgrunden darra cch ffalf-
wa för den Nattfardiga och heliga Guden. Mennistor kunna inlet oltid
hjelpa off, och wilja ock intet hjalpa, nar de kunna- GUD ar en Als-
«nagtig GUD, som otz altid kan hjelpa, ty den Alsmäkrigas arm är al-
drig forkortad. Det högsta goda, som har sin lust med wenuistors barn
och wil otz hjelpa, en AlsmäZtig GUD som wet huru han; ost hjelpa
stal, cch en allestädes rvarande GUD som inter är langr isran otz hwar-
,jom och enom. At en sadan Helig och Alswäldig GUD är til, lära
Barnen, nar de bliswa förehäldne oW paminte om de manga tusende Ma-siersiycken, som wisa sig för deras ögon i sielfwa Narurens Rike, de
ringaste blomster, som menniffan trampar under sinä fötter pa jolden, de
äro sa förtraffeliga och konstigt sammansatta, at ingen Konstnär i werlden
dem sa kunnat sammansattja, ingen Mälare dem sa härligen utzira, som den
Heliga och wisa Skaparen gjort, sä at hwar och en efter et nogare efter-tänckande maste derutinnan Guds finger wörda. Bliswa barnen sörda in
i Guds Nsdes Rike, hjelp ewige GUD! hwad stora och drapelige ting
«f HErrans godhtt och. wishet förekomma o§ icke der. Man ma i
nerhet kalla det stora Aterlösnings warcket, som genom lEsum Christumssedt, en ffadeplats as Guds aldrabögsta godhet, wishet och menniffokäriek
Derföre sager den Larjungen som lEsus mast alffade; och hade Näden atsom ZElu aldrakarasse Barn i Nattwarden ligga na'rmast til lEsu sörbar-
mande Hjerta, derpa a'r Guds kärlek til ostuppenbar worden, ar GUD
hafwer sändt sin NB enda Gon i werlden at wi Skolom leftva ge-
nom Honom. i. loh- 4: 9. GUD kunde intet närmare taga sig, an danär Han gaf «t det honom war aldrakärast, neml. sm egen enoa Son.At lära kauna denna Frälsaren til sin Person, Namn och Nmbettn,
det söla. Barn af god an, larande at lEsus ar bade GUD ochMenmsta, GUD född af Fadrenom i ewigyet, och Mennista södd af enlungsen. »zjdsens fuMrdgn; Dtt dyrft NaMtt Msus betyder en Fral-sare



sare, som frälst alla mennistor isran döden, djcfwulen och helwetet, atIEMs är en propher, Ofwerste-präst och Rommg, förkunnat o§ Sa-lighetenes wäg, som den högsta prophee, som en Hfwerste-presr offratsig sjels och lätit sit dyra blod utrinna syndare til forsomng. Soin en 80,
mmg som bestyddar off för alla wara Andeliga fiender, när wi genom
trona halla otz til denna srälsaren, sa hafwa wi del i Hans fö-lotzmng,
och fa efter detta lifwet; om wi dö i trone pa lElum et saligt lif:Men som lEsu Heliga leswerne war osi et efterdöms ar lefwa rärcfärdi-ye och Guoeliga i denna werlden, sa lära goda barn birnd:, at derom
blifwa öfwettygade, at pa en Helit; wandel följer en salig död, och sa-ledes taga sig til wara, at ej gföra n.-got som ar emot Heliga
wilja, hwar af npkomma hos Vernen en barnstig det st-aoch Majestatista wäsende, at barnen ftugta för sin GUD sG)m f?kjar Fader, intet gjöra honom emot, hwarigenom den H liqe G- e,
sörtörnad och retad, til wrede, och hafwa saledes alcid GUD föroch i hjercac. I betragtan af Guds manaa walgjämingar, i syn,-n-yet.
barnen fa wcta, at GND ar den som giswer dem mat och kläoer,
bewarar dem, at ingen stada dnn stjer, sa begynna deras hjertan bliswc.
brinnande til Guds kärlck, och tala med wördnad om sin GUD, tacka
GUD för de wälgarninqar han dem bewisar, straffar osta sinä geliker,

