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(karets Ordförande att öppna denna högtid. Men det
fatt, hvarpå jag uttrycker hvad jag deröfver, till (löd

för min egen öfvertygelfa, har eftertänkt, torde behöf-
va en urfäkt. Om det ock härrör af den fvaghet, att
ännu på ålderdomen ej kunna öfverge den (krifart

, jag
ifrån min ungdom älfkat; få hoppas jag dock, att det
icke ftrider emot fjelfva ändamålet: hvilket jag vid det-
ta tillfälle tyckt bättre kunna vinnas genom en antyd-
ning i bunden ftil, än genom en afhandling i firäng
profa.

Ämnet fynes tvåfaldigt, men är i fjelfva Verket
blott ett; ty fkulle Tron nödgas vika undan Förnuftet,
få fölle ock Chriftendomen.



1.

Har det på Tiden vuxit nya vingar?
Är lian fkärpt, fom han omkring fig fvingar.
Så ilar han, och höljer fina fpar
Med fkörd på fkörd, och fekler gör af år.
Hvar dag en blixt af något nytt förvånar,
Och någon hvälfning lik ett thordön dånar.
Ett fäfte ramlar: och defs buller blött
Ett annat (käkar, fom i åldrar flått.

"Skall det ej falla, det fom murknat redan ?"

Så fvarar mig en tidens tolk, och fer
Åt templets höjd, fora fynes luta ner,

"Det bleka månfken, fom har nått titt nedan,
Ej bländar mer omkring den pelarrad,
Der vid ett kors den fromroa enfald bad.
Ren bland defs fkuggverk dagens ljus Cg fprider,
Sona fkingrar dimman och allt högre fkrider.
Förnuftet, fullväxt, ledband mer ej tål;
Sin väg det fjelf beflämmer och fitt mål."

Hrar är då vägen? nck! der ftormen hviner
Blans throners, tempels, famhällens ruiner!
Och målet hvar? Der otrons fräcka hand
Upplöfer makars och föräldrars band !

Och detta nit, fom allt i låga tänder,
Allt föndrar, fljelper om, bevifar då
Förnuftets mognad! Barnet gör ju få
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Allt rifver det, allt upp och ner det vänder,
Och bygger korthus, fom en fläkt förftör.

"Så måfte fke, då allting nylt man gör.
Ny är vår tid. Du fåg, hur Veftern lyfte,
Likfom en annan fol der runnit opp,
Och rakt mot den från Öftern ftäilt fitt lopp.
En vådeld var det blott, hvarvid man ryfle.
Men fe, ur detta bål, en Phccnix lik-
Uppflög den nya tid, Tom nu lik våfen
Kring jorden far, på glans och värma rik.
Och allt upplifvar, fom ej tärts af åren.
Sjelf ung igen, han vill omkring fig allt
Ny ungdom ge, ny kraft med ny geflallt,"

Naturen alla år Föryngras' åter,
Ej menlkligheten. Högre blott hon går}
Men fteg för fleg; och trappan, der hon flår,
Ej utan hennes fall tig bryta låter.
De höga Alper likt, fom flå emot

Allt tiden» våld, allt elementrens hot,
Har tankeverlden berg åt himlen höjda,

Af intet jordfkalf brutna eller böjda.
Ett iadant berg är det, der Han, hvars ord
Blef nådens budfkap kring en fyndfull jord,
Sin Kyrka, fom ett himlens förhus ftällde.
Der ftår hon tryggad, fom Han fjelf har fagt,
Emot all helivetets och mörkrets makt.

"Här är ju fråga blott om Ijufets välde,
Upplysningens, Förnuftets, med ett ord,



Hvars feger inom kyrkan fjelf är fpord.
Guds verk är ju Förnuftet, eller heldre,
Det är Gud fjelf hos -menfkan. Ja, hvad är

Väl Gud,.om ej ett ftort Förnuft, fom bär
All verlden, fiarkare än den, och äldre?"

Hvad! detta folgrand , fom ej fågs, ej fanns,
Om fölens fken ej lyfte upp defs dans
På luftens vågor, jemför du med fplen?

Hvar är da fätet för den myndighet,
Du ger förnuftet? Är det läroftolen?
Men allt hvad der defs tolk förklara vet,
Minn det en flock af vildar kunde tämja?
Månn ens ett hyffadt folk i famfund fän-ja?
Hvar, på vår jord, har väl det rike, flått,
Som ftyrts ur fkolan af defs vishet blott?

"Vår tid har andra ljus, än fkolans lärde.
När hela landet upplyft blir allt merj

Och folket fjelft med egna ögon fer,
Hvad allmänt gagnar och har verkligt värde:
Så är defs röft Förnuftets". Ja, den är

Guds röft, och bör ockTå i kyrkan gälla
Framför den döda bokftafven, fom der
Guds ord från fordna dar fkall föréflätla.
Förr fporde feglarn ftjernorna i fkynj
Nu lär han föga på dem akta mera,
Sen han Ctt fkepp, hvar helft på hafvets bryn.
Kan efter karta och kompafs regera,"

7
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Såleds behöfs ej altar, mer än thron,
Och öfverhet ej mer, än religion.

Jo; — men Förnuftet enfamt gör dem båda.
Förjiäfves fkryta de af himmelfk börd,
Om ej defs röft i deras bud är hörd.
Se Öflerns verld, der våld och vantro råda,
Der folket hålls i ok, likt kreatur]
Der af det helgas grymma onatur
Väcks för Gudomligheten fjelf blott rysning j

Der allt är magtens rof och ödets fpel.
Jemför dermed vir frihet, vår upplysning,
Vår menfklighet i veridens veftra del" •—

Som är den Chriflna • der det ljus, du prifar,
Blef i den kyrka tändt, hvars fall du fpår.

"Nej, der Förnuftet i lin frihet vifar,
Hur långt med det allena menfkan går."

Med det, fom för att bli hvad det vill vara,
Två tufen år i Chrifllig fkola gått!

