
I lEsu Namnl
En LiUdi dchahelig

Varna-Ipfostran,
', Utl en ThrMtg Prcdltan

7

Hfwcr
cstcr Trct-

tondc dagen/

Uti Nbo Doln-Kyrka
3N' 174 S.

Enfalteligen föreWV/ och cftcr begaMW ttpc-'





Uti det aldrayelaaste och i ewigyet Högst.
läfwade Trcmighetencs/ FadrmS/ Son-
fcns och Andans Namn. A33iEN!

dam äw en HErrans qäfwa/
ocb llfs stukt är m stank. Sä
Nlurkcllga ord anforcr David i sin,27,'

Psalm/ hwllka mi Andans egjt Sprak nnnu
.Ml. ~7.

ägl, större cftettryck- Varn aro ct HErrans
arf/ och lifsftukt ur en lön/ ncml. ftomhcts ochGudaktighets lön. D»wid hade i de ftregäcndewcrser mcd de obetnnksammas förewltande lnrt/
at werldsiigit regemcnte/ Land och Rikes förswn-
rande cj beslä eller förmeras iqenom welldflig
kanst och dil>pt liggande «trnkningar/ umn HEr-rans bitnw: ty HErren ycdnjnggnrM
rad om «ntct; och wander folks tancka?Han stttcr Konunqar af/ och Mer Ko-nungar np: Han gifwcr the wisa thcraßtvlshkt/ och the lvlla töeraS förständMWwen wisar han ock/ at e, idoghtt i'hus»chan-A » dct/



i.Pet. 5:7.

b <3n Gudi bchagelll

dt/ utanHErrans wälstgnelse/ giör det tressamt;
hwarförc han cck uphö)cr förnöjsamheten / ,om
d ruti bcstär/ at hwar och en troligm arletar i
sit kall/ latandc böncn/ sasom den ranncl/ hwar-
lgenom all wälssgnclse af högden nedftyter/ be-
gynna/ fortsattia och fullända ak arbtte/ och
i öfrigit jafwer sött i HErrans siste och nades
wälbchag utan fafäng omsorg/ thogkommande
.Pttri förmaning: alla edra omsorg tastcr pä
honom.

När han alt detta forestalt bemötas deras
inkast/ jom klaga öswer barnsens myckenhet/
lika sasom stulle HErren läta wcrlden med mcra fols
upftillas/an han kunde och wllle forsöria; och m-
gcr stial til stn talanderaf/ at HErren gifwer dcm
sasom en gafwa och stank: wiljcmdcs mcd den
anforda utlatelsen hafwa sagt: det är fsrgäfwcs
at I qwäljcn eder med onödig omsorg för den
widmlseende framtlden om edra barn; det ar oe
nödigt/ m I tancten mcd edert arbetc nagot för

wälgang mrätta/ sasom af eder sielfwa z
I tralen at samman strapa til deras

underftöd utan HErrans walsigneise myckcnhct
af jordisst godt; I hafwen icke at anfte dem
sasom cora cgna/ och cder aUcna tilhöriqe/ utan
de aro cn HErrans stanck/ en gafwa/ för hwil-
kcn han stelf stnl sörja.- giörcr «Uenast M myc-



kct som hos cder star/ m de tll sln och cder sta-
da igenom edcrt förwallande ei sörlorade wardal

At bcnn böra ansccs för en HEwms
stanck larcr striften nogjamt pa ftcra ftäll«n/sasom i 6en. zo: i, i. (3en. 33:5. ta Jacob sade;l
chet aro barnen/ lom Guo tinom ticnare
bestart hafwer. Msä äro barn ej widare at
nkta sasom Föraldrarnas egna/ an sä wida De/
sasom alt annat jordlfft godt/ aro et lahn af
HErrcn qifwit; och emedan de aro den dyrbara-
stc ffatt osi i dödlighcten af lordista ting le>n-
nas/ sä stal ock gifwaren för dcras wärd-och
stötande en gänq i sln rättfardlghct fordra en
hard räkenssap. Derföre allggerdcm/ somHEr»
rcn mcd llfsfrukt walsignat/ at akm detta lahn
dyrt/ och anwända all M/ at de medelst m
rattffassans upfostran/ til Guds ara och det
almännas ftuktsamma ticnst upwäxa och mog-
nas/ jamt sa handlcdas ifran jpäda lindau/ at
föraldromcu ei ma sorg j tiden och lve uti ewig-
heten för sin eftcrlatcnhct tilfalla. 5Dm detta
wiktiga <lmne at handla gifwes ofi widare an-
ledning af Evangclio/ hwanil förlän oH tins
Andas uäd och bistand af högdene Fader tvär lc.