de itta tala om GUD, och swärja och göra det ondt är. Och som
Ve hört, at GUD är sn ewig Fader Es. 9: 8 sa fatta de det barns-
liga förtroende til GUD, at han! hc,r en faderlig omsorg om dem, ochsom barn anlita sinä K. Föräldrar om det som de behöfwa, och fa om
de finna dem wara nyttigt, sa hysa och barnen den hjerteliga tikörsigt
til sin Himmelsta Fader, at han ock giswer dem hwad de behöfwa.
For öfngit sörja de ej för morgondagen, ej Heller hwad bröder kostar;
utan aro altid nögde och g.ladli, sörsnmmande aldrig at bedja GUD för
sig och sinä K- FöraOrar. Säledes anlagges deras Barndom pa den
adla dygdcns inhämptande, Ungdomen pa Guds kännedom, och deras
man!iga ar pä en sann Gudsfrukian, sa at deras sidsta anda blifwer en
Salig död.

Andra Deleii.
wele wi 2:0 Betragta huru Barn af yod arx biccida lara det soni

lander ril Gu)s ährn, dem och nastan tit nyera och gagn. Alla
barns tancke-gafwa ligger i barndomen i linda. Men kan smäningom up-
öfwas genom en förnuftig underwisning. Det är en stor Guds Md, när
Gud walsignar föräldrar med wäl ffapade, goda och wäiariade barn Has-w« föräldrarne sjelfwe den gäfwcm af GUD/ at med sinä barn anstnlla et



snlle-wal, är mycket gobt: Men kunna de det ef, sa är.det wal Lärarenas
gjöromäl, at la snart barnen komma under deras hand, det at gjöra. Dock

