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Författaren tili närwarandt Afhandling, Theol.
Profctzoren i Leipzig Doct. sob. Kozenruul»
!«<-, är 179; den samma genom ttyck utgaf, un-
der Titel: Anleitung zum erbaulichen Lesen
der Bibel, Leipzig, ark 8:0, widfogade han.
densamma följande

Företal:
"Man har i nyare tider ofta erinrat, alt en för»

wänd Blbelläsning mer skadar än gagnar Chriftna
i gemen; och af samma tanka har afwen jag alltid
warit. Deremot har man s andra sidan gatt till
den ytterligheten, att man helt och hallet aftädt
hwar och en olärd frän all lasning af den Heliga
Skrift, hwilket oräd jag lika sa litet kan gilla. Jag
har derföre attat nödigt, wara, att i nagra Pre-
dikningar gifwa minä Ahörare tjenliga anwisnin-
gar till en förftandig och ändamälscnlig Pibellas«ning; hwilket förehafwande atstillige bland dem sa
wäl upptagit, att de yttrat den önstan/ det
mätte jag betza dem gifna räd och underwisnin-
gar genom tryck allmannare göra. Men da den
wtdcrtagna plagseden, att ärligen predika öfwer sam»
ma wanliga Biblifla Texter, pakallode förberedelstr
och omgänger, som ej nödwandigt hörde till sjelfwa
ämnet, hwaremot ett och annat wid den munteliga
ftamftällninilt» msste förbigas, som wäl Ms tje-



II
nat till upplysning i saken, men ej ratt Wille sticka
fig att i en Predikan införa; sa befiöt jag att afkla-
da desiä framftällningar deras predikoform, gifwa
ett och annat ftycke nagon större utförlighet, och att
afwen bifoga nagra exempel, till ytterligare uppsyS-
ning af saken; och pa detta satt har denna Afhand-
ling efter hand tillkommit. Dem, som anse Bibeln
wara en för wara tider obrukbar och saledes umbär,
lig Bok, eller ock, som halla endaft den tolkning der-
af för tjenlig, som öfwerensftammer med deras sä
kallade philosophiska (rättare: mer swärmerista än
werkeligen philosophiska) gundsatser, skall mitt ar-
bete ofelbart förekomma mycket öfwerflödigt; men för
dem ar denna Afhandling icke Heller fkrifwen. Om
de Läsare, för bwilka Bibel och Christendom an äro
af wigt, deri finna nagot fox dem nyttigt och upp-
byggeligt, sa är min afsigt wunnen. Leipzig den 24
Maji 179)".

Af nastnamnde Doct. Utkast ha-
de Eloquentiä och Poes. Lectorn wid Borgå Gym-
nasium, Herr Maa. 6. N. W>lm, redan för nagra
sr sedän, till Keiser.!. Finsta Bibel - Gällskapet in-
sändt en Swensk Ofwersattning, för att, till frem-
jande af en rättskaffens Bibellasning, pa Säll-
stapets förlag genom trycket utgifwaS. Men da
det ej gär in i planen för Sallstapcts ftiftelse och be-
fattning, att andra Böcker än de Bibliska Skrif-
terna forlägga, och genom Tryck allmänna göra, sa
bar den salunda öfwersatta Afhandlingen, ehuru af
allmänt erkandt warde, legat i Sällskapets Archiv
obegagnad, tils nuwarande Disponenten af Säll-
skapetS Tryckeri, Hr Mag. ctu-. Q Hjelt, nyligen

er-



III

erbjudit sig, att densamma pä fttt förlag till tryc-
ket befordra, och till det i war tid mattliga priset,
» 2 tz. Sw. B:co för arktt, Allmänheten till salu
halla.

Att här bifoga nagot ytterligare förord för ar-
betet af en Författore, som ej mindre genom en grun-
delig lardom, an genom alfwarliga och lyckliga be»
mödanden, att i Guds Församling utbreda sa wal
en sann Guds och lesu Cbrifti kännedom, som detz
utöfning i Tro ochGudaktighet, gjort sig afwen HoS
oh sa wäl känd, worc utan allt ändamäl. An«
markas mä här dock, att da den kortthet i amnets
afhandlande Författaren sig foresatt ej tillatit, att med
den utförlighet och Theologiska lärdom en och annan
sat kunnat eska, densamma sä utreda/ att mihför»
stand och stefwa begrepp derom HoS mindre upply,
sta Ch;>ftna förekommits, hafwa nagra sadana ftäl«
len i Ofwersättningen blifwit utelamnade, da allt
det öftiga otwifwelaktigt stall bcfinnas wara af en
allmän och praktist nytta för hwar och en Christe-
lig Bibellasare.

Egenteligen och närmaft ar den likwäl lampad
efter unga, och än mindre erfarna Religions-Lärares
behof af en populär Inledning till ett uppbyggeligt
Bibel-studium; till hwilkas uppmärksamma genomläs-
ning och behjertandc man förthy i synnerhet will hafwa
denna lilla Strift till det Ma anmald, pa det de
matte komma i tillfalle, att med tillhjelp deraf upp«
fatta ratta asikter af de Heliga och Gudomliga Strif-
ter, ur hwilla de hafwa att hemta den hufwudsak-
ligaste och sakraste kännedom af den SalighetS.Lära,som
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ftm de äro lallade att för fina Ahörare ej allenast
rätt och grundeligen, utan afwen tydeligen och upp»
byggeligen, framftalla. Har förekomma wal ej e,
gentcligen lärda och djnpa undersökningar.om grun-
derna för en rättstasscns Bibeltolkning; men dock de
förnamsta och wigtigafte resultaterna deraf, dem hwar»
je Bibelns wan och läsare mä hos sig bade ljuft
«ppfatta, och hogkomsten deraf troget hob sig förwa,
ra, för att deraf hemta allt fiera och förnyade an-
ledningar, att med en helig wördnad högakta, och
med ett innerligt salighetö bcgar lasa, öfwerwaga,
«ch till sin bade upplysning och förbättring anwän-
da de dar förekommande dyrbara anwisningar till
ewinnerligt lif.

Men ick-e blott Larare, utan afwen Chriftne i
gemen, som blifwit i yngre aren helst med nägor»
lunda omtanka handledde att kanna Salighelens
wag, och som sedän fortfarit att pa en sadan grund
alit fullkomligare uppföra sin Tros> och Rcligions-
byggnad,stola ofelbart af denna, i en lätt och fattiig
styl författade, Skrift fa mänga anlcdningar att
bätlre bade första, och pa sitt hjerta och sin wan»
del tillampa det goda Guds Ord, de i sm Bibel läsa
och radfraga, an om de nödgadeS umbara en sa«
dan för dem lampelig förberedelfe till sin B bel-forsk<
ning. Gor di) derföre, min CLristm! först wal
bekant med dc enkla och wäl uttryckta r?glor här
förekomma, sa wal för all Bibelläsning i gemen,som sarskildt för lasningen af Gamla. och Nya<
Tcstamentetö Hel. Böcker, innan du företagcr dig
att, enligt lesu bud cch befallning, ransaka Skrif,
terna. Förwara dem wäl i ditt bade minne och

Wr.
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hierta, belrakta dem uppmärksamt tiN deras sanna
och förtraffeliga innehM, rch lät ätankan deraf wa.
ra ostiljaktig ifräi dig wid det du, under en andäk-
tig BibelläSning i stillbet umgäs med din Gud, och
liksom lysnar till Hans röst i Ordet, hanS wilja och
räd om din salighet. Och fa det du under denna
heliga srMosattning n?a wara honom liksom när»
mare, och sa mycket innerligare införlifwad i honom
och Hans gemenstap, sa upplyft dig genaft, da du
tager den gudomliga Boken i din hand, med en
warm och hjcrtclig bön tiL Honom, Ljusets Fader,
slut dig i Hans nadts armar, och bed H nom öfwer-
ftrssa dig med fullheten af sitt himmelsta ljus, upp-
elda dig till Tro, till allt liftigan, allt faftareKarlek
och Hopp, och till de alfwarligäste föresatser, att föl<
ja de bnd och de rad Han i Gltt uppenbarado Ord
will meddela dig. Och da du, under eftersinnandet
af dem, förmmmer andakten wäckas i din själ, och
lvorma heliga rörclstr intaga ditt hjerta, sa sucka
till Honom, det godas högfta och enda upphof, och
bed Honom a dig fullborda Sitt Md«s.N)erk, och
göra dig skickelig och wardig att alltid förblifwa i
Hans saliga delaktighet. Da du traffar pa nägot
Karnsprak, som i synnerhet upprör dina kanslor,
eller ra sadana nadelöften, undcrwisningar och lrö-
ftegrunder, som du fiilner serdeles sticka sig för din
narwarande belagcnhct, sa lägg dem ftam för allt
diupt uppa hjcrtat, tacka innerligen Gud, som sa nä»
digt lampar sig cfter din swaghet och dina behof;
erinra dig alltid med den lifligaste erkänsla, dä du tars,
war ledning ellc»r tröft, detza meddelningar, detza
nsdefulla budstap till Dig ftsn m högre werld, och

«pp»
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upprepa dem för dig sjelf, da twifiets, och
frestelsens ftunder dig pakomma; och du skall med gläd<
je fa crsara, att Herren an lika kraftigt som for«
dom werkar i och gcnom sitt Ord. Och da du, ef«
ter en salunda werkstalld och fulländad ransakning af
Gtrifterna, lagger iftan dig din Bibel, för att an-
tmgen i annan wag fortsätta dina andaktsöfningar,
eller att ga till utratlandet af det lall dig i ditt
hus, eller i allmänna sammanlefnaden aligger, sa
prifa hjerteligen Gud, för det han än later sitt Ord
wara wara fötters lyckta, och ett ljus pa
Wara wägar, och bcd honom, att han Wille gc-
nom sm Anda rikeligen pa dig walsigna den goda
säd ditt hjerta af honom emottagit, sa att det mat»
te bära hos dig rik, ja hundradefallt frukt.

Läser du salunda Guds Ord, ftitigt och andäk-
tigt och uppmarksamt, sa stall det blifwa ej blott
ett dagligt behof för dig, att tillbringa en eller fiere
stunder i sallstap med din Bibel, utan du skall til<
lika deraf hemta en himmelsk föda för din sjal,
ett ypperligt hjelpemedel till detz föradling, och till
allt narmare förening med din Gud och Frelsare,
en kraftig uppmuntran för dig att redeligen uppfylla
dina dyra plikter bade emot Gud och mennifkjor,
och att saledeS sasom en rättstaffens Chriften g öra
din Faders wilja, som är i himmelen.

Men laser du Bibeln endast till tidöfördrif, el-
ler af en wedertagen plagsed, eller för att dymedelft
öka ditt kunskaps-förräd, utan afseende a nagon bat«
nad deraf för ditt hjerta och dina seder, sa är ett

sä.
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ssdant blott minneswerk, en sadan blott mechanist
Bibelläsning, och all dymedelst förwärfwad bekant,
flap mcd den Hel. Skrifts berättelser, läror, före«
ftaLnings- och ordasätt, af föga nytta för din Chri-
ftendom, och än mindre att anse för nägon förtjenst
a GudaktighetenS wag. Nej, lvill du rätt begagna
det uppenbarade Ordet för ditt sanna wäl, sä öfwa
dig ej blott i detz läsning och ordafölstand, utan
öfwa dig derjcmte, och i anledning deraf, till Gud«
altighet, ty blott lekamlig öfning är fo<
ga till nytto; men Gudaktighet är nyttig
till all ting, och hafwer löfte om thetta
lifwet och thet tillkommande.

Abo den 28 Maji «823.
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Znledning.

owcdlrsageligt det är, att alla helft nägot sa
när hyfsade, jaäfwen de wildaste, Folkslag haft en
slags Rtligiyn, samt derjemte ägt nagst begrepp
om ratt och orätt, om dygd och laft; sä wist är det
ock, att de ft ste af dem liZwal stannat i Zrofwa och
ssadliga wiLfarelser, da de derwid följt enduft sinä
<gna infällcn och förestallningar.

Af sadan anledning har Gud welat komma den
menstliga swaHeten till hjelp, da han tid efhr
nan träffat de mäft wälgörande anstalttr, till alt pä
ett utomordenteligt satt upplysa mennistotna, bcwa»
ra dem for wiLfarelser, samt lcda dem pa dygdens
och dm sanna lycksalighetcns wäg. Ocksa lbland
hedniska Folkslag har det icke warit brist pa wisa och
förstandiga män, som genom öfwertrafftmde natlir3°
gafwor cch inftkter utmärkt sig ibland sinä samtlda,
samt gagnat dem genom larosatser och underwis-
ningar, sä att det i mcra än en mening är oblsttft
deligt bwad Apostelen sägcr: "Gud hafwer icke
lätit sig wara utan wittnesbörd" Denna
walgarning har alit iftan werldens aldsta titzcr före-
trädeswis wederfarits Abrahams efterkommcnde, i
anseende hwartill Förfatlaren af Brcfwet till de He«
bräer strifwer: "Fordom ta la de Oud
och i mängahanda mättv/ till fäderna
Ze no m Proph etern a",(Hebr. i:».) Det «M sag«

Han



2

Han har genom fina utomordentliga Sandebud ps
färskilda tider underwisat wära Förfäder. Men detsr dock hufwudsakligaft wat Herre °ch Frälsare,
wi hafwe att tacka för den fullftandigafte underrät»
teisen om Gud och Hans dyrkan, samt wägen tillsann dygd och lycksalighet. "Pä det yttersta",
heter det derföre pa samma ställe, "i detza da»
gar hafwer han talat till otz genom Go-
nen, hwilken han satt hafwer till arfwinge
öfwer alttina; genom hwilken hanockwerl»
dena gjsrt hafwer".