Evangelmm/ tuc. 2: 42-52.
NA skola genom Guds nad ensaldeliZen bestaöa:

En
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En Gudl dchagelig och raltst.,ffanS Bar-
nmlpfostran.

i. Hwad som härtil fordras.
2. De ff>.'l som bör l sörma wcderbömndc til

sin ssyldigycls i aktt^gande.
tenna bctracktclsc wid sorsia vasecn»

de tyctcs i snnaerhet Föräldlar/
dwilka nro lned lzftfrukt wlUsignadc, sä

m doch dcmlll saat/ l kraft af budordet i
HErrans otz allom/ i hwad stand och
lvilkor wi nro/ sä högt aliggande/ at sasom wi
aro mbördcs lcmmar i Korcka och det
borgerllga samhäUet/ ja böra wi ock mcd rad/
förmaniliglir och forcbild sträfwa darhän / at cj
igenom närt förwaNande nagon wardcr tll jln
lckanmga och cwiga walfard förgcingen Intct
ai i alnlänhet granlagaie och ömmarc/ salom
nlstan intct är swärare/ än en rätt barnaup-
fostran/ hwilken krafwcr nogaste upmarctiamhet
bä)c nti de spadaste och mcra tiltagande oren.
Et ungt träd gifwer ofta qodt hopp om sig/det
rinncrop cn behagelig planta/ zirus med gröaa
blad och bar walluttande blommor; men owä-
dcr/ ftost och annat/ el?er och trägards mastarcns

giör oftast at dct aftagcr och för-
dcrswas: la ar dct ock med barncn bcstaAtt-
Nu pa dct Föräldrar ei maga wettande och wil-

jande
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Barnaupfosiwn; 7

sande giöra sig styldiqe til ssns lifeftutts undcr-
gang lgenom ejtcrlattnhet i upfostran/sa lanen
Edm öron pa en stund til dcl/ som sa katt/
som enfaldigt ssal afbandlas om barnaupftstran/
efter uplasse Evangelii anlednmg. As lEsu
Zöräldrar see wi cn rätt och Gudi behagclig
barnaupfostran asmälad/ och hwad deml ftr-
fordras/ ncmligen

Först och fram för alt en sam, GudSftllk-
lanS inplantande l de spada wäxter/ som börja
at rinna up. Dee star/ at lEsu Foräldrar wo.
w upfarne til Jerusalem/ til Pasta högtidcns
firande/ da de oct hade med sig tagit den talf»
ahra gmula lEslim- Man plllgar säga-bam
ga fran hlerta och til hierta. Omma de nu
sinä Föraldrar pa det högsta/ sa at dcras wal-
gang ar den en hiermns fagnad/ och dcras o-
lycka en i grafwen trpckande jorg; hwad är wäl
da angelagnare/ an lata dcm fä en llufiig smak
af en sann Gudaktigyet/ allwalgangs modcr/,
hwilken ar liyttig tll all ting/ och hafwer
löfte om thetta liftvet/ och thet tilkomande?
Mlvkellgen tales harom l Pred. Bok. 12. Cap.
3anck pa tin stapare t tinom ungdom/
förl an the onda dagar komma / och ärcn
lialkas/ tZ m tvarder säjandes: the beha

i.Tim. 4:z;

,Pret>.B.'
ll! I.

ga



Tr». 4'-
21.