"En fkola! ack! det det ej qväftes blott,
Men tvingades att fvart för hvitt förklara.
Nu har det rymt ur hennes ok till flut,
Och går med mod och kraft i verlden ut." •—

Som en förlorad fon! — till defs det åter
Af nöden drifs till Fadten, fom förlåter. —
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Han hörde mig ej mer. Han gick. Men hör mig du,

Som vid din Chriflna tro vill trygga dig ännu.

Du bäfvar för den våg, fotti nu allt högre ftiger,
Och ryter mot det fkepp, der Chriflus är om bord.
Fj fedd, är han dock der: du tror det på hans ord,
Och ropar: "Vi förgås. hjefp! Herre !"

— Men han tiger.
Han fofver. — Nej, var lugn: han uppftår i fin tid,
Och tyftar hafvets hot och ftillar vädrens ftrid.

2.

Förnuft! din höga rätt jag ej beftrida ämnar.
Men, "hvi förföljer du mig Saul?" O, hör
Den milda frågan, fom han fjelf dig görj
Han, mot hvars udd ditt högmod fåfängt fpjernar.
Om dig hans klarhet förft med blindhet flår,
Du fen defs högre ljus af lionom får.
Han kallar dig, att fjelf hans ord förklara;
Men du, för ftolt att hans Apoftel vara,
Vill med ditt blofs, fom fynar jordens bryn,
Det flora verldens ljus flå neå ur fkyn.

5-
Menfklighet! föran du Chriften tamdes,

Då din odlingshögd du redan nått,
I hvad blindhet njöt da lifvets lott,
Obekymrad, hvartill den beftämdes.
O! hur fjönk du i det ftolta Rom,
Sjönk i rysligt djup af ny förvildning.
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Ren i Greksns fköna verld, hur tom',
Hjertlöfl tom, var ej din högfla bildning?
Denna frihet åt hvars ädla bild,
Konft och fnille länt en klasfiflc ära,
Ack! hvad är den, från lin gloria Ikild ,

För en fanfad blick, fom fer den nära?
Fråga Ariftid, hvars rena dygd
Honom flyktig gör från fädrens bygd ;

Fråga Spartas arma Helioterj
Fråga desfa folk, fom kände mer

Oket, hvarmed Rom dem tryckte ner,
Än allt våld af inhemfka despoter,
Och du vishet,-fom ifrån Athén
Fjerran lyfle med din lampas fken:
Säg, hvad. var'din konffigt byggda lärs
Mot den enkla, hvaraf barnet lär
Mer än Plato vifste: hvad det är

Detta Fadersnamn, fom Gud vill bära.

4-
Se denna upptäcktsfärd på ett oändligt haf,
Dit tänkarn med det fkepp, han efter långa tider,
I fåfänga förfök förfpillda, byggt omfider
Och nämnt Philofophi, få fäker lig begaf.
Hvad fann han, mellan tviflets-bankar,
Af grubblets hvirfvel förd omkring
1 ftändigt famma tomma ring?
Ej någon fkymt af hamn, ej fäfte för att ankari

Blott våg, fom följde våg, tills himlens bryn de nått,

Men himlen fjelf förfvanp; och allt var dimma blott.
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5-
I öflarn meilertid , hvad morgonrodnad glöder

För den i land förblifna tron !

Hvad härlig Herrans dag den ljufa flrim man föder!
På denna gyllne fky har Herren fjelf fin thron;
Och uied det ljus, fom der upprinner
Plans rike bredes ut få långt, fom dagen hinner.
Midt i den kända verldens krets,
Der vägen öppen ftår till* alla haf och länder,
Till Albions kufler, Indiens fhänder,
Det riket tid från tid bered ts.

När haa, all verldens Gud, han foai är Gud allena,
Beföker Mannes lund, på Sinai ftiger ner,
Ej, Israel, blott dig han denna nåd beter.
Nej, alla menfkobarn fkall i lin fkygd förena
Den telning af din flarn, hvars krona rör vid ikyn,
Och öfver hela jordens bryn
Sin hjmmelfkt ljufva doft med lif och helfa fprider.
Men dig gafs löftets fielga land;
Och han, fom gaf det, han, hvars hand
Tre gånger dit dig fört, der låter dig omfidcr
Få hylla Davids ftora Son."
Men ve dig! på ett kors han dör i qval och hån.
Dock 4"e, han lefver. Hör, med häpnad hör de orden;
"Mig gifven är all magt i himlen och på jorden"

Ditt tempel föll, och uppflår icke mer.
Från Sions helga berg har Herren fligit ner ]

Och nu hans härliga plantering
Uppblomftrar i en hednifk verld;

Der fält beredts för defs förmeri.ng
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Af fjelfva verldseröfrarns fvärd.
Sitt fköna fpråk har Greken danat
AU fprida Evangelii ljus;
Och Alexander vägen banat
För Jefu Chrifli fäudebud.'
Föjrgäfves Rom h.ans vittnen tvingar
Med qval på qval, med mord pä mords

Defs egen örn på fina ringar
Kring verlden bär hans naiftn och ord,

Hvem fkönjer icke i allt detta redan
Ett verk, fom ledes af en hand i fkyn?
Och hvad det blef fär meiifkligheten fedan,
Var det ej värdt en' vårdande Förfyn?,

ö.
Förut hvad rådde i den vida verlden?

Den blinda vantron och den tomma Härden,
Hvar flod ett tempel helgadt åt den tro ,

Som ger förftåndet ljus och hjertat ro?
Se desfa falfka, desfa grymma prefter,
Som rycka offret ur en moders famn.
Se desfa vilda, desfa galna fefter,
Se desfa ftyggelfer i himlens namn.
Och hvilka Gudar! Ställ för mSftarns händer
Två. block af ften, och afgör; -ivern af dem
Skall bii en Moloch, och en Dagon, hvem.
Tänk djg på Nilens eller Gapgens ftfänder:
Se, hvart du ftiger, en gudomlighet
I gyttjan krälar eller gir i hst.
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Skön är Olympen, (kön den Zevs, der dundrar.
Men när den Gud, hvars höghet du beundrar,
Då med en nick han ikakar berg och land,
Med djuriik luft fig till ett djur förbyter:
Hvad, utom konflen, hv^raf Greken fkryter
1 en Horners, en Phidie mäftarhand ,

År denna religion, fom honom Häller
Bland Gudar främft till verldens Hyresman? —*

Och den bekändes af ett folk, fom gäller

För det fom längft i menfklig vishet hann !