Detza äldre och nyare uppenbarelser om Gud,
innehällas, säsom wi wete, uti det Gamla och Nya
TeftamentetS Skrifter, dem wi plage med ett ord
kalla Bib eln. Samlingen af deha Skrifter, dem wi
för wigtcn af deras innehall företrädeSwis kalle Vi»
bel (d. ä, Boken), bestär nemligen af twänne hufwud»
afdelningar, eller färskilda Skrift. samlingar, som
pa olika tider blifwit besörjda. Den äldre af dem,
som wid Christi och Hans Apostlars tid redan län»
ge warit i omlopp, heter det Gamla» Te ftamen»
tet; (rattare: det Gamla.Förbundet, den
Gamla Religions.Författningen.) ty de
löften, dem Gud i äldre tider gifwit antingen en»
fiilda mennistjor, eller hela Istaelitista'Folket, un»
der wilkor, dem detza a sm sida hade att uppfylla,
blifwa ofta föreställde under bilden af Förbund,
dem Gud med dem hade ingätt. I den mon nu
detze hafwa afseende pa Religionen, kunna de ock tal-
lab Religions-Förfatlningar. Följakteligen kunde
den Samling af Skrifter wi plage kalla Gamla»
Testamentet, äfwen benämnas: den Gamla

Reli.
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Religions-Författningen, .eller de sldre
Religions-Skrifterna, emedan dm hufwud»
sakligen innehalicr underrättelstr om de äldsta menni»
stjornas, samt Abmhams och Hans efterkommandes,
och säledes Ilraeliternas Religion; oaktadt dar ock
förekomma manga andra berättelftr, som icke sta uli
nagon egentelig förbindelse med Religionen, och wa»
rit märkwärdiga cgcnieligen för Israelitcrna. Den
ftdnare Samlingen, som efter Chrifti Himmelsfärd,
tid efter annan tillkom, och kallas det Nya »Te sta«
mentct, kunde likaledes bara namn af Nya Reli«
gions-Författningen, de Nya Religions«
Skrifterna, i motsats till de aldre; ty lesus
hade sjelf kallat dcn af honom stiftade nya Reli«
gioncn: det Ny a «Te sta m entet, eller rättarn det
Nya-Förbundet. Matth. 26: 28. De Skrif.
ter hwaraf denna Samling bestär, syfta alla huf«
wudsakligast pä Christna Religionen, ehinm där ock
förekomma berättelftr, som icke äga nagot närma?«
sammanhang med desi wastndtliga innchäll. Detza
Skrifter aro de egenteliga källor, utur hwilka wi
Cbriftne hamte wara förnamfta insikter i Religionen,
och hwarefter wi bedömme det sanna ellcr falfka i
de satser, som uppgifwas wara Chriftendomens
Laror.

Man har i wara tider uppkastat den fragan,
vm icke Christna Religionen hade kunnat bibchällas
och fortplantas utan Bibeln, följaktligen ock iltan
Nya-Testamentct? Om menniskjorna, i synnerhet alla
Lärare, sa handlade som de borde, skulle detta wal
lataMnka sig. Apoftlarna, och dcras narmaste efter-
följare/ hofwa infört och widt utbredt Chriftendomen,

utan
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utan skriftelig underwisning, och först scdan bafwa
näM af dem begynt att wid förlfallande tillfallen,
eller pa gifwen anledning, författa Hiftoriska uppsat,ser för enstilda personer, eller för. Christne pa en wil)
trakt, da detze redan förut gcnom muntelig under»
wisning blifwit bragte till Chriftcndomens antagandc.
Men nar man betankcr, huru gärna mennistjorna
pläga afwika ftan ReligionenK enfald, och huru be«
nagna de aro att inblanda sinä egna meningn uti
dm enkla sanningen, sa mäste wi anse det för en
särdeleö FörsynenZ wälgärniug, att dc§a Skrifter
blifwit ät otz förwarade. lag ar derom fullkom-
ligen öfwertygad, att wi numera föga stulle weta af
hwad lesus 06) Hans Apoftlar lärde, om Nya,
Testamentti hade gatt förloradt; ty knappt woro
Apostlarna bortgängne ur werlden, förran Christen-
domen blef af atskilliga desi Larare förfalstad, och upp,
spädd mcd dels onödiga och besynnerliga, dels stadliga
tillsatser/ hwarigcnom de§ förbättrande och saliggörande
kraft märkeligen förmmstades. Man nyttjade wäl
Bibeln flitigt, och anförde ställen derutur wid hwar»
je tillfalle; men man bifogade dcrtill alltld en witz
munteligen fortplantad Lara (Tradition); och med
denna gick det sasom det, plagar Za med alla Folk»sagor, hwilka näftan wid hwarje förnyad framställ-
ning blifwa wanställde och förfalskade. Härtill
kom annu, att sa kallade Lärde och Philosopher, som
ifwcrgingo till Christendomen, förblandade sinä egna
sa kallade lärda meningar med den akta Christna
Laran: och efter detza förslags meningar rch dickter
mäste äfwen Bibeln lata wränga och förtyda sig.
Man förtlarade densamma sa cfter eget godtfinnande,
och tillika pa ett sa widunderligt sätt, att man fann

der»
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deruti allt bwad man Wille. Detta ser man of des 5 kallade Kyrkofädcrnas firifter, som lwfwa bibehäl-
lits anda till närä tider. Man förutsätte da den
handelsen, att inga Skrifter af Ewangelister eller
Apostlar numera gafwes, utan wi wore nödsakade
att förlita o§ blott pa äldre och nyare tiders Kyrko-
larares uppgifler och anseende; ia blefwe ju war Chri-
stendoms. kunssap, den wi da blott m fiiinamnde
Författares Skrifter hade alt hamta, högft förwirrad,
och uppspädd med allehanda fobler och mot hwar-
andra ftridande meningar. Wi skulle ju ecksa da
alldeles icke aga nagot medel, bwarigenom wi kunde
urstilja äkta Chrifteliga lärosattser ifran blott menstli-
ga meningar.

Sa war det redan i äldre tider, anskönt man
da giorde flitigt bruk af den Heliga Skrift. Den»
na förwända behandling af Bibeln äftadkom snart
en outsagiig stada. Harefter tillkom ännu det onda,
att man började asidosätta Bibeln; och da blef le,su förträffliga Lara, genom widsteppelse och menni-
stiofunder, anda till dm Zrad wanställd, att man
efter i gno är nästan icke mer igentande den samma.
Lange för Luther s och Hans medhjelpares tid, war
den grundsatfen antagen uti den berrskande Kyrkan,
att hwarje Ehriften wore, wid förluft af fin salighet,
förbunden att tro allt hwad Kyrkan förestrcf sasomTrosartikel, sa orimmeligt och sa stridande emot den
Heliga Skrift det än mätte andrum förekomma.
la, man hade till och med Zjort det till en Tros.
artikel, alt en enstild person, som gaf fig ut for
Christi Stathällare pa jorden, wore vfel.
bar,'det will saga: kunde misttaga fig eller

fela
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fela i fr«,gor om Religionen, och att alla Hans ut«
lätanden saledes borde med blind hörsambet antagas
och följaS. Och pa det de Christne mätte bibehallas
uti sin slafwisla Mdergifwenhet för detta föregifna
Kyrkans synliga Ofwerhufwud, satte man dem ur
ttllfälle att läsa den Heliga Skrift, utur hwilken de
hade kunnat blifwa battre underrättade. De sa kal«
lade 3aici eller Lekmän kände Bibeln knappt till
namnet, och till och med ibland de cgentliga Ande-
liga war det ganfla fa, som sytzelsatte sig med detz
läsning, eller enS wagade göra det. Sa hade Mar»
tin Luther/ intill detaret han redan egnade sig at
det andeliga Slandet, i hela fin lifstid annu ej sett
en hel Bibel, och frojdade sig hjcrtcligen, da han en
gang uti en offentelig Bok»famling öfwertom en
sadan. Efter att deruti hafwa last ett ech annat,
kande han dtröfwer en sa stor förnöjelse, att han in<
tet högre önskade, an att Gud mätte förläna bonom
en Bibel. Hans önstan blef uppfylld, och ifran den
tiden war ett sorgfälligt forstande deri Hans förnäm-
sta och angenämaste sytzelsattning. Med tillhjelp af
flere larde man, öfwersatte han den efter hand pä
Tyska, pa det den m«tte kunna lasas afwen af olar-
da, emedan han trodde, att hwarje Christen hade
rättighet att sjelf underföka, om det Hans Lärare
sade honom öfwerensstamde mcd den Heliga Skrift,
eller icke. Nu kom da Bibeln i allmanhetens hän,
der, och lastes, sasom den wigtigaste Bok, med defto
större begarlighet, ju obekantare de§ innehall för delta
lvarit, Man antog numera dm riktiga grundsats,
att Pafwar och Kyrko-möten ej agde rättighet ott
bestämma Trosartiklar, eller att pätruga dem Chri-
ftenhejen, utan att d.n Hcliga Skrift fastmer borde

er?än,
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«kannas för den enda säkra källa, hwarutur tun-
skaper i den sanna Ewangelista Läran wore att häm»
tas; och wid denna grundsats har äfwen war Luther-
sta Kyrka intill denna dag bibehallit sig. Det kan
emellerlid icke nekas, att man ju ock sedän denna tid,
wid bruket och lasningen af den Heliga Skrift, be«
gatt manga fei, som med tiden blifwit menliga för
desi anscende. Sa höll man t. ex. hwarje del deraf för
lika wigtig, för lika nödwändig till faligheten. Man
bewifte desi Gudomlighet med mindre grundeliga stal,
hwarigenom densamma i starpsinnigares ögon blef en»
dast större twifwelsmäl underkaftad. Wid den brist,
som för detta ofta yppade sig pa tillrackeliga hjelpre»
dor wid uttolkningen af Bibeln, inweklade man sig
icke sallan i swärigheter och motsägelser/ dem man
troddesig icke pa annat satt kunna häfwa, än derige-
nom att man antog, det Tr o och Förnuft i
mänga afseenden wore stridande emot hlvarandra, och
att, i handelse af förment motsagelse, det blinda För«
nuftet, fasom man plägade uttrycka sig/ alltid med
undergifwenhet borde wika för Tron. I wära ti-
der, da man uppbjuder allt för att aterinsätta För-
nuftet i sinä rattigheter, bar denna i sielfwa werket
ogrundade mening, omfider förlsrat filt anseende.
Men da man annu för mycket höll sig till den Ty-
sta öfwersättningen af Bibeln, sä blef följden den,
att mänga blefwo kallsinniga för Bibeln, emedan de
icke sjelfwe förmadde pröfwa grundtexten, och likwäl
icke Heller Wille pa blind tro antaga nagot, som efter
deras insikter motsade ollmänt erkända förnuftssan-
ningar, eller ock endast syntes göra det. Mange
hafwa derföre till och med sallit pä den tankan, att
man hellre borde aftada an uppmuntra den Chriftna

allmän-



allmanheten till att sjelf lasa Bibeln; och deraf lä<
nr det förmodeliZcn harröra, att dm ocka numera
myckct milldre lasts an förr, ja, att den af manga
mindre oktas, sasom en för Religionen föga brukbar
Bot. Men utaf alla dylika anmarkningar följer
intet widare än det, att man med förstaid och efter«
tanka, med klokt urwal, och en rätt afsilt bör lasa
Bibeln, om man will hemta nagon fann nytta der»
af. Att hartill gifwa en tjcnlig och nödig anwis,
ning, är narwarande lilla Afhandlings föremäl.
Den är icke beftämd for egentliga Ttzeologer, utan
fer tankande Chriftna i gcmen, bwilka wilja läsa
Bibeln till fin uppbyggelst. Dock hoppas jag, att
öcksä blifwande Preftmän med fördel fiola begagna
sig af flere deruti förekommande anmarkningar. Det
btla utaf Afhandlingen kommer att bestä af fyra
Afselningar, som innehalla: I. Nsgra allmänna reg«
lor, dcm man har att iakttaga wid Bibele läsningen.
li. Särssilda reglor för Gamla-Teftamenttts las-
»mg. 111. Sarstilda reglor för läsandet af Nya-
Testamentet. IV. Anwisning till ett rättskaffens och
gagneligt bruk af det uti Bibeln befintcliga GuZT

8
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För st a Afdelningen.
Nagra allmänna reglor, att i'

wid en uppbyggelig
Bibel-lasning.
i. Man bör göra atstilnad emellan

den Gudomliga Lära Bibeln innehatter,
och hwad dar stundom förekommer, utan
nägot egenteligt sammanhang med det
wasmdtliga as Religiönen. Denna är den
första rcgel man bör ipogtomma.