pa miss intct. Härmcd gifwcr Guds Anda til-
tänna/ dels at de unga och spada area/ »nnan
dc mcdföoda syndiga oarter fätt til trad upwaxa/
jom bar olyctsaligyetcnes bcdlöfweliga fnckler,
aro tll Gudsftukcans inplantande bcqwäml>gast,-
dels ock/ at det är gansta lwärt wid tiltagaw
de och mera mognande äldcrn astadkomma
ratt smat för det sannstylliqa wäsendet i Gudi/
som rcdan igenom en oför<warlig efterlatenhet
blifwtt osmatllglt giordt Intet latcr HEnen
Gud mennistosiaktet til den andan sortplantas/
at det stal utan Hans kannedom i blmdhct up-
lvaxa/ utan at dan dcrutaf ma bcrcda sig en
för<amling/ <om honom föist i tiden och sedän
i ewiahetcn mä rättellgen kanna/ anropa och prl-
sa Owarföre allsa Föraldrarnas första och för-
nämsta sygla dör wara/ at troligen undcrwisa
och förmana barncn til Gndsftuttan/ och/til at
aiöra deraf dcho mera intryck/ dem mcd sit
erempel förclysss Wore Guds kannedcm osi
,ä af naturen mcdfödd/ at den af forderfwet
ei blcfwe förqwafd/ sa knnde mm, la''cka- at
sädant utän cmdras bearbetande ssulle stg wed
tld-n til mognad och sräktbärande infinna; mcn
<fter det icke sa ar/ larer hwar och en finnasiS
om dcnna saks angclägenhet öfwertygad. Del-
ta lbogkom den gamla Tobias och lcninade dw

c.före sin Son demm förmaning- Httf wr
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öqon och i hiertat alla tina lifSdagar.
Widare säger han: Ssrg intet/ min <don/
tvl cke wal fatti.ae,- men lvi fä mycket godt/
om wi fruckle Gud/ ffy syndena/ och giö-
re thet godt ar. Ach: hmu wäl blefwe unga
aren anlagde/ oin alla detta i ackt togo och
betankte dct gemenligen sa wara/ at kartllet be-
haller garna den smak/ som det en gang far

Fram för alt böm barncn underwisas at
fa ett ratt begrep om Gud/ upmuntras pa satt/
jom deras alder Km emot taga/ at i alt 6ra
och alsta Gud/ jasom det högstbepriseliga/ äl-
ssanswätdaste/ basta och fuUkomllgaste waieude;
ja at de mcd modersmölken fa uptand lanqtan/
at mcd sinä spclda tungor bcdm/ vrlsa ochlafwa
HErran/ och/ sa l synncrhct som i allmanua
Förjamlmgen/ wänjas wid at Mamma med
anropan-och prilandc/ samt smak at
na!kas all barmhcrtlghcts Fadcr/ pa det <annas
ma: at utaf unga barnas och spma bar-
nas mun/ hafwer HErren sig ena makt
uprattatför sinä owanner stul. Ach Gud!
hwad wald glöra icke dc spada tungor pa him,
melcn/ och hwad lntryck hoos de äldre/ <om sce
fig af dem upmanas? Til at dcsto mcra win»
na et sa angclagit andamäl/ maste Gud dem

B altlv

,Ps«l.z:z
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Kaltio förestallas/ sasom Mstadcs närwarande/
/ Mvemnde/ förhwnkcn de hemllgaste tanckar icke

aro förbcirgade/ hclig och rcn/ >om wil och bsr
tienas af rcna hlcrtan. lamte detta inplantas
uti dem en karlcksfuN wördnad tll HErrans
bcfalningar/ da han ej allenast föreställes sasomen nadig wcdergallare af det goda/ utan oct en

l stark hamnare af ait ondt. Detta alt finnes befalt
' uti Dem- 6. mcd tilsats: tu fkalt lagga thesia

ord pä hiertat. Man kan läsa hwad Abra-
ham til odödcllgit laford/ och alla Föraldrar
tll upmuntran och efterdöme finnes uptetnadt i

- Gcn. 18:19. Wid detta alt bör noga märckas;
at ;a framt barnen til det omtalte stola tllwän-
jas/ maste sa Föraldrars som andras exempel
wara förcstälningarnc söljaktige/ hwilke oltast
giöra mera intryck/ an hwad soin sagcs. Dem
allgger allia at wara naktergalcn like/ om hwil-
ken sagcs / at han larer slna ungar siunga med
eait forestungande.

Dcut.i-.
4» 7. /

Gcn.iz:
15.