7-
"Det var ett bildverk blott," få mig de lärde fvara,

"Som högre vett lig förbehöll,
Att i en inre helgedom förklara j
Och medan folket i den yttre föll
För blotta tecken ner, att dem fom Gudar dyrka,
Uppläts en hemlig dörr, dit den invigde gick,
Och af oraklets röft en vishpt höra fick,
Som, öfver vantron höjd, blott gaf åt dygden ftyrka."

8.
Och denna vishet, fom bedrar,

Nu ock I chriftna kyrkan har

Ett inre rum med konftgjord nyckel;
Der tron en annan uppfyn bär.
Ån då hon fedd derute är.

Och detta otrons fagra hyckel
År högden, dit du hunnit nu,

Förnuft 1 — ty dig, med hvilka funder
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De än förvända Herrans under.
De alla åberopa ju.

9-
Väl är det fannt, att för ett ändligt finne,

I bilder blott, en fkymt från himlen ges

Af det oändliga, fom göms derinne.
Ett bildfpråk äfven i naturen fes.
Men Skaparn diktar ej. I det han tänker,
Är ej idén från verkligheten fkild.
En fanning i fig fjelf är hvarje bild,
Hvari hans tanke ned till ofs lig fänker.
Af menfkans vandring till ett himmellkt mål
En finnebild~är Israel i öknen,
Der ledd af Herren fjelf, fom göms i töcknen.
Och hvilken fköut upplyftande fymbol
Är den på korfet döde, den ur griftei.
Uppftåndne Chriftus, fom till himlen far!
Men månn ej Israel i öknen var?
Och han, fom tiden delt i tvenne fkiften,
Ett för, ett efter det han fyntes der,
Månn han en luftig tankebild blott är?

Hvad menfkoanden tänker högft och renaft,
Men blott kan tänka, fom en dröm allenaft,
Det fins I helga blad, dem enfald fkref:
En enfald, fom den högfta vishet blef.
Hur blef hon det, om ej af Gud ingifven?
Se, af hans egen hand i tiden fkrifven
År uppg.nbarelfen, ej blott i ord,
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Af helga fäder.och profeter fpord,
Men ock i fkickelfer, fom underbara
Hans väg bereda och hans ord förklara.
Defs äldfla fägen i förbiftradt (kick

Från Babels fpillda torn kring jorden gick.
Allt mer förvrängd af blinda hedendomen.
Men medan denna, med förvirradt prå!
Af tomma bilder, fväfvar utan mål

Och fammanhang: hur klar flår Cllriftendonieh,
Som en Hiflorie, der vi framgå fe,
Lik verldsomfeglärhs fkepp, en flor idé!
Och den Hiftorien, fom begyntes redan,
Då mehfkan föll i fynd, har fortgått fedan,
Ej endaft till den fyn, Johannes fåg,
Der i en fkuggbild Chrifli rike låg ;

Men till vår tid, fom vifar på Helena,
Hvad menfkan är, hur upphöjd än hon flår.
Då hon förtrollar på lig fjelf allena
Och egna vägar mot Förfynens går.

10.

Men huru aktas denna lärarinna?
Öm än det blad, hon ger ofs att befinna,
Skrefs af Förfynen, likt det varningsord ,

Belfazar, rufig af fin makt och ära,
Ej anande att ftå fitt fall få nära,
Med häpnad fåg på väggen vid fitt bord;
Om midt i hafvet, mellan tvenne verldar,
Det på en klippa fkrefs att läfas der,
Så ISnge jorden folk o.ch throner bär;
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Dock i fitt högmod otron fig förhärdar,
Och ej i tiden Herrans vägar mer,
Ån i hans ord hans nåd och fanning fer»
Ej blött i verlden bländar hon de flora,
Som i defs ftåt och buller fig förloraJ
Hon fmilar äfven för den ftilla dygd,
Likt ormen, gömd i kunfkapsträdets ikygd.
Gä, lär af henne, hur du fjfelfrättfärdig
Kan utan Gud bli fäll oeh fällhet värdig,
Kan bli, fom Gud, då på dig fjelf du tror,
Oeh blott af dig, af ditt förnuft beror.

ii.
Förnuft! du är ett ädelt ögä,

Som i det djupa, i det höga,
Är fkapt att blicka upp och ner.
Men detta ljus, hvarmed man fer.
Som blommorna på jorden målar,
Som tänder ftjernorna i fkyn
Och fpeglar dem på hafvets bryn,
År det från ögat, fom det ftrålar?

Rik är din kt.nfkaps.katt af arf
Från tidehvarf till tidehvarf.
Ja, du har forfkat djupt i tingeris art och väfen,
In i naturens verkftad trängt,
Ställt alla fljernors lopp, till hafvets grund dig fänkt,
Från ljufets ftrålar ned till fibrerna i grjfen,
Allt klyft och vägt och mätt — och till hvad häpen höjd
Har du ej bragt all konft och flöjd?
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Men om du menfkan till ett högre fyfte
Upp öfver tiden, öfver jorden lyfte,
Var det ej fen det lefvande, från fkyn
Nedkomna Ordet öppnade din fyn ?

Dock icke nöjd, att esjna dig all äran
Af den om menfkorätt upplyfta blick,
Af det med trygghet fria famhällsfkick,
Europa Vunnit af den chriftna läran i
Djerfs du med den förneka ock defs Gud.
Med dit fignet ej endaft lagens bud,
Mén alla trons artiklar du befeglar;
Och flipar få ditt fynglas, att du allt
Ser bli till intet. Blott dig fjelf, ett kallt
Och dödt benrangel, du till flut der fpeglar.