Wi satte förnämligast derföre fa mycket wärde
pä Bldeln, att wi tro otz deruti finna den dästa un«
dtrrättcise om den säkwste wagcn till sann dygd, sam»
wetsfr.d och lycksalighet, ja, emedan wi tro ctz
derstades finna Gudomliga lärdomar. Wi haf«
wc ock grundade orsabr att ercänna Bibeln för en
sadan Bok. Men ar ocksa allt hwad deruti före.
kommer, Gudomelig Lära? allt undcrwisning till sa«
lighet? Mange hafwa i sanning för detta sa trott,
mangen lror det ännu Bibeln, den Hel, Skrift/
Guds Ord, blifwa ganska efta brukade sasom uttryck af
enahanda betydelse. Men om och tzuruwida detta
spräkbruk ocksa är riktigt, det kan man snart bedöma,
om m<!N rätt beswarar den fragan: Hwad ä«
Guds Ord? Det ar wäl dock intet annat, cm en
Gudomlig underr^attelse, en underwisning, den Gud
«ti wigtiga ämnen meddelat mennistjorna; ty, hwadGud larer, det kan icke wara m smasak; det mäste
hnfwa en ftor afsikt, och medföra ftor nylta för otz;

onnars
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annars wore det ej honom wardigt. Ur Bibeln
fiole wi nu hufwudsakligen hemta den Lära, som
kommer ifran Gud. Detz wasende bestär af lärdo-
mar, löften och förestrifter, hwilkaS kanned)m kan
hafwa den nytta för otz, att wi derigenom blifwe
fölstandlge till det Zoda, wise, dygdige, lugne, till»
fredsftalde och tycksalige i dcnna och den tillkomman-
de wcrldcn. Läror af denne art innehallas till ftor
mangd uti det Gamla» ochNya.Testamentets Skrifter:
afwen förekomma dar mänga Hiftorista sanningar,
exempel p« goda och elaka mennistor, samt under-
rättelser om deras, ödm, som kunna gifwa den upp«
marksamma lasaren ett rikt ämne till eftertanka, och
äfwen landa honom till uppmuntran, warning ochtröst. Dctza mäste lasas nud serdeles uppmärksam»
het. Men utom detza wigtiga lardomar och Hifto«riska uppgifter. finnas sa wäl uti det Gamla» somNya < Testamentet, ännu andra sanningar, som icke
fta i nagon sörbindelse med det wäsendtliga af Reli-
gionen. Hit Köra namnregifter, stamtaflor, bestrifnin-
gar öfwcr hartog och krig, öfwer Förbundstns-ark,
detz redskap och til-behör, öfwer lerusalems Tempel,
Prefternas klodedragter, dcrjemte Författningar och
Lagar angaende Hudista fcfter och offer, hwarjehan-
da Lewitiska renmgar, och det stora antal Kyrkobruk,
dem Apoftcln Paulus tallar ett odrageligtok,

G. 15: io.) och bwilka nu mera fö.r otz
Ehriftne icke äga nägon sörbindande kraft. Afwen
förekomma till och nud i Nya.Testamentct, särdeles
i bref, nagra mörka ställen, hwilkas
rätta mening icke ens af de lardafte Bibeltolkare
sakert kunna uppfaltas och förftäs, emedan de syfta
y« omstandmyeter uti dawarande Christna Försam»



lingar, hwarom wi icke hafwe nagm Hstoriska an«
tekningar. Sadana ställen woro dock «f.lbart gan,
sta tydliqa och tjenliga för dctza Skrifters första
lafare, till bwilkaS bcgagnande de ock woro narmaft
bestämde. Wi deremot behöfwe alldeles icke bekyniM
otz öfwer det otydliga pa detza stallm. Wi kunne
wara g de Chriftne, om wi cck aldrig lärde första
dem, och stulle ej nagot förlora, om de ock icke strde
i Bibeln.

Detta ssall icke förlfalla vtz fremmande, om wi
tage under öfwerwagande, huru den Gamling af sar,
stilde Böcker, fom nu utgör den Heliga Skrift, lid
efter annan tillkommit. I werldens äldfta tider ha,
de man alldeles inga sirifteliga upvenbarelftr af Gud.
Efter ungefar twatusende ar, stref Moses egmteligen
för sinä Israeliter fina ftm Böcker, hwilka icke kun,
de annat an för dem wara högst wigtiga, i anseende
dertill, att de uti dem funno icke aLcnast werldens
aldsta Historie, isynnerhet sinä förfaders och det Folks,
hwilket de tillhörde, utan ock de lagar och stadgar de
i anseende till fin Gudstienst rch borgerliga författ-
ning hade atl iatttaga. Detza Mosis skriftcr woro en
tid bortat Israeliternas hela Bibel; den war ock
Zanfia lampelig for deras behof, cmedan de da annu ej
woro i stand, att fatta eller begagna en högre under,
wisning. SmaningLM blefwo sedermera pa sarskil-
da tider/ fom ma Landa afarhundradm woro atstilde,
altt flcre Böcker tillagde, som innehöllo dels fortsätt,
ning af Ifraelitiska Historien, dels andeliga San-
ger, och larorika Scdespräk, dels af Gud utsände
PropheterS lardomar och förkunnänden. Sa uppkom
det Gamla, Teftamentet, d. a. den famling af Hel.

, Skrift
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Skriftcr, hwaruti Ilraeliternas Religions - Författ-ning, jemte d-ras Historie afhandlas; och denna sam-
ling wav fuLandad minft fyrahundrade är förr Chri«
sti födelfe; w ingen Prophct framtradde sedän mer
und:r nästnämnde tiderymd ibland det ludiska F»lket.

Nu lippenbarades le'us, som icke allenast för»bättrade I!!darnas gcnom falfla ultolkningar af Bi-
beln och widstcpliga tillfatstr wanstallda Religion,
utan äfwen för werlden framstallde nya, förr Hanstid okände lardomar och sanningar/ samt utwiste dcn
lättaste, den säkraste wagen till sann dygd, till sin-
neslugn och lycksalighct. Han sjelf larde endaft
munteligen. Samma larosatt följde äfwen Hans
Apoftlar i böyan; och sa blcf den Chriftna Reiigio,
nen blott gmom munteliga framftallningar införd ochfortplantad fa atskilliga irakttr af werlden. Men nu
började mängcn ChriftmdomenS bekännare att önsta
sig strifteliga anteckningar sa wäl öfwer lefu lefnad,
förrattningar ech öden, som ock öfwer Christendo-mens gnmdlaggning och utbredande genom Apostlar-
na< Sa upptommo Ewangelierna och Apost»
la-Gärningarna. Md tiden yppade sig sedän
handelser, som wa3ade att witza oordningar började
infmyga sig i de första Christna Samfund, i anfeende
hwartlll n»an behöfde och önstade sig narmare upp-
lysningar öfwer flera wigtiga punkter. Da wände
sig Förestandarne för desie Samfund till Apostlarna;
stundöm funno afwen detze för godt att opakallade
strifwa till en eller annan sadan Församling, da densamma ansags wara i blhef af stadfaftelfe i tron,
af warning för willfarelser/ och af uppmuntran till
dygd. Sädant war ursprunget till dc Apostolista

Brtf«
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Brcfwen, fom utgöra en anscnlig dcl af Nya»Testa«
mentet, och hwllka a3a utan undantag aro flrefna
pa bcstämda anlldningar. Det förstas dock lattt<
ligen, att ditza bnf borde nannasi fyfta pa de per«
soner och samfund till hwilka de cgmttligen skrefwos.
Wi böre wäl crkanna det for en sardeles walgär-
ninZ of Försynen, ait manaa af Sändebref aro
bibeMna ända till wära tidcr, emedon uti hwart och
ett of dem forekomma wigtiga Reiigionslaror, som
utaf alla Christna, och i alla t dcr, iunna begagnas.
Men om wi betrakte deras andamäl, och anlednin-
gen till deras författande, sa stole wi isc falla i för<
unhran, om wi uti dem äfwen träffe myckct, som
icke ar egenteligen afpatzadt efttr wära behof; och
detta mafte wi noga urstilja frän dtt wäsendtliga af
Rcligisnen, pa d?t wi icke wa «roa etz, da w, sin-
ne ftällen, som äro mörka för otz. och wi saledcs icke
kunne inse huruw!da de ,uaga ljena till war under-
wi§ning och förbädring.

11. Bibelns ätffilliga Böcker böra ej
oafbrutet läsas, sasom de följa pa hwar-
andra, utan med förstandigt urwal. Den»
na regel följer sjelfmanl utaf den söreMnde.

Redan hafwa mänge blifwit till mindre
fördelaktiga tankar om den Heliga Skr!ft, för det
de fattat den mening derom, att allt hwad deruti
förekommer, wore lika wigtigt för dem, samt borde
anfts för idel cmwisningar till saligyei. De gjorde
början dermed, alt de genomlafte alla Gamla«Tefta,
mentets Böcker i oafbrulen följd, och funno sig icke
sällan swikne i det begnpp de om dem fattat. De

kla.
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klagade dä, alt deras uppbyggelse blifwit ofta hin«
drad af det myckna mörka, underbara, obegripliga, ja,sasom det dem stundom förekom, anstötliga, de under
lasningen deraf anmärlt. Derigmom blef deraS
aktning för Bbeln minskad, och de blefwo kallsin-
nige för densamma, om de ockja just icke sällade fig
till hopen afdetz bespottare.

Men helt annorlunda hade de dömt, om de ta«
git i öfwerwagande, hwad wi ofwanföre pamint om
de Bibiiska Böckernas närmaste andamäl, och hu-
ru de styckewiö tilttommit. För Israeliterne woro
mänga saker wigtiga och nödiga, dem wi, som lefwe
i andra tider och omstandighetcr, samt are undcrwiste
uti lesu wida fullkomligare Religion, anfe wara af
mindre wigt, och till en del aldeles umbärliga. För
egenteliga Larda kunna ock dttza delar af Gamla«
Teftamentet an hafwa sm mängfaldiga nytta; men densom will läsa Bibtln endast för sm uppbyggelse, och
deraf hämta lvisdom till saligyet, han förlorar föga,
«m han an förbigar hela Böcker, och i nagra Böc»
ker hela Kapitel. I flere af dttza Böckcr, till exzm-
pel i i Mose Bok, i Samuels. och Konunga-Böc«
kerna, i DawidZ Psalmer, i Salomcs Sedespak,
ech hos Propheten Esaias, m. fl. sinnes öfwerallt
myckln naring för förstand och hjerta, och detza före»
slär man dcrfore med siäl lill ett oftare genomlä-
sande. Men hwad fiere andra betraffar, sa kan en o-
lard Christen wara wäl delaten endast med ett bruk<
bart utdrag ur Historien om Israelitista Folket ochdetz öden, i fall han saknar tid och hog, att gä wi»
dare.

Hwil-
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Hwilka delar af Gamla-Tcstamentet förnemli»
Zaft kunna med nytta läfaS, det stall längre fram
narmare uppgifwas uti Andra Afdelningen af denna
AfhandlinZ.

"

För o§ Christne ar Nya - Testamentti, med de
deruti befinteliga laror af lesus och Hans Apostlar,
den kunstaps-källa, hwarutur wi böre hamta san-
na b?grepp om Gud och Hans dyrkan, om dygd
ech laft, om odödligheteN, och ett wederMnings till-
stand efter döden. Och likwäl ftöte wi äfwen dar
uppa mänga ställen, som synas osi swäre att första,
cller ock förekomma otz obetydliga och mindre wigti»
ga. Detza kunne wi med trygghet förbiga, om wi
icke are i tillfälle att fa rcda pa det, som uti dem
förefaller otz swart och otydligt. Wi stole det vak-
ladt finna deruti mycket, som ar fattligt och bruk-
bart för otz, det wi mage anwanda för wärt behof,
och hwaraf wi i hela wär lifstid kunne hafwa myc,
ket att lara. Man läse allenast uti Ewangelierna
lesu högst märkwardiga, lärorika och rörande Hi»
storie; man betrakte med uppmärcsamhet Hans les»
nad/ lidanden och död, Hans härliga bergspredikan,
Hans lara om Gud cch dygden, Hans tal uti lik-
nclser, Hans samtal med sinä wänner och lärjungar;
man läse widare berättelserna om Hans ApostlarS
handlingar och öden; man läse afwen med eftertanka
och uppmar?samhet sjelfwa deras brcf; och man skall
otwunget erkänna, att de tydliga, lärorika och magt»
paliggande ämnen och uttryck äro wida ftera an de
mörka, att ingen 80l i werlden kommer upp emot
wart Nya»Testamente uti wigt vch fruktbarhet af
fttt innehäll/ och att de bästa andakts och uppbyggel-

st
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st Bock<r wi Hafwe, aro hamtade ur denna kallt».
Om man ofta sch med eftertanka laser och atcr la»
ftr dessa iätt fattliga och larorika ställen, stall man
dlifwa alli mer och m?r öfwerlyaad om Gudomlig»
httcn of deras innehall, och finna sann nytta af
deras läsning.