Akni lcke Föraldrar alla swarigheter ringa/
nar de allenast sa fäqna sig af sinä barns wäl-

! gang/ och da den kan befordras? men hwad
ar Nmmelig walgang? hwad werldsiig wishet?
hwad ftmlade statter dem tll gagn/ om de ej
anföras at blifwa ewigt lyckclige/ om de cj fa
lmak af den lama wishetcn/ och om dc ej

laraS
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läras at förftmla himmeistä stattcr? Hwad ar)
«ll jallhet pa iordcn/ da ej deras sinnen warda
til högden Ma finnes osttidigt/
cildrars ffyldighet fordra/ at e) ja mncket waral
angelagna om sinä barns timmcliga walgang/)som om det/ lom kan befordra deras ewtga scll-/
het. Las härom Ps 78: 1-7. Naturen afbil-
dar osi detta. Gack ock bessada träden/ hwilka

Vs.73:i-?«

cj wända sinä grenar nederat/ uran drifwa delM
up i högden: Sä stola ock Föräldrar ej inplan-'
m i de spada sinnen karlek/ bchag och nöje för
werldcn/ jorden och fafnnglightten; utan föraras tanckar och aera til högden/ at betrakta/
det Gudomeliga wastndet; at derföre fa en in-
romd kärlek och högaktning för alla fina lifsda-!
gar.- at i lEsu söka all sin förnöjclse,- och at/astunda Sialenes fsrening mcd den himmelsta
Brudgummen. lEsu Föräldrar upoffrade bar-'
net HErranom i spada aren genom karlek til
Guds fruktan; men de som ej wilja trada uti
deras fotspar/ utan aro mera angelaqna/ at de
spada plantor stola böjas til smas för jordlstai
nöjen och werldsiig fäftmgn/ under allahanda'namn/som lmickra den medfödda jyndawanar,
ten/ giöra ett med dem/ som upoffrade sinä barn
Molech och upbrande dem Baal til bram>
Neoffer: Dc upoffra dem diefwulen wtttande'

B- och

ler. z,:;?.
In-. ,Z: l<
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och wiljande/ da de annat lärde aro/ och til-
Pyuta dem at blifwa asgrunden behagcllga. Der
det doch bör dem högst om hiertat wara/ at
standige föreställa dcm Döpclse förbundct /
hwarigenom de iwurit sig under lEsu blods
fahna/ och afsagt alt hwad diefwulen werlocn
och den onda naturen kan falla smakeliglt. Det-
ta ar sa mycktt mcra nödlgt/ <om Fsraldrar
dcrigenom eftcrkomma sin styldtghet/ och der-
jemte beftia sinä och de ostyldlga barnsens
siälar/ och ej a bada sidor äro och 'blifwa döpta
hedningar/ ja/ giöm lvarre an Hedningar.«.Reg. 2l:

Scdan hörer til en Gudi behagelig barna-
upfostran/ at de sa genom lära som exempe!
anföras/ at tvinlägga stg om dygd och alt/
hwad i det borgerliga samya'lde til nytta
och anständighet tienar; sasom/ til lydnad
och höljamhet/ fromhet och medlldande/ knffhet
i tanckar/ ord/ Mbörder och garnmg/ ratträdig-
het och ordfasthet/ ardete och ldoghct/ redlighet
och upriktighet. Hwarest cn ossrymtad Guds
fruktan lägges til gnmdwal/ m lcke utan/ at
de ju med äldren tiltaga i nade för Gud och
meumstom. Delta nit sörstar Paulus i de fäa
ord tuke och HErranS förmanlng. Mm
fram för alt stulle/ efter min enfaldiga tancka,

kar-
Ephes.6:4.



karlck til rattwisa och uprikticchet/ som ar
alla dygdcrs siäl och en ratt Chriftcns sanna
prydnad/ wara nödig at intryckus i hwilkct sä
mpcket lättare ar at giöra/ lom naturen otwun-
git Mer: alt thet I wlljcn at mennistorna 3Mtth. ?:

ffola giöra eder thct giörer i ock them.
En mcnniffa ma äga sa stort sten af dogd/
som i dödligheten star at forwänta / sa ar dct
doch ostridlgt/ at man upriktiqhct ar och blif-
wer alt cj annat/ an orent/ fördcrfwat/ fkryM
teri ock wederstyggelse. Hr kariek til npriktighet/
det llr hicrtats och garnmgs öfwcrcnsstamman-
de/ mplantad/ sa warda des agare med manli-
gare arcn Gudi och mennistom angcname /