man wal täncka pa saken, innan bade föraldrar och lärare falla sit
omdöme i denna granlaga sak, neml. at mforffa hwartil et barn ar ssickeli-
gtt, atmmstone maste jag saja, at härtil fodras erfarenhetoch
stande: Ty man kan osta förgä sig uti derra Smlle-rvalet. Om föraldrar
och lärare. i tid anstalla med Barnen tjmliga Oilcurlcl i synnerhet under
lnältiden. och smamngom försöfa barnens begrep, sa siulle man efter hand
Under sndane korca Gainral, som böra ffe med gladefulla ord, och kä>.ligit
tiltal til barnen, utsorsta huru de i dm och den saken tancka, och om swa-
ren pasta sig til sakens imtur; och om man ssulle iblcmd inwända näaot o-
timmeligit, i synnerhet om sommaniden, da man gär ock spatserar mcd aar-
nen, wid der nlfäNe talar om den wila stora wärk, hwad
de dä gje, och huru de da söka förlagga inkastet- Barncn böra ha lci at
fwara sa godt de krlnna, och böra de undcrhjelpKs wid swarets u förande,
och sakens wrdare uttedande. Genom enfaldige motsatzers förlaggande af
Barnen kan man snart utröna deras qwickhet. Saledes i samtaloch Di«
scursier upöfwas barnens ftiMs gafwa mycket, det första som barnen böra
lära ar war Christendoms wndstap. Nn bör Scholan barnen inter sa före-
ftallas, som wore den et Tuchrhus. Nej: tngalunda, utan et rum önver
hwilkens dörr stär Här bor (3UD, här läras wisher, och en
ratt dygdcwandel inhamptas har. När nu barnen bliswa förestalte, hwad i
Scholan lares. Sa mana goda barn sig fjelfwa til Scholan. Den lärarensom lange omgars med barne>,s underwisande bör aga erfarenhet i detsa mal,'
och kunna ulforsta hwar och et barns snille, sa snart det nagon tid warit
under desi hand: men sag maste tilsta, harmi ar än mycket at lära, ehuru
gammal Scholman warit. la, huru ofta kunna wi icke förtoga otz som
larare aro i Vmllervalers anställande. I unga aren, när lika som hela
Naturen spelar för barllen, ar wäl den tjenligaste tid för barnen, at jambia
sig wishets blomster, som med aren utzira deras hjetza med Ährekrantzar;
dersore äro goda barn lika Bijen som om ungdoms sommaren sambla hwad
de i Alderdoms wnner bchöfwa. Som en del föraldrar ej ha rad'at kosia pä
sinä barn til Studjer, alla barn aro ock intet dertil sticktliga, ss göra de
föraldrar bast derutinnan, at deras barn lara det som med tiden"är dcm
och det allmänna gagneligit, och föresätja sig barnen/ at bittida malja et
roist lefnads särt, derom föraldrar och lärare msge dömma, och hwad som
efter barnens Smlles gafwor och böjelse bäst kan pasta sig. Som konsten ar
<j tung at bära; men deremot ar tiden tortt at Ura, och mycket ar som
Wi böra lara: Ty winlagga sig goda barn derom, at sedän de lärdt fin
Christendom och den första, lära sig lvetenstaver, och söka insickt ide styc-
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ken som med tiden tjenar til deras föresscka lefnadssätt. Och som mor-
gonstund har Guld i Mun, Derföre i agtoga goda barn den stund, ochbittida aro uppe at infinna sig uti lärohuset, cch när andra illa artade ochodygdige barn antingen försofwa sm äola ungdoms tid, eUer ock i lätlja ochonot tidsfördrif, tiden anwanda; sa anlagga goda barn sm tjd pa längt
annat smt, neml- at lara det nyttigt är, och ju langre goda barn komma in
pa Wetenstapels saltet, jn större lust sa de at lara, sa at med aren samdla
sig et förrad,' som wal kommer dem til patz i ald.rdomen, och utsa wishe-tens ädla säd, den de i sinom tid, om de blifwa i sann Glwsfrugtan, sHhärligen upstjara- Barn as god arr, infinna sig icke allenast bittida i Scho-lan; utan ga ock gjerna up < HERrans Hus, och höra sä HE.ranS rh
der smkunnas, at de icke allenast tumia gjöra r:do för hwad de hört,
sinä föraldrar, utan ock för sinä lärare, de se huru i HERrans hus a.
dukat ec bord, hwaruppä Rärccr blifwa framdurne, nu
sig et godr barn när det ,er Communicanterlic ga fram til den heliga Nat-
wardm, at det blifwer wäl för dem en nadetid, pa hwilken de fä den na-
den at wara ibland de wärdiga gjäster, som af salighetenS Ratter blifwabespijade. Goda barn paminna sig ock sit Döpelses Förbund, och om de
owctandes öfwertradt samma dyra förbund, falla de ned sör nadens Thronoch bedja med David. Tänck icke pa <nins ungdoms synder och min öf-rverträdelse; men tänck uppä inig eftcr tina barmhereigher, for dina
het stul -Herre :c. Ps. 25. 7, at nar de men äro mne, at de ffola bega
deu helige Nattwarden, bega de den lamma med wördnadsfulla hjertan, med
en innerlig längtan at fa mätta sinä nädhungnga själar af den salighet,
deraf alla wardiga Nattwards gjaster blifwa delattige. Och som Barnen
dan de warit första gangen til den Helige Nattwarden, sjelfwe aro imswa-
rige för sinä gjermngar in för Guds och Mennissors dom, och maste um-
galla det strass, som werldsiig Lag palagger öfwer tradare, sa weta bsrn af
god arc at en rmtstaffens bön ti! GUD, ar det medel, hwarigenom de
sä näd hos GUD, at i trones förening med sin Frälsare siä emot det ondt
är, at giswa nuga ackc pa sma tanckar, begja.elser, och upsat, och qenom
Guds Nad'och hjclp, fiy det onda, och gjöra det goda. Om GUD stal
blifwa war cnoerdomS tröstare, sa mäste han wara wär ungdoms mastare,
at ej Ungdoms synd b!ir del, bräckeliga Älderdoms kraft; ofta fä de Silft
werhwita grahämis ffröplighet pligta för de krusgde lackars syndiga yprighet.
GUD ford><n' ofta af 06 at bemla det pa älderdomen, som, GUD har
bolgat at 06 i ungdomen: Men stal Ungdoms lust ej blifwa Uderdomens
we, sä offra goda barn förstlingen af sin tacka Ungdoms blommor Gudi,
at Hlderdom-ns förwijzslade blad matte infattade blifwa i de lefwandes k«up-
pe i Hunmelen, cch oe i Äliderdomen införd warder, som en hwete kärswa
i räctan lid. GM om djejwulen fär Ungdoms Margen sg händer oftn,
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at han blifwe? agare as Älderdoms benen. Ouda Barn hafwa altsa i mm-
net den wisa Konung Salomos strmaning. Tänct pä dm Skapare idm
UnZdsm, förrän de onda dagar komma, och aren nalkas, da du sejandes
warder de behaga mig inrer Prcd. B. 12: 1. Ungdomen a'r den tienliga<
ste tid at joka HErren, da ar Sjalen qwick, tanckegafwan stark, och krop-
pen i bästa stede. O! huru wal beqynna icke de Mennissor at leswa, som
ifran Ungdomen begynn<r lefwa Gudi, och i trone pa lEsum sima sin
lefnad-