Ö! fäg mig då, hvad tröft kan menfkan få af dig,
Att i förtviflnns djup hon ej må ftörta fig?
Kan du från fynd och död befria?
Kan du förlika nåd och rätt?
Kan du för Adams fallna ätt
Fullborda denna Profetia,
Som höjt hos alla folk fin röft,
Som talar i iivart dödligt bröft:
Att friden, flydd ur menlkans boning,
Från himlen kommer med förfonlng?

Lys i den krets, der du är fatt;
Men tro dig ej en fol, du blofs i g.ufvans natt.
Flyg, örn, få högt, fom vingarna dig lyfta,
Men fkryt ej, att med dem du mäter dagens lopp;
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Och att din blick från bergets klyfta
Kan flå, fom blixten, ner och fplittra ekens topp.
Den thron, der all ting ftyrs, du fåfom din vill flälla;
Och tyglar ej ett folk, högmodiga förnuft!
1 ljufets högfta rymd du leda vill defs källa,
Du, fom ej andas utom jordens luft.

Men fe hur ljufet, fom der ofvan flyter,
Hit ned i ftoftet fina ftrålar bryter;
Och dagande vår väg på jordens bryn,
Vår blick upplyfter till vårt mål i fkyn.
Och vi från detta ljus ofs fkulle vända
Till matta lampor, fom vi fjelfva tända?

12.

"Dock är det ej fom dagen klart,
Ej få för alla uppenbart,
Som allas ljus det borde vara.
Om Gud, hvad vi ej fjelfva fe,
Hvad ej hans verk för ofs bete,
Från himlen ville uppenbara:
Hvi har det fkett få tyft, få fmått,
Förft i en vrå af verlde-n blott?
Hvi ikref han ej, der fölen fkrider,
Och öfver allt fin klarhet fprider,
På famma höga hvalf fitt ord:
Så att det kunde, rnåfte alla,
Som vandra kring den runda jord,
1 ögonen befländigt falla,
Och gripa fa hvar menfkofjäl
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Med känflan af defs fanna väl,
Att ingen kunde det förfpilla,
Hur han än drogs af verldens villa?"

13-
Du fom få mäftrar Herrans vifa råd:

Mån du ej fjelf behöfver denna nåd,
Hvartill du hör en himmelfk röft dig kalla?
Men du ej undfå vill, ej höra den.
Ja, du är fri: ty menfkan är det än.
Som hon var fri, att midt i Eden falla,
Så är hon fri, att ej ifrån fitt fall
Stå upp, oaktadt än vid afgrundensranden
Åt henne räcks den milda frälfarhanden.
Dock fordrar du, att hela himlen fkall
Vidöppen låtas, och med ens på jorden
Det rike ftiga ner, der helig frid
Bor med rättfärdighet i evig tid.
Så blott den förfta fkapelfen är vorden.
Men nu, hur långfamt eken fkjuter opp,
Som fen i fekler flår med fkyhög topp!
Den fom ej ftrider, kan han feger vinna?

Den fom ej löper, kan han målet hinna?
Lik Thomas, famlar du i tviflets natt,
Om du ej får din Gud med händren fatt.
Ack! mins du ej hvad honom Herren lärde,
Att den är falig, fom ej fer, dock tror?
En oundviklig tro, fom ej beror
Af hjertats bifall, hvad har den för värde?
Men när du kämpar ej mot tyifvel blott,
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Men möt begär, och trottfar vsrldens fpott,
Och genom tron på ordet feger vinner:
Då finner du, att ordet är af Gud.
Ja, om du lyda vill defs helga bud,
Du defs gudomlighet allt mera finner,
Ju mer du vandrar i defs helgedom:
Der intet itälle, ingen vrå är tom

På något fpår af Herrans magt och ära,
På något tecken, att han är dig nära.

14.
"Der finnas ting likväl, fom Gud
Tillegna? af hans fämlebud,
Men fom, jag tror, förlikas föga
Med hvad förnuftet om hans höga
Och helga innjellät ofs lär,
Ja, med hvad rätt och menfkligt är.'*

15-
Som öfver menfkans vägar myran dömmer,

Så dömmer menikan öfver Guds; välan,
Om allt det fkrifna ej förklaras kan,
Om Herren någon sj.ng i moln fig gömmer,

Som mörker fprida ut och ljunga ner,

Der ditt förftånd hans ändamål ej fer:
Kan du då allt förklara i naturen?
Hvad orättvifa i en florm, en flod,

En 'pel., fom lika drabbar ond och god!
Hvad grymma blodbad bland de vilda djuren!

Dock är du vifs, att verlden är af Gud
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I ordning ftälld och ftyres af hans bud.
Tror du på Skriftens fanning i det hela,
Hur kan ett dunkelt blad förringa den?
Månn för en bokflaf eller två, fom fela,
Du käftar bort ett bref ifrån din vän?
En vän till dig i Evangelium taiar,
I Lagen fjelf. Blott kärlek är defs bud,
Blott kärlek är hvart ord af Bibelns Gud ,

När han beftraffar, fom när han hugfvalar.

16.
"Men, fom i fpegeln af en flod man fer

Defs Bränders bilder vändas upp och ner;
Så fer naturen fina lagar brutna
I Bibelns verld, der allt ett under är."

17-
Nej, fom i moln, med qväilens guld begjiitna,

En hägring lyfter upp de gröna Ikär;
Så ftår det land, der Gud fig uppenbarat,
I helig glans från himmelen förklaradt.
Du flöts af underverk : dem vi dock fe
Omkring ofs öfverallt beftändigt fke.

Der flängdes upp en boll: den föll på jorden;
Ty jorden, fåfom du mig fvara vet,

År i fitt inre blott en flor magnet,

Som har en pol i födern, en i norden.
Nå väl! den trollkraft i magneten bor,
Kan du mig vifa, hvaraf den beror?
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Sä här en lilja ur en lök lig dana,
En dufva ur ett ägg (ig veckla ut.
Hur de få lif, defs början och defs (lut,
Kan ej ditt öga, ej din tanke fpana.
Och hur du fjelf din hand, din tunga rör,
Hur du med ögat fer, med örat hör,
Hur hjernan , eller hvad der göms inunder,
Bär bud till fjälen, tar defs bud igen.
Kan du det reda? Ingen redt det än.

