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I Den Gudomelige TrefaldiOetcns: Fadrens,
Sonens och Den Helige Andes Namn,
Amen.

Forberedelsett
) ät icke dit baril fin wilja i ungdsmen, och ursaka icke

dch därstap. Dennn wigsigc, ermdrcm, jemte ffere lika
ange!ägna'lärdomar, rörande en Glldeiig Varna-Upfostran,
läscs .i' Syraks Boks 30 Capitel. 6

Mine Hhörare! Ingen klagm är allmännare ibland otz,
än den, at menmstorna aro onda och förderswade. Detta
är ock, Gud bättre! sant nog; och lasten är för mycket
kringspridd, för mycket i tiltagande, för at kunna undfalla
nagons upmärksamhet. Andaktslöshtt i Gudstjensten, för-
därf i seder och kärlekslöshet i indördes umgängelse, alt det-
ta har med sit stadeliga gift smittat större delen af menm-
stjo-siägtet.

Men, lätom o 5 gä til Man af det allmänt rädande
fordärfwet: -Hwadan kommev dock derca onda? HwadanZ
kommcr det, at odygden sä wäldsamt rasar fram, ja widt
fortplantar sig? da likwist bäde Guds och Mennistjors La-
gar deremot upstält sä mä"ga, sä starka bomar. Hwadan
Vommer der, at det andeliga mörkret är sä tjockt, och sH
bredt utwidgar sig? da llkwist sanningens ljus, i alla tider
och pä alla ortcr, kringspridt sinä klara och genomträngande
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Pf. 12:2.

Wärdslöse Föräldrar! Olyckelige Foräldrarl det är I,som upammen uprorsstiftare emot Gud, wildjur emot men-
nisto-stägtet, tyranner emot eder och sig sielfwa. Wid edra
bröst, emellan edra armcr, ifrän edra munnar, af edra ef-
terdömen, där hafwa edra barn plockat de törnen, hwarmed
de gjöra sin egen, sinä föraldrars och ofta oräkneliga andra
medmenniffors lefnad och äfwen ewighet sä bitter: dä? haf-
wa de insupit det förgift, som fördärfwar och til stut dödar
dem, och som fortplantas pä andra, gjör otaliga siälar med
dem olyckeliga.

Detta anses wal för en nog härd bessyllning. Hwem
ssuNe wara sä illa sinnad emot Gud, tänken I, sä känsso-lös emot sinä barn, sig sielf och sit stägte? Jo klagan wärdt!
det gifwas föräldrar, som genom osörnuft och härdhet under
sinä barns upfosirande, förnedra sig längt under de wildasie
kreatur. Erfarenheten förelagger otz de ohyggeligaste bewis
dcruppä. Men äfwm, uwn at i upsät uch ursinnighct lik-
nc, detza, sä kan man snart och nog förgä sig wid Bc.r-
na-upfosiran, näinligen genom en otidig efterlätechtt och flat-het, som man ofta lkläder det wackra namnct: Fadcrlig ochModcrlig ömhet. Man lärer sir barn följa fin egcn wilja i

UNI-

sirälar. Hwadan kc»m,ner det, at de helige äw förminstao
de och de crogne äro fä ibland mennistors barn? dä lik-
wist alla hafwa lika fri tilgäng til Nädenes uplyfande och
förbättrande medel. Orsakerna kunna wara stffillige,
sch, utom den lmdfödda oarren, sä hafwa de mästadelen sin
grund uti en nrakrlären eller fövrvänd Barna - Upfostrm».
Denna är en ohyggelig kalla til mycket ondt: en stadclig rot
til det giftigaste ogräs. Häriftän hanleder det sig, til en
sior del, at den Helige Guden finner sä mänga fiender och
föraktare, i stället för lydiga barn: at den Christeliga För-
samligen har sinä hätstaste förföljare umom sit eget stöte:
at mennistor äro mennisto-Mgtets orgaste förstörare.
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«Mghsmen, det är, alt ifrän dch spadaste älder, och man
urMar dest darffaper, hwarigenom. snart upwäxa de gröf-
sta laster. Hurudan menniffo-wiljan är af naturen, det we-
ta wi: Mennistans hjerras upstir är ju ondt, alt ifrän unZ<
domen. Far detta onda räda sig sielft, utan at det genom
en w-is och Gudelig upfostran hafwes; snart tiltager det,
snart sprider det sig och wäxer ftodigt, likt ogräsct, och gif-
wer innom kort ttd, de aldrabittraste frukter.

Af alt detta, sä Mer dock icke, at siränghet och alf-
warfam aga altid uträttar alt, efter önstan. En illa af-
patzad och owarsam siränghet, kan ofta hafwa lika elaka
följder- som en otilbörlig flathet, ofta mera förwärra än för-
bättra darna hjertan.

O! hwilket wigtigt gjöroMal är altsa Barna-upftstran,
och huru sior försigtighet och warsamhct bör ick: dcrwid bru-
kas! At wärdslöfa denna sak, är, at äfwentyra fteee men-
nisto-siälars ewiga och timmeliga bästa»

lag har af dagsens Hcliga Ewangelium fätt anled-
ning, at förelMa edar andakt nägot i detta angelägna äm-
ne. I mägen sielfwa M. Ä. eftersinna, tzuruwida en illa
wärdad Varna-upfostran iblaud eder, warit mig et stäl, at
hälre taga detta til betraktande, än nägot annat, hwarwid
dagsens Heliga I'ext kunnat gifwa rikote handledning. Min-
sia eftertanta ssal wisa Er, hwad jag önstade aldrig behöf-
wa fäja, nämligm: alt för mänga idland edcr wanstöta si-
nä liarn, som dock äro mera Guds än edar egendom, och
för hwilken I en gäng ffolen gjörg Gudi en noga räken-
stap. Alt för mycket wisa sig ock, ibland en stor del af e-
der, följdcrna of et förwändt Upfostrings-sätt. lag wil
lijuda til, at söra eder detta til sinnes. Gud gifwe eder
näd, at härwid igcnkänna eder sielfwa, och at af detta Her-
rans ord gjöra en rätt och alfwarlig tillämpning. Samma
Guds näd beweke eder, at, igenom en saliggörande tro, i
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lEsu Chrisii försoning, söka räddning för eder och edra
baui; pä det, at den kärlek som Naturen emeNan eder kuu-
tit, mätte stadgas och renas genom Näden, oH fullkomnas
i den Himmelsta härlighetm. Hör otz Varmhertige Gud,
da wi besegle denna wär önstau, med den dyraste böncn
Fader war som äst i hiinlom 2c.

Ämnet:
De osaliga Päfoljder som upkomma af en för-

summad och fornmnd Bamg'Upfostran-
Derwid böra wi känna

/. Barna-upfostran fZrsummas och forwändes.
//. De osaliga psföljder som häraf upkomma.

AflMdlmgen.
Fsrra Stycket.

äro en dyrbar -Herrans gafwa. Af dem är det,som Guds Församling wäntar sin tikwäxt, Oamhallet
sit bcständ, Föräldrar hugnad, Hlderdomen stöd, Medmenni-
stor lisä, Himmeten inwänare. Ej allenast sacktida, utan
ock efterkommande, tunnu af denna Herrans plantering stör-da rika wälsignelfes ftukter. Mm, hwad en sträf jord är
utau ans och stötsel, det samma är ock et barn, utan en
wis och Gudelig upfostran. Utom denna, är Merendels bäde
det werldstiga och alU>eliga samhälletö hopp' förgäfwes.

Psalm, 127.

Mcd upfostran, har jag här förnämligast afstende uppa
föräldrars styldighet, at upbruka och förbättra siälms egcn-

sta-
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ssaper hos barn: försiändet och wiljan. lag Joppas, «k de
mennistor äro fä, och at ingen af eder M. Ä. kan räknas
ibland säoane, som sä aldeles afklädt sig ali menffltghet, och
ali likhet med andra stapade kreatur, at de upsätetigen ock
utan trängande nöd, neka sinä barn hwad til deras fropp?
uppehälle tjcnar, fä länge cj defia sielfwe äro i Mmäga at
förstaffa sig det hos andra. Mm längt iftän at härmed
är nög. Som siälen är den ädlare dejen af mennistans wä-
sende, och uppä deff beffaffenhet beror wär ewiga, äfwen
timmeliga wälgäng; sä bör ock den wara synnerliga cgna-
märket wid barna upfosiran.

Af naturen äro siälenes egenffaper hos alla menniffor
endels gansta swaga, cndcls wända iftän det goda; lämnas
de nu utan siötsel och ward i barndomen, sä blifwa de ej
allenast i saimna sit oupbnikade och förwända stick i fram-
tiden, utan försämras ock ännn mera: det onda fattor snart
röttcr, det utwidgar sig, det mrgnar hasiigare an kroppens
och sinnms styrka. Sädant fröet är, sadan blir ock sedän
siclfwa ftukten.

Vorna-upfusiran tilkommer fornämligast naturliga
aldrar, atminstone i de mäl, som anga första grundläggnin-
g?n til Gudsftuktan och det är: til deras
wärkeliga walgäng och wälsignelse. De hinder, fom häri-
ftsu kunna afycNa och frikalla fader och moder, mätte wist
«vara annsta siora.och Sjelswa Narurens röft up-
manc r dem härtil meo ct eftcrtryck, som endast af en för-
härdad kan qwäfwas och bfwerträdas. Manne ock en qwin-
na wnna fövgäca sit barn, sa ar hon icke förbarmar sig
öfwer sins lifö son? Inyen haftver nagon nd hacar sic e«,
ner kötc. E» och den mynvighet, hwarmed,
föräldrar kumia wärka pä sinä barn, förklarar nödwändig-
heten och nyttan häraf. Det är utom dch billigc, at för-
Zldrar,. som wcirit en orsak til barns fortplantning j synd,

vck-
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ockss blifwa, näst Gud, deras första uprättare och pH
lifsens wäg. At endast för sin maklighets ffull, lata sit fo-
ster förgas i en ofgrund, dit man sielf störtat det, är nägotsom sirider emot alla billightts lagar. De färdelar, som, sä
wäl pa söräldrarnes som barnens sida, upkomma genum det,
at de förre sielfwe ätaga sig upfostran, (j.ag mcnar den somangsr hjertats förbättring) dcha fördelar säger jag, äro sä
stora, sä mänga, at inga förnuftiga föräldrar borde neka
sig dem. Hwad menen I om lärdomar, som komma ifrän
et warmt faders och moders hjerta, och som belcdsagas med
förnuft och "saktmodighet, med eftertryck och ömhet? Hwad
kan gifwa starkare och waraktigare intryck hos barn? Hwil-
ket medel kan wara kraftigare än detta, at stärka och oka
den barnsiiga kärleken och wördnaden? Hwilket tilfälle yp-
perligare än detta, at uptäcka barnens hufwudböjelser och
sinnelag? Hwilken utwäg säkrare än denne, at befria sig
jftän tärande förebräelser emot sig sielf, och ofta ogrundadc
misttankar och bestyllmngar emot andra. Men ännu en för-
del, hwars förträffclighet wida öfwergär alt, hwad dcrom
kan sägas: Hwilket albete kan mera smaka af himmelst för-
nöjelse och ro, ätföljd af egen siala-upbyggelse och annor
mängfaldig wälsignelse? Har Gudaktigheten sit behag och
sin lön med sig, när och ehwarcst den utöfwas, hwad sötma
mätte den dä icke stänka föräldrar, när de jämte sig leda si-
nä barn pa himmelens wäg? Hwad kan förenas med den
tilfredsställelsen, at weta sig wara, näst Gud, en orsak til
sinä barns ewiga salighet? Hwad är siörre dageligit gästa-
bud? Hwad kan kraftigare stadfästa och förena hjertan i
Nädene?- Hwad, näst lEsu försonande rättfardighet, kan
klarare förhärliga destas stuteliga möte och inbördes omfam-
nande i den ewiga glädjen? Uti Guds Heliga erd, är ock
den förbindelftn grundad, at naturliga föräldrar äro de, som
i synnerhet stola handleda sinä barn i dygd och Gudfruk-
tan. I fäder, r.erer icke edor barn ril wrede, man upfö-

dev
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der dem i tukt och Herrans formaning. Hwad Gud
dom förehöll Propheten Hesechiel om dch änibttcs wigt ochwärde, kan med alt stal lämpas uppä föräldrar, i afseendepä deras äliggande emot sinä barn. Läs härom Hesekiels
35: 7/ 8, 9.

Men hwilka swära felsteg begäs icke härutinuan, j det
Mmänna upfostrings/sättet? säsom mindre lämpeligt til de
ftäste af Eder M. H. behöfwer jag ej ja mycket uppehalla
Mig wid det, at barn ofta handlöst, och utan nagon twin-
gande nöd, lämnas under ftämmande, oförsökta och i Guds-
fruktan obewandrade personers upseende, just da föräldrars
handledning stnlle wara nödwändigast. De njuta knapt den
ömheten, at deras ftämmande ledare fH föraldrarnes räd
sch handräckning, den de sä wäl ffMe behöfwa; cy huru kan
m blind leda en blindan, falla de icke baZge i gropena?