Tredje Delen.
wele nu tilse z:c> huru Barn af god arc wisa sin lydna emot sinä

R. Föräldrar och allom dem som undse fötäN rars namn i den -H>
Skrift förstäs. HERren GUD haswer wid det 4'.de Budet i sm H. Lag
,tillagt et besynnerligit löfts för lydige barn, neml. at dem stal rvä! ga, och
de stola fs länge leftva pä jordsn, Idland wara timmeliga lycksaligheter,
raknarden H< Skrift icke Bllenast walgang i timmelig matto; utan ock ec
längt lif. Den fromme Konung David ansag det för et besynnerligit straff
af sm GUD, om HEren stulle kalla honom bordt i sm bästa Oder, och
bad derföre GUD, cag mig icke borr i minä hajfwa dagar- Man laser
dersöre om de Gudfruttiga i Guds H» Ord at de dödde mäcr af alder,
of ära och rikedom. Om nu dcha timeliga lycksaligheter stola tilfiyta Barn,sa döra de söka at sullgöra sinä styldigheter i fölle af 4:de Budets befall-
ning, d. a. wara sinä Föräldrar lydiga, och emot andra söm Far cch
Mors Namn bara. Barnen aro som en waMnde planta, den man kan
böja hwart man wil. När föräldrar sa bega sig mcd sinä barn, at hos
Barnen upwackes kärlek, wördnad, en ratt frugtan och lydnad: Si da ar
lnycktt wunnit. Barnens fel kunna da mcd en kärlig förestallning rattas,
och om man ibland mäste bruka Riset, at det da i sin rätta tid stjer med
öswertygeise om sel, och en karlig warning til battting derefter, dock mäste
man för all ling i agttaga, at karleks elden, hos barnen ej ma mflackas e-
mot föraldrarne, och träldoms frugtan upkommer, hwarpa den farliga för-
hardelsen följer, hwarigenom de späda plantorne bliswa harda och odewekcli-
W, beware deriftan HErren GUD! När goda barn Wedes blifwe hailled-
de M lydna och ftuktan samt wördnad för sinä K. Föräldrar, och föral-
drarne sjelfwa ej underlata at Bönfalla den Nadefulla Guden, som har al-
las hjerwn i sin hand/ at den K. Guden Wille böja barnen til" sin stugtan
och kärlek, och hwarest en ratt frugtan och kärlek för GUD fiunes, der är
ock hos barnen frugtan, kärlek och wördnad emot föräldrarne. Sa hörer
GUD wisterligen lädane Mner som ga af et trogit hlerta, och walsignar
föraldrarnes möda wid sine Barns handledande, at den wisar med tiden
en Wälsignad frugt. I betragtande af det Nade-Lösste/ GUD gifwer wid
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4:de Blldet, och efter de Manga befallningar, som finnes Uptecknadei Gllds
H. Ord, och i öfwerwägande af de swara strass, sZsom en rättmättg fölgd
pa olydna, och genstraswoghtt emot föraldrarne, sa wisa Barn af god avr
lydna emot sinä K. Föräldrar, och taga sig til wara, at ej pä nägot satt mistäsma K-Föräldrars karlek emot sig, olydna, upstusiighet, och sielf-
rädighet. Hwarest lydna är, der är ock en rätt ftllgtan, at hwarken förlora
källeken, eller ädraga sig nägot hardt tiltal, och straff. När föraldrarne inta-
gitbarnens hjerta, sa bewisa barnen det kära Barnsiiga forrroende emot sinä
Föräldrar, som af Barnen adagalägges genometganstakärligit tiltal til föräldrar,
ne, med framtrade til deras ssjöte och siäende wid deras sida med et gladt och
nmntert päseende, och kärliga ögnakast- Föraldrarne böra da ej afwisa dem med
nägot hardt tiltal; utan läta alt ffe i kärlek, med ledande til andra, om deras
lägenhet ej ar, at dem hos sig hafwa. Sedän barnens är tiltaga, och tidett
minne för dem, at begynna läsa. Sä mana goda barn sig sjelfwa til Voken,
ehuru det i förstoneej länge pästar; ty wi pläga jäja: At Barnens tolanisd räc-
ker cj sa iänge. Dock kan i detta mal mycket winnas, om föraldrarne sjelfwa el-
ler lärarena brnkaförsigtighetgenom et enligit padrifwande. Tvhärwidfar man,n«
lofat ofw pamina. sedän nödwändigheten af lärande hos Barnen argenomtjeilliga
och upmuntrande föreställningar dem osta fölestält, och de sjelfwe haswa lust fö-
reatlära,' Sa wisa goda barn sin lydnad deruti, at de jjelswa omalite fatta i
Boken ssynda sig lil Scholan, och heralta med kärtiga atbörder hwad de läst och
lart i Scholan. Barn afnod arr, underlata ej at wara ssna föräldrar lydiga at
eNerkomma sinäK. Föräldrars befallningutisyhlorsgörande, och beställa hwud
af föraldrarne dem palägges, och deras hälsa och krafter tala. Sa är detock med
yoda barns Kyrkogäng, det äroch derom > föregaelwe 2:dra Delen sagt, lälen
de goda barn dermjnnan passina en Bamsiig lydna, at med lust gä np i HErrans
Hus, med sjungcmde läsande, weo knäböjande inför HErranom med bsn och
Gilds Ords ackrsamma hörande göra sin Guds ljcnst, ja kunna ock berälta hwad
de i Guds Hus hört. Ty altid förkunnas ock der, som damen kunna lämpa pä
sig stelfwa. Sedän barnen komma i rjenfe lära hos andra, och ar hcmma
i barnens hjerta intwckt en sann Guds - och IS'u Christi sannedom, en rätt
Gudsfruktan och lydna för Gud och menniffor, ja BönensnödwändiAet,, om
de eljest wilja bufwc» rätt lyckeliga i werlden; Sä underlaw intet Goda Barn utj
sin :jeust och i sit lärande, ar wara lndiga, trogna och ftiiiga, i y»ne, hee om de
hnnmc, hos sinä Färäldrar eller i Scholan oftä blifwit paniinle om Guds allestä-
des narwarelse, och alwetenhet, som/er och wet af alla wara gM-ningar, ja ut«
xanfakar hjerrat och pröfwar njurarna, som Guvs Ande talar: ler. 17.10.och