Är ej naturen fjelf det (lärda under?
Hur blef den till? blott på ett allmaktsord,
Och han, fom (kapat himmel, haf och jord,
Då han vill bort ur träidoms - landet kalla

Det folk, fom färfkildt leds af hans förfyn,
Och derpå fälla hela verldens fyn,
Han vore icke niägtig att befalla
De vilda vågor att fördela Cg,
Och lemna lfrael en öppen ftig!

Han fom vårt öga bildat och vårt öra,
Han (kulle ej, till tecken, att det är
Hans Son, fom liffens ord på jorden här,
Föl må, att blinde fe och döfve höra!

18
"Men läran fjelf är underbar:

Månn Gud ofs förelagt en gåta,
Hvars nyckel vårt förflånd ej har?
Hvad må den palmfrukt vandrarn båta,
Som han i torra öknen fann,
Då han defs fkal ej bryta kan."
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19-
Om du från mufslan, der en perla fitter,

Ej fjelf kan löfa den, månn du ej gitter
Behålla och bevara den ändå?
Om vi ej Guds treenighet förftå:
Hur falig dock den tro, fom vi bekänne,
Att Gud vår Fader genom Sonen är,
Och att hans Ande är ofs alltid när!
Ja, är det ej af denna tro vi känné

Ofs, fåfom Chrifme, höjda öfver dem
,

Som, jemte Skaparn, tillber, blott ett öde,
Och ej förnimma, om, och genom liven.,
Den fallne kan få nåd, och lif den döde?
Din otro frågar, hur en Son af Gud
Blef evigt född, och född af Jofephs brud.

Men fäg mig du, hur Adam och hur Eva,
Som ej haft far, ej mor, begynte lefva.
Ditt öga tål ej att på fölen fe;
Men Gud vill du begripa, vill, med mindre
Att du kan lkåda i hans eget inre,
Ej att akta på det ljus, han dig vill ge,

Om hvad han är för dig, för dig'kan vara
Här inom tidens (krankor under (kyn,
Tills du der ofvan, med en högre fyn,
Får fe hans härlighet fig uppenbara.

Du fkjater från dig hvad du ej förflår.
Behöfs dock ej på tegen, fom du får,
Guds väderlek, fall ingen kan förklara,
Hur vinden vänder fig och molnen fara.
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Likfå behöfs Guds ande i hans ord,
Och nådens regn på hjertats goda jord.
Hvad ej förnuftet fatta kan, det känrier
Den trogna fjälen i en falig frid,
Eh frid, fom under oupphörlig flrid
Mot kött och verld ej öfverger Guds vänner.
Dli, fom ditt eget väfens grund ej vet,
Utgrunda vill Guds djup, Guds hemlighet!
Du tror ej löftet, dig af nåden gifvet:

För det du ej förftår, hur Sonen vann,
Att nåd för rätt hös Fadren gälla kam
Det hos en nyfödd fjäl upptända lifvet,
Som hon af Gud i tro och kärlek får,
Det fkyr du, vill för evigt det förfaka:
För det du ej defs gränfor kan utftaka.
Du fom ej lifvet i en växt förftår.

20.

Dock forfka, hvad du kan. Föran du tror, få pröfvä.
Det är din rätt, det är din pligt.

Men väg, hvad andligt är, ej med lekamlig vigt,
Och klyf ej få begrepp, att de all kända tlöfva.

Låt ordet fjelft, med hvad det innebär ,

För dig bevifa, att det himmelfkt är,

2i.
Märk förft, hur underbart en högre ledning

I fextön fekler denna bok beredt
Af fpridda flycken, fom dock göra ett.

Sen läs, fom vore du en upplyft hedning,
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Med ingen fördom mot och ingen for,
Hvad Mötes böd, hvad du af Chriftus hör.
Hvad finner du väl då i denna famling
Af forntids fägner, fordna vifas ord?
Månn famma irrgång, famma blinda famling,
Som är i Indiens Bhagavata fpord ?

Nej, klar från början, klarare mot flutet,
En plan der leder till ett gifvet mål.
Och öfverallt är ljus från himlen gjutet,
Ehur få höljd., att dödlig fyn det tål.
Den boken enfam kan dig lära mera,
Än alla andra, hvad du veta bör,
Om hvad i tid och evighet dig rör.
Som i ett fjerrglas vifa (ig allt flera
Aflägsna ftjernor: få allt mera bli
Guds kärleks under fynlica deri.
Ja, huru högt än vetenfkapen (tiger,
Från fol ti-Ufo-, der tanken .dignar ner*

Ssr hon dock ej, hvad Religionen fer
Ifrån de berg, fom Herrans ord inviger.
På Sinai, på Golgatha, hvad fyn!
Der en rättfärdig hämnare i fkyn
Med röft af thordön, blick af ljungeldsflamma,
Ehur blott kärlek andas i hans bud;
Här på ett kors lig offrande, denfamrna
Så heliga, fom nådefulla Gud.

22.

Verldsrymdens folar och planeter, alla
Sä ftällda, ftyrda, vägda mot hvarann,
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Att de ej flötas, irra eller falla:
O! under öfver allt hvad tänkas kan!
Ett ftörre under dock, fom mer förvånar,
Mer flyr all forfkning, dock hvart hjerta rör,
Är denna kärlek af en Gud, fom lånar
En dödlig (kepnad och för verlden dör,
O! (köra tro på Fadren, fom förlåter,
För Sonens (kull-, hans bröder. — Bröder hån
Ofs arma kallar. Som vår broder, vann
Guds Son ofs fyndens trälar, att vi åter
Må bli Guds barn. — 1 denna enkla tro,
Så fattlig för hvar man, hvad falig källa
Till tröft och kraft, till helig famvetsro,
Och Jill den kärlek, fom gör menfkor fälla
1 fattigdom och ringhet, ja, i nöd,
1 lidande, i qvalfull, hånfull död!
En kärlek, fom de troende förenar

'.Med Gud och med hvarandra, fåfom grenar
I famma helga fiam, och redan här
Dem ger det hitnlalif, fom evigt är !