Ephes.6:4.

Luc. 6:Zy.

Mcra styldige lära mänga af eder wara til den bestyll-
mngen, at den ena af föräldrarne understundom hänstjuter
somligas, eller alla sinä darns upfustran och stders förbät-
tring, til den andra Makans hela omsorg, blott i asseende pH
kön, eller för et blindt och oförnuftigt tyckes ssull, eller rent
af genom hoglöshet: och dermed tror man sig äfwen kastat
ifrän sig hela answaret; Men hwilket grymt misttag! där-
aktige! Hwem har sagt eder, at hela upfosirings omsorgen
stal wara lagd uppä den ena Matan allena? Hwem har
sagt eder, at F tunnen Er emellan stifta answaret för edra
barn, efter eget godtycko? Aro de icke uprunne af bägges e-
dart blod? Hafwcn I icke lika del i deras warelse? Wiljen
I bära faders och moders namn, sä mäsien I ock intet gö-
ra stilnad pä edra barn wid deras updragande, utan hysa
och wisa emot dem alla et emot sä tzärliga namn swarande
hjcrta. Huru oförswarligit är icke det handladt, at säsom
fader eller moder wara witne til sit barns lastcr, utan at
uprätta det, utan at gifwa det andra ömhets wedermälen,

B än
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ön desiä i bitterhet framkastade ord: ja, din far eller din
mor har sä lärt dig; med fiere dylike utlätelser.

Är nu alt detta et stort fel, hwad stal man dä säga
om föräldrar, som aldrig beflita sig om, at gifwa sinä barn
nägon rättffaffcns siäla-wärd, hwarken sielflve, eller genom
andra? Omenstliga mennistor! wid hwad kan man likna e-
der? En Tiger är grym; men aldrig emut sit eget foster.
I äter utöfwen rä edra bcrn, alt ifran deras spädaste älder,
sch sedän alt framgent, en onaturlig grymhet. För det, at
de behöfwa edar wärd, oftare än edar maklighet det wil til-
läta: för det, at de ej pä annat sätt, än igenom grat och
strj, kunna yppa sinä behof, och beklciga edar kallsinnighet;
sä adraga de sig edar otälighet och ledfnad. I liären dem
pä edra armar, mera säsom et Guds straff sn Guds Näde-
Zäfwa. Mcd härda och bittra ord, af et uphettadt
utösen I edar galla öfwer sielfwa ostulden och menlösheten.
Hwar är dä det kärliga faders och moders hjertat? Hwar
är dä ätankan af eder eaen barndom, eder egen mmnistlig-
het? lag mä ej nämna Christeliga ffyldighet.

. När barnen äte.- ftamssridit sä mycket i älbcr, at de
funna umliära edra armar, som warit mera deras fängelse
än fristad; ja lämnas de at all möjelig förgätenhet och wärds-
löshet. I konlmen dem knapt ihog, oftare, än de med tä-
rar truga af eder sit timmeliga lifs uppchässe. At upodla
deras förständ, at genom Guds Näd söka förbättra deras
hjertan, detta det angelägnaste, blir aldeles H sido satt. De
fä wälja hwad nöjenoch sällstapcr de wttja; onäpsta mdsöla
sig i lasters orenlighct; ostraffade träda m uppg de syndares
.wäg, och sicca där de besvoccare sirra: ftitt lsfwa uti sitfarliga mörkcr och dödsenS stugga. 2lch hwad mande war-
da af desta ba nen? Hwilket annat krcatur an menniffan,
stulle i hsrdhet kunnna likna Strutsfoglen? Drakarne chf-
wa sinoin unlom spenarna och däggia rhem, mm nnns

folks
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folks dortcr är obarncherrig, lika som en struts i öknene.
Om denne säger Job, ar hali öfwerlämnar sinä ägg jorde<
Na, och larcr hera jorden mkläcka dem. forgärer ar
de maga warda förcrampade, och nägor willdjur sönder,
slär dein. Han är sä härd cmor sinä ungar, lika som de
icke wore Hans. O! huru sanfäroig, i anseende til
föräldrir, huru bedröfwelig, huru sörnedrande är icke denna

ler. Klsg.
- 4:Z.

lobs 39:17,
i8,19.

jämsörelse! Sädant fkal hända ibland förnuftiga mennistor,
ibland Christna, som borde likna siclfwa Kärleten! Ibland
döpta, som dageligen hafwa en tänke-strift af sit Heliga
förbund med Gud, uti sinä egna barn, hwars ewiga bästa
de förspilla! Ibland et folk, hwilr'ec Upgangen af Hogde-
ne hafwer bejbkc, och hroilko Gud gifwir saligherenes kuw
ffap! som sä wäl känncr, änninstone borde kanna, huru he-
lig, huru billig denna Gudsftuktan är: Tn stalc förkunna i
tiu barus öron, och nns barnadariw hwad M bedrifwit
hafwer, och huru jaF haswcr bewisak min cecLen ibland
eder, at I stolen wera at jag är Herren; Hwars sanna:
frukttm du sä myckct hälre bör fortplanta pä dina egna barn,
som den allmänna Käi:leks-lagen ej Heller bör wara af dig
okänd: Förbannad rvare den, som lärer en blindan fara

!2.M05.i0:2.

roill pa n?ägenom.
Sä oblidt böra wi dock ej dömma mennistor, at wi

stulle anse alla för fä lastbara och känstolöfa i anseende til
sinä barn, som dem wi nu bestrifwit; men dcrföre fä wi ic-
ke siraxt räkna alla dem fom ej höra til detzas antal, för
rättsinniga och Gudeliga Föräldrar.

5. Mos.
18.

Det gifwes sädane, soin wäl kunna älffa sinä barn,
som sälcdes ej upsäteligen gifwa dem en ond upfostran; men
hwilka dock, i anseende til sinä förwända begrep om sällhet,
eller om wägen och medlen dertil, wärkeligen wanstöta och
stada dem. Följande bctraktelser stola härom gifwa H nä-
Zon uplysning.

B 2 För
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För at fä sä myckct bättre handledning at wisa, h«ru

Barna-upfostran sörwändes, lätom o§ tilse, hwad som wid
en rättstaffens Barna-wärd hufwudsakeligast är at i aktta-
ga: Föräldrars förnämsiu plikter emot fina barn äro i) At
bedja Gud för dem, 2) Underwisa och rätta dem, 3)
ga dem, 4) Gifwa dem goda exempel och efterdömen.
När nägondera af dcsta omständigheter försummas eller miff-
brukas, dä kallas en sädan upfosiran förwänd och wanwärdad.

Sädan är dm, l) da Mallan och Bon til Gnd, om
desi wälsignelse, derwid eller flyktiZr handhaf»
n»es.

llnder et göromäl, som är sä magt päliggande och wig-
tigt, som Varna-upfosiran, et göromäl, hwar;a ej mindre
beror än en säll eller ofäll ewighet, et göromäl, hwarmcd
fsere mennistors wäl eller we är förknippadt, hwad kan wa-
ra angelägnare, än at genom andäktiga och flitiga böner an-
halla om den Alrchögstes Näd och biständ? Om wi aldrig
sä litet mille känna oZ sietfwa, fa stulle wi fnart blifwawarse, huru wanmägtige wi äro. Wi kunna ej genom egen
förmäga, taga minsta steg pä wär Lycksalighets wag, hurumycketmindre dä bereda at Himmelen inwänare, och ät Sam-
hället gagnande medlemmar, af et sä fördärfwadt stägte, som
wi alla äro af naturen. Huru stola wi mcd försigtighet och
clfware, kunna lcda wära barn pä wishetens och lifftns tran-
ga stigar, huru stola de kunna begagna sig af wsra lärdo-
mar, om icke Herreil fänder roisheren ned, af sinom helt-
yä himmel, ar hon är med ost a ymse sidor, och arbecaV'med osi?

Hwad menen I wäl M. H. om de mänga dolda sna-ror, förförissa anfall, och oförmodade farlighetcr, som wän-
ta uppä ostuldens inträde i werlden; ja, som til en del r>-
dan ide spädare ären lagt sig i försät för otz? Huru stolabarn, alt upseende oaktaot, kunna lyckeligen undgä och öf-

wer-
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werwmna alt detta, om de icke tidigt blifwa inlämnadeinnomdm fasta borg, dir den rätrfärdine löpee och warderbestärmad?
Det är dchutom sä billigt som nödwändigt, at genom

boner och tacksamhet, at Guos mägtiga och milda bestydd
ofwerlamna en gafwa, som af Honom har sm första och för-Nämsta uprinnelse: en gäfwa, öfwer hwilken Gud har dmvmstränktaste egendoms rätt, fast den är lämnad i »ramhander säsom et län, det wi under förbindelse af dyrnste an-swar, löra fträdla: en gaswa, hwars wärde wt pä dtttasätt-t bnzt ädagalägga, hwars wärkeliga förmäii wi pä del-
ta sattet säkrast bcreda.

Nog hä»,der wäl det, at Dens Hogsias wärd och nädbelcdsagar wara darn, utan at wi hafwe wett ellcr wilja atbedja dcrom; men männe icke scksä ofta händer, at, genomso>summelle i denna dyra styldighet och sörmäns rätt, för-äldrar ädraga sig de widrigaste ledsamheter.
Vermon sig nu i lmdersokning, huru wida denna för-äldrars forsta och angelägnaste plikt i akt tages; sä fa wisnart anledning at beklaga, det bönen, denna rätta nyckeltil Guds statter: detta säkra mosgift för syndens utbrott:detta starcka wärn emot alla farligheter, i allmänhet förak-tas och mitzbrukaö. I en tid, da det anses for en wanhederat frukta Gud, räknas det ätminstone för en onödighet at

bedja Honom om nägot. Den som intet förgäter Gud afuppendar ftäckhet, gör det af andelig tröghct. Sjelf stalmennistan bära siörsta omsorgsbördan, sielf npsätter man si-
nä förstagcr, sielf stal man wärkställa dem, sielf wara up-
hofwet och medlet til sit och de sinas bästa. Wanmägtige
därar! det ar intet underligt, om edra anstag mitzlyckas. Ibefallen icke Herranom edar wärck, derföre Z« icke edorftnsiag fram. ~

V 3 At
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At underwisa och rä«a sinä barn, sr den andra plik-
ten och styldigheten wid Barna-upfostran. Det förra angär
det goda, hwaruti b?,rn gemenligen äro okmmoga och mot-
williga; det scdnare det onda, til hwilket de af naturen mäst
hägfällas.

Mennistan äger en medfödd fö.mögenhet, at begagna sig
Of undevwisningar och rättelser; detza äro ock för barn sä
mycket cmgelägnare, som den medfödda oarten just pä det
sättet mäste fördrifwas, lust och häg för det goda, samt föl-
jakteliM kännedom deraf, pä det sättet inplantas. Nog kan
en mennista undcrstundom genom egen öfwerläggmng och er-
farenhet allena, förwärfwa sig et witzt mätt as kunstap och
wishct; mm detta är icke lika lätt för alla, detta är et up-
häll och en omwäg som är onödig, dä det samma mäl i stä-
dare ären genom en god snarare och lättare up-
nss. I synnerhet blifwer wägen til wishet gcmffa obanad
och läng för dem, som med moders mjölken fätt insupa la-
sicns gift, och hwilket sedän fättrota sig, genom en fördärf-
wad upfostran. Komma dcha nägon gä"g pä wishetens
wäg, sä ster det gemenligen gansta sent. Olyckor och plä-
gor, som mcrendels öpna ögonen pä sädane, när det nägon
gäng ster, at lastens barn uplysas, pläga ej gärna göra det
jörr, än de sä nedtryckt dem, at de ej mera kunna komma
til nägon timmelig wälgäng. Det ssulle änds wara nog
wunnit, om deras sena uplysning, kunde lända dem til e-
wig wälfärd; men huru ofta begrafwas icke, gmom brist
pä sunda undcrwisningar i barna ären, huru ofta begrafwas
icke dcrigenom, säger jag, bäde förständ och hjcrta uti et
beständigt mörker, som flutas med det ewiga. Det är der-
före wid edcr I Christelige Föräldrar, som Gud bändit den
styldigheten, at wara edr.i barns lärare, at wara deras
wägwisare ifrän lasten til dygden, ifrän helfwetet til himme-
ten. Eder äligger det, at wara desiä blindas öga, detza

hal-
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halras sot, desta rvilsifarandes lmderwisare. Men uppä
denna gren af Upfostran, gifwcis gansta mänga afivägar:

lobs2y:il>

Barna.-Upfostrml är förwänd 2) da Ordnim
gen, Tiden och Gäccer rvid Barna-UnderrmsinnZen ej rär»
religen i akr c^lgas.