ar en Wmnande Gud, som wederqjalle», hwarjom och elwm efter de-
ras gjerr.imqar, wilja dc undwik t HErransrättmätiga hamnd, och när de med
tiden efter Guds Heliga Försyn btiftva sinä egna, och fa a; dra i sin tjenst, de da
«u sä förhälla sig, som de öM ych begjära/ « andra emol dem i ftamtiden stola
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sig förhälla; intet pa nagot satt sara sinä samweten, med otro, försnmmelse oa>
wardstösande, sa sticka sig, som de altid ssodo in för HErrans allstende ögon,
görande alt for HErrans stuld. O! huru godt är icke det: at hwar och en kan ve-
ropa sig pa ec godc samroete in för Gud och menniffom.

Skulle dem m<d tiden nagot widrigt handa, hwaröfwer man ej stall undra,
och läm sig stammande wara; sa besredar dem deras goda jamwete, at de sadant
ej förstylt med nägon upsätelig synd. Barn af god art de ha eck lardt af GndS

at under Föräldrars namu komma Vswerhec och Larare; ty ara de sm Hö-
ga Hfwerhec tala wal om sinä Lärare och i sinä hjertan dem walsigna för det go-
da de af dem lardt. Salcdes har jag til stut fort min enfoldiga Betraklelse, da
jag efter min Guds nad förestält Barn af god arr. 1:0 Betraktat huru Zodc:
barn bittida lära kauna Gud och honom rätt frukta. 2:0 dittida lära der som
lander Gud ril ara, dem och nastan til uyrta och Fagn. z:n N?isa lydna emot
sinä Föraldrar, och dem som medFöraldrar förstas i den H. Skrifc.