]emför härmed all Öflerns höga lära,
Och den, fom gör de Grekers fköna ära.
Hvad är den" vife med de Stoifka bud,
Som, fälld af egen dolk, (ig tror en Gud,
Mot den fom är det — den fom fig bevifar,
I ord och verk, i kärlek fom i magt,
En Gud. Hur ödmjuk bär han fitt förakt,
Ett tåligt lam, och blott firi Fader^prifar
För allt hvad godt hans egen Gudom gör.
Inbilfka vishet! Honom fe och hör:
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Som hafvet djupa och fom dagen klara,
Hans enkla ord ofs himlen uppenbara.
Skenfagra dygd ! Se vägen fom han går,
Och tag ditt kors och följ hans helga fpår.
Du bleknar, bäfvar! Ser du hvad dig briflcr *

Bekänn din fkuld och fall i (löftet ned;
Och han, fom fkuldfri fjelf för fynden led,
Af nåd dig ger, hvad inför rätt du miftcr.
Stå upp med tröft, då hnn förlåtit dig,
Han fjelf dig leder på den helga (lig.

23-
O! du, fom hos Gud i begynnelfen tar,

Och fjelf är Gud från evighet!
Du, fom med fkapelfens hemlighet
Förtoningens förenat har !

Guds enfödde Son, fom till fyndare bar
Ljus, lif och tålighet l

Du nämns, och du är, det urfprungliga Ordet,
Det höga Förnuft, hvaraf all ting är vordet,

O! fkulle ett ändligt förnuft för dig
1 ödmjuk tro ej böja (ig?

24*
Ja, det famma Ord, fom ropte tingen

Fram ur djupets tomma natt och död,
Ljudande på nytt kring jorderingen,
Ljus och lif i mörkret framftå böd.
Ur ett chaoi af begrepp och vanor
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Redde fig få fällningar, fom bud.
Menfkans väg på jorden inför Gud
Blef beftämd, fom alla fljernors banor.

25-
På en Gud, på en Förfyn
Trolla fattiga och rika:
Allas Fader ofvan fkyn
Vårdar träl och herre lika.
Som i ftort och litet hägn
Lika faller himlens regn ;

Så det ord, i templet ljuder,
Samma nåd åt alla bjuder.

Inga grymma offer mer
På de rena altar blöda.
Hjertat blott till offer ger,

All fin fynd blott den vill döda,
Som med chrifllig tro och bot
Faller ned vid korfets fot.

Öfver verlden lyft, den fromma

Känner af defs prål det tomma,
Känner vid defs fmälek frid.
Sänd, att från allt ondt befria
Döden bär ej mer en lia,
Blott en palm för vunnen ftrid.
Skapt att blicka upp till ljufet,
Menfkan här en främling går;
Går i fkola, tills hon når.
Fodrad, pröfvad , Fadershufet,

Der för henne Sonen ber,
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Han, fom fteg på jorden ner,
Att till lifvet genom döden,
Från all flrid, från alla öden,
Föra den, fom tror på Gud,
Och med kärlek gör hans bud.

26.
Se der den chriftna tron. Så i fin renhet

Och enkelhet för hvarje menfka klar,
Och genom, fridens band i andans enhet
För alla ftånd och lägen användbar:
Och faft hon hän ofs vifar, fåfom gäder

Och vandringsmän, till annat bättre land;
Hvad fins, fom mer än hon ett famfund fäder
Och helgar alla menfkolifvets band ?

27-
Men ve! den ftatsklokhet, fom blott inviger,
Med låtfad hyllning af hvad heligt är,
De offer hon ej Gud, men Mammon bär;
Som på Guds berg med verldens Förde ftiger,
Der efter rof af folk och länder fer,
Och att dem vinna Satan fjelf tillber.
Ve! den prelat, fom ftår på templets tinnar
Och tar af mörkrets makt ett hemligt bud,
Och för att menfkor blända, fredar Gud.
Ve den regent, det folk, fom ej befinnar,
Att Herrans viugård, faft i Hatens hägn,
Från himlen har titt folfken och" fitt regn!
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När de, fom fkola läia, fkola (lyra,
Ifrån dg fkjuta Herrans ord och hand,
Och i hans dyrkan (katta blott ett band ,

H varmed de tygla hopens blinda vra,
Ej allas famband med en högre verld;
Hvad under då, att ogudaktig fliird
Sprids ock till folket, att en inbilfk, hädifk ,

Ofedlia otro går bredvid en blind,
Afgudifk vantro; att en hal, förrädifk,

Med (ken af högre ljus, för dagens vind
Och hvar bafun i tidens mun ombytlig,
Halfchriflen lära gör all kunfkap ytlig,
All tro tvetydig och all kärlek kall;
Och hotar ftaten fjelf med kyrkans fall?

28-
Hvem må ej häpna, då han fer förtvina

Det fom är verldens ljus, fom allting ger

Sitt lif, fin växt, all glädje gjuter ner?
Men blott en ftund, och det (kall åter (kina

Med famma glans, då (kuggan går förbij
Ty utom det är mörkret, ej deri.

Förmörkad t var ditt ljus o Herre! alla tider
För en i fynd och otro inföfd verld;
Och hos en fjäl, af oren luft förtärd,

Det fjuka ögat ej defs klarhet lider.
Men mor än röfvarn, fom i hålan flyr
För dagens fpaning, du för hycklarn fkyr,
Sota llnar tungomål af dina vänner
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Och dig blott hader, då han dig bekänner.
Hur fräckt af liden och af. (krymteriet
Mifsbrukadt 'blef ditt namn, förtydd din fanning!
O ve! det fromma fvek, det blinda nit!