Alt hwad som kan göra desta späda plantor, til wär-
keligen fornuftiga och dygdiga, det är: Christeliga mennistor,
hwad som kan upodla dcras inweklade föcstand och förbättra
deras onda hjertan, hwad som kan bereda dem wägen
rättstaffens fällhet, dade i detta och det tilkommande liswet,
är sadant som kan, och til en del bör, tjena för ämnen,
hwarutinnan de stola underwisas. At känna och den
-Han sändr hafwer INsum Lhristum, är der Ufwec;
följakteligen den ädlaste wishcttn, hwarutinnan barn böra
inöfwas. At känna sig siclf, mcd alla sinä ssyldigheter och
förmäncr, säsom medlemmar bade i det andeliga och wcrld-
stiga samhället: At känna sinä medmcnniffor, äro knnstaper,
som mcd den förenämnde äga osiiljaktig gemenstap; dcha fH
dcrföre wid Barna.undcrwzsningm ej Htfflljas. Sa gagne-
ligt det är, at tillika inwänja barn i andra nyttiga wetten-
ffaper, sä lätt gär sadant ardete, och sä wäl swarar det e-
mot det äsyftade ändamälct, dä grunden dcrtil är lagd, ge-
noni en wärksam, och med Guds Heliga ord enlig Guda-
och sedo-läri.

Som de siäste menniffor innom sig sielfwa göra en huft
wudsak af timmeliga och fäfängeliga sällheter, sH mena de
sig ock hafwa cfbördat sin förnämsta föräldra-styldighet, ds
de gifwit sinä bcrn lärdomar, inrättade enligt samma orim-

grundsatser. Somliga leda sinä barn rent af, och li-
tan omwägar, til lasten och fördarfwet. Ma deras lärdo-
mar aro smittade med et syndens och därstapens gift, som
de oförsynt med ord, äthäfwor och gerntngar pä dem fort-
planta. De i akttegz icke en gang den yttre ärbarhetens

la-
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lcigar. Andre, litet mer äterhällsamme, haswa wid sinä un-
derwisningar för ändamsl endast huru deras barn stola gö-
ras behagelige och lyckelige för mennistor, huru de stola
dringas til et utwärtes anständigyets stick, til en belefwen-htt, som merendels är utspädd med gansta mycken lättsin-
nighet och fäfänga. Guds heljgo och allseende öga, den wär-
teliga salighetens angelägenhet och höga wärde, siälens pryd-
nad och bästa, ftäga de intet efter. O! I owise!

Det behöfwes gansta litet til, at bidringa barn onda
kunstaper. Nägra förftugna ord, nägra förhastade ätbör-
der äro tilräckeliga; och jnart rotar sig ogräset, snart nog
tänder sig den syndenes gnista, som föräldrar, ofta oför-
märkt, kasta i sinä barns hjcrtan, och hwilken fluteligen, ut-
brustcn i full läga, blir et helfwete för dem ä bägge sidor.
Lastens wäg är bred och wid; kött och blod finner honom li-
tan swarighet, wandrar honom ock med lätthet; här löper
man fram med hastiga steg; men ty wärr! til sin olycka.

Ehuru enligt det är med et sundt förnuft och med wH-
ra behof, at wid barns underwisande följa dm ordninZensom wär Höga Frälsare utstakat: Söker först efter Guds
'rike och Hans rärefärdigher; sä mitztaga sig dock gansta
mänga föräldrar härutinnan, under sin Barna-h.-!ndledning.
Hwad ar mera tilbörligt, hwad mera gagneligt, än en lef-
wande Guds kännedom? Denna höga kunstap förtjenar för-
sta rummet i det mennistliga förstandet. M en, hwad hand-
teras med mera kallsinnighet, hwad anses mera för bisak än
detta ena nödwändiga?

Matth.6:23<

Sä högst nödwändigt det är, at hos barn inplanta en
tidig och fast öfwertygelse om Försoningens siora och höga
wärde; sä mycken nytta har ock denna kunstap med sig,
hälst i nödenes och dödsens bittra tima. De intryck, som i
späda sren härom fäs, förga ej sä snart, oaktadt ali den
möda som et ostyrigt förnuft och begar derpä anwander;

kan-
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kansse ock, at just dcha första intryck blifwa, näst Guds
3läd, orsak til räddning för mänga siälar, som eljest tidigt
nog hade stött sig wid denna Nlippan, och tagit obotelig i<Pet.2:B.
ftada. Gud sse lof! at cwännen ännu ej hunnit utsa iblaud
eder M. H. det otrones och afgrundens ftö, som eljest widt
nog rotat sig ibland menniffor, och som snart fördarpvar det
mästa c.f Guds plantering. Gud läte eder, edra barn och
cfterkommande, i ewerldeliga tider warda friade frän denna
siäla-ödonde smitta!

Aldrig kunna föräldrar wisa större prof af ömhct e-
mot sinä barn, aldrig samla dem nyttig,ire arf, aldrig sä-
krare grundlagga dcras tilkommande sällyet, än dä de med
ftit tilhalla dem, at känna och fukta Gud. lag sager:
med ftir, Wär tids öfwcrdrefna lättsinnighct och kallsinnig-
het härutinnan duger intet. Gudcligt tal, och onda sedcr: go-
da räd, och fördärfweliga cxcmpel: liten utwärtes Gudstjenst,
och mycken inwärtcs fäfänga, som äfwen wisar sig utan til:
Hwad batar en sadan urfostran? jo, at upbygga och straxt
ncdrifwa, at ingen ting fördättra, mcn mängfalt fördarfiva;
och den som fordärswar Guds cempel, houom stal Gud
fördärftva, ry Guds cempel är heliZr. i.Cor.Z::?.

Wiljen I M. Ä. at edra barn ffola blifwa wisa; lä-
ren dem dä först at kanna och frukta Gud. Guds rhcns
Alrahögstas ord är wisherenes brunn, och der ewila bu<
der är heniles källa, 'Ho kunde eljest huru man rvis,
het c>ch klokhet öftverkomma skulle? Frukra Gud är wis>
hec; hon rikcar och sörer alr yodc med sig, och rhenna
wishec gör rärrstiFa kloka menmstor. Bärcre är föga wis-
her med Gudssrukran, än en stor klokher »ued Guds sör>
aktlung.

Syr. i: 5,6.

V. 20.

C!p.i9:2c>.
Wiljen I at edra barn stola blifwa dygdiga-. lären dcm

at först känna och srukta Gud. Hwad och hwarest är dygd,
utan Gudsfruktan? dcha stä iu i närmaste forbindelse med

C hwar-
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tzwarcmdra; den ena är orsak, den Zndra werkan; Guds-
fruktan är roten och stammen, dygderna äro detz grenar.
Hwad byggnad är utan grundwal, kropp utan hufwud, ljus
utan sten, eld uta« wärma, det samma är ock dygd utan
at frukta Gud: Guds Hcliga ord gär härutmnan widare och
säger: 3llt dec som icke gar nraf crone, der är synd, och
hwad här hafwes afseende uppä med det ordet rro, det me-
nar ock jag, med det ordet Gudsfrukran.

Wiljen I bereda edra barn en lyckclig lefnad, en nögd
och frinwdig bortgäng ifrän werldcn, en stögdcfull ewighct,
sä lären dem at känna och frukta Gud i tio, dä winnen I
edar önssan. Utan twifwel är det en stsr hugnad för alla
föräldrar, at se sinä barn i heders-och wälsiänd i werldcn;
wHerligc, äro ock föräldrar förbundne, at sä myckct de för-
ma, genom loftiga medel bcfordra sinä barn dertil; mcn
hwarföre stal just sädant ste, pä Gudaktighetens och salig-
helcns bekostnad? Skulle icke det ena kunna winnaö, utan
at det andra nödwändigt stal förloras? Och om sä wore:
hwarföre stal det timmeliga och owaraktiga och jämförelse-
wis ovetydeliga, föredragas det wigtigaste och ewigt waran-
de? Wisar sig wid et sädant wal, det alraminsta af fadcr-
lig och moderlig ömhet? -Hwilken ibland eder är rhen sa<
der, om Hans jon bedcs bröd af honcmi, som gisivcr ho»
nom en sten? eUer om han bedes sist, man ban glfwa ho-
nom en orm? eller om han bedes «M, man han sa ho«
nom en storpion? Tillämpningcn til hwad jcg nyligast sagt,
är ganffa tydelig.

Ma förmäncr pä jorden, hwarmed mennistorna för myc-
ket och med ästdosättande af det oftanämde ma nöowänbi-
ga, fafta sinä hjertcm, hwad äro de annat, än farliga klip-
por, emot hwilka otaliga siälar stött sig, och lidit et ewigt
steppsbrott. Dcha jordista fördclar/i sig sielswa sä g.'da
som loftiga at rätt njuta, föräudra och ,örlora oändmgen
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myckct af sir wärde, dä de ägas med förlust af andeligit
och ewigt bästa. lordist rikcdom, utan m i hjertat bewa-
rad Guos kärlek och nä), hwad är dm annat, än nslaste
fattigdom. S3öc der incec om, när on rik roarder; hcr in-
tet fatt lägga band pä Hans degär och tycke, sä
har han mera pläga af sit öfwerftöd, än m tiggare af sin
armud, mera synd, an alla werldenes härligheter kanna beta-
la, oändeliZa mera förlorat än wunnit, cy Hall ftal i sm
dodscid incec med sig raga, och Hans härligher sar inter
efter honom; och, silfwer och guld öan incec hjelpa pa
-Herran.s wredes dag. Ära och höghet, utan c»t tillika äga
dm, som grundar sig pä Gads dms Aldrahögstes gemen-
stap, huru litet är icke dch warkeliga wärde? Forstar, Her-
rar och ReFentcr aro i stor äro, nien sä store aro de
ke, som then ther frukcar Gud; rhen som ftukcar Gud,
öfwer honom är ingen; ry Gudsftukcan gar öfwer alc,^

Ps. 49:17.
Hesek. 7: ly.

Syr. 10:27.
Menniffo ynnest och wänstap, utom Guds synnerliga nä)

och bessydd, hwad gagnar den i längden? Förbannad är
den, som förlarer sig uppä mennistor, och säccer körr fig
cil arm, och wiker med sir hjcrra ifran -Herralwm; han
stal warda sasom Ijung i öknene, och stal incec f« se rhcn
rilkoinmande tröftena, Deremot mnefattar Gudöftuktan 2ler. 17:5.
alt hwad sällt och lyckeligt heter, bäde i tid och i ewighet,
om man ock stulle äga dm samma uran nagra yttre härlig-
heter. När jag har Gnd, sä har jag alt.

Här M. Ä. önffade jag mig förmaga, at efter mit
hjcrtas Dundan, kunna förehalla eder, huru olyckelige de flä-
sta wäc tids mennissor äro, huru däraktige, dä de äsidosät-
ta och förakta dmna allas wär största prydnad, och rlikt,
och salightt: jag menar Men det händcr här-
wid mig, som mängaandra, när man wil göra nägot al-
rabäst, sä blir det som ussast. Hwar ffal man wäl sinna
Md, at enligt sakcns hetzof kunna uttrncka dctta? Alt sta-
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padt nalkas sinomSkapare med enkcllckochwZrdnad, son:
lämpad cfter hwart och et tings största för.naga; nlen men-
niffan wil ej härpä anwända det alraminsw af sinä kraf-
ter; mennistali räknar sin Skapares och AterlösareS kärlek
och fruktan för inttt wärd; det är e» föraktelig. sak i
ncö tycke: Honafhäller sig och sinä barn t det"längsta,, M
vfta i alla ewighct, ifran sit, och alla stapade tings höga
urfpruug och ändamäl. Det som borde wara det"
blir icke m gang af hennc i akttagct säsum det sista. Be-
klagans wäroa Ndams Barn! hur äst du sä hur
äst du sii af hilnmelen uedfalleu dll stöna morgoustjerna!
-Ho äst du da, ar du frukcar diZ for mcnniskor, de där
dock dö, och för mennisio barn, hwiika sasoln ho förrär,
de roarda, och förgäcer herran rheu rig Fjort hafwer,
,thcu cher hinuncleli ursträcker, och jordeua grundar? Hu-
no!U, som tig löst hafwer ifrau fördärf, och"dageligen kro-
.ner cig lued nad och barmhereigher; HonoM, fon'» kan för?.därfwa bade kropp och siä! i hclfwetec, och som för dennK
'din sidwördnad stull, wärkeligen nödgas göra det.