Tillampningen.
JK. Barn til Eder har jag i dag talas/ Edra ssyldigheter har jag wist,

och hliru goda Barn förhälla sig. K. gan nu til Eorahjertan, och fra«
gi'i,Edrasamweten, undersöktrEdarr lilstälid. Trader i daq fram för denna Spe«
gel, speglenEver har, tör häuda, I finnen igenEdar bild och stapnad. Jag fragar
Eder an en gäng K- Barn, hwad fäja Edra samweten nu för Eder. Swaren mig
insör HE-ranom, det är i en god mcnil g saat, Eder lander detta alt om
i wiljen cftcrkomma minä ensaldiga föreställningor- Til at snssgjöra Edrastyldig-
hettr, ffal upmuntta Eder Guds bcsallninq. Tänck pa din Skapare i dm
Zom for än de onda dagar kommaoch ären nglkar. afpred. B- 12: i. So-
ker HErreu af alc Hanlacafinnasig af Eder.l'r. 29:12- och 13- V«
Flyn Ungdoms lustar; Men faren efter Rättfardighften, Tron, Rarlekenoch
fridinedallomdem, s?m af renc hjerta akalla HErran: 2-Tim. 2:22. HafGUD
för ögonen och i hjcrcat alla rina liftdagar, och cag disswara, at du icke samryc-
ker i nagousynd; och gör emor Guds Bud. lok>.4'-6. Hörer hwad den store
HE Prophtten Jeremias saq r: ac der är den siörsta bersmmelse at wera
c"ch kanna HErran Irr. 9:24. och Koi'«ng Sillomos ord aro märkeliga i Prov.
1: 7. l-ans frugran ar begynnelseu til at lara. Tag dig nagor före at ar-
btta/Syr.Z: 87-I Barn roarer Edra Föräldrar lydige i alttiny ty dec täckes
lväl HE.rra.wm. Coil 3: detra inttt nagot uträtta hns Eder. fäpamin-
ner Eder de Na">e!öfreu GUD Moer til alla qoda, dygdiga och lydiga
barn, neml. ar dem stal wäl gä och de fiola fa lanye lefwa pä jordene. GUD
la'war Eoer en - ch ewig lockfalighet; Ty I arcn HErrans planterning,
och den HErren frukrar, honom lonar hau wäl. Ps. 61: 6. I <Men bliswa sto-

am nlig''iWnlden< Huru belönteicke GUD Joseph för detzGudsfruktan, i
ställtt för m han war en fattig Fange, sattes Joseph pg m BonZl. waZnoch m-