111. Man bör wid lasningm af Bi-
belns särstilda Böcker ständigt hafwa af«
ssende pH de mennistjors spräk, tänkesatt
och seder, för hwilka de egenteligen vlef-wo strefne.

Den som iakttagtr denna regel, skall fin-
na gansta manga ftallen uti Bibeln sköna och la-
rorika, samt manga berättelstr fullt triwärdiga, dcm
man ansttt för anftötliga, Wiga, ja otroliga, och
saledes gjort till ett ämne för stämtet. Ty dm
gamla werldens spra? hade mycket eget, hwilket före«
kommer otz, som lefwe uti sa olika lider, och a an«
dra wcrldsiraktcr/ främmande och besynnerligt, samt
just dtrföre anstöteligt, men hwilket förlorar allt det
anstoteliga, sa snarl wi blifwe bekante mcd detta forn,
werldens satt atl uttrycka fig. Sa fiwallcr det fig
äfwm med de q.amsas tänkesäti, seder och bmk, isyn»
nerhct mcd de Osterlandffa Folkslagens. Witz?rligm
fordras lill en narmare bekantskap mcd allt detta en
hop kunsLaper, dem hwarje Christen icke är i ftand
och tillfälle att förskassa sig; mm jag anmarker
detta endast för deras skuld, som finna dtt bctänke-
ligt, att manga ftallen af Bibeln blifwa, sa wäl
muntcligen som i annorlunda framställde, an
de «ftcr bofjiafwm lyda i öfwersältningarna pa
wsm modkrsmäl. Att ju wid de nvare försöken att.

fram»
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ftamstOa Bibelnsltzela innehall pä ett mcd förnuf-
tet öfwerensstammande satt, msnga driftiga ochför-
kastliga gitzningar insmygt sig, det Will jag ej bestri-
da. Mcn om nya uttolkningar kunna ur spraklynnet,
och pälitliga undtrrättelser om gamla seder och bruk,
bcwisas wara riktiga, sH böra de ej hällas för Bi<
belwrangningar. De medföra fastmer den nytta,
att Bibelns aro, bllfwer räddad, och högaktningen
för den samma hos hwarje tänkaitde mennifija
förökad.

Detta will jag upplysa endast med nägra fs
Vxempel. De fiefte af den uppenbarade Religionens
motstandarc hafwa ftött sig wid det förwanande an-
tal af undcrwerk, som i Bbeln omtalas, och hafwa
derföre anfttt densamma för en Bok, full af wid«
underliga och widfkepeliga berattelser. Denna före,
bräelse ar likwäl helt och hallet öfwerilad och ogrun»
dad. Det ar sannt/ att mänga i denna Bok om<
talda händelser bara prageln af det underbara, ja,
aro att anses för werleliga underwerk, och att det
följakteligen ar ett djerft företag, att i wara tidee
wilja ur Bibeln borttolka alla underwerk. Men det
ar afwen lika sä sannt, att mänga Bibeltolkare
hafwa, gcnom r riktiga och twungna uttaggningar, in-
dragit i Bibeln en mä,Zd af underwerk, som af de
heliga Författarena sjelfwe ej blifwit ansedde för sä«
dana. När det t. er. sä ofta heter: Gud bar sagt
det eller det, sä har man förstatt detta ultryck om ett
egenteligt tal uti llara och tydliga ord; och likwal
har detta alldeles icke warit de helige Författare»nas mening; ty de gamle plägade alltid hänftra alla
goda rörelstr, som oförmodadt uppstodo i siälen, alla

2 före»
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föresatftr och beslut, hwilkas ulförande hade lyckliga
följder, omedelbarligen till Gud, det godas upphofs-
man. Dtrföre war hwarje god tancke, bwarje an»
maning till allmänt nyttiga företag, efter deras före»
ftallningssatt, en Guds Msagelse, och hwarje owän»
tad hjelp ett Guds föranstaltande genom sinä tjenfte»
andar, saftm wi ock stundom bruke saga: det har
Gud ingifwit mig; deiina goda mennistja, som war»
nade miMoch beskyddade mig för olyckan, wor min
engel/ o. s. w. Om man dtrföre allenast iklader
detza och andra dylika ftallen den dragt war tids sprak»
bruk fordrar, sa förlora de det sallsamma och anstöt»
liga man padiktat dem, och blifwa larorika och wig»
tiga för hwarje tänkande läsare. Afwen Ewangeli,
fternas berättelser aro i sadana ord ech talesatt ut»
förda, som da förtiden af mcnigheten allmannast bru»
kades; och ju battre man kanner dem, ju mindre an»
ftötligt stall man finna i sjelfwa berättelserna.

Afwen om lesu Tal galler den anmarkning,
alt de flesta af dem aro lampade efttr däwarande
tidS satt, att genom ordsprak och bilder uttrycka
sig. Tager man dem efter orden, sa föreZomma otz
manga af lesu Sedelaror och fordringar sasom öf-
Werdrefna. Men försätler man sig mcd sinä tankar
tillbaka till de tider, da de blefwo hallne, och lar sig
första deras sprak, sa framställa sig snart talarens
uttryck för otz i deras sanna mening. Sa synes det
t. ex. wara en öfwerdrefwen fordran, när lesus Matth.
5: 39. säger: Är det sa, att nsgon slär
dig wid det högra kinbenet, sa wändhonom
ock det andra till; men detta bör icke förstas
efter bolftafwen, ulan sasom eit ordsprak, och me»

nin->
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nn zen ar: sm nsgon p« ett owardigt sätt bemöttr
dig, sa sök icke sjelf att hämnas; hellre mä du ut<
harda an större mitzbandlingar, än sjelf wilja staf«
fa dig upprättelse, och derigenom till dm egen stada
an mer uppreta din fiende. tyckes det wa-
ra elt bardt uttryck, som lesuS nyttjar Matth. 19:
24. Det ar lättare, att en Kamel gär ige-
nom ett nalsöga, an att en rik kommer i
GudS rike; men äfwm till delta uttryck bör för«
tlaringen hemtas ur den tidens fätt att genom ord«
sprät uttrycka sig. När ludarna nemligcn Wille
saga att en sat war Ytterst swär, eller nastan omöj«
lig, sa betjente de sig af detta uttryck; Det är lattare
för en Kamel, eller Elefant, att ga igenom ett nals«
öga, an att dct eller det kunde fle. Icsus will äf-
wensä pa anförda ställe endast saga: att detar myc-
ket swart för en rik att blifwa en offentlig bekan-
nare af Hans Lara. Härwid. bör ännu den an»
markning göras, att Frälsaren egentligen talade om
dawarande tid, pa hwilken Hans Lärc<s offentliga
bekannelse ofta medförde forföljelser och förlust af
lif och egendom. Gä yttrar sig ockfa lesus uti
ordspräk till sinä Lärjungar: (Matth. ,7: 20.) om
i haden en fast tro, sa kunden i sorsatta berg.
ludarne brukade kalla sinä förnemsta Lärda, berg-
försättare, för deras utmärkta fardighet, att ut«
reda de swärafte saker i Lagen. Detta talesätt blef
sedermera nyttjadt i fiera andra fall, och i anledning
deraf menas med: försätta berg, intet annat, än
utföra swara wärf, ga i land med hwad manga an,
dm, ja de flefta, mennistjor anse för omöjligt. Af
detza fa exempel finner man redan, huru nö!)'gt det
är att wara bekant med de ibland ludarna da förti.

den
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den brukliga allmanna talefatt, om man will rstt
förfta Bibeln.

Mänga föreftallningssatt uti de Apostolista Bref.
wen aro af samma bestaffenhet. När Författare-
na af detza Bref wille göra t. ex. det blgripligt för
fin tidsChristne, att wi hade Chrifti förtjenst, i syn-
nerhet HanS lidande och ded, att tacka för wär sjä»
la-frid, och serdeles för wsra synders förlatelse, sä
togo de allehanda bilder och likn.lstr till hjelp, för
ott göra saken ratt beglipl»g och wigtig för dem.
De liknade war Frälsare wid Gamla-Testamentets
Öfwerste-Prest, och dewisade deMos, att Han
för otz uträttat mycket mer an alla
förmätt aftadkomma. Ne liknade Honom wid ett
Paska. La mm, för att bewisa, att lesu död har
oandligt mera kpaft till alt tröfta och lug!>.a ctz, an
alla Lewitista offer, hwilka beständigt maftc förnyas,
«ch kunde andock ej borttaga hos den offrande Hans
tarande fruktan för stmff. Detza liknelstr och bil.
der woro för den tidens Christne fullkomligen tjenli-
ge, emcdan de, som förrut warit ludar och Hcd«
ningar, ganfia wäl kand.e hwilka följder man läf«
wade och wantade sig af Ofwerft,presternas förratt-
ningar och dc wanliga offren. Wi dcremot maste
förut taga ludarnas gamla Histor-e till hjelp, om
lvi wilje ratt förfta sadana b-lder och liknelstr: och
ändock göra de ej pa otz samma inlryck, ssm dc för-
madde göra pa den tidens läsare, emcdan wi endast
ur Hiftorista befkrifningar tunne inhemta hwad desago med egna ögon. Detta maste wi alltid öfwer»
wäga när wi läse sadana ftällen; och om wi det o-
akiadt icke helt och lallet förfta dem, sa ar det nog,

att
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att wi palle otz till de ställen, hwarest sanuna läror
blifwa framftällde uti egentliga ultryck och talesatt,
utan bilder och liknelser.

Slutligen IV. ännu en hufwudrcgel:

Alla ställen och uttryck i Bibeln,
böra läsas i sammanhäng med det föregä-
ende och efterföljande.

Det fördäll.r sig i fragor om enskildta
ftycken med B.bcln, safom mcd hwarje annan
Bot; rycker man ut ord och ställen ur sam«
manhanget, sa kunna de ftundom fa en hett annan
mening, och man kan uti dem finna hwad man will;
men läser man dcrjemte det föregamde och efterföl»
jande, sa upptäckcr man snart hwarom fraga ar,
samt i hwilken afsikt, af hwilken anledning, och för
hwilka personer Författaren strifwit. Denna wisa
regel har man wio Bibellis lasning gansta ofta läm»
nat ur ögnasigte; ja, det kan i sanmng fagas, att
ingen Bok i werlden blifwit i detta afseende sa mitz»
handlad och mitzfdrstadd, som just den Hel. Slrift.
Ingen willfarelse är sa orimlig och sa förnuftstridig,
att mau ju ej trott sig finna den, emedan
man alltid upptackt eller utletat ord och talesätt,som pastat till det man welat bewisa. När det t. ex.
hetcr Epb. 2: z, Wi woro af naturen Wre-
den es bar n, sa har man förstatt det öm nyföd»
da barn, och hanledt deraf denna lära: Alla men-
nistjor äro iftan fin födelse, eller redan sa snart de
tillkommit i moderlifwet, wredenes barn, emedan
de hafwa en syndig, förderfwad natur, och med en
ssdan natur blifwa födde; till följe hwaraf wire«
dan iftsn första ögonblicket af wart lif wore den

ewi»
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ewiga fördömelsen underkastade. Men läser man de
anförda orden i sitt sammanhang, sa stall man snart
inse, att Apostcln icke talar hwarken om nyfödda
barn, cllcr om dcn natur wi wid wär lekamliga fö»
delse af Gud undfatt; ty. han bestrifwer i det före-

Faende (w. i ) dem, hwilta han kallar wredens'barn, fasom sadcina mennistor, de dar watit dö-
da uti öfwerträdelser och synder, det will
säga: som genom sitt lastbara lefwerne Zjort sig
straffwärda inför Gud, som lefwat efter denna
werldens lopp, d ä. (w. 2.) efter sinä tött»
sliga begarelfer och sinnliga lustar; (w. 3.) följakte-
ligen ar talet om de nytz omwände Cbriftne uti Ephe-
sus, dem Apofteln ermrar om deras förra beklagans-
wärda tillständ, uti hwilket de innan Chriftendomens
antagaM befunno sig, för att uppmuntra dem (w.
4, följ) till desto större tacksamhet emot den lväl-
Zärning denl.nu wedlrfarits. Han sagcr: I worcn
wrede nes 'barn, det ar ftraffwarda, Gudi misi-
hagliga mennistjor/ (enligt det Hebraiska talesattet,
hwarcfter cn man, till ex., som har förtjent döden,
kallas: en dödsens man, ett dödsens barn;)
och det af natur en, i anseende till wanan att
synda, hwilken hos dem blifwit likasom en annan
natur. Nfwtnsa bar man trott, att Apofteln Plw-
lus Rom. 7: 7. följ. beskrifwit sitt egtt tillständ,
hwaruti han da for tiden befann sig, dä han. redan
war en Apostel, och följakteligen en rattstassens
Cbriften. Nu, sagcr han ibland annat: jag ar
löttslig, salder under syndena; (w. 14.) jag
wet att i mig, det ar i mitt tött, bor in-
tet godt; wiljan hafwer jag, men att göra
gvdt, det finncr jag ictc, 0. s. w. (w. i«.)