Du fpådde fjelf öm denna blandning
Af ogräs i din goda fäd.
Men faft det ftraxt blef torrt, det ofruktbara träd,
Som att din hotelfe befanna
Förbannades af dig inför jerufalem}

Spar du dock-ond och god, tills (körden fkiljer dem,
Och vill i växtens tid välfigna, ej förbanna.

Se, mafk i frukten, i den bada, är
Och redan blomman, redan knoppen tär.

Ockfå på himmeln (liga moln och dimma.
Från jorden komma de likväl. En imma,
En fläck på ögat villar Ijufets (ken.

Men hvarje flråle i (ig fjelf är ren.
Från himlen närdt, af regn och folfken glödde
Det ädla vin i drufvan, fom det födde.
Det gjuts i kärl, och fmak af desfa får;

Mån derför drufvan eller himlen rår?

Smög fig ej ormen till de ännu rena
I Eden, fom der kände Gud allena?
Blef ej Guds egen Son af Freftarn fpord ?

Var ej harts fnara knuten af Guds ord ?

Hvad under då, att han i Chrifti kyrka
Sökt, under flten af hans, fitt välde yrka?
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29*
Hur många ädla verk af vifa män begynts,

Som, likt de tända klot, af hvilkas fnabba låga
Blir dag för en fekund, då de på fäftet tåga,
Förfvunnit, då de knappaft fynts!
Se, huru fkönt de unga (ig förena
Kring en Pythagoras, en Sokrates till dygd,
Till lif och död för rätt, till gagn för fädrens bygd.
Hvad återdår deraf? De begges namn allena.

Men likt det chridna tal af år,

Som öfver verldshiftorien rår,
i

Och hur fig tidens hjul må vända,
Går fram, tills alla år (ig ända;

Står i everdlig tid den chridna. lärans ljus.

Som fölen, vandrar hon kring jorden,
Tills i fullbordan gå de orden:

"Det är en herde och ett fårahus."

30.
Ren hör Columbi verld till chriftenhetes }

Och fe, hur fkönt Tahiti är förbytt!
Far dit, du otro, fpefull och förveteh
Och märk med häpnad , hur man föds på nytt,
O dubbla under! medan mafken bildar
En fjette verisdel under hafvets bryn,
Går misfionären, blickande åt fkyn,
Från ö till ö och gör Guds barn af vildar.
Bevingadt far på hundra tungomål
Det dyra ord kring alla verldens ftränder.
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Hvar är den klippa, dit magnetens nål
Ett tegel ftyr, och dit det icke länder?
Och i vår verldsdel, hvarifrån det ut

Kring jorden (kickas, (kulle det förfalla?
Midt i den verld, det upplyft, främft af alla,
O Gud! ditt rike (kulle nå fitt (lut?

31.
Ja, i det land, der Luther del förfvarat,

Guds ord ej blott förtyds, men från fin grund
Rifs fonder, blandas bort med menfkofund.
Dock lefver det ännu. Och fe, förklaradt,
Som han det fände äfven till vår ftrand,
Går det å nyo ut från Luthers land.

32.
En flörre fara hotar från det landet,

Der otron hemfödd ar. Nu icke mer
En genius i behagens drägt, fom ler,
Går hon der hemfk, och fkakande på bandet
Emellan Stat och Kyrka, Folk och Gud,
Bär, i reformens namn, revoltens bud-
Dock fåfängt väpnar hon fin hand och tunga
Mot en från högden fkyddande Förfyn.
Hur högt fin afka _?_tna än må (lunga:
Hvad akta fienne fljernorna i fkyn?

33-
Väl fyntes helvetet ha vunnit feger redan,



34

Då djeflar flodo upp i menfkohamn,
Och höljde allt med blod i republikens namn.
Då flängdes kyrkan, för att öppnas fedan
Ej mer för Gud: ej mer hans hus det var.
En ny gudomlighet i gyllne char

Dit fördes i triumph och intog korfets flälle.
Förnuft I ditt tempel blef det nu;
Och fkökan, fom en blodig fälle
Invigde med en kyfs -*- var du? —

Nej, du med harm fördref det vilda gyckel,
Tog i din hand det helga rummets nyckel,
Och böd för tafian af det gamla bud,
Att älfka mennifkor och Gud,
Ny gudstj.nft hållas i ditt namn allena *)- -

Hvad fegar nu för dig, då denna rena,
Från alla kyrkans band, från allt, hvad tron
Skall blindt orafatta, fkilda religion,
Med friheten, gick ut kring alla jordens länder
Och prefterna få väl fom kungarna fördref.
Men fe: af allt det nya, fom då blef,
Hvad återftår? Ej ens en ny kalender.

34-
Om fen, då all ting hvälfdes om,

Och tiden, plötsligt (krämd, tillbaka fyntes fkena,
I chridendomens namn Jefuitismen kom:

**) Det Theo»hilantropifka inftitutet, fom (kulle erfätta
Chrillendomsn.
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Hvem rår derför? Månn de allena,
Som intet lärt och intet glömt:
Som jikt de fju, legenden låter
I annat tidehvarf ftå upp och lefva åter ,

Ett fjerndels fekel fofvit blott och drömt?
Nej, din är fkulden, din, Napoleon, du ftore!
Den hand, fom lyfte dig, och upp få länge höit,
Du ej erkände, ej fördod, — och föll.
Om du en Chriften varit, o! hvad vore
Ej Franfka riket, ej Europa nu!

Och hur förklarad flod vid Gufiaf Adolf du!

35.
Men äfven de, fom honom fällde

Och heligt nämde fitt förbund ,

Månn de väl ftodo på en chriftlig grund,
Då de mot ljufets fria gång fig ftällde?
Månn de väl kände eller trodde dig,
O! verldens ljus, fom vill från villoftig

Med nåd och fanning alla menfkor föra ,

För att, fom ijufens barn, dem fria göra?