Tiden dä Barn dora underwifas, är: sä snart deras
förständ kan nagot fatta, sä snart de sätta sin fot uppä
werldenes wädji,ban. Upssof l denna de!, är högst äfwen-
tyrligit.. Sadant har mangen med oersattclig saknad fatt
erfara. Guds rän päyrkar all möjelia omtanka uch atgard
af föräldrar härutinnan. Ät hwem böra mennistor upossra
sinä för'sta dagar, sin ungdoms blomma, hälre, än at sm
Skapare och Högste wälgörare? Hwarföre ffal Man läm-
na den muntra ungdomen ät lasten och djefwulen, och sedän
mena alt wara försonadt dcrmed, at man gifwer Gudi dm
torra älderdomen, för nöd stull: för at sielfwa naturen
da lagger band,pä wara yra hindrar syndernas
utbrott? Hum ofta händer icke äswen det, at der man
lämnat sin ungdom, der lämnar man ock älderdomen? I
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Onseends til barnens egec bästa, bör tiden til underwisnln-?gar, noga i akttagas: siälens förmögenheter äro i de späda
ären, uti den lyckeliga ställning, at lärdomar lättast intryc-
kas, och längre bibehalla sig än eljest; Nu är minnet qwickt,
förständet ledigt och utan fördomar, hjertat ömt uch böjeli-
git; Nu i barndomens bchageliga wär är rätta tidmat nt-sa den ädla säden, och det är at hoppas, at ftukten stalwisa sin wälsignelft i tiitagande ar. I kännen ju M. Ä.
och erf,-ren dageiigen naturens fordran i wäNernas rike:
Planteril'-Zen?s rid sial m, wäl tana wara uppä, ar rin
säd ms bimda wäxä; af samma mnehäll är ock Guds och
naturcns röst, i anseende til dm Herrans plantcrmg, hwcr-om wi här tala.

Es. i?:n.

Lika sä migclagit är det, at den kunffap man i tid sö-
ker gifwa sinä barn om det goda, hälst om Gud, blir lef-wande och werksam: At barn noga och flitigt tilhällas at ut-
vfwa de dygdcr, hwarutmnan de genom föreställnitigar ochläsmng underwisas, derigenom minnes en färdighet och ma-
na, som mcd tiden har största nytta med sig; derigenom fade liftigaste begrepen om dygdens rätta beffassenhtt, höga
wärde och belönmg; derigenom fästes alrabast deras kärlek
ti! det goda, och den första kärleken bibehäller sig gärna
längst. werldenes lysande därffaper, och syndens kitt-
lande nöjcn, göra första cröftingen af hjertat, fä är farawärdt, at de nog sedän stadga och behässa sit insteg; ätmin-
minstone blir det länqt swärare at fördrifwa, än det warit
at förekomma dem. Dchutom, ju tidigare man blir et Guds
barn, dch sällare lcfnad, dch härligare ewighet.

Hworaf kan wäl det härröra, at man i allmänyet trZftfar fä manga menniffor, som äfwen i nog mogen älder, ja
tjl och med under sinä grä hsr, sakna kännedomen af de al>rahufwudsakeligaste stycker i Salighets Läran? Männe det
jcke bewiser, at denna wigtiga kunffap, bliswit af söräldrar-

Cz ne
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ne ansedd säsom en bisak, hwilken wäl kunde siä tilbaka,
för andra werldstiga insigter och göromäl? <Ln oxe känner
sin Herra, och en äsne sins Herras krubbo; men Israel
käimcr incec sin Skapare, och Gnds folk förstar inrec af
Guds Rad til wär salighct i Christo lEfu, hwilket dock
borde wara det första, hwarwid det menstlig-, förständet med
siit borde fästa sig, emedan det är dcst förnämsta ändcmiäl.
Och lät wara, at man bibringar sinä barn de nödwändiga-
ste begreppen härom, i anseende ti! minnet; hwad bätar sä-
dant, dä ljus härutinnan saknas i förständet och lif i hjer-
tat? Lät ock wara, at man lärer barn första salighetenes
wäg; är wäl alt hulpet dermed? At weta cf den rätta wä-
gen, och icke bewandra honom, kan nagon ting wara därak-
tigare? Kan nagon ting wara sirafbarore? Den rjeimren,
som wet sin Herras wilja, och inter For derefter, han stal
lida myrken hugg. Hwarföre äro icke föräldrar lika ange-
läqna, at tilhMa sinä barn at frukta Gud, som at lata
dem wcta af Honom? Är icke det förra rätta afsigten med
det sednare? Detta läres wäl med tiden, och när eftcrtan-
kan begynner mogna, säger man,; men wida felat. 3lär
syndens och wcrldencs kärlek gjort första insiegtt j hjertat,
och fängstat blgären, sä fattar detta onda alt mera och me-
ra stadga; ungoomen blir dä trögare i det g)da, och färdi-
gare til lasten, än bnndomen; manna-äldren wärre än ung-
domen; äldcrdolnen ännu ursinnigare; der sista blir rvärre
än der första. Ar det tid at rena sig, när synda orenlig«
hcten fäst sig, sasom sivärran pa en och fiäckar,
.ne pa en parder? Dä man i allmänhet kommer öfwcrens
om dm satsens riktig')et, at man ifran de första ären, bör
tilhälla barn til belcfwenhct, och til öfting af det, hwarmed
dc i ftamtiden stola närä sig; sä är underligt, at man ei
gör tillämpning af famma scts, uppä Gndaktigheten, och
hwad som tilhörer siälens sanna bästa; HHlst mennistan in-
ttt wet sin tid; dagen kan för oj) wara stutad, medan wi
ännu ftögde otz af morgonrädncm. Uti
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Uti sielfwa sätcec af Barns underwisande och rättande,

förekommcr gansta mycket, hwarigenom föräldrar kunna för-
gä sig, sasom, da det ster uran rydelighec och enfaldighec:
de spädas ledare maste esomcftast uplifwa mimut af egna
barna cic; hwad kan dä snarare falla dem in, än Apostelen
Pauli urd: Da jag war er barn, ralade jag som ec barn,
och hade simre soin er barn, och hade rankar. i.Cor.iZm.Det är en stor stilnad emellan en mog,'n och en nytz qwick-
nad eftertanka; utur detta stäl, böri ock barn ej handtcras
med oräligher. Et häftigt och hastigt sinne, injagar detzu-
tom hos dem för mycken räddhoga, och denne betager dem
den lilla förmögenhet de cljest kunna hafwa/ at tänka och
dömma om saker som dem föreställas. At palägga dem stör-re bördor än de förmä bära; at med twäng wilj.a truga
uppä dem lärdomar, dä man förnuftigtwis borde finna, at
deras, ledsnad mcra härrörer cf trötthet i tankar, än afsielf-
tagcn egensimngbet, det är owist och obarmhertigt. Under-
wisningar och förcställningar uran kärlck och ömher, hafwa
mcr olögmhet än nytta med sig: dcrigenom gifwas barn ssy
och räddhaga för sinä föräldrars sällffap och umgange: dcri-
genom blottställas dc för mänga farliga tilfälligheter och on-
da sällstaper, hwcrcil de uptaga den tid, som eljcst kunde
tillringas undcr föräldrarnes ögon: dcrigenom qwäfwes de-
ras upmärksamhet pa underrättelser som gifwas dem: dcri-
genom bttagas dem muntcrhet och frihct at yttra sinä tan-
kar: dcrigenom bcröfwa sig föräldrarne det bästa tilfälle, at
uptäcka barnens begrep och böjelftr, och at förbättra dem.
Längwariga uphall i underwisningcr, göra, at det goda
man den ena gangen upbygt, under tiden nedrifwas; det för-
lorar sig bade i minnet och utöfningen, och i samma män
som det goda och nyttiga förswinner, sa infinner sig det on-
da och ffadeliga. Utan twifwcl har denna Guds befallning
härpä afscende: ord, som jag i dag bjuder dig, stal
dli lägFa pa hjerrar; och stal stärpa dcm dinom barnom,

och
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och devom rala, när du sitter i du hus, eller gar upp«
n»«Zen; när du nederlagFcr dig, eller upstär.

Ehuru myckct föräldrar böra winlägga sig om et kärli-
git och saktmodigt förfarande mcd sinä barn; sä fä de dock
icke, när sä behöfwes, förgäta alfwarsamher och aga; Ochdetta war den trcdje föräldrars hufwudfakeliga plikt emot si-
nä barn. Sällan upwaxa som aldeles kumia umbära
sädant. Mer än ofta yppas de tilfässen, dä ätcrhHll i alf-warsamma föreställlnngar blifwer en stadelig ftathet; men
lika ofta händer ock det, at muntcliga bestraffningar ej äro
tilräckcliga, utan en werkelig aga mäste tilgripas. Desta
bägge omständigheter, rätteligen afpatzade, äro cftertryckeli-
ga medel, ej allenast at förbättra barnens fel, och hindra
det ondas framsteg; utan ock at underhälla den högaktning
och wördnad, hwartil föräldrar äga sä mycken rätt, ochhwilken wid Barna-upfosiran är sä högst nödwändig.^

Barna-Upfostran äv saledes förwänd 3), da alfwar/
samher och aga, ancinFen aldeles äsidosäwes, eller ock 0/
försigrigc bruras.

Hwar och en förnuftig menmffa mäsie medge, at, wid
Barna-upfostran, bestraffande tiltal äro sä angelägna som
nyttiga. Ar räddhoga och ftuktan en betydelig drifsiäder förmennistors stick och söretagande, lika sä wäl som hoppet;
sä äro ock hotelser sä wäl som löften, tjenliga medel at be-
srämja dygden, och hindra lasten. Den högsta Lagstiftaren,
sä wäl som alla werldsliga Lagars Uphoftmän se wi derföre
bruka dcha bewekelse-medel. Men, ehuru alt det samma kan
sägas om wärkelig aga och straff, sä finnas dock otaliga för-äldrar, som äsidosätta sädant, da det werkeligen ssulle haf-wa nytta med sig.

lag medger gärna, at ristt är för ömsinnade föräldrar,
et swärt medel at tilgripa och bruka; detta mätte ock wara
en orsak, hwarföre Guds heliga ord gifwit föräldrar sä tä-
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ta och eftertrhckeliga förmaningar härom; Men, när et ondt
ej kan förekommas och HHswas igenom lindriga medel, hwar-
före stal man besinna sig pä at nyttja kraftigare? det är ju
i nödfall, som detta stal brukas. Hwad är det för en öm-
het, at spara etlitet ondt, men just derigenom beftrdra et
mängfMgt större? At sty för nägra ögnablick, pä hwilka
man ffulle sara en ömtälig blödigyet, hälre, an at en stordel af sin lcfnad, kanste ock i alla ewighct, wara et sorg-
fullt witne, til sit barns undergs'ig, och fin lajMra ftathct?Den sir ris spar, han hacar sir barn; men den som der
kärr haswcr, han näpser der i cid. Du slär pilten
ris, lnen dn friar Hans siäl isrän helfwerer. Huru illa det,
bekommer föraldrar, at härutinnan wara efterlätna, dä aga
werkeligen är af nöden, wifas oZ genom et besynnerligen rö-
rande exempel i den Heliga Skrift, nämligen Kfwersta Prä-
siens Eli. Denne Herrans tjenare, föreställes H i Guds
ord, säsom en eljest rättssaffens Gudaktighetens wän; men
under alt detta, sa rädde uppä honom den swagheten, at med
nog mycken flathet och efterlatenhtt handtcra sinä lastfulla
barn; och, ehuru han förebrädde dem deras styggelser, och
förchöll dem deras förcstäende olycka; dock, eftcr detta icke
sicdde med nog eftertryck, och nog ofta, blef just denna ftat-
het en orsak til hela Hans huses undergang. Swage För-
äldrar! förer eder til sinnes denna händelse. Eli begick un-
der sinä barns upfostran intet annat fel, än det I dagcli-
gen begsn. Man tilstäder sinä barn oarter, sielfswäld och
ohöfligheter, under namn af qwickhet: hwilken fn-lig blind-
het hos föräldrar! den de med tiden ofta fa ängra. Man
tycker det är sä rörande, sa ömt at bära händer pä sit barn;
hwilken swag ömhet! hwilken usel ursägt! När man förer
sig til sinnes, at Gud umgäs med o§ mennistor sä, ac den han

den agar han, hwarföre ssulle wi hafwa betänkande
wid, at likna en sä fullkomlig fader? en fader, öftver alr
hwad fader heter, i himmelen och pä jorden.

D Mm

Ords. 131,24.
C.,p. 23:14.

Ebrer. 12:6.

Ephes.z:i4.
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Men mitzbruk, kan göra detta, sä wäl som alt annat,

stadeligit. Det gifwes en witz älder, dä tuktans ris hor bä-
sta wärkan, och dä det följaktelizen bör nyttjas: det är i
spädaste ären. At först gripa til detta forbättrings medel l
barnens mognare tid, gcr mindre hopp om nytta. Derfore
har Gud ock lämnat otz denna förmaning: Tukca dic barn,
medan nagoc hopp är. At, säsom en sior del föräldrar
'göra, för osta, esscr uran afseende pä större eller mindre
bron, aga sinä barn, det plägar ofta mer förwärra än för-
bättra: det härdar och wänjer barn wid hugg och stag, sä-
som et kreatur under oket, och nyttan af siraffet minffas i
samma män som det oftare än i nödfakl och wid storre brott
nyttjas: dcrigenom betagas barn omdöme och öfwerläggning,
och urstillning cmellan förhastade fel, och upsateliga laster.
Aga, med bircerher och gryncher, förwondlar barnens kär-
lek i afffy och trälaktig ftuktan för sma föräldrar, och slu-
teligen för deris räd och lärdomar. At beledsaga sinä be-
sirassmngar med ohyfsade utlätelser, m?d birande ord och
hätfta bannor: sädant är ock i högsta mätton stadeligit.