Här
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Häraf har man dragit den flutsatts, att bar wore
fräga om det mcdfödda, naturliga förderfwet, det
ocksä denna Apostel stulle sä starkt erfarit, att en
ratt dygdig lefnad öfwergatt hanS förmäga. Da
nu en sa ftor Apostel icke warit i ständ att beftia sig
ifrän den uti honom boende syndens herrawalde, sa
wore det icke att undra pa, om andre mindre begaf»
wade Christne stulle brista i kraft till det goda, och
om de wore nödsakade att läta allt bero wid blotta
den g°da wiljan. Men om man läser detta ställe
uti sammanhang med det förrgaende och efterfoljan-
de, sä stall man finna, att Paulus aldeles icke skil<
drar sin egen dawarande sinnesförfattning, utan att
Hans afsigt Zär derpa ut, att göra för sinä läsare
det begripligt, att lagar, befallningar och förbud al«
lena icke kunna förbaltra mennistjan, utan att bon
genom ftarkare, mcr rörande bewekelfegrunder bör
bringas dcrhän, att afsty lasten och älsta dygden;
ty ludarne prifade sin Lag, till men för Christen-
domen. Detta Wille Apofteln wcderlagga, och inför
upplysningswis en mennistja sjclf talande/ som wäl
tanner en log, men tillika beftnner fig för swag att
lefwa derefter, emedan det felas henne hjelpemedel att
beherrsta sinä sinliga begär; men att Christna
Religionen tunde ästadkomma hwad hwarken den
Mosaista, eller nagon annan Lag wore i stand till/
det lar han Kap. följ. Följattetigen inträffar
denna bestrifuing hwarken pa Apofteln, eller pa an-
dra rattflaffens Christna, utan endast pa oförbät-
trade mennistjor, fom ännu icke tänna Chriftendo-
men, och äro likasom slafwar, fängslade af sinä
sinliga begär. Af detza fä exempe! blifwer man

nog«



noZsamt warse, huru angeläget det är, att wid B>,
belns lasalide rädföra sammanhanget.

Desiä äro nu de förnamsta allmanna reglor,
dem man under en rättstaffens Bibelläsnmg alltid
bör hafwa för ög?nen, om man tillika will riktigt
första hwad man laser. Det fordras wäl, jag wet
det, wid nägra af dem, om de stola ratt kunna an-
wändas, wisia lärda infikter, dem en Christen i ge-
men icke kan aga, ja swarligen förstaffa sig; men
man har i wara dagar mangfaldiga hjelpemedel,
bwarigenom Bibelns lasning betydligen lattas, ocksa
för olärda *). Den som, i anseende till inskranktare
förmögenhet, ickc kan förstaffa sig dylika Skrifter, ma,
med anwändande af sa mycket sorgfalligare eftertan»
ka, öfwerwaga det han wid offentliga tillfallen hör
sig i enligöet med Bibeln föredragas; ty Larare
och Predikanter äro kallade, att anwända fin för,
nämsta ftit derpa, att alltjämt lara sig bättre och
bättre första Bibeln, pa det de mätte kunna Zrundc-
ligen underwisa fina ahörare om de§ innehall, samt
allt widare forthjelpa den wäl underwifta uti hog att
känna och bekänna Galighetslaran. Om da de olär«
de i Forsamlingen rätt begagna detza muntliga under»

Wis,

*) SeilerZ grösferes biblisches Erbaungs-
rekommenderar Förf, 5t sinä Tysta lafare; ät-

minstone stola de dästa uttolknin^Zreglor, efter Hans
omdbme, deruti wara iakttagne. Derjemte: Hand-
bucl) zur Erklarung des Neäen Testamentsför Ungelehrte; och Kurzgefastes Wörter»
buch zur Erlauterung der Lutherischen Ue»
bcrsetzung der H. Schrift, isynnerhet fbr dem
lom cj äro i lillfMe att «nstaff« sig widlystigart wlrk
i d«nn< wckg,
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lvisningar, och wäl anwända dem till sm förbät-
ring, fä mäga de ej klaga, om an nägra stallen af
Bibeln föchlifwa mörka för dem. Af ingen skall
mcra fordras, än honom gifwet är.

Andra Afdelningen.

Nagra reglor, dem man har att i-
akttuga e.qenteligen wid las-
ningen afGamla-Testamentet.
Oaktadt Nya-Teitamentct förnamligast är den

Ma, hwarutur wi Cbristne hamte och bewise wära
Rlligionssatser; sa är dock Gamla-Teftamentet i
mäiicia afseenden för otz oumbärligt; ty den som belft
med m medelmattig uppmärksamhet har läft Nya»
Testamenttt, har nogsamt ersarit, att Ewangelistcrna
och Apoftlarna gansta ofta hänwisa till det Gamla;
ett bewis, att afwen de anfago det wara af mycken
wigt. Härtill kommer annu det, att wi icke en gang
stulle fölsta en hel hop af ftällen uti Ewangelisternas
ock) Apostiarnas strifter, om wi alldeles saknade det
Gamla »Testamentet. Men säwida mängt och myc»
ket deruti förekommer, som narmast angick blott de
forna Israeliterna, sa kunde de, som uti Bibeln
söka endast underwisning och uppbyggelse, saklö stförbiga
atstilligt deraf, da de ej känna hos sig nägot enkan-
nerligt brgar att förwärfwa sig kannedom af hela
desi innehall. lag stall derföre söka wisa: hwad
man wid Gamla-Testamentets läsning

egen»
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egentcligen bör halla fig till, om man rik.
tigt will öfwertyga sig om wigten ochwärdet af desi innehäll.

Da wi ocksa med en hastig blick öfwerstade
Gamla, Testamentets Hel. Skrifter, sinne wi, att
deras innehäll till störfta delen bestär af Historicr och
berattelser, som omfatta en tiderymd af nam 4000
ar. Desiä Skrifter äro, (säsom wi redan ofwanföre
anmärkt) icke tillkomne pa en gang, utan pa atskilli-
,Za tider, och i sarskildte srhundraden, samt slutligen
sammanbragta i den Samling wi nu plage kalla det
Gamla. Testamentit, (eller den Gamla Religions-
Författningen.) De deruti forekommande berattelser
aro wal icke alla af samma wigt för osi Christne,sa magtpaliggande och larcrika de ock samtelige
maga warit för Israeliterna; mm en ftor dcl af
dem är ocksa för osi, ja icke allenast för de Lär»
de, utan ock för Christne i gemen, ganska märk-
wardig, ja alldeles oumbärlig för den, ssm will
förwarfwa sig riktiga och paliteliga tunfkaper uti
Menftlighetens och Religionens Historie.

I detta afsecnde stä Wssis Böcker fremst.
De äro de allwaldsta ibland dem wi age i-
fran forntiden. Intet folk pa jorden kan upp-
wisa nagon enda Bok, som koiymer upp emot
desiä uti alder, tillforlitlighet och wigtigt innehäll.
Första Mofe-Bok innehaller en flatt af dyrbara
och markwärdiga anteckningar rörande wart slagtes
ursprung, de första menniskjorna och deras aftom-
lingar, om deras lefnadsfätt, om deras uppsin-
ningar och ödcn, ja om deras swagheter och utswaft

nin»
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ningar. Hade Försynen icke bewarat at oss deffa
mäldriga Slrifter, sa skulle wi mtd witzhet weta sa
godt som intet om det aldfta menniskioslägtet; ty den
som läst till och med de aldfta af Grekernas och
Romarenas Skrifter, han wet bäst, huru orimligt,
huru fabelaktigt allt ar hwad de innehalla om werl»
dens msprung, om mennistjornab tiMomst, och om
de aldfta Folkslagms Historie. Redan de första or»
den i Bibeln: I begynnelsen skapade Gud
himmel och jord, innehalla en sanning, som i
srtusenden war obekant för de ficste af jordens Folk»
flag. Dettagaller ockss om allt.det öfriga, som fö»
rekommer i Mosis första Bok. Wi underrattas
dymedelst, till exempel, derom, alt Gud skapatde för»
sta menmskjorna, och att det i början warit endaft
ett par af dem; och denna uppgift förekommer otz
med stäl fa trowärdig, att wi alldeles icke kunne
twifia om sanningen deraf. Denna war ocksa den
tro Ifr<'?literne alltid ansago mest mlig med Förnuf-
tet. Men de öfrige Folkslagen, för hWilka Mosis
Sknfter W3r« obekante, fölla i uppgifterne om tin»
Ms llrsprung pä de orimligafte dikter De trodde
att menniskjorna i werldens begynllelse häde uppwuxit
ur jorden; att ma>ga af dem bade beftmidigt qwar»
blifwit i det land, hwarest de först tillkommit, utan
att utwandra till andra jordens traktcr/ och deffa
Zafwo de ett särdeles namn, *) som anseddes med
mycken aktning. Haraf uppftodo i de aldre tiderna
de iöjligaste twister öfwer den fragan: hwilka Folk»

slag

«KraxFuviss, ursprungeliga lordc«Sdner, men-
nisfur, som uppninnit «r jordcn sjelf, och wurit till
sZsom swampar.
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slag borde anses för de äldsta? hwilka utaf dem hor«
de lill klassen af lirspnmgliga lorde-Söner, och
bwilka icke? Hwmje hyfsadt Folk, hos hwilket Kon.
fter och Wetenstaperblomstrade, Wille tillegna sig den»
na rang, cch ströt utaf att Seder, lordbruk, Rsli«
Aion, Lagar och bcrgerlig Ordning hos detz förfäder
forft tilttommit. Afwen det obetydliga de genom
muntliga fornsagor hadc sig bekant om den allman-
na fyndaftoden, och andra af urwerldens handelfer,
war uppblandadt med de orimligaste fabler. Der»
emot aro alla berätte'ser af dctta flag, dem wi läse
i i M'se Bok, sa förnuftenliga, sa trowärdiga, att
den opartiske läsaren ser sig likafom nödfakad att be»
kanna: ja, sa maste det menskliga Slagtet hafwa till»
kömmit, sa mafte det af Forsynens hand hafwa
blifwit bandledt och bildadt, om det stulle wara och
blifwa öwad det fmaningom blifwit. I anseende
härtill ärs desiä anteckninyar oumbarliga for Hifto,
riestrifwarm och Pdilof phen; och alla de, som af hat
till de Gudomliga Uppenbarelserna, samt af förakt
för det ludista Folket, fortesta! denna kalla, hafwa
sallit sa dikter, som aro till sm grund lika sa orim»
liga, som de gamla Romares och Grekers fabler.

Man läse nu widare i.Mosis » Bok, man lä-se cck Hans följande Böckcr, rch alla öfriga det
Gamla»Testamentets HzstoristaSkriftcr; Hwad
är deruli det wigtigaste? Ett Folks Historie, hwil-
ket meb rätta förtjenar namn af det märkwardigaste
i werlden.' I en liten wrä af jorden, (ty Palafti-
na ar ett helt litet land) dodde ett Folk, som för
Konster och Wetcnstapzr wäl aldrig wann sa mycket be»
röm, som andra samtida och namnkunniga Folk-

slag
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slag förtjente, men som till fin förfta uppkomst, och
sitt fcriwarande intill wara tidcr, under mcd sch mot-
ganger, med sinä fortträden sch sinä fel, är sa en»
samt i sitt att intet annat dermed kan jämfö»
ras eller förliknas. En Bibelns föraktare mä sä
mycket ban will förneka de under, som, enligt de he»
liga Författarenas berattelser, tilldragit sig ibland
Israels Folk; men utan den uppeibaraste orimlighet
tan han icke ncka, att det ju annu gifwes ett Folk,
sadant det uti Gamla-Testamentet beftrifwes, att det
barstammar ifran Abraö m, att det genom loseyhs
bemedlande lemmit tili Egyoten, och genom en Mo-
ses dmfrän ater blifwit utfördt, att det lange wan-
drat omkring uti den Arabista ödemarken, slutligcn
eröfrat Palästina, eller dct sa kallade Förlofwade
Landet, derstadcs bott en tid, dsrefter blifwit blrt»
fördt i fangcnskap, ater hemkommit, a nyo där bo»
satt sig, och efler gmomgängna ödcn till flut
rakat i de omständigheter/ hwaruti det i denna dag
befinner sig. "lag sägsr: ingen Bibelns föraktare
kan utan en uppenbor oförskämdhet ncka detta". Men
ar icke denna Historie i högfta matto märkwardig?
Har wal nagot annat af forntidcns Folkslag, i den
mening som Israeliterna, utgjort ett egei Folk? Har
icke Försynen pa ett utmärkt latt förhcrrligat sig i
detta Folk, sa hwad str ff som be!oningar wldkommer?
Ar dct icke ett under för wara ögon, att desiä Abra,
hams afkomlingar annu i denna stund likasom ut-
märkä sig sjelfwa ibland alla andra mennistjer, aro
lringspridde blcmd alla Folkslog, och likwal icke kun<
na förblandas mcd nagot af dem? Vaste icke För-synen med dem hc fwa sinä egna synnerliga och lro-
ligen annu okända ofsigter?
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Da nu detta FolkS Hiftorie är ftl sardcles