eopadesförLandsensFader. For sin Gudsfrugtan blifwer Prwpheten Danielohrat som en Landsens Förste. En arm Mardichai klädes i Kongl. Prakt. Si sälönar GUD dem som honom frugta, ochdet stjec ofta idetta liswet, och stulle efterförsyn detta saknas här i werlden sä ärsätterGUD det i Himmeten,med Arones och Harligherenes Crona. Nu det sannas som Ap. Paulus sager:
Gudakcighecen äv nytngril all ring, och haftver löfte om derca öch detrilkom-l.Tim.4:7/8. Men wil detta ingmting seja hos Eder, sä kommerihogde,wära hotelser, weochforbannelse, Herren GUD utropar öfwer alla wan-artiga, onda och odygdiga Varn. Förbannat rvare densombannar fin Fader ochModer Dent. 27: 16. och i Ordsp. Bokens 32 Cap. 17. sta dcha förstrackeliaamd: Et oga som bespottar Fadren, och försmär at lyda Modren, det mästeRorparne wid bäcken uthugga och the unZa Örnar upfräta, det ster, när efterGuds siranga Rättfärdighet olybiga, wanartiga och Gudlösa barn komma för de-ras grofwa mwglärningar ssul underßödelens yxa, blifwa hängda i Galga,' ochlagde pa stegel och t»ul. Ach sen och vetragtm de exempel af onda och wanartiaebarn,, som aro i Guds ord upteckiratze. Ach förstrackens i lEsu Nämn, och ry-sen nar l lasen derom och bedjen GUD i Himmeten, Han wille Eder uolysa ochbewara- Huru geck det med den sörloradc Sonen, som utkrasde sit Arfaf sin Fa-der, for r frammande Land och förspilte sisgoda genom Skjskor och fylleri, och vablef sa ufel och fattig, at han knapt fick Swina dras at stäcka sin hunger medhwarom la,es l Luc. 15: Cap. isran den n. v. til 18. Huru geck det med de 42.Plltar sombegabbade HErrans tjenaren Propheten Elisa. HErrenGUDbefal-te 2me Björnar komma iftan Stogen och rifwa dem sönder, hwarom läsas kani
2. M?q 2: 2z. Ach! besinner i HErrans Namn K. Barn, at GUD a'r en nitiffGUO som stwffar dct onda. Hela Naturenär färdig at utföra HErrans wredesdomar, ja alla Llementel, Eld, Watn, Luft, lord sta til reds at fulgöca Gudsbewllmng uti syndens straffande- Ach we Eder, när GUD öfwergiswer Eder:Men GUD öfwergiswer Eder aldrig, om j ej först öfwel-Zifwen honom. Ach K-Barn weten, atmörksens färstelägge? ut allesiädes sinä Nät at snarja och fa, qa
Eder Ty har utstrackes näten bade i Mispa och Tbabor, badei Ungdom och Hl-derdoin, bade i Ahra sch Smälek, i Rikedom och Fattigdom, här ucsätter Djef-
wulen sinä snaror, högfärds, och gerighets snaror. Här retar Satan Mnni«stan til n,)"diga tanckar, til Guds wamvördande, til Nademedlens föragtande, tilGuds ords be!ponalide, til mordista, horista och til tjufweries tanckar, här sörle-desmennistan tilonyttiga ord, at tala med Nebucanezar högmodeliga, med Pha--rao försnmdcliga, til syndiga och stygga gärningar at med Cmn dräoa, med Ba-vld a: Horn, med Ackcib at stjäla med lesebelatstempla lifoch gods uf den offyldi-
go Nabot. HErren I >,us öpne ögonen pa Eder I K- Barn som nu hafwer trädtt inpa denna wcrldsenc, <Vkädeplats.Ach wandren warsamc, talen särsigligs och betän-kcn wa' hwad I stolm HErren lEsus förbarmc siq öfwer ,der IK-som :ucnamnade afGUD EdarSkapare, at sörkunnaHErrans Los, wara Guds
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Warktygoch gjöra HErrans wilja och bliswa nyttiga lemma, idet allmänna
fundet- Ach! oeware E?er HErren GUD, at I upsätel. förtörncn den H Gudett
j HimmeKn, trampen lEm dyra blod under edra sötier, och bedröfwen den H.
Anda och de H. Änglart Himmeten, genom edartogudaktiga lefwcrne.Ach! GUD
räde Eo>.r, som sianiwädrtt Edrasöraldrars goda rad och förmaningar, som ge-

eder olydna, otrohet, lattfardighet, och andra förbannade mörkscns sierain--
reten den Rallsardiga Guden til strass och sinä wredes domars utbrytande