Drds.i9:iB.

En bedröfwelig erfarenhet läggcr otz för ögonen, de siör-
fia felsteg i denna dcl af upfostran, eller ac bestrassa
och aga stna barn. Antingen ster det med för mycken ef-
terlätenhct och klemighct, esser ock, med hetta och bittcrhet;
och hwilketdera som stcr, äro följderna stadeliga.

Sä lttet som en uphettad och rcred menniffa, sielf i akt
tager sinä styldigheter, cy nnshere,, kommer icke un ena
arga siäl; sä litet kan hon ock förmä sinä barn dcrtil. Dä
föräldrar med förbittradt ansikte, med bitande ord, för-
grymmade äthäfwor, otidiga och olämrelW straff bcmöw si-
nä barn: dä dcha dcrwid ej kunna undgä at tänka om sinä
föräldrar det samma som Petrus sade til Simon: lag ser
,ar du äst full med bitter galla; hwad nytta fan sädcmt fö-
ra med sig/ om än de lärdomar och föreställningar

här-

Wish.i:4.

Uposi. 8:23.
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härmed förenades? onda, säsom mera enliglt med bar-
nens naturliga döjelse, och i synnerhet uttryck,
öknamn, swordom, Guds namns mitzbruk: Alt detta onda,
säger jag, hwc.rmed alt för mänga sörgä sig emot sinä barn,

sig i destas minne, och wisar sig i utöfningcn längt
snarare, än det goda, som mcm genom fa sörwända medel,
welat hos dem intrycka. Med tiden upkomma c,f ssdane ut-
latesn och besiraffningssätt, taggar och törnen, hwurmed barn
sära och förarga andra mennizkor, men alramäst sinä egna
föräldrar. At i sin bitterhet tilgripa grofwa och.olämpeliga
tilhugg at aga barnen med; är grymt och mennistor oqnstän-
digt. Man har i sinä barn willojur at tämja. Icke
förhäller sig den Himmclffa Fadren sH, i sin hushällning med
o§ mennistor, hwilken altid bör wara en cftersyn för Chri-
ftcliga föräldrar: Heruen bedröfwar wäl, nlen -Han för,
barinar Sig igen, "cfter Sinä stora mildher. -Han plsgar
och bedröfwar mennistorna icke af hjerrac.
ost zned mycken förstoinng, All bicrerhec och yrymher och
wrede och rop och hädelst ware derföre länZt ifran eder.

Klag.z:Z2.

Wish.i2:iB.
Ephes.^zi.

En stor oförsigtighet begäs äfwen af föräldrar dä, när
den ena makan läter sinä barn hos sig finna tilftygt och för-
swar emot den andras förnuftiga besiraffningcr, ja den be-
siraffande til och med bemötes med hsrda förebrsclser derfö-
re, i barnets öfwerwaro; olydna, förakt och bitterhet fä för-
äldrar med tiden upbära, för sadan obttänksamhet.

Säsom den fiärde Föräldrars angelägna plikt emot si-
nä barn, nämde jag den, c>t gifwa dem goda exempel och ef-'
terdömen; och detta är af alt det angelägnaste. Det är
nastan otroligt, hwad inflytande de oro och gcrningar hafua
pä de spädas hjertan och ufförande, som de se och höra ut-
af andra, hälst af sinä föräldrar, wid hwilka de, genom na-
turen, och et ständigt umgHnge, äro sä närä förenade; säle-
des är

D 2 Bar-
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Barna-Upsostran föcwänd 4), da Föräldrar anringen

sielfwe gifwa, eller genom andra staffa ar sinä barn onda
eller ock forsumma ar lämna dem goda.

Alt hwad som är ondt, har i.synncrhet en förundrans-
och beklaganswärd krast at intaga deras tycke, och at snart blif-
wa et ämne för deras cfterapanoe. Redan innan de ännu haft
wa förmäga at tänka, eller dömma om en sak, anten dm
är ond eNcr god: redan wid sinä mödrars bröst, i deras stö-
te, emottaga de intryck af utwärtcs förekommande ämnen;
och snart, och oförmodat wisa de, hwad dcha intryck Mär-
tat. De upbyagttigaste föreställningar wärka snart sagt in-
tet, om Eftcrdömen som barn hafwa, sirida deremot. Här
M. Ä. hafwen I en hufwudkälla, til edra barns första, och
ofta sednaste ord, ätbörder och gcrningar. Hören I nägra
oanstandiga och syndiga utlätelstr ifrän deras späda läppar:
märken I, at de bruka sinä swaga lemmar til orättfärdig-
hetenes wapen; förundren eder intet dcröfwer, om I, under
deras öfwerwaro, föregätt dem med sädana erempel. Dctta
händer ock, Gud bättrc! mer än ofta. Sä litet nogräknad
man ar med alt annat af alrastörsta wigt, sä litet gör man
ock sak utaf, at sösom far eller mor, wisa sit barn wägen
til afgrunden, med sinä förargeliga efttrdömen. Man tror
det stal ej stada: barn stola ej sa noga märkä hwad andra
göra, allenast de med guda ord och rad, fä anwisningar pH
det goda. Mcn huru bedrager man sig ej i dmna tron! Den
öfwcrläggningen ar sä naturlig, sä snar, sä werkande hos

.barn, sum eljest oförlätclig. och assmän hos syndare: När
andra göra sa förur, hwarföre stal ej jag fa göra der sam»
ma efter. Der öan ej stada mig mer än andra. O! hu-
ru mänga laster och fördömelser, hafwa icke foräldrar, ge-
nom onda excmpel, ädragit sinä barn! Him, mänga synde-
nes foster hafwa icke ;ä detta sätttt tilkommit! Hurn män-
ga förbannelsens domar hafwa icke foräldrar säledes äsam-

kat
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sat sig! Ty we dm mennisto, gcnom hwilken föramelstkommer! Obetänksamme! Wiljen I ändteligen trampa den
breda förtappelsens wäg, sä gören det dä allena. Fören in-
tet sielfwa offulden mcd eder i fördärfwet; de torde tidigt
nog komma dit ändä, och waren fZrsäkrade dcrom, at edra
barn utgöra intet nägot behageligit sällstap för eder, i den
ohyggeliga afgrunden. lEsu blod komme öfwer osi, ochöfwer wsra barn, sä ropade fordom ludarne, i sin bitter-het, emot werldenes Frälsare: sä insnärja än i dag, mängaforäldrar, sinä barn med sig, j förbannelsens snaror, med
de onda erempel de gifwa dem.

Sä mncken krcft har deremot guda exempel, at upbyg>
ga och förbättra barn, at de bewekeligaste föreMningar, efwägi up dcm; men derföre fä de icke wara hwarandra föru-ta«. I sagen, at I alsten edra barn, I önffen dem Guds
Rikes delattighet, jag tror det ock; Men wiljen i ge rättc,
bewiset derpä, sä tagen edra barn wid handcn, och wisendem lifjcns wäg, med det, at I sielfwe bewandren den sam-ma. Wägen blir mängfalt lättare, Näde-lönen härligare äbägge sidor, när Z följens st. Bewaren Hcrrans Plante-ring istsl, det ogräs, som sä lätt insmyger sig, undek säll-stap med ocrtade barn och menniffur, och läggen eder win-
ning om, at med sanningenes styrka, kunua upmuntra edra
der!,, genom samma ord, som Paulus de Philipper: tVarerzmine eftersöljare, säsom ock jag Christi.

Match.ig:^

Match. 27:
2Z.

Phil. 3:17.

Sednare Stycket.
Hrvilka de förnämsta Osaliga paföljder är, som upkomma

af en försummad och förwänd B.lrna-Upfostran.

mennistan sar, det stai hon ock upstära, ty icke<häincar man windruswor af rörne, ej eller fikon af?D 3 tistel:'
Gal. 6: 7.
Match.?: ib.
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tistel: Hwad stulle af en fördärfwad Barna-handledning kun-
na stördas annat, än de bittraste ftukter? Sjelfwa sakens
natur, en dagelig erfarenhet och Guds Heliga ord sägcr ost
det. Guds wälsignelse och näd, är witzcrligen förnämsta ochsanna orsaken til barns tilwärt och förkofran i alt hwäd som
til timmeligit och ewigt lif tjenar; men sä är dock en wis
handlednwg och upfostran det kraftiga medel, genom hwilket
denna Guds wälsignelse och näd, kan komma otz til godo.

Nog händcr det, at af barn, som haft en wanwärdad
upfostran, genom Guds näd blifwit och än blifwa Gudfruk-
tiga och SamlMet g ignande mennissor: det hänber ock ofta
nog, Gudi klagat! at all anwänd fiit härwid, sä aldeles
mitzlyckas, at dcraf intct märkes minsta frukt i ftamtiden;
men at derfcre sätta a sido en, pä Guds wälsignelse grun-
dad, god och Gudelig upfostran, är det samma, som at al-
drig plöja och stöta sin äker, för det, at den understundom
gi.fwcr miZwäxt, eller ock för det, at den ibland med rmgz
arbete kan bära frukt.

Det är bade syndigt och dZraktigt, at wanwärda sinä
barn, under et löst hopp, at de ändä, genom Guds näd och
egen ähäga, stamdeles kunna blifwa sig och andra gagneligc,
nog; ty om ock sä hända ssulle, hafwa icke sädane söräl-
drar lika fult stält sig under answar för Gud, genom det,
at de sörfummat et medel, som bäde Guds ord, förnuftet
och erfarenheten gifwit otz, säsom ganffa godt? Blifwa man-
si öttabnrn i mognare är dygdigci och Gudftuktiga, sä blir
frägan: om de icke genom en upfostran kunnat blifwa
än-ni dygdigare och Gudfruktigare. Ofwerlämna de sig äter
tmärt om ät laster, ho ser icke, hwad grlifweligit answar dä
mattc stadna uppä deras tyrannissa föräldrar? UtgängenS
osakcrhet, uphäfwer icke föräldrars förbindelse: Du stai sa<
ga deni min ord, ehwad de görac eller lärar. Utan at
sörut begynna dagtinga med Gud, om det stal hafwa nytta

med



H- ) 31 (

med sig esser ej, äro föräldrar styldige ar upfoda sinä barn
i rukr och Herrans förmaning. De böra göra det, bade
för egen och för sinä barns stull.

Lät wara, at rättsinnade och Gudeliga föräldrar fä or-
sak ar ösoer sinä barn fora famma klagan, som dm Nädi-
ga Gudm öfwer sit affäiliga folk: lag hafwer ofta näpst
dem, hwad hafroer dec hulpir? De onda barnas ris wil
inrec hjclpa: Lät wara, at i Noachs ftomma hus finnes en
affällig Cham, i Abrahams en Ismael, i Isaacs en Esan,
j Dawids en Amnon och Absalon; detza ftomma föräldrar
hc-fwa dock, undcr alt detta, tilftidsstässelse innum sig för
der, at de ej äsidosatt hwad dem tilkommit: under det de
nödgas wara witnen til sinä barns afsteg iftsn Himmelens
wäg, och hwilket naturligtwis ffer med et olödande hjerta;
sä hugswalas de dock af sit samwettö godci mtygande: Der<
om hafwer jag dem rrolma roarnat Detta sätter dem i
tilbörlig undergifwenhet.för den Guden, som är sa helig,
som obegripclicf i stna domar, och ourransakelig i sinä wa«
yar: I wöronad för Honom, som är sä alsmäktig som nä-
dig, som ssledes ännu kan läta det förlorade barnet igenfäs,
hwilket, tl.rde hända ntom den goda upfostran det fätt, län-
ge sedän warit insnärd i en längt starckare helfwetes snara.

Hesek. 22:13

Oseä 5: y.

Rom. ii.