märkwärdig, sa förtjenar den ock wisierligen att lä,
fas; och man skall afwen läsa den. med nytta rch
uppbyggelse, om man blott alltid uppmarksamt föl«
jer hufwudmälet, hwartill den hänför händelstrna.
Man mafte nemligen taga i betankande, att Guds
afsigt wid styrelsen af Israeliternas öden gick derps
ut, alt bilda ett Folk, genom hwilket den enda san»
na Gudens kännedom cch dyrkan kunde bibchällas,
och med tiden widare utspridas. Denna afsigt
wanns afwen; ty det ar en onekelig sannmg, att
allkanmdom om den enda sanna Guden härftam-
mar iftan Abrahams efterkommande, hwilka utaf
den Gudomliga Försynen blefwo utwalde och be-
ftämde till att ej blott bibelMa, utan ock fortplanta
förfta lärogrunderna af en sann Religion, till desi
den med tiden kunde framga fäfom tillhörande men»
nistjofömuftet i allmanhet. Han.war Stamfadren
till twenne de märkwardigaste af Osterlandens Folk»
slag: Hebreerna och Ismaeliterna, eller Araberna.,
Af begge detza Folksiag wördas han än i denna dag
Mm deras Religions första Stiftare. Iftän honom
harstammar ocksa Chriftus, Stiftaren af den full-
komligaste och bästa Religion, hwilken i warde wida
öfwergar alla andra Religioner, som nagonsin wa»
rit, eller ännu äro< Historicn om Abrahams efter-
kommande, genom hwilka Gud ulförl sin wälgöran»
de plan, ar följakteligen fa märkwärdig, att man
deruti nödwändigt mafte finna ett rikt omne till att
beundra Guds magt, Hans wishet och Hans rätt»
fardighet.

Men da mänga händelser uti denna Hiftorie
företomma, hwilla kunde wara wigtiga endast för

Istae-
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Israeliterna; da detza händelser blifwa otz meddelade
pä ett sätt, som är högft egct, och mycket afwitande
iftan wart nuwarande tänkesatt, sa förlowr en Chri«
sten, som endast söler sin uppbyggclse, intet der»
igenom, att han lästr denna Religivnö < Historie i
ett utdrag, eller under en framstallning, som narmare
öfwerensstammcr mcd war tids tänke, och förestall»
ningssalt. Wi hafwe ocksa ingen brist pä sädana
Böcler, uti hwilka det wigtigaste af denna Historie
är korteligen sammanfattadt. Men will man ater
hellre lasa denna Histsrie i sjelfwa Bibeln, sä bör
man endast nrga och bestandigt hafwa den ofwan-
före uppgifna synpunkttn i sikte. Man kan i anscen,
de dertill förbiga ätstilliga Böcker, eller enstilda
delar deraf/ till exempel trcdje och fjerde Most Bok,
losua 12 —22. Glagt-registren uti de följande Böc»
terna, och mera dylikt. De larde kunna begagna
detza delar af Bibeln till andra andamäl; men för
en blott Christcn, sasom sadan, ar det nog, o«n han
endast tanner det hufwudstckliga deraf.

Nu komme wi till Gamla.Testamentets egente»
liga ReliZionsläror. Ulan twifwel ar det sannt,
att man stundom uti Gamla-Teftamentet trässar
framställningar om Gud, Hans egenskaper och dyr»
fan, som icke fullt öfwerenbstämma mcd Chriftcndo-
mens renare begrepp, och ett mer odladt förnufts
fordringar, t. e. nar det Högsta Wäsendet tillag»
gas ögon, öron, händer/ fötter, wrede, hämd, af-
wund, änger/ och andra dylika affekler.

Men detta upphör att förekomma otz anstötligt,
nät wi betänke för hwilka, och pa hwilka. tider de

Skrif.
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Slrfttr aro författade, deruti dylika framstallninM
forckomma> Uti werldens barndom, och med sinli»
ga, okunniga och genom Aonster och Wecenstaper än»
nu icke bildade menniffjor, kunde «ele annorlunda an
som med barn talas om Gud och Hans dyrkan;
de bade icke lvarit wuxne en högre underwismng.
Just det man will lägga Bibeln till last, är ett lie»
wis pa detz höga alder, trowärdighet och wisa inratt»
ning. När wi tage detta i öfwerwägande, kunne
wi ej annat än beundra och beprifa Guds wishet
och nedlatenhet till att underwisa sitt Folk, i mon af
de§ smaningom tilltagande fättningS förmaga, och
ingalunda tiliata otz ett otidigt tadel, eller lanste at»
löje, sasom de göra, hwilka e,ndaft ytiigt belrakta
allting.

Härcmot är det högst märkwardiat, att den en»
de sanne Gudens, hela werldens Skapares, Uppe»
hallares och Styresmans dyrkan öf.vtrallt i detza
Skrifter mcd heligt alfware och eflertryck payrkas.
Enligt Hiftoriens lydeliga intygan, gafs det utom
Israelitcrna intet enda Folk pä jordcn, som fordom
kände och dyrkade dcn enda sanna GuiXn. Wi§cr<
ligen omtalas nagra utmärkta stora män afwen hos
de hcdnilka Folkslagcn, som inom fig ringa aktade
den allmant öftiga afguda tjensten, och dtt pa tröft
och hugswalelse sa toma mangguderiet, saml sökte
att bibringa fina abörare riktigare bcgreo om en
Gud, som stapat och styrde wcrldcn. Nen dcras
antal är ss ringa, att de lätt kunna raknas. Och
likwal wagade icke en gang dtsia ossenteligen föredra-
Za och lara allt hwad de i sitt hjerta härom tank»
te, utan att derwid blottftälla sig för den ögsnskenli»

gafte
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Zaste lifsfara. Da nu den bos alla, lill och med
hob de meft upplysta, Folkslag rädande offentliga
Religionen war mängguderi och afgudatjenst, hum
Hafwa da Hedreernas Propheter kömmit sig dertill,
att under all sm oerfarenhet uti andra Wetenstaper,
juft uti Läran sm Gud inbemta en insikt, som und«
söll de wisaste man bland werldens meft upplysta
Nationer"i tili och med, att under hotelser af dehar»
daste strass, förbjuda stit Folk all dyrkan af frem»
mande Gudar, dertill det wiste lika sZ Hartsom nsgonsin del grannar? och att dcha ftrast
wcrkeligen inträsiade, ss ofta samma Folk förZlöm-
He den enda sanna Guden? Hwarifran kom denna
wärma och styrka, med hwilkn de talade om Gud,
alla Gudars Gud, alla Herrars Hene, höga
-eZenflaptr, Hans Försyn och herrliZa Wcrk? Man
tase blott Psalmerna, man last de yvprrliga mslnin»
garna af Guds Maftstät och Wetk uti Hjobs-Bok;
man last Esaias och andra Propheter; den som
studerat de gamlas orbettn, och kan döma omfäda»
na saker, han maste bekanna, c>tt Hcbreernas heliga
SZnZer, hwaruti de upphöjde den sanna Gudens
lof, itke allenast kumm stailas i brcdd mcd de Me-
tistä rch! Romlksta Gkaldcrnas störfta Miftcrftyckcn?
utan ock äro i auftmde M sitt att dem wi»
da förcdrc-gas.

3ikast ar ocksä den i
sörekommande Sedolatan misictligen irke sa fullkom»
lig, som den wi hafwe af lesus öch Hans Äpostlar:
den har dock med allt detta fina stera Mjensttr, ochär brukbar och nyttig afwen för otz Ehristna. För
ntt öfwettyga sig här om> behöfwer m«n blott läsck
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Salomos Sldefprät, som aro sa förtMeliaa, sa fin,
rika, sa fruktbara, att manga tannare lafwa yltratt
"Denna Samling af Ordspräl mätte harftamma
iftan fiere än en Författare, cmedan det är omöj»
ligt, att m enda man, om han ock warit aldrig ss
starpsinnig, kunnat författa ett sadant wtkl". E-
mellertid bör man aldrig förgäta, hwad jag redan
»fwanföre erinrat, att nemligen den iGamla»Te«
stamentet framställda Sedoläran itke är pa längt
nar sa fullkomlig, som den wi i Nya-Teftamentet
hafwe af lesus och Hans Apoftlar. Sa trässe wi>
till erempcl, ftundom uti Psalmerna härda förban»
nelser emot Guds och Hans Folks fiender. Detta
ör witzerligen icke enligt med Christendomcns anda;
ly efter detz föreslrift böre wi önsta godt afwen ät
wara argaste fiendcr/ bedja icke emot utan för dem.
Men man mäste taga i betänkande, att Dawids
siender woro tillila Guds och Hans Folls siender,
den sanna Religionens föraktare, rebeller och det all»
manna lugnets förstörare; att alla ord uti det Poe?
tista.Sprälet icke fa tagaS efter bolstafwen; att Da-
wid och de öfrige Författarena till Psalmerna lefde
pa sädana tider, da det, i anseende till beskassenheten
af deras tidehwarf, oaktadt all deras öfriga rättstaf»
fenhet, annu icke war dem möjligt att höja sig till
detza adlare grundsatser, dem Chriftendomen ingifwet
ech anbefaller, och att icke alla de känslor och tän»
kesätt, som de yttra i sinä Sänger, hwarken kunna et<
ler böra tienä otz till efterföljd. Den irrmening,som stulle afwen wi Christne böra sa länna och tän»
ta, som deha Israelitiska Skalder, har gifwit an-
ledning till mycket mitzfirftand. I fynnerhet kan
man päristän hänleda det mitzbruk man tillätit ftg
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wed de sa kallade Botpsalmerna. Desa Psat»
mer blifwa af manaa ansedde säsom mönfter för
bönen, afwen wid de Chriftnas syndabekännelser;
men om man företager sig alt närmare tänka vftver
detza Psalmers innehäll, sä bliswer det lätt att inse,
att alla mennistjor icke kunna aga samma känslor,
som uti dem yttras, emedan de omständigheter, i
hwilta de befinna fig, ej hafwa likhet med dem, hwar»
uti Dawid befann sig, dä han författade de§a Pfal»
mer. Sä synes t. ex. den sjette Psalmen wara
författad pa den tiden, dä Dawid mafte wara pH
fiykten för sm Gon Absalon. Sannolikt hade han
nf sorg öch bekymmer blifwit sjuk, och hade saledes
ntt kampa med swnra och smäriande plagor till sinä
yttre förhallanden med bittto fiendet, och till sitt in»
re med oro och sorger. Hans widriga vde ledde
Hans tankar pa begangna ofwerträdelser. Sjuk, as»
mattad och bekymrad bad han om sinä synders för»
lstelse, samt om stylka och hugswalelse till bäde
kropp och sjal. När nu mennistjor, som bestnna fig
uti Zoda, eller ätminstone drägliga omständigheter >sa bedja: "Hela mig Herre, ty Min sjal st
swärligen fötskräkt; jag ar sa trött afsuc-
tande, jag gör min sang flytande hela nal-
len, oth water mitt läger med minä tärar;
mitt ansigte ar förfallet af sorg, och at
gammalt wordet, ty jag warder ttängd pH
alla sidor"; när bäde gaMla och unga sa bedja?
kan det wäl wara en lämpelig bön? kunna de med
stal göra Dawids kanslor och dcraf härrörande bö»
ner till sinä? Den n:sta Psalmen författade Da-
Wid den tiden hogkomften af de brätt hnn begätt
mot Uria, som häftigaft ansatte Hans hjerta. Pro.
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pyeten Nathan hade tillika gifwit honom tiNkanna,
att den fon honom till följe deraf gifwen war, icke
flulle blifwa wid lif. Bckymrad !ag han pa barä
marken nätterna öfwer, och Wille ej Heller om dogen
njuta nagon spis. Hjstorien harom star att läsas i
2 Gamuels Boks, n och 12 Capp. I detta
ftand, som waratze omkring sju dagars tid, författa.
de han denna Sang. Kan da en mennistja, som ej
begatt dylika brolt, taras af summa som
wid nämnve tillfalle ansatte Dawid? Detta borde
man likwift öfwerwaga wid lasnmgen af denna rch
dylika Psalmer. Man kan wisicrligen läsa dem med
nytta/ och derunder wackas till fiera goöa tankar;
men de sticka sig ej wal till botformularer för alla
mennistjor, och böra derföre i slitt afsecnde med ur»
stillning nyttjas.

lag atergar annu till de Lagar och Författ-
ningar, som anga Israeliternas effentliga Guds,
tienft och Statsförfattning. De hafwa wal icke
för otz Cöriftne mer nagon forbindande kraft; de till»
hörde detta Folk allena, och detta Land, som gafs
dem till egendom, och derföre kunna de ftcsta af detza
Lagar ej mera i wara tider iakttagab en ga gaf
ludarna sjelfwa. Wi stulle saledes förfela ändiv-
malet, om wi för nagon war uppbyggelst wille gö»
ra otz bekanta med detza förestrifter. Men de gifwa
dock den larda Bibelforskaren ett rikt anme till be<
traktelser. Nagon kannedom utaf dem är ocksa i
det afsecnde nödig för Chriftna i allmäntzet, att man»
ga stallen uti Nya-Teftamentet icke wäl kunna för»
stäs dem foputan. Men öfwer hufwud mäfte man
betänka, att den utwcrtes Gudstjcnsten, som war

Istae-
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Israelitiska Folket föreskrefwen,' fullkomligen öfwer,
ensstamde med del) fattningsförmaga och behof, och
att de ftefte af deha Förordningar, som förekomma
o§ sa Wda, hade för' syftemäl att bibehalla detta
Folk atstildt ifran andra Folkslag, p« det att detsam-
ma icke stulle blifwa af dem förfördt till afguderi,
hwartill det, sasom bekant är ur detz Historie, warsa högcligen benaget. D«rfore liknar PauluS (Gal.
z: 19. och Kap. 4: i. följ.) Israeliterna wid omyn-
diga barn/ som behöfde en fträng eftersyn och upp-
fostran, och hwilka man kunde bibringa endast de
första grundbegreppen af en fullkomligare Religion,
emedan de ännu icke kunde omfatta en fullftändig
underwisning deri; hwaremot han liknar de Christna
wid fullmyndiga Gudö barn, hwilka icke mer tarfwa
behandlas sasom trolar, emedan de aro sa wida
tomne, att dc af egen insikt och öfwertygelse, samt
ftiwilligt och utan twang, första att wörda Gud sa«som deras Fader, samt att handia dygdigt och rätt.