det allmänna til nptta/ och ssg siclfwa til pryd-
nad. Lat wara/at uprlktighct i wcrldcli har si-
nä hatme; sa stal doch et sa dyrlatt Hlin-
mels fofter aldrig til ffam warda- Falstamunnar älo Hsrranom cn sipMlsc; mcn
the som ttoliqa handla/ tye behaaa ho^
nom wal. lag wll förtiga/ at mangel rppss
denna dygd glör/ at de ficste lastcr och odyg-
der/ sa i dct allmanna/ som fä ftltt
tilträdc/ hwilka stada bade limilieltg och cwlg
wälfäld; det efterlatnc Föraldrar osta sa cr-
far«/ da de med tarar maste ste/ dct odygderna

stiglt

21.
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siigit til en högd/ som ej mera stär at äl.dra.-
Sasom man waan et barn/ ss läter chet
icke af täthet qammalt warder.

Wi talte förleden Trettonde dag om en
förstäld Chlistendom,- men later ofi see til om
ej orsaten harttl/ näst det namrliga förderfwet/lägges i barnaaren/ utan at wi wilje marcka
det. Den lcde fienden / som forst brakte för-stalningskansten/ det är strymteri och logn e-
mot Gud och nastan i wcrlden/ tyckes nu i detzasidsta tider hafwa til Christcndomens bedröfwe-
liga afbräck och ondstans mognad fatt sin glä-
die fulkomnad/ da/ t en alt för mycket belef-
wad werlo/ falsthet öfwerstrykes med forsiktig-
hetenes bchageliga färg/ och Guds tienst inbil-
las wara tllräckelig/ da den allenast blifwcr
wid det utwartes. Spada barnen see och hsra
hwad sig tildrager: de finna huru Föraldrar
och äldre ga i Kyrkan/ kunna ock läsa/ beditl
och siunga hemma/ men wisa doch i garningar-
na mgen sann ändring- de see huru manga
under höflighets namn strymm med nastan/
der de doch hora hiertat wara fult af falsthet,-
til at förtiga/ det de beklageligen kunna saledes
underwisas. Man e) alt sadant glör intryck/ at
de ockböra ja upwära/ pädet de blifwa androm
like? Oarasfiytcr/ at de begynna öswa logn/

fiard/
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t/
fiärd/bednlgm/med mera emot Gud och nastan;
ty de fa igcnom exempel ej batre lnhama Dct
vndn/ som de see ftitt utöfwas under Gudak-
tighttcns förmenta ösning/ förminstar/ om ef
aldclcs förqwclfjer atanckan af en alwetande/
hclig och rättfärdlg Gud. sa at all dcras Suds
tlenst blifwer et ssrymteri/ och de beredas alt
mcr och mcr nl en olycksalig undergang. lag
hanstiuter denna ömma saat til hwars och ens
diupstnnmgare eftersinnande/ om ej saken för-
haller sig/ som namdt ar; och önstar/ at den
sa cfterlanckes/ at alla matte sa ssickn sig i
Gudaktighetenes och dygders utsfwande/ at
barnsens weropande e) l alla ewighet blifwcr en
gnagande mmk/for dem/som dem illa upfostrat/
och gcnom onda exempel gifwit anlcdning ttl det/som förorlakar et ewigt clände! Sasom kärlck
til dygd bör uti jpäda aldren crlMiis/ sä är
ock högst angelägit/ l almanhet taga sig 11l
wahra/ at ej gifwa' dem förargclst/ som HEr-
len dyrt köpt/ och hwilka han sig sa närä äta-
git / at han öfwcr deras fdrargarc ropat wee
,tti Match ,8.

Hnteligen fodras en Dllg och til-.
börliq aga for bcaangna ftel. Oaniedt IE--su Modcr ej mcd ssal kunde förebrä sin Son/sa tykte Hon sig doct dcrtil haswa ftg/ och sadc:

Barnaupssstran,
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min Soti/ hwi giorde tu off töttta? näpste
saledcs den / som ostyldig och til intet ondt
brattsiig war. <yäraf secs wederlMnndes styl-
dighet wara/ at ei med otidig fiathet see gcnom
fingren med alla seclsteg; utan lata tilböriig aga
finna rum/ pa det mnn ej mä asamka ssg sielf
et hardt straff/ och tilstynda barnen elände;
ty heter det i ordspräket.- Ven agalöös lcf-
wcr/ lian arclös dör. Den wanartiga natu-
ren/ med hwllken wi födas/ ar sa förderfwad/ at
han altid ar benngen til det onda/ hwllketsar sig redan i lindan. Des motstrafwoghet
och chalsstamghet stiger osta sa högt/ at dcn
utan tuktans ris ej dwarföre altsä
en rätt knrlek fordrar/ at af oblllig och ej
mindre ssadelig klemhet cj spnra nagot/ som
kan tienä tll förbnttting Ej kan det rallas en
rätt karlek/ som laler egenwilja och ocntcr u-
tan hnmmande hafwa sritt sprang: ris gifwer
tvilyet; men et bam som hafwer sielfs-
tvald / Mmmcr sinä moder. Obillig lin-
Vrighee är oemotsäjeligen antingen et öppet til-
Me eller behag til synd/ hwarmed wederbö-
rande a daga lagga/ antingen m de ej wetta
och wilja hwad rätt är/ samt hwad til wälfärd
tienar/ eller ock/ at de för laster/ hwilka i bör-

jan

16 l3n Gudi behagelig



'?

jan synas sma nog men hasteligen tillaga/ ej
slclflva hnfwa tlldorlig afsty; följakteligen fa de
späda sinncn ohinoradc fasta rötter alt dmpare
och diuparc l ondstone/ ywilka sedän swarligen stä
at upryckas. Kan ock cn Ettzloper förwand-w sm huo/ eller en parde sinä ftackar?
Sa tunnen I ock nägot godt giöra/ ef-
ter I ondt wahne aren / mä i sadant ftll
stagas. Sasom ondstan hafwcr sinä trapsteg
uppachwilka hon til spcym stiger/ ja sordrasock tildes hemmande aga cfter föcsccl<crna lalu-
pnd. Alla otidigc blödiga förnldrar/ och hwil-ka i deras stcllle nro/ til wnrnagel hafwerHEnen lätit uptckna det fiata förftrandc ochden illa grundadc kärlck/ jom Prasten Eli ha-

Ier.i;:»;.

de för sinä Söner/ hwarom knn läsas i l.Sam.,
2.- cap. HErren Gud gifwe at wimageblifwa-
wi<e nf dct/ jom androm wederfarit ar.'

Om agans nödwandighet paininner otzden blmmelffe Fadren mcd sit egit exempei,
hwilken tuktar sinä käraste barn hardast/ ochgisilar hwar och en son/ soin hnn anaminnr.Iu kärare han hallcr dem/ desto mera later<

i.Sam. »7

34.

Ebr.:,: s.
han dcm waraunder nga/ och bara blodign stri-
mor/ sajom sin tärlets tckn; at de deraf stolatoinma til narmare kanncdom af sit elande ochlyndlga aswikelstr/ samt iftignre fip til honom

och
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-4. Il

'B. <

Plvv. zi:j
'5. <

Pr.-?:i'i.l

Gpv.7'.^.<

cch wmlägga sig om det gcda/ mera nn
giöra ta li)ckans fkcpp förcs «f en blid wlnd.

Tlllälnpning haraf är lätt at giöra: hlrarföre
Salomo mcd M sägcr: then sllt Ns lpar/
ha n hatar stl varn/ mcn thcn/ som thct
katt haftver/ han näpser thct i tld; atdet-
ta bör i tid stee wijar han ock: tukta tili son/
hcttr det/ medan nägot hopp ar; orsakcn ttl
aga är/ at galcnstap finneS i piltcns hler-
ta; mcn tuktans ris dnfwer then langt
ifran honom. Hwarest aga spares/ da dcn
bör wara/ pläga Föraldrarna gemenligen med
döds frätande sorg/ da upfostran cj mera har
rum/ fa bctala den förfiutna tid/ da de kun-
nat och bordt/ men oförswarligen cftersatt sin
styldighet. derföre tukta tln soi,/ sä stal lian
wcoc.rqwMa tlg/ och giöra tina stal wal-
lust. Mangen warder förjcnt warse at Hans
blödighet ej warit cn rätt och Gudi behagelig
karlck/ och wMe wal aga barnet/ nar det ar
til alders kömmit; »nen ct gannnalt trad later
swarliga/ om ej omsjcligen/ böia sig; nar det
onnu ar böjligit/ aligqcr Tragardsmästaren at
ansa det/ hwarstre det markeligcn hetcr: Haf-
wer m darn/ sä tukm chem/ och böy

thcraS
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theraS ljalS alt iftän ungdomcn. Sa Me
dct nu är/ at Föräldrar stola faglädic afdem/
soin as deras lif komne aro/ lä angclagna böra
de ock wara/ at dcras llft srukt mä sa en sadan
upsoslran/ hwarigenom Guds ara och deras e-
ge wälsikd ma för tid och ewighet klina framjas/
hwartil manga bewckande stal kunde anföras.