Mm lätom o§ tilse, huru m försummad eller förwänd
Varna-Upfostran medförcr de stadeligaste päföljder, och det

i) Först för der werldsliga Samhäller. Förcställom
otz mmmssor, som, intagne of syndens och fäfängans falffa
lichaglighctcr, dem deras föräldrar lned ord och i symicrhet
cxempel, ell.r lämnadt sielföwäld, sä wä! afmälat, göra sir
imräde i samhället, och hwilket gm:cnligen inträffar i en c°cl-
dcr, dä begären äro som hästigasi uch mäsi förwända; hwil-
ka fördärfweliga mcdlcmmar! hwilka stadeliga willdjur för
medmennistor! Utan samwete, och utan Gudöftuktan, hwad
hindrar dcha, at öfwerträda de heligaste Samfunds-Lagar,

och



P 3 32 (

och bryta de siarkaste förmings-band, hälst da det kanffe sä
ofö.märkt, at de ej blottställas för offmteligit siraff och til-
tal? Ar förföra den nienlösa, ar fö:-rrycka den swaga, ar
sara och förarga den arbare, ar bcdröfwa sinä anhöviga
och rvälgörare, ar störa den allnmnna friden och säkcrhe»
ten: sädane äro de medborgerlighetcr, hwarmed detza Sam-
funds-lcmmar utmärka zit första inträde: sädane de bedrif-
ter, hwarpä de i längden anwanda sin mästa tid och styrka:
sädane de frukter, som en förwänd upfostran gifwcr Fäder-
neslandet och Samhallct.

Det är säsom en siukdom, hos lastfulla menniffor, at
wilja fortplanta sin ondsta uppä andra: Antingen de tro, det
dcras stam och siraff ssal lindras derigenom, at de hafwa
siere sinä likar, eller de tycka, at Mffaper göra syndcns nö-
jm smakcligare och samwetets gensägelstr mindre gällande.
Zngen stadnar snarare för dctzas ftrwrista anfass, än den
enfaldige, och för ingen äro sädanc anfck wädeligare. Snart
nedtystas menlösheten, af fräckhet och stora crd, hälst dä
det goda ej hunnit fä stadga, gmom mogen eftertanka och
erfarenhet. Och, sedän man en gsng fätt snaran om föt-
terna, är det swärare at stita sig iös. Ehuru hastiga fram-steg man gör uppä lastens wäg; sä gär det docr steg för
steg: Alrajörst syndar man, säsom »öogad och twunqen at
halla andra sällstap; (jag tal'r om dem som läta förföra
sig) sedän öfwcrlämnar man sig med mindre ulust, som snart
förwandlas til tycke och smak; ändteligen fördjupas man sä
deruti, at det blir ens dageliga tidsförorif och mana; och,som man sielf blifwit förledd, sä förleder man sedän otali-
ga andra. Huru sanfärdiga Apostelens ord aro, det kunna
mängi-s samweten af erfarenhet intyga: Med onda menni-
s?or och bedragare warder det ju längre ju aryare; de for«
.föra och warda förförde. Sä fängas »genom de helfwetctsredstap, som wardslösa fäder och mödrar stanka Samhället,

den
2.Tim.3:iZ.
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den ena efter den andra, til dG at detta partie j talrikhet
och arghet, och olycko, utgöra en Abirams rote. O! huru
mangu darns offuld och sediga ungdom, o! huru mänga öm-
ma föräldrars mängäriga möda och hopp blifwa härigenom
olyckeliga sffer, huru mänga siälar blifwa pa detta sättet
wärfwade ät afgrunden! Men ej nog härmed:

Dchas ondsta och synd äro ock wapen, hwarmed de
pläga förcrycka den ringa, och plaga dcn ostyldiga. De
som utgöra de ondas rote äro ej allenast pläguris för hwar-
andra, utan ock för flere: dem de ej kunna forleda, dem
förtrncka de. De stadna med sit wal i detta mäl hälst pH
den swaga, som ej har magt eller dristighet nog at emotsts
och hindra dem. Dä de behöfwa tilgängar at underhälla
sin lastbara lefnad med, eller dä de wilja förnöja sinä glup-
sta begärelser, strart är nästans egendom, ära och hela wäl-
färd et för dem behageligt rof, det de med gluoffaste raserie
angripa. Suckar, böner, tarar, wanstap, offuld, ömhet,
alla dcha äro okände tmg, matta röster och swaga stäl sör
deras känflolösa samweten. Lag, rättwisa, straff, Guds
hämd, aro för dem ord utan betydelse, driffiädrar utan
siyrka, anledningar at dölja sit gift, och blifwa sä mycket
stadeligare.

Kan det annorlunda wara, än at ärbarheten af sädane
säras och förargas, anhöriga och rvälForare bedrösivas?
Hwilkcn dygdig menniffa kan osiörd, och utan ömmande se,
huru widt synden och förbannelsen utbreder sig, huru fort
den wäxer, huru wäldsamt dm nedbryter alla de bomar,
hwarmed Guds och werldstig Lag melat mota. henne: huru
wennistor, redan i sin ungdoms wär, hasta til den tidigaste
mognad ät helfwetit? Annu mycket kännbarare mätte detta
oroa dem, som, igcnom blods- och wänstaps-band, äro med
detza olyckones barn förenade?

Kan det annorlunda wara, än ar dm medborgerlitta
E fti-
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friheten och allmänna säkerheten, as sädane och
förstöras? I et Samhälle ibland mennistor, som, for at
fä följa sinä yra begär, aldeles intet göra sig samwete af,
at utöfwa alla möjeliga laster, at öfwerträda de
förbund, och bryta de heligaste löften: när och hwarest kan
man wara säker emot wäld och oftrcätt, emot list och ve-
drägeri? Hwad de kunna tilfoga den ena, kan lika sä lätt
hänoa den andra.

Ifran den lägsta i Samhället, til och med den Högsta,
har hwar sin dryga känning och pläga af de oarter, hwartil
darn upammas af sinä känstolösa föräldrar. Mindre möda
och bekymmer stulle den hafwa som Spiran sörer, om de,
som upföda barn, Wille sorgfälligare med lärdomar och ex-
empel wisa dem, huru wedersiyggeligt det i alla fall är, at
vfwerträda Guds och Samfundets Lagar. Mindre tung stulle
bördan wara för högre och lägre Embetsmän uti et Rike,
om fädcr och mödrar gjorde stt til, at gifwa dem mmnissor
at befalla öfwcr, i stället för willdjur. Med mera ftögd och
mindre suckan stulle Lärare waka öfwer siälar, om Föräl-
drar rätteligen Wille wärdera denna sin och sinä barns alra-
dyraste egmoum. Med mera trygghet och ro, stulle Med-
borgare bchälla Nn egendum, sin ära, sit sinnes lugn ostördt,
om icke Propheten Hesekiels klagan öfwer loachas moder,
ännu i dag hade som cftast tillämfinng pä niennistor: The
föda up lejon, the ther wänja sig ar rifwa och upära
niennistor. Huru mycken anledning är ock icke at beftra,
det de born, som detza en gäng upamma, blifwa lika sin
stam i wildhet och bitterhet? Sä fortplantas lasten och Sam-
hällets sördärf ju langre dch mera, isrän det ma stägtet til
det andra: sä sprider sig den rot, ssm fätt stadga gcnom en
enda mennistas wardslösa upfostr.w. Dec blifwer ec slägte,
som bannar sin fader, och icke wälftgnar sin moder, ec
slägte, som cycker sig renr wara, och är dock icke iftän si-
nom rräck renr twagic: er flägre, som hafwa swärd för

rän>
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tänder, hwilka upfrqta och förrära the elände i landena,
och the saenne ibland mennistorna. En wärdslösad upfo- Ords.
sirssn gcr ockoittra ftukter

'.30: ii.

2) För der andeliga Ganchället esser Guds Kyrka och
Församling, och det är just här, som de ästadkomma dcn
grufweligaste markan. Dä innom den Christeliga Försain-
lingens stöte upammas barn, som äro okunnoga, i de for-
nämsta den Himmelsta Lärans hufwudstycker: Barn, som
med otiltzörligaste hoglöshet och stadeligaste kallsinnighet hand-
terä det ena nödwändiga: Barn, som med möjeligaste sielft-
wald och fcäckaste lZppar bespotta de heligaste sanningar, och
sielfwa Salighetens grundwalar: som med förakt anse det
ordet, som är en Guds kraft til saligher: O: huru djupa
blifwa icke refworna uppa Zions murar? Hwad lofwa detza
ät det heliga Manna Sawfund, annat, än uppenbar förar-
gelse för den enfaldiga, farligaste förförelse för den
na, härdaste hädelse och förtryck emot den rättsinniga? Des-
sa Zro wärkningarne af de ulfwar, som inträngt sig ibland
Herrans hjord, och bedragit den med sinä färaklader, och
förtryckt dcn med sit willdjurs hjerta.

Rom. i: 16.

Men hwad händer widare? När det andeliga mörkret
och säkerheten sä mer och mer utwidgar sig och tager öfwer-
handen, at HerranS klagan sannas: Alcid läras de, och
kuuna dock aldrig komma til sauningenes kuustasi: När
öfwerdadet bestormar alt hwad högt och heligt är: när hög-
modet kastar förakteliga ögon ej allenast öfwer menniffor,,li-
tan ock öfwer detz Skapare: när försmädelsen söker bessäcka
ej allenast offyldigheten, utan ock sielfwa Helgedomen och
andakten: när Gudsfruktan blifwer et begabberi, och sam-
wetet et ätlöjei näv lander upfylles af indyggare som osta»
ra det, som öswerträda lagen, och förwandla buden, och
lara der ewiga förbunder fara: Hwad under dä, at Her-,
rcms hämde-domar utbryta, ac förbannelse upftäter lander,

E 2 för»

2.Tim.3:7.

Es. 64:5.
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z-förtp the som theruri bo, forstylla thet? At folket fafängt

sär sinä sad, emedan hinimelen blir sasom järn, och jor,
9. den sasom koppar: at möda och arbete blifwer förrappadt:

fa at landet incec gifwer sinä warc, och tran icke dära si<
o.ne frukr, at bröder ucrvägcs med wigc, cch näv man äter
6. der, stal man icke märr warda: At folket dör uraf krank,

heter, och stola genom stvard och hunger förgangne rvar-
,.da, utan at dermed ädraga siA medlidande hwarken af Gud

eller mennistor? ty sädant blir dä rattfärdighetens tungomäl:
Hroem döden drabbar, uppa honoin drabbe han; hrvem
sioärdet drabbar, uppa honom drabbe ther; hroem hun<

~gern drabbar, uppa honom drabbe han; hwem fangelse
uppa honom drabbe ther. -Ho roil ra förbarma

sig öfwer rig Jerusalem? -Ho wil ta medlidande med rig
haftva? Ho stal ta ga borr, och förwärfwa rig srid? Tu
hofrver öfwergifroir mig säger Herren, och ast affällig rvor«
den ifran mig; cherföre hafwer jag mräkr nnna hand e,
mor rig, at jag stal fördärfwa rig; mig ledes at förbar-
ma mig. Hwad under, at den förtornade Guden stär osi
med blindhet: at ordets ljusastaka borttages ifran Helgedo-
Men: ar-Herren sänder en hunger i landet, icke allenast
hunger efrer bröd, eller cörst efrer warren, uran efcer ar
hora -Herrans ord, sa ar the stola löpa omkring hir och
dir, ifran rhet ena hafwer ril der andra, ifran norr och
til öster, til at soka Herrans ord, och stola dock icke
sillnar.

Hwad synes eder M. H. om alt detta, som wärkcli-
gen är til en stor del följder af en ogudaktig eller wärdslös
upfostran? Huru. wäl tjenar man intet pä sädant sätt Guds
Församling och sit Fädernesland? Men följderna blifwa för
ingen del behageligare

Z.Mos. 26:
16.
v. 19-

t>. 2<V

».26.

ler. 16: 4.

ler.iZ.:2.t
"1
v,b.

Amos 8: ii,
12.

3) För Föräldrarne, som upssteligen, eller ock genom
en försummad och förwänd upfostran öPnat sädane olycks-

käl-
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Mor. Olydna och förakt blifwer den försia frnkt, somras barn gifwa dem; och hwad kan wara swärare, hwad
mera ömmande för en fader och moder, an at se sig förak-
tad af sit eget barn? O! en bitter belönmg för de mänga
Hnödosamma stunder, de mänga swära bekymmer man haftför deras stull! Ingen ting härftyter dock af en illa anwänd
uffostran snarare än detta, och ingen ting är, Gudi klagat!
allmännare, särdeles ibland folk af ringare ständ. När bar-
nen lämnas i alt möjeligit sielftwald: När de smäningom
och opätalt fä taga sig den friheten, at mcd bittra ord ochswar bemöta sinä föräldrars sörmaningar: När föräldrarne
beledsaga sin aga Mcd oanständiga tiltal och grymma de-
straffningssätt: När barn i sinä föräldrars ord och seder
märkä sä msnga fel och synder, dä öfwcrträdes lättcligen
det eljest sä eftertryckeliga Herrans och Naturens bud: Lu
stalc hedra fader och moder; dä bryter til och med sid-
wördnaden ut, i äthäfwor, ord och gerningar; dä fräga för-
äldrarne förgäfwes: är jag en fader, hwar är min heder?
De fä lyda, barnen befalla, de siä tilbaka, barnen gä fram.Olyckelige Föräldrar! som under edra Frä här, hwilka re-
dan allena betraktade, äro en heders krona, stola dricka den-
bittra kalcken, at blifwa söraktade af dem, som I burit un-
der edart hjerta, och med mänga beswär upfödt! Olyckelige
Barn! Edart brott kan igmom ingen ting ursäktas, hwar-
ken Edra föräldrars swagyeter, eller deras ringare ständ el-
ler ostickelighet kan frikatla eder isrän edra barnsliga plikter:
-Hör dm fader den dig fodr hafwer, och förakra icke din
moder, dä hon gamma! warder. Förbannad «r den, som-
bannar fader eller moder. °

Gkam och wanheder blir ock en ibland de plägor somföräldrar genom en wanwärdad upfostran bereda sig. Ehu-ru sorgfälligt menniffor i allmänhet stydda lasten; sä hardock dygden, äfwen af den odygdige, heder och aktning med
sig, och lasten blir gemenligen anstdd för ffamlig hos andra,

E 3 fast

Mal, i: 6.'