Sluteligen förekomma ocksa uti Gamla»Tefta-
mentet Spadomar, eller Förutsagelser om tillkom-
mande handelser och förändringar. Det ar derföre
nödigt att anmärka hwad man, äfwen wid läsningen
af d<tza delar utaf Bibeln, bar att iakttaga. Men
harwid maste framför allt erinras, att man under
namnet Pr op het icke bör föreftälla sig en person,
hwars hufwudsalliga yrke ar att förutsaga tillkom-
mande ting. Mcd Propbet förftod man i allman»
het en sarskild Larare, ett b efullmagtiqadt Guds
Sandebud, som, utrustadt med en öfwerträffande
wisbet och kraft, underwlsar, förnlanar, warnar och
bestraffar, samt derunder tillika kungör för Folken
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ras tillkommande öden. FörutsäZandet as tillkom»
mande händelstr war saledes blott en del af Prophe-
te.embetet. Mn hwad de uti Gamla»Testamentet
förekommando Prophetior eller Spadomar beträffar,
sä är just icke allt, hwad man ftundom sasom sädant
ansett, werkllig Prophetia. Manga Bibeltolkare,
utan tillräklig bekantskap med gamla werwens spräk
och tantesätt, hafwa i Gamla»Testamentet sunnit
Prophetior om Christus, och förebilder af Honom,
fiere an wederbordt; och derigenom hafwa Ve oftlbart
inera skabat än gagnat Religionens sak, och gifwit
den Gudomliga Uppenbarelsens fiender anledning, att
neka och sorkasta alla Prophetior i gemen. Afwen
har man ftundom mitztagit fig deruti, att man an»
sett alla ftällen i Gamla. Testamentet, utaf hwilta
Nya-Teftamentels Författare göra tillämpning pä
ChriftuS, för egenteliga Prophetior, da det lilwift är
«beftrideligt, att manga slila ftällen alldeles icke uti
sadan afsikt blifwit i Nya. Testamentet anförda, u»
tan endaft till upplysande af saten, hwarom ftaga
sörewar, och af den orsak, att Ewangelistcrne ochApostlarne woro sa bekante mcd, samt sa belvan-
drade uti Gamla-Testamentet, alt de ganska osta ut»
tryckte sinä egna tankar med ord och talesatt lanta
ur Gamla,Förbundets Skrifter. Antalet af de e-
gentliga Prophetiorna i Gamla«Teftamentet är wäl
saledes icke sa ftort, fom mangen förmenat; men pa
andra sidan är det ater en uppenbar willfarclse, att
icke ertanna nagra werkeliga Prophetior i hela Gam-
la-Teftamentet. Oberäknade de ftällen, pä hwilka den
da wantade och lommande Metziä öden med de lif-
ligaste färgor finnas tecknade, är blott det märkwär-
digt nog, alt Esaias och andra Propheter, icke med twe«

ty.
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tydiga ord, icke sasom de blott hade onskat och gisiat
det, utan alldeles beftämdt, och med ftörfta tillför-
litligbet förutsade, att den enda sanna Gudens be«
kannelse och dyrkan stulle uti kommande tider utspri,
das till alla Folkslag, och lehovah, som da för ti«
den dyrkades endast af Israeliterna, skulle tillbedjas
pä alla werldens trakter. Att denna Prophetia stul»
le ga i fullbordan, war da för tiden ganska osanno<
likt; snarare kunde man förmoda, att ludarne stul<
le utaf de Folkslag, hwilkas henawäldede woro un«
derkaftade, blifwa twungne att öfwergifwa den Re»
ligion de dertills bekant sig till, och antaga sinä be-
segrareS Gudalära. Likwäl Zick allt i fullbordan
hwad Propheterna i detta afseende hade förutsagt;
ty den sanna Gudens bekannelse, hwar heldft de
afiägsnaste werldsdelar den an ma anträffas, leder
urfprungligen sin härkomft ifrän ludarna och de
Christna. kan ur Historien owedersägeligen
beftyrkas. Ar icke detta ett uppenbart bewis
att desiä Propheter woro omedelbarligen upplyfte ut-
af Guds Anda? Det flulle föra mig för langt, om
jag Wille tala äfwen om de Propbetior, som hafwa
afseende pä hela Follslags, och sjelfwa den ludista
Nationens öden, och Ylvilta, mligt Historiens inty-
gan, pa det nogaste blifwit uppfyllda. Manga af
desiä Propbetior aro wisierligen mindre lydliga, i
synnerhet de, som angä utländska Follslags tillkom,
mande förändringar och öden, och man lan icke be-
ftamma hwarlen sätt eller tid till deras fullbordan;
men detta härrör deraf, att desiä FolkslagS Historie
icke är osi tillrackeligen bekant. Man kan saledeS helt
och hallet afidosätta desiä Propbetior. Atminstone
bidrager lasningen utaf dem föga till wär uppbyg»
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gelse. Pa sinä ftällen sinne wi afwen Hos Prophe-
terna gärningar och företag omtalade, som, enligt
Wara nuwamnde stder och begrepp, förekomma off
widunderliga. Men man stall ickt finna dcm an»
stötliga, om man blott bctänker, att det pa de tider,
och i de länder, hwareft Propheterna lefde, war «an«
liat, att wid wigtigare tillfallen uttrycka mycket ge«
nom albörder, samt att underwisa genom witza före-
bildande handlingar, sassm när t. ex Jeremias ma»
ste bänga ett ok om sm hals, och sticka ett dylikt
till näftgränsande Folkflag; (ler. 2?: ~ följ,) af-wensom när Propheten Ezckiel alades flere andra
bestvärliga förrattningar, som stulle förebilda de plä-
gor och olyckshandelser, som förcstodo Israeliterna.
(Ezek. 4: i<) Härwid hafwa Bibeltolkare ej sällan,
genom mindre noggranna förklaringar, ökat swärig-
heten wid pafinnandet af rätta meninaen, sasom det
med manga exempel bcwisas kunde. Manga ftällen
hafwa ock af blott owilja mot Uppcnbarelsen blifwit
af ditz fiender förlojligade. Sa har t. ex. en be-
kant Bibel-bespottare förclarat ludarna för Canni»
baler, för det Propheten Ezekiel inbjudit Israeliterna
till att spisa sinä fienders, Gogs och Magogs, lik.
Ezek. 39: 17—19. Men man behöfwcr endaft läfa
sjclfwa stället, och man skall finna, att det icke an»
gar ludarna, utan rof-fäglar och wilda djur. Af
detza fa exempel kan man inse, att det fordras män«
ga kunstaper för att ratt första de PropZetista Strif<
terna. Men dcn olärdc behöfwer ej lagga det pa
hjertat, att han icke förstar ett och annat, ly det är
lillräckligt, om han allenast noga uppfattar de lardo-
mar och sanningar, som kunna göra honom till en
förstäudig, inom sig lugn och rättskaffens mmnistja,

samt
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samt gör, af detza ett sorgfälligt och nyttigt
Emellertid stall hwarje sanningsälstandc Christen
latt kunna öfwertyga sig af hwad som nu sagdt är/
att Gamla-Testumentets Gkrifter, om de blifwa med
urwal lästa, rittigt förstadda, och behörigen anwan-
da, bafwa etc stort warde, samt att de, i anseende
till förträffligöeten af sitt t)ufwud,inneball, aro gansta
nyttiga och upbyggeliga äfwen för Christna läsare.

Hwarje kunnigare Christen kanner redan iftan
fiol.ären stilnaden emellan de sakallade Canonista
och Apocryphiska Böckerna. Jaa anser det der-
före för mindre nödigt, att uti denna lilla Skrift
upprepa, hwad med stal kan förmodas wara äfwen

bekant.

Tredje Afdelningen.
Reglor för Nya-Testamentets lasning.

Sa wördnadswärda ock Gamla.Testamentets
Skrifter än mafte anses af otz, och sa lärorikt de-
ras mnehall för o§ an wara mande, sa ftnneö likwäl,
sasom wi ndan ofwanföre anmärkt, ännu icke uti
dem den fullftälidiga Religions underwisning, hwil-
ken Gud Wille meddela mennistjoslagtet. De woro
nemligen närmaft och egenteligen btstamde för Isra»
eliterna, dem Paulus (Gal. 4: 1. följ.) liknar wid
barn, dem man kan bibringa endast de förfta grund-
begreppen, och hlvilka destutom mäste fallas under
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en hardare aga, serdeles genom den swara CeremoZ
nial.Lagen, pa det de icke skulle falla pä afguderietb
utswafningar; da wi Chriftne deremot are att betrak»
taS sasom fullmyndige, hwilka ingen tultomästare
widare behöfwe, och som ssledes lunne begagna en
ädel frihet. Petrus liknar det Prophetista-Ordet,
Wid ett ljus, som lyser i ett mörkt rum, d. a. wid
en swag nattlig lampa, hwars matta sten fördunllas
af den uppgäende solen. (2 Pett. 1: 19.) lesus Chri»
ftus, Guds Eon/ ar nemligen den Himmeistä
raren/ hwilken wida öfwertraffat alla det Gamla
Testamentets Propheter, ja Moses sjelf, den största
ibland dem, samt har ps det fullkomligafte uppenba-
rat för otz Guds wilja och rad om wär salighet.
Af Hans fullhet, heter det loh. 1: 16. följ.
(d. ä. frän den rika flatt af kunstaper/ den wi, haft
we att tacka Honom före,) hafwe wi alle fätt.
nadförnad. (godt uppä godt.) Genom Mo»sen är Lagen gifwen, men Nsd och Ganning
or kommen genom lesum Christum. In«
gen hafwer nagon tid sett Gud; (eller full-
komligen tänt honom,) ende Sonen, som är i
Fadrens st ote, (Guds högfta och förtroliga älst-
ling) Han hafwer det tungjort. (tydeligen un«
derrättat otz om hwad wi till wär salighct behöfde
weta.) Uti Honom (och i Hans Lära) ligga al-
la wisdoms och förstands häfwor för-
dolda; (af Honom allena kunne wi saledes lara den
fanna wisheten, som tan göra o§ dygdiga, nöjda
ech saliga.) Kol. 2: z. och genom Hans Ewan-
gelium ar den hemlighet uppenbarad, the n af e-
wig tid härtill hafwer förtegad warit.
Rom. 16: «;.

Den»
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Denna Himmelska Läras wäsendteliga iynehall
sinne wi i dcn Samling af Skrifter, som kallas Nya-
Tcstamentet, (den nya Religions.Författningen,)
i motsats mot den gamla Mosaiska. Detza Skrif-
ter mäfte wi saledes framför allt läsa, om wi wilje
erfara och weta bwad lesus och Hans Apoftlar haft
wa lart. Mn det är icke blott egenteliga lärdy«
mar denna Samling innetMer, utan ock andra un»
derrattelser, som mästeläsasmed urwal, om manigenom
deras lasning will blifwa wis till salighet. lag
will derföre sota uppge, hwarpa wi under läsningen
af Nya.Teftamentet isynnerhet böre rikta wsr upp-
märksamhet, om wi wilj? hemta en sann nytta der-
af.