Men sasom man soresatt sig tart-
hetcn / sa wil jag ej widlyftiqt upvehalla nng
wid dctta sednare stycket af dctraktclscn/ at be-
siada alla stal/ som forckonnua jasom förma-
ende wcdelbörande til dcn o,ntalte styldigdets i
akt tagande. Jag wil ci omröra/ at det llr dcn
stora Gudens bcfalnmg; c) at barnsens til-
stand/ salom jyndesult och til alt godt af natu-
rcn ej allenast / man ock dercmot stri-
dandc/ jadant krafwer,- ci at alla heliga i alla
tjder/ jom för sinä barn hafwa haft en ratt
karlck detta noga eftcrkomnut, utan allcnast det/at salom barn äro>ct HErrans lahn/ hwllketstal gifwaren wid ch'fordran aterstallas/ sa är
nödigt at de sa for sils egcn/ som barnjcnsstull/
äro omtäncktc/ at dct med winst mä HErra-nom tilbaka glfwas; hwilket ster da de at-
niuta dcn omtalte upftstran. Ach Gnd! hwad
stola dc knnna swara pa din hardn rakenstaps-
di,g/ som igenom efteisatl upfostran a°ro styldi-

C» ge/
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ge/ at mänga lpäda plantor/ som af dig fätt
fiora pund/ blifivit utt första upgangen/ och/
la til sajande i waggau förqwafde/ at alt hopp
om deras nchdniisg och bcfrielse iftan timmc-
liq och cwig nöd forswunnit? Alt hwad otz
gifwcs stcr til dc» linda/ at dermed ssal win-
nas pa satt och wis som Gudi bchagcligit ar.
Mcn huru stola de lata och onda ticnare kuu-
na besiä? Nar mau ager eu dyrbar stan/
llr mau angclageu al den cj stal fördcrfwas
ellcr warda tiufwarne tll byte- Af zordista
ting uger man cj dyrbarare gafwa an sins
lifstrukt; des wlUgang faguar/ des ofard smar-
tar/ sa at strida tarar cj jynas waru nog til
sorgens utlrockande. Sa lauge Job gick i mist-
ning af alt sit tlinmellga goda/ tycktcs dct wa-
ra houom dragel,gl'tl'mcn nar bodet kom om
haus blnns död/'ief han sin kladcr/ ref sig i
hufwudet/ föU ncd pa jordeya och tilbad. Hu-
ru oförswarligen ar dct da cj haudlat/ nar dct
som kärast ar och bör wclr.,/ ja waustötcs/
at det fördcrfwas/ ja osra <a at det blifwer
helwetit til et bchagcligit/ men owcksaligt rof?
Haren rcsa sig och blodet steluar/ nur
jag i tanckarne sörestaller mig det ftseliga mö--
te pa yttersta dagcu/ som ster da olljcksalige
Föraldrar. upstiga/ Mika med sinä olycklaliga

bttin/
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barn/ ne cmottaga en länmmfull ewighct/ at
i de mörk.i rnm ei annorlnnda ta!as wid/ an
mcd inbördes we och förbannclses utropande/
Föraldrar öfwcr barnen/ och dche öfwer För-
aldrarna.