Ords, 16:31^

Ords. 23:22?
s.Mos. 27:ib.
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fast man ofta betraktar honom med andra ögon hos sig sielf.
Den ogudaktigaste är ej sällan den sirängaste granssare och
domare öfwer andras fel och förseelscr: grander i si,r bro<

.ders öga blir han snart warse, ftst än bjclken uti Hans e-
ger, är i det längsta af honom osedd och oborttagen. Mm
lät otz ock medge en sanning, som, Gud bättre! är synbar
och allmän nog: at nämligen den sicrsta delen af menniffor
sfwerser med de synder, som i sig sielfwa äro de wederstyg-
geligaste, allenast de ej angH och sära wär egenkärlek eller
förmenta wälfärd: lät wara, at det blifwit et wedertagit
bruk, at mcra stämmas wid Gudaktigheten och lUsu Chri-
.sti iLwangelium, än wid et oförnnft, et förstämdt hjerta och
lefwerne, som med sig siörtar otaliga siälar i olyckan: lät
wara, at laster och sielfswäld, af alt för mänga, wunnit
durffap under dygdens namn: lät wara, at en god och en
förwänd Barna-urfostran as de ftäste anses ätminstone med
liksinnighet; det finnas wäl nägra Gudftuktiga och rättsin-
nade, som annorlunda tänka och dömma; det är utom detz
sä med synder, at de, för et upwäkt samwete, altid hafwa
blygsel och stam med sig, om ock hela wcrlden stulle stydda
och förswara dem. Ekam och sruktan äro et ond samwetes
följestagare: lika som ä ena sidan den ogudakrige fiyr, och
ingen jagar honom, er rustande lof ger honom et bäfwan-

'de hjerta; sä har han a andra sidan, uti sit giagande sam-
wete, en dagelig päminnelse til blygsel; han tror sig sä wist
wara blottad för alla andra, som han det är för sig sielf-
wan. Alrasmärtosammast är det, när man för blygsel stull
ej rvagar uplyfta sinä ögon mot himmeten. Men derige-
'nom kan dock göras en början til försoning med ochomwändelse, det ckan blifwa en sorg, som astadkommer bat«
.rring til saligher, den man icke angrar, allenast man läter
sig, under en rätt Andans fattigdom, ledas til Nädastolen,

.ftt söka och finna barmhertighec.
At tilbrjnga sin lefnad uti dagelig mitzsämja, kif och

olat,

Match. 7:3. l
<

Rsm. i:i6. s

Vrds.
Z.Mos. 26:,

36.

Efray:6.'

2.C0r.?:i0.

Ebr.4:i6.



S ) 59 ( H-
Mc, räkna wi ock bissigt iblcmd det onda, som Fsräldrar
tilfoga sig och andra innom sit hus, igenom det de wards-
lösat sinä barns upfostran. Denna helfwetets eld, uptändes
dels emellan föräldrarne inbördes, igenom de förebräelser de
gifwa hwarandra, angäende sinä oartade barn; dels ock, e-
mellan barn och föräldrar, dä de förra, inöfwade i alt mö-
jeligit sielfswäld, fela i lydnad och wördnad mot de sedna-

re. Et wanwsrdadt och wanartadt barn, söndcrstiter bäde
wänffaps- och blvdsband; det ingjuter galla i den ljufwaste
kärlek; det gör de fridsammaste föräldrar, de käraste ma-
kar, de närmaste wanner, de enigasie barn til inbördes fien-
der; det är uti enffilt sammanlefnad det samma, som en up-
rorssiiftare i Samhället; det upwäcker det ohyggeligaste af
inbördes krig, och hwarom Propheten Micha talar: Sonenz
sarcer sig up emor, sadren, dorrren emoc modren, sonahu-
strun emor sinä sroaro, och mennistones fiender äro henl
nes eger husfolk. Hwad siäla-urbyggelse, hwad sinnes-
lugn, hwad andakts-öfningar, hwad lekamlig wälsignelse stal
finnas i et sädant hus, som äger sä mycken gemenstap, sä
mycken likhet med helfwetet? der den ena ler, da den andra
gratcr, der den ena wil ftam, och den andra gär tilbaka:
der hwnrs och ens hjerta är upfylc med huggorma galla:
der föräldrar och barn med orma mngor drapa hwaran-
dra: der den ena synden föder af sig en" annan, cy den som!
kif älstar, han älstar andra ftnder: der Guds hädelse, swor- i
dom, bannor, förargelse och förstörelse, ju längre desi mer,
gjurer olja pä denna afgrundens läga. Sadan är the orätt-
sardigas boning, och rhecra är rummet til dem, som un-
der sinä barns updragande inter wecar af Gudi. The haf 5
rva sielfwa omgärdar sinä ägor med törne, som gör deras»!
kefnad orolig, deras älderdom tröstlös, deras beredelse til
sin hädanfärd swär och omöjelig.

Det är lätt at föreställa sig, hwad sorg och smärtaw
de oro alt detta mätte förorsaka i et faders och moders brösi,som

Mich. 7: K

Fobs 20: lb.
Vrdsp,i7:y»

lobs 18:21.
5pr.28:28»
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som har det alraminsta tecken til menstligyet. Det tyckes
ju wara omojeligt, at under sä mycket duller, sä mänga
storm-ilar som föräldrarne sielfwe til en stor del upwäckt,
kunna hafwa et sofwande samwete och siilin sinne: omöjeli-
git at ursäkta eller tilfcedsställa sig, dä de hafwa sä mänga
psminnelser och witnen emot sig; och hwad kan närmare lik-
na det ewiga pinorummets grymma plagor, än den sorgen,
tlt se sinä barn insnärda i lastens och djefwulens snara: at
dageligen läna sinä öron til de förtryktas tärar, de förlcd-
das klagan och förbcmnelser, de bedröfwades suckar, som de-
ras lasifulla barn sä obarmhertigt utprätzat: at ständigt wa-
ta i farhäga, det man stal se sin lifsfrukt kastas som en
brand uti helfwetets outstäckeliga lägor: at härunder hafwa
det mcdwetande, at sielf wara, til alt detta, en betydelig
orsak? Blcf en Dawids rena fadcrs hjerta sä uprördt, wid
tidningen om sin uprorista sons död, at ban wardr sorgse
och gret, under denna bittra suckan: Min son Absalom!
Min son Absalom! Gifwe Gud at jag niarce dö för cig:
Absalom min sou! min son! Hwad rörelser mätte dä icke
för sig gs i et upwäckt samwete hos Hräldrar, som hafwa
at förebrä sig sielfwa, sä rik anledning at grara öswer sig
sielfwa och ofwer sins barn? O! hwilka siäla-sär! hwil-
ka samwets-styng! hwilka tunga dagar och nätter! hwilken
usel lefnad alt igenom! ja til och med i sidsta stun-
der! och här blir gemenligen synen af sinä lasibara barn,
och sin del dcruti, för föräldrarne alraftiseligast. Här ut-
bryter hjertats oro i den ömkeligaste suckan: '-Skal jag nä-
"gonsin fä omfamna minä olyckeliga barn i den ewiga glä-
«djen? Kan wäl jag komma in i det Himmeissä lerusa-
«lem, och kunna de dit komma? Msnne de nägonsin kun-
«na slitas utur syndsens och satans bajor? Manne jag än
«en gäng utan förebräelse och samwets-qwal stal fä höra
«dem nämna faders eller moders namnet? Mit barn! Mit
«barn! stal din förlorade siäl en gäng kräfias utur minä

"hän-
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hHnder? Skal du och jag en gäng med ewig död försona"wsra brott emot Gud. och Medmennistor?" Ach! Mine H-
hörare! hwad menen I om en sädan älderdom, en sadan
dödssäng? Äro icke sädane föräldrar at beklaga? De, som
borde wara deras älderdoms tröst och stöd, äro deras största
pläga. De, som borde lätta tyngden af deras i sig sielf o,
bchaFeliga dattar, öka den. De, som med wördsammawälsignande händer borde lägga deras ögnalock tilhopa i den
fista sömnen, de driswa deras gra har «ned sorZ neder i
grafwen.

Pred. !2ti.

i. Mos. 42:
38.

Skulle wardslösa Föräldrars strass wara slutadt ,ned
deras llf, sa wore der ända drägellgr; men huru ofca för,
söljcr der icke dem i alla ewigher? Icke sä, som ssulle lE-su försonande blod ej kunna aftwä dctta brott, sä wäl som
Ma andra; utan, emedan de ej mcd trona wilja anamma
denna gällande Försoning, sä ligger en wärdslösad upfostran
dem i ewighet til last, äftven som alla andra deras synder.
Och uär sä händer, at deras barn äfwenledes försummat,
at med en saliggörande tro joka räddning för sin sisl: när
de följakteligen mäste göra sinä i otro ftamhärdande föräl-
drar et osaligt möte i den ewiga afgrunden; O! hwilken syn!
för en fader eller modcr, som nu ej mera kan förhärda sit
hjerta, och jsrän hwilkens ögon säkerhetens bindlar.nu äro
bortryckte? ökade det rika Mannens jämmer i pmo-rum-
met, at ftukta sinä fem siallbröders ditkomst; hwad mätte
det ds wara för et genombärande samwetssting, at i helfwe-
tet se sit barn wid sin sida: at höra det wältra sin, försmäk-
tande tunga i et ouphörligt we och förbannande, öfwer den
qweden som det burit och de spenar som det dia gifwit, och
,cke tillika winlagt sig om, at fä det inlämnadt i Guds Nä-
des-schola, och delaktigt af siälens föda: ifwcr de händcrsom dem smekt; men derwid försummat den rätta ömheten:
öfwer de cungor som hafc et fördolt dödeligir gift, under!
Ma sinä kärleks-betygelser? Mätte icke redan den plägan

F wa-
lac.Z:B.
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wara odrägelig, at altid hafwa det ömkeliga ropet i sinä s--
ron, iftän sinä barns läppar: "TyrinMa hjertan, som gif-
"wit Mig det lekamliga lifwet, hwarföre lpfwen I mcd eder
"wärdslöshet och edra onda exempel hindrat mig iftän det
«andeliga och ewiga lifwet. Se hwilka lägor I samkat of-
"wer min obödcliga siäl, under hwilkas tärande hetta jag
"dock ej kan förtäras. Se hwilka plägor i mit
'förssräkta famwete, som orsaka den pinsaMmaste grät, och
"den Masi förtwiflande tandagniflan. Huru mycken dcl haf-
"wen I icke uti denna min usclhet? War jag icke rdart
"barn, hwarföre fick jag ej njuta barna-rätt? Hwad är nu
"winsien af de timmeliga förmäner, som I med sä mycken
«möda och bekymmcr staffade mig, de fäfängnis egenstaper,
"hwarmed I sä sorgfälligt rrydde mig, men förgäto det an-
"gelägnaste? Kan jag nu dcrmed igenlösa min förtappade
"siäl? Om i dessa ondstans ohyggeliga nästen, och i edra
"tilförene härda hjcrtan, nägon ömhets-gnista kan finna rum,
"sä beteen edert ömkonswärda en godheN wisen mig
"de bcrq soin kunna falla öfwer mig, och de högar som
"kuuna styla mig för -Hans ansikre som sirter pä stolcn,
"och for Lamdsens rorede. Detta är nu den enda lycka
"jag Wille önsta mig; men forgäfwes. Hsssen dcrfore, o-
"barmhertige fader och moderl til goda, at jcg här, mligt

rättfärdiga Gadms dom, med min närwaro, med but-
ler af minä mörkscns cädjor, mcd mit jämrande rop, med
"minä förtwiflansfulla ätbördcr, mcd mit utidigi qwal, med
"mit ouphölliga anklagande och förbannande öfwcr eder o-
"betänksamhct, i alla ewighet stal mängdubbla edra plägor,
"och sämedclst päminna edcr, at I minä föräldrar,
"utan at hafwa hcst föräldrars Hi/Nin." Ack! M. Ä. är det en
grym smärta fir föräldrar, at höra dctta, hclfwetets wngo-
mal af sinä barn; hwad mätte det dö icke wara grufweligit
at wora stäld til et mäl för alla dctza fördannelscrs wärk-
stMghet? >At med sin siäls ewiga sörtappelse betala sinä

för-
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förlorade barns siälar, som man sä wärdslöst handterat, och
genom en försummad och förwänd sä plötstigen
förspilt? <!>! for den ewiga döden dewara ost och ronra
barn, mildaste Gud! Men derföre mine käreste, sörmaner
eder sielfwa och edra barn alla dagar, sa lällge der näm>
nes i dag, ac inMN af eder bliftver förhärd iZcnom syw,
dens bedragelse.