36.
Och nu den fekt c), fom djerfdes fräck och yr

De Chriftnas Gud föråldrad redan finna,
Se, hur hon höljd med blygd åt Ödern flyr,

*) S:t Simonismen.
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Att fin Mesfias föka i en qvinna.
Han kfver dock ännu, de Chridnas Gud.
Och hvad den nya visheten må flälla
För nya Gudar f_.:m, med höga ljud
Af tidstrompeter, fom kring lienne fkiälla :

Dock ej för dem.och deras buller flyr
De Chridnas Gud, fom verlden fkapt och dyr.

37-
Men när en gång de mörka fäden. falla,

Scm ftntiga \ägen till Guds b.rg och hus:
När Ödems folk få väl fom" Vederns, alla,
Stå upp att vandra i det Chridna ljus;
Och när i fjelfva Rom, att kyrkan rena.
En Luther väckes af ett åfkeflag:

Det vet den Outgrundlige allena,
För hvilken tufen år är blott en dag.
Hur tiden hvaifves, hvar defs lopp må danna,
Skall detta Herrans löfte (ig befanna :

"Om allt förgås i himmel och på jord,
Förgås dock ej mitt ord."

38'
Gläds, Svenfka folk, att fafia i din bygd

Stå thron och altar, att i deras fkygd
Så lugnt, fom fritt, du lyfsna kan åt tiden,
Oväldigt pröfva röflerna i flriden,
Och med din egen blick, ditt eget mått,



37
Tillegna dig, hvad fannt dig fyns, hvad godt.
På en gång upplyft af förnuftets fackla
Och Evangelii ljus: fkall du ej vackla
Från tron, fom renad du af Va fa tiek,
För den hans Sonefon i döden gick;
Som flod, befäft med Carlarnas infegel,
För dem och deras folk en daglig fpegel;
På hvilken än en Carl ifrån fitt fvärd
Sig hvilar^ trygg i denna orons verld.

Och du längs Fjellen under Polens fijtrna,
Uppfödde telning af defs ädla dam,
Slå främft i tro med frukt, i dygd med kärna!
Må äfven öknens fon med dig gå fram,
Och när du lofvar "Jeho.ah i Norden -*_),"

Som ock för dig en Frälfare är vorden ,

Må han, faft (kild i tungomål, fin röft

Med din förena ur ett troget bröd!

+P Desfa ord (tå i Hernöfands Stifts Sigill under flrälarna af
ca fol. i>



38

Innehåll.
1. Inledning. En dialogisk blick på tidens syft.

ning, få vida den rör Kyrkan och Religionen. 2.
Den synpunkt, ur hvilken betraktelsen utgår. 3, Mensk-
lighetens högsta bildning före Christendomen. 4. Phi.
losopbiens upptäcktsfärd, -jemförd med 5 Uppenbarel-
sens utveckling hos Guds folk. 6. De öfriga folkens
afguderi. 7. Det esoteriska i de Hedniska religionerna.
8. Huruvida något dylikt äfven i den Christna äger
rum. 9. Uppenbarelsen, såsom på en gång symbolisk
och historisk. 10. Betydelsen och vigten deraf, som
öfverses af den rationalistiska otron. 11. Hvad förnuf-
tet i sjelfva verket är och förmår, erkännes, under det
att dess anspråk att satta sig öfver uppenbarelsen be.
ftrides, Invändningar emot denna: 12, såsom ej all.
män och ögonskenlig; 14, ej i allt förenlig med för.
nuftets begrepp om Gud; 16, såsom stridande. emot na-
turens lagar; 18, såsom i sjelfva läran obegriplig och
underbar, 13, 15, 17, 19. Svar på dessa invändnin-
gar. 20. Öfvertygelsen om Uppenbarelsens sanning bör
genom en fri pröfniug hemtas ur sjelfva defs källa.
21. Den Hel. Skrift, betraktad såsom ett helt, genom en
högre Styrelse tillkommet, hvars sjelfva innehåll upp.
höjer det öfver all mensklig visdom. 22. Nåden i Chri-
sto, såsom kärnan deraf. 23. Apostroph till det eviga,
i Ordet, som vardt kött, uppenbarade Förnuftet; 24
genom hvilket verlden är skapad, och en ny andelig
skapelse fortgår, 25. Hufvudsumman af den Christna
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Läran, 26. Hennes verkan i Samhället: 27 der hon
dock ej bör nedfällas till ett politiskt verktyg. Fa-
ran deraf. 28. Mifsbruken inom fjelfva kyrkan, förut-
fagda af Christus, och ehuru oundvikliga i en verld,
der det godas frihet förutfätter äfven det ondas, dock
ingen ting bevisande emot fjelfva lärans gudomliga
fanning. 29. Att Christendomen , oaktadtdem, bibehål-
lit fig, förfäkrar om defs vidare bestånd. 30. Evange-
lii framgång hos Hedningar, och verkan af den Hel.
Skrifts utspridning på alla verldens tungomål. 31. Mot-

fatfer deraf i den Tyska rationalismens bemödande att

förstöra den bibliska grund, på hvilken Luther byggde;
samt 32 i den revolutionära otron i Frankrike: 33,
som ifrån den Jakobinfka urfinnigheten och den theo.
philantropifka välmeningen 34 öfvergick till den Ca-

tholska, och slutligen Jesuitiska ultraismen, icke utan

skuld af Napoleon sjelf, få väl som af 35 den hel. Alli-
ancen. Men hvarken denna återgång eller nya villfarel-
ser, såsom t. ,ex. 36 S:t Simonismen, kunna neddå 37
hoppet om Christendomens fortgående ljus: 38, som,
i Sverige (pris vare defs flora Konungar!), under all
upplyfande frihet, bibehållit fin Evangeliska renhet.



Tryckfel:

S,6, r .13. står: gestallt; läs: gestalt.
S, 12, r. 3,står: ljus;läs:ljud.
S. 23, r. 10 står: tillber, läs: tillbe.

r. 20 tag bort att
S .25,r. 5. står:Samling läs: famling.
S.30, r. 3 nedifrån står:Men mer än; läs: Mer än för