ö?Erren Gnd har afftgt sa wal förssrac-
kcligit hot öfwcr alla ogudaktiga Foräldrnr/
at wllia hamnas deras syndcr pä barnen til
tredie och sierde led/ som ock lafwat med nad
och walsignelse bemöta dcm/ som sin skyldlg-
het i att taga. Speglom o§ i Eli och David,
lvore det da lcke emot naturen och at wara grym-
mare an af wildiureatt/ at wilia pasamtn
osi siclfwa och dem/ som af v§ komne aro /

tlmmelig och ewig fördannelse/ da wi kunde
dem sa anföra och handlcda/ at de blcfwo afwaisignelsen dclaktige? Den cwiga forbarmaren
hnr ja stor mcdynckan med osi syndare/ sinäowänner/ at han i sin Son lEsn Christoam-nat dcm nad och siNighet/ som l en lefwnnde
tro pa lEsu blod och rattfardighct wiha dcn
linnnmma, Hnru mycket mcra böra da natur-lige Föraldrar/ alla de/ som undcr ficr-de budordct begripas/ wara monne derom/ at
lngen stal för,qas? wi aro alla af cl kött ochblod msprungnc/ alla syndare/ alla j ICsutil nqder uptagne/ alla/ som Christne aro/

mcd
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mcd Gud ingangne l förbund genom döpelscn:
Huru osörswaillgtt ar da icke det giordt/ uar
antingen Föraldrarne a sin jlda igenom cftcr-
latenhet/ cUer barncn igenom olydna glöra sig
den salighet förluftlge / af hwilken de alla
kunua delaktige warda? Sä a-
tancka det ar/ at pa yttcrsta dagm föreställa
fig manga Fsräldrar och Barn upsta at wara
hwarandra följaktige til afgrundens kula; sä
glädiefull ar den am/ nar de upsta at blifwa
deltagare af den ewiga laltghcten. Intct är
fangnesammare an jee de sinas timmeliga wal-
gang; men huru mycket mcra ar det fägnan-
de/ nar man är sörwiHad/ sig a sin sida
genom bön och HErrans nad sa hafwa uvfördt/
at de som man antingen sändt förut/ eller
efterkomma/ fä atmuta ewigt wäl- Delta ar
sä mnctet mera glädlande/ so,n emcHan jordlsst
och himmelstt wälstand ingem lithet ar at fin-
na.

När Foräldrar a sin sida giöra sa mycket
som hos dem star til en Gudi behagclig up-
fostran/ sa hafwa de frikt.fina sial; mm i
wldrigt fall stola wal de ogudaktiqe barnen döö
för sinä syndcrs stull men dcras blod stal
krafias umr wederbörandes händer/ som ej
Ged all ömhet wsrdat hwad dem want obe-

trodt.
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trodt. Lvcksalige aro de Föräldrar och alla hwil-
koin dctta aligger/ som i gudeligit nit anwända
aU ftit pa der/ som timeligen/ men förnam-
ligast ewinncrligen gagnar. Slär deras möda
annorlunda an wal ut/ <ä kunna de doch gl..de
pa yttersta dagen framkomma. Deras cwiga
olycka/ som dem nam äkomne aro/ stal dem da
hwarkcn bcdröswa eller förssracka; utan de sto-
la da fast mera / sasom Guds rattwisa
doms bisittjare/ prtsa HErrans rältwisa och
den smnma med ewlg gladie och lafsäjande frög-
dcfulle berömma/ utan at nagonjm jasom en
forlust anjee eller ihogkomma stna wanamge
barn / hwiMis rum el i gladicn sunnit warder.
Lycksalige aro ock de barn/ som lEsum efter-
följa/ och äro stna Föräldrar/ och dem som i
dcms ställe äro/ underdanigc/ och emottaga den
möda/ som pä dem anwätides tll sannstyUlg up-
fosträ/ dem stal wäl ga i tlde/ och wal l ewighctcn.

Slclswer wsrs HErras lEsu Chri-
sii Fader/ som thcn ratte Fadrcn är ös-
wer alt thet Fader heler i himnulen och pä
jordcne/ gifwe sin nad tll det/ som im l kan-
het och enfaldeligen afhandlat ar/ at dct ätmln-
sione macte landa nagon/ om ej alla/ som
det höra och läla til upmuntran och pamiu-
ncl>c/ at wara högst angelägcn oln sm cgcn/

Cphes. ;:
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sinä barns/ och dcras/hwilka dem Hi,nfsrlrod-
de äro/ ftttiga Mars'bcftielse och w^lgang,-sa at de kunna glade och frimodige^ftamkomna

Es.«:'»'for M werlbenes domare/ och säga: Sj M
ar jgg/ och darnen/ som iu mig

gifwit hssfwer-
AMEN!