öfwer Eder. Ach, GUD nade Eder, som utpratzensä mänga tararcchmckmn-
gar ukur Edra föraldrars ögon och hjertan, Ach. ach, de blifwa Eder en gang dy«
ratä.ar, dyra suckningar päden storaßakenstapsdagen- Menmin NädigaGUD.
hwad stal man ftja om en del denna tidsens Ungdom. O. när wi öpna werldenes
portar, och med opartiste ögon se der in- Help ewiga GUD, hurustardet iilmed
war Ungdom,khurumycken swordomhörer mantcke pa Mörne as,huru mycket lät-
fardigt och okyst tal hafwa de icke för sig, huru träta och statz icke de sin
Ach hwem kan täncka harpä utan grämelse, finues det icke ibland de stackars bar-
neli msngen grym Cain, en ffändelig sin Faders bespottare Cham, en blods-
ständare Ammon, en horaktig Dina, en ohörsam Nbsalon. Ach hwad tankeul
nsta barn, som sa anwandenEdra ungdoms ar til mörksens fbrstes Vatans tjenst,
betänker hwem I tjeyen, det ar edar argaste fiende, betalcken huru han lönar E-
der ps simet, jo ntcb et brinnande helwete, da skolenl ropa we öfwer Edra sör«
bannade sjalar, we och förbannclse öfwer Edra Föraldrar, som ej uptuktat Ed«
i Gudsfruktan, utan lant eder lefwa i jjelfswald, och warit ordsaken med til Eder
ewiga fortappclse. Ach haren mä juresa sig pä hufwudet, nar jag tankex härpä.
Först haswa här i tiden en usel och krMig kropp,som lättfardighet och fylleri med
sig färer, stdan otaliga samwets om sider en förtwiflat andalyckt. O! den
wis ar, han lägge delta pa hjertat, GUD för lEsu stul omwände Eder innan I,
staneniet ewigc helwete. Men I kära och Gudälstande barn, I som i Eder spä-
ba Ungdoms sr med Kommg David bittida ären uppe til at frugn» HErran, och
akalla Eder GUD. O. hwad för en walsignad början gören I icke da, nar I pa
det sattet traven in pa werldsens wida sait. HErren GUD stal efter sinä Nade-
löften höra Eoer bön och wara Eder Ledare egenom denna förfönssa werlden.
Ach glönlmcu aldrig bon Eder GUD, sa glömmer han pck Eder aldrig, gar al-
drig nl hwila, om I icke pa Eder knä tacken alla himlars GUD, som den dagen
Eder dewarat iftän alt ondt til kropp och-själ, och bedjen Honom med egna orosa godt j kunne» om ytterligare Nad, walsignelse och hjelp, tagen aldrig emot ns-
gon dag, om I icke förut Bönfallin Eder Himmelste Fader all wisheis brun och
källa, at han wille den dagen och attid wara Eber Vcstarmar?, walsigna Edert fö-
retagande, och deder äfwcn GUD för Edra Föräldrar, at HErren förlänar dem
hälsa, goda rad, sörlanger deras dagar til Ed»rt basta. O« I K. Barn som sa an-
laggen Eder Ungdom- I aren HErrans wälsignade telningar, som lipwaxenGUD
til ara, Edra K- Föraldrar til glädje, Eder ochdet alwana lU nytta. GUD wäl,
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signa Edtt tll kropp ach ssäl, I ären Edra fsräldrars ögnasten, och Mdjen beras
hjertan, I sörlangen witzerliga deras dagar, sa at de en gang med ftögd fa sara t
frid. Mcn IR. Föräldrar, som GUD gifwit Barn, jagmästcock tala med Eder
nagra ord. HErren ZEsns late det wara sagt i en walsignad stund! Zweten wal
hwad Edra styldigheter aroianseende til Edra barn, Ihaswen hört huru bar-
nen apa efter, hwad de se andra gsra. O I Föräldrar, Eder stnldighet ar, at
upfostra Eder Barn i en Sann Guds kannedom och frugwn, och sa laga at de la-
rasignägot, hwar med de kunna föda sig arliga i denna werldm. Ach!: förderf-
wen ejdetzaMngaplantor, som aro afSkaparen amnade til Hans lof, at
gagna sig sjelfwom och Nastan: genom et ondt och syndig? exempel och lefwcrne.
GUD nade Ehr, nar I stolen swara inför HCreanom, om Eder barn gelwm E-
t»ert förwällandeblifwit hellveteseldbrander- Ach! hwad sajer jag, beware Eder
HErren GUD deriftan. O. huru wal ha I da gädi Eder werlvel, igenom, nar I
pa HErrans stora dag eräffen Edra K- Barn antingen för Eder, eller efter
Eder komma i Himmelen, och der salia ned för Lambsens Stol, och seja:
>HErre här är jag och barnen som du mig giftvit hafwer, dä fa I tillika
med Edra K Barn sta för GUD och Lambena och jjunga et ewigt Halle-
luja-

Tack nu mildaste GUD och Fader, för den Nad Du ost bewist hafwer
at wi fatt höra talas om, huru goda barn forhalla sig. Min Nadige GUD,
du hafwer efter dm Heliga försyn behagat sa sticka med din aldraringaste
tjenare, at han warit en ledare för barn til deras underwisande hwad jag
uträttat, och hwad frugt jag genom din Nad staffat ar tig Allwetande GUD
allena bekant, tack för all Nad, hjelp och tröst du mig som min ewiga Fa-
der under den tid bewist. Förlat mig minä mänga brister, förlät dem för
ZEsu stuld- Nu HErre-lEsu förlana ost som Föräldrar aro, sa fullgöra
wara styldigheter emot wära Barn, at wi en gäng med gladje kunna be-
pa in för dit Aldraheligaste Ansigte, Ia HErre lEsu walssgna dettg

som nu i enfaldighet sagt a'r pa alla Barns hjercan til en walsig-
nM cfterfölgdt. Amen i IKsu Namn.

Nxempwet kostar 24 ore Kopparmyut.
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