Ebr. 3: iz,

lag stusse knapt bchöfwa säga eder, at mennistor,
sä bittra medermäftn af en wärdslösad barndom, äro sielf-wa, i högsta mätton olyckcliga, dä icke en, emot dcras ond-
sta, swarande änger och sann bättring emellan kommer:
Hwem kan draga fädant i twifwelsmäl? När har lasten
gifwit sinä barn annat, än en bitter och dedrägelig belömng?
En wanwärdad upfosiran lämnar säledes cfter sig bedröfwe-följder.äfwen

4) För Barnen, hwilka, ehu,ru af sinä obarmhertigcl
ledare, inweklade i syndernas dock sielfwe gjort sig
styldiga lil sit swära öde,. genom det, at de ej i mognare
är nyttjat de wapen dcremot, som Gud dem, och otz alla
gifwit. I bören wara underrättade derom, at m mennista
kan wara olyckelig, ntan at blottställas för werldstiga La-
gens strängaste näpst och straff, utan at genom de grofwaste
mitzgerningar wara gjord til en stamfiäck för Gud, och men-
nistom. Den minsta synd i menniffcrs tycke, är stor nog,
at adraga otz ofall och fördärf, hwilket tiltar i den man
man i synden framhärdar. Redan det', at wara stild ifrän
Gud, som är all Lycksalighets källa: redan det, at sakna
Gudaktlghetms sötma och ro, är at wara olyckelig; huru
mycket mcr är man det, dä förswogade kropps- och siäls-
krafter, i bästa aldren, framte sig, sssom witnen och följ-
der af ens lasibara ungdom: da öfwerdäd föder fattigdom,
fattigdomen förakt, och föraktet harm och saknad: dä man
af sinä barn sär emottaga samma cäre-bröd, samma bätssa'
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bedröfwelsers dryck, fom man utdelt st sinä föräldrar: HH
det onda samwetets gnagande matk waknar: dä begärelsernas
siorm-ilar upröra hjertat til ledsnad, otälighet och d.'gelig o-
ro: dä förtryktas tärar, och förleddas tysta hämoerop, fam-
manstocka sig, sasom tjockaste moln, emellan siälen och Nä-
denes Sol: dä man finner at de synder fom man i et oräk-
neligit mätt, upsäteligen begätt, hafwa enligt sin art, och
Guds rätttfärdiga dom, bäddat dödsfängm i halfwa menni-
sso-äldern: at samma oräkneliga synder bcsirött dmna sista
bädd, med lika mänga siingande taggar och pilar? Mm alt
detta, är dock obetydeligt, i jämförelse med den ewjga dö-
tzen, hwilken af alt detta blir en oundwikelig päföljd, sa
framt man ej igenom en sanfsrdig omwändelse och lefwande
tro, i lEsu Christi försoning, föker snar räddning: den e-
wiga döden, hwars förebäd och förbidan redan. är et helfwe-
tc. Lätom otz än en gäng följa hwarandra til den ogudak-
tigas dödsbädd, sädane betraktelser äro sä nyttiga som be-
dröfwesiga: hwad se wi där? O! Gud, hwad denna synen
ör faselig! (Stadnen här med edra tankar och tätä ihug-
komst, I wärdslöse Föräldrar! Z wanortige Barn!) Wise sielfwa fördömmelsens bild, redan teknad i denne ustin-gens förbleknade anlete: wi se satan med yttersta grymhet
sterfordra, hwad han ss länge borgat: wi se famwetet wilja
försmäkta under tyngden af de ohnggeligaste synda-bördor,
dem han i knapt ansäg för smä ftl: wi höra
huru detta belastade samwcte förkuinwr sielft, den förfärli-gasie dom öfwer sig: 'wi höra fadcrs och moders namnet up-
repas, undcr de tätaste förebräelser och förbannelstr: wi seändteligen liftljuset utstockna, och ho kan längre följa detta
mörkftns offer, utan fasa? Det blef et rof för satans raseri,
för helfwetets lägor; Rys, hitzna, ssälf, bäfw',
darra kropp och led,-r, res up mit här: min tankar stiga ne-
der, til afgrunds dj>,,p, at se hwad qwal der är, som fräteralt, men ingen ting förtär.

Bo
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Besintet.
har jag nu hudit til, at föreMa eder M. Ä.

Följderna af en fbrsummad och jörwänd Barna-Up-
fostran. At jag harwid warit widlyftigare än wanligt, wil-
len I tilstr fwa ämnets wigt och min wälmening; jag bekla-
gar endast, at min förmäga ej welat swara deremot. Emel-
lertid har jag för denna gäng fätt lätta en stor tyngd af en
Embetes-börda, hwilken bleftve mig ännu lindrigare, om I
willen läta GudsNäd hos eder äsiadkomma dm härmed asyftade.
wärkan. Under önstan och förhoppning härom, wil jag ock
ännu tala nsgra ord med eder:

Sä ogärna jag wil at I M. H. säsom förnuftiga
menmstor, och Christna, tunnen wara okunnoga derom, at
Barna-wärden sr en fak of aldrastörsta wigt uch answar,
och at dm samma tilkommer förnämligast Föräldrar; sä swärt
är det ock at begripa, hwarföre denna angelägenhec sä alde-
les wanwardas, i synmrhet som wi hafwa dagelige tilfällen
til wornjpgar, af de mänga olyckeliga och lnstbara föräldrar
och barn/som bo ibland otz. War tröghet och
motwilja för alt hwad som godt och gagnctigit är, hälst dä
nägon möda fordras derwid, är wäl härtil en stor crsak;
men den förnämstc, är dock en förwärfwad och inöfwad häg-
löshet, som har sin grund i wär oakisamhet om otz sielfwa,
och wärt egct sanssyldiga bästa. Den som intet frägar efter
sig sielf, den som knappast er ögnablick fielf försträckes for
helfwcrec, hwad under at den är cöm och kallsinnig om sinä
egna harn?

I°bs2i:iZ,

Mcn menniffan wil sa nödjgt igenkänna sig pä den si-
dan; hon uplttar derfsre andra orsafer, hwarmed hon wil
ursäkta sin onaturliga wärdslöchet emot de sinä. At säda-
na falsta ursäktcr ej äro okände ibland eder, har ofta ädra-
git sig min sorgeliga upmärksamhet. Nägra säga: N?i hasi

F 3 wa



-e ) 46 c O>
N>a O msnga andra angelägna systlor ar stöta, <a at «?ar,

den om wara barn derföre maste sta rilbaka. Hwilket
liarmhert,'gt och daraktigt föregifwande! Detta är det sam-
ma, som at saga: För ac fä föda och beqwamligher sr
lvar tropp, stoia wi förspilla rvära barns ewiga och nm»
meliga bästa, npamina odjur är medmenniffor och oh sielf»
»va. Obilligheten och osörnuftet uti en stik sats, Msä ty-
deligt, at det ej tyckeö dehöfwa nagon wederläggmng. När
man har at wälja ibland ftere göromäl som äro angelägna,
sä företager man sig gerna först och med största sorgfäNighet
det som är wigtigast, om man eliest wil handla försigtigt:
det andra behöfwer icke derföre sörsummas. Om man sä-
lunda i rätt ordning och tid i akt tager sinä plikter och sytz-
lor, när man derwid gör sat utaf at hafwa Guds wälsig-
nelse med sig, och tror at den kan uträtta oändeligen mera,
ön alt wart bemödande utom den samma; sä kan wäl ingen
ting i sig sielft wara siort tzinder nog för föräldrars styldi-
ga upseende och wsrd om sinä barns upfödande i tukt och
Herrans förmaning.

Andre inwända: N)4 äro sielfwe okunnoga i de styctersom barn nödwändigast borde lara, följakreligen oförmöZ-
ne ar underwisa dem. Just detta, som I menen wara en
ursäqt, är det som gör eder sä mycket mcra brottssiga och
straWara. Hwarföre hafwen I icke lärt eder wägen til
dygdm och det ewiga lifwet? Om ock edra föräldrar warit
sä obekymrade om eder i detza stpcken, som I tänken wara
om edra barn, hwarföre hafwen I icke sedän sielfwe warit
omtänksamma om Ert bästa, ds I dertil dageligen upmun-
tras, dageligen pöminnes, dageligm underwisas? I wiljen
icke! Hwarföre stolen I lsra söljderna af eder oförlateli-
ga tröghet äftven drabba uppä edra offyldiga barn? För
det at I wandren uti det stadcligaste mörker om ljt,sa da-
gen, sä stola ock edra barn wara uti mörker: för det at F
ej wiljen anamma uplysningenes näd til edar sftAghet, sä

sto-
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ssola ock edra barn ewinnerliga förtappas! tW
uptänkas som mera ger tilkänna omenstlighet? öfwergifwm
denna föresats medan tid är; det är sä mycket angelägnare
för eder at joka uplysnmg frän eder egm okunnoghet i salig-
hetenes wäg, som I destutom ej allenast förspiNen eder egen
siäl, utan uck edra barns; och om ,ss är, at I ej sielfwa
mera tunnen eNer rättare sagt wiljen, föras pa Guds buds
wäg, sä befordrm Edra barn dit, genom det i läten dem
nnderwisas af andra, om I eljesi wiljm undgä det alra-
sirängaste answar.

En del försummar sinä Barns wärd, hälst hwad un>
Verwifnmgen angär, i mening: ae Barncn nog stola lära siF
hwad som til saligherens kunstap hörer, när de koinma
til de sa kallade hos Forsamlingens Lärare.
I fordren M. H. at wi innom kortast? tid, ssola ulrätta,
det som I ej kömmit til wäga med, pä ftere ä-; det I för-
därfwat genom otaliga fördomar, längwariga och syn-
diga sedwänjor, stal Wraren förbättra pä nagr > weckor; är
det undcrligt, om et sä löst och osörnuftigt yopp stär felt?
Hafwa edra barn l/fwat utan Guds kännedom och fruktan,
tils Ve snart stola träda in i de manliga och mvgna ären,
sä är sara wärdt at de förblifwa sädane alt framgent; i
fynnerhet, när genom försummelse, oaktsamhet och onda cf-
tcrdömen ä foräldrarnes sida, det straxt nedriswes, som Lä-
raren kunnat upbygga. Med hwad annat som hälst menni-ssor wilja utsmycka sit lastbara sörhässande emot sinä barn,
da deras upfostran försummas och förwändes, sä kunna de
dock inför den Heliga Guden. Dcrföre wälsig-
nade Ähörare! handteren icke denna sak med kallsinnigher;
tänker rä edar och edra barns framtid och ewighet, och stic-
ken eder med försiktiMt och en Gudelig ömhet och sorgfÄ-
lighet sä, emot dem som I födt och upfödt, at I under e-
dor lefn.ad har i werlden, mätte wara hwarandras och flere
mennissors hugnad och upbyggelse, gagn och berömelse; at F

utan
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«tan fcrebrselst kunna fluta edra ögon til i at edra
barn och andre tacksamme lefwande, mätte wälsigna edart
sioft, bewara edart minne j erkänsla, uch upmuntrade af c-
dra lämnade efterdömm sä leftva, at de fä omfamna eder i
Guds ewiga härlighet, den Han be.redt hafwer allom dem,som Honom frukta.

Nu böjer jay min knä, til wars Herras
sti Fader, then tyer värre fadren är, öfwer alt rhet fader
herer i himmclen och pa jorden, at han rville giftva eder
(bsde föräldrar c»ch barn) kraft, efrer sinä harlighets
domar, ar I starke warden genom -Hans Anda, til chen
inwarces mennistan; Ar Chriftus ma bo genoin rrona i e,
dor hjerca, stadeliga rotsde och grundade i kärlekenom:
Ac I magen begripa med all -Helgon, hwad bredden och
langden, djupet och högden av, och chermed kanna Chri,
sti kärlek, chen all kunstap öfwergar: pa rhec I magen
upfylre rvarda med aUahanda Guds fullher. N7en -Honom,som rikeliga förmar göra, öftver alr thet wi bedjom cller
tanckom, efter then kraft som rvarkar i ost, -Honom «väre

ära i församlingen, genom Christun» lEsum i aUan
tid, ifran ewighet til ewigher: Amm.

och följ.