En stor del af Nya.Teftamentet beftär af be-
rätlelser och Hiftorier, som fta i en nara förbindelst
med sjelfwa Religions-Laran. Anteckningarna öfwer
lesu, war Religions höga Stiftares, lefwerne, för<
rattningar och öden, aro for osi de wigtigaste. Det
har i alla tider funnits stora män, som utmarkt fig
ibland sinä samtida genom förstand, llokhet, dygd,
rättskassenhet och berömliga garnmgar; men ibland
alla desiä forntidens wise finnes ingen enda/som kunde jämnföras med lesus. Detta mäste
hwar och en tillstä, som med opartiskhet och eftertan,
ka laser Hans Hiftorie, sadan wi sinne den antecknad
af Ewangelisterna, serdeles om han ej redan/ innan
ban begynte läsningen/ war intagen af fördom der-
emot. Denna Hiftorie öfwer lesu lefwerne, werk
och öden, ar sa trowardig, som en Hiftorie det na«
gonsm wara kan; ty att uti ludiska landet lefwat
en lesuS af Nazarett); att han af Folket blifwit
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Vallen för en stor undergörare, och ftiftat en ny Re<
ligion; att han efter mänga förföljelser, dem han
mäste utharda af sinä fiender, blifwit korsfäst och
dödad sasom en mitzdädare; och «tt Hans Lära det
oattadt tidigt utbredt sig icke blott i ludifla landet,
utan ocksa i de flesta delar af det Romerska Riket,
och ännu i dag bekannes af millioner mennistjor a
alla trakter af jordklotet: detta allt kan icke mer be»
stridas af sjelfwa den ifrigaste Christendomens fiende
och bespottare; ty sannfärdighetm deraf grundar fig
icke allenaft pa Ewangelifternas och Apostlarnas in»
tyganden, utan ocksa pa alla samtida Författares,
vcksa dä de blott i förbigaende omnämnt de Ehristna
och Christendomens Stiftarc, samt, hwad war nar-
warande tid betraffar, pa bwad wi sjelfwe an se och
erfare. Hwad Ewangelisterna widare berätta otz
om ownnllga händelscr wld Hans födelse, och om
de underwerk Han sjelf förrättat, det anses wal af
mangen olroligt, mcn utan all grund. De filsta
swarigheter hc>r man wclat finna uti Matthäi och
Luca bcrättelftr om de underbara händelserna wid
lesu födelse. Men om man bctänker, till hwilket
högt och utomordentligen wigtigt wärf lesus war
bestämd, sci bör man wisifrligcn icke sätta desiä be»
rättelsers lrowardighet i fräga, ehuru wi afwen desi»
utom stulle hafwa anledning nog, att erkänna lesus
för Guds Eon, hwilken Han sjelf har förklarat sig
wara, afwensom Hans Lara cj skulle nagot förlera
utaf sitt höga warde, om wi ocksa wore olunnige om
de omstandigheter, som inträffade wid Hans födelse
och första inträde i werldm. Det hufwudsakligaAe
af allt ar, att wi lare kanna honom sasom A-
terlösarc och Medlare, sasom war Lärare, sasom war
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Forebild i sedlighet och dygd, ja, sssom wsr fäkraste
Ledare till saligheten, och att wi läre otz weta och
första hwad Han i dctza afsecnden ar och bör wam
för osi. Härpa böre wi förnamligast gifwa alt un»
der lasningen af den Ewangeliska Hiftorien; hwad
Ewangrlisterna otz harom, är fa trowardigt,
som nagonfin nagon Hiftorie i werlden kan wara.
Alldrig skall man kunni bcwisa, Mr ens göra det
sannolikt, att de hade warit i stand att uppdikta en
sZdan Hist?ric, en sadan sinnes författnmg cch sä«
dana la! de lnggi i m mren pa lesus, ttz'dertill ba,
de fordrats en dell tanke- och uppfin»
ningsgafwa, s m alldeles ilki w> r att förwänta utaf
man utan lardom och wetenska?!ig uppfostran. Ha»
de de sjelfwe uppdiltat den Hiftorie de fönalja, eller
hade de welat uppblanda den mcd osannmgar, su hade
de wa! bordt hafwa nagon skalig orsak dertill. Men
bwilkcn och burudan skulle da den hafwa warit?
Sad m kan alldcles ingen uppgifwas. Ernäcnde af
cgm ara kunde de wift icke dermed ,asyfta; ty uti
sinä Skrifttr tillstä de sinä egna fcl, sin tröghet att
fatta och lara lesu bud, fina swaghctcr och mitztag,
och det mcd en oppendjlrtighet, som tillhör arligheten
sjelf. Lika litct tundc dct wara deras affikt, att
upphoja fin Herre och Maftnre utöfwcr Hans wcr«
keliga förtjcnft; ty de bcrätta utan allt präl, utan
all jökt wallalighet, bandelftr, dem de med egna ö<
gon bade sett, och som annu woro i fristt minne hos
de fleste af dcrab samtida. De omtala lesu maft
utomordentliga handlingar, utan clla loftal dcröfwer,
ps sitt hjerteliga och uppriktiga sprak, och i samma
entla ton, bwaruli man el>est talar om hwardags
händelser. Manga utaf dctza berattelser öfwerens.
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ftamde alldeles icke med deraS landsmäns begrepft
och förmodan, ja, ej en gäng med deras egna förhopp»
ningar. Det oaktadt framburo de dem dock fri-
modigt, utan allt hopp om timMelig belöning, ja
under idkeliga försmädelser. förföljelser och uppenbae
ra lifsfaror, endast för det deras kall älade dem det
sasom en styldighet. Aro säledes Ewangelisternas
berättelser om lesu lefnad, förrättningar och öden
af obestridelig trowärdighet, det de witzerligen aro,
sä har han uti själsftorhet oandeligen wida öfwertraf»
fat alla mennifljor som nagonsin warit till. Redan
derföre stulle Han förtjena wär högfta dyrkan, att
Han utkastade en plan till hela menniskjoslagtets ba<
sta och försoning med Gud, det ingen dödlig före
honom hade försökt, och alldrig warit i ständ att för,
söka; derwid äfwen den omstandigheten är att beun«
dra, att Han, under tusende beswärlighcter, förföl»
jelser och lidanden, med orubbelig standaltighet ut»
förde dcnna wälgörande plan, och med outsägeligt
ädelmod uppoffrade fitt lif för den samma,
genom han blef hela mennistoslägtets, och saledes
äfwen wär, Försonare och högfta Wälgörare. Om
Han ock inga underwerk hade förrättat, dem han
dock witzerligen gjorde, sa skulle Han redan för sinä
wälgörande företag, sa i sitt Lato- som Medlare.Em»
bete, äfwensom för sinä höga dygder och egenstaper,
förtjena wär djupafte wördnad och beundran, och
Hans wackra intagande efterdömcn borde oemotstan»
deligen förmä o§ till eftetföljd. Uppä alla detza om«
ständigheter böre wi gifwa noga att wid lätningen
af Ewangelisterna, och derwid i synnerhet fasta wn
ra forstningar, om wi wilje lafwa otz en sann
del af dem.
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Mett utom allt detta, sinne wi annu hoS Ewan-

Zelisterna tn mängd berältelser, som kunnä tjena otz
till utwidgande af wsr Menniskjo-kannedom, till war-
ning och till uppmuntran. Hwad Författatena af
denna Hiftorie beratta om de pa den tiden Sty»
wndeS vch MägtigeS tänkesätt, bm det Hudista Pre-
sterstapelS byckleti och ondstefulla tillftällningar, om de<
ws LärdaS wranga grundsatser, om sjelfwa lesu 3ar-
junMs sel bch swaghtter, afwensom om Folkets
tänkesätt i Zemin, allt detta ar oändeligen läroritt,
Zifwer d§ en otwungen anledning till betraktelser
ifwer otz sjelfwa/ ofwer wäm tiderS seder, och ofwer
Försynens wägar wid styrelsen af mennistoslagtetS

Kden, samt bereder otz säledes ny tillwaxt i wishet
och ttfarenhet. Med fläl sager derföre en aktnings,
wärd Författare: *) "lesu läror och öden arohögst
wigtiga, ja ända till den grad, att en menniskja,
som ej skulle warit i tillfalle att lara känna nägon
annan Historisk Bok än Nya-Teftamentet, kunde
för sin del wara fullt nöjd med denna Historie, öm
werldens aterlösniug, och deruti alltid finna ämnen
nog att tillwexa uti kännedomen af sig sijclf, af men-
niskjan och desi Skapare".

Härtill mä man an sluteligen foga Historien
bM Christendomens grundlaggning och första utbre«
dande, hwilten innehalles uti Apoftlagärningarna.
Huru markwardiga aro icke alla omftändigdeter, som
vtz derom berättas! När wi där läse uti htvilken

fara
*) Se ToblerS Gedanken und Antworten, zur

Ehre lesu Christi «n d seines Reichs. sid.
l3? f.



fara Apoftlarne och Itsu första bekannare befunnh
sig, att genast i Christendomens början helt och häl«
let blifwa förtryckie af ludista Regeringen och Pre,
fterskapet; huru mägtigt de likwäl af Försynen blef-
wo upvehällne och bcstyddade, under deras motstanda-
res häftigafte förföljelstr, buru underbart bändelsema
mafte foga fig sä/ att just detza förföljelstr bidrogo
till Christendomens widare utbredandc; hurn denna
Rcligion, utan menstligt bestydd eller understid,
blott genom fin egen förträffelighet och inre kraft, ti«
behwarfwen igenom bibehallit sig, och sunnit wag till
allas bjertan; nar wi öfwcrwage dctza och andra dy<
lika omstandigbeter, sinne wi mangfalldiga anlcdningar,
alt bcundra Guds wishet och kärleksrika omwsrdnad
för lesu Kyrkas beftand. Wi kunne ock af denna
H,ftorie, utan widare djupsinniga och larda bewis/
tomma till öfwertygeist dcrom, att lesu Religion
ar sann och Gudomlig, samt desi grundläggning och
utbredande ett Guds werk.

Men egenteligen är det wid sjelfwa Religions-
larorna, samt de sedlbud wi jemte dcm sinne i Nya-
Testamentit, som wi företrädcswis böre fäfta wär
uppmarksambet, om wi wilje fullkomligen öfwertyga
otz om wärdet och förträffeligheten af dch innehall.
Wi hafwe redan rfwanföre anmarkt, att
och dcn dermcd förenade wcdlrstyggeliga widskeppel-
sen före Corifti tid, utgjorde Folkslagms herrskande
Reigion; att I''rae!!flrne wä! bcide undfätt en bät,
tre undcrvisnnq om Gu3 och HanS dyrlan, men att
ocksa dcras nar gansta instrankt,
af orsak, att d äinu cj w.r? n, upplysning
wuxne. Man lase alla yednista PHilvsoppers, Hi-

ftorie-
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ftor>e.stklfwareS> Auctorers och Poeters SWter:
öfwerallt stall man finna, att tron pä ftere Gudar,
af slstillig tang och magt, war dm herrstande, den
Man icke, utan uppenbar lifsfara, wagade antasta el-
bestridll. Israeliterne erkande wäl werldens Ska-
pare, Uppehällare och Styresman för den enda san»
M Guden, eller borde atminstone, enligt deras bade
Religions» och Stats. Författning, erkänna honom
berföre; men de ttodde, alt denna Gud war endaft
deras Gud, att endaft de hade att hoppas Hans
Kärlek, Skygd och Walsignelse; alla andra Folk.
slag woro efcer deras tanka uteslutna ifrän Hans
försorg, och öfwerlämnade at sitt egct öde. Deras
begrepp om Guds egenskapcr, om rätta fättet alt
dyrka honom, om cdödlighet och ewig wcdergällnmg
eftcr detta lifwet woro an ganska ofulllomlga,
ka och bristfälliga. Derom förwitzas wi dels af
deraS Heliga Skriftcr, dels m andra om dem an«
Kllmde efterrättelser.

Dei)a brister blefwo omstder ofhulpne Zcnomlesus; och det ar utur NyaTestaMentttb Srf l>
hwareft hufwudsumman af Hans R,.l!gion fm- ,-

mer, som wi öfwertygas om klorzettn of det ljus
Han spridde öfwer laran om G;d> Hans dyrwn
och war beftammelfe. Detta wi» jag bestyrka ew
dast genom nagra fa bcwis: Euligt lesu Lara ät
Gud en Fader och Wälgörare, icke allcnaft mot A»
brahams efterkommande, utan mot alla Foikslog, ochwill göra dem alla lyckliga, samt föra oem till sailighet, blott de sjelfwe wilza öfwerlamna fig till
Hans ledande, eller, säsom Paulus yttrar sig: Hansr allas, icke blott ludarnas, utan ock Hldningar-
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»as Gud. Att rätteligen och pä ett satt, som katt
förtjena Hans bifall, dyrta honom, ster ej genom of-ser och utwertes plagseder, utan genom en finnesför»sattning och tankesätt, som aro öfwerensftämmande
med en rattskaffens lännedom af Honom och Hans
höga Fullkomligheter. Gud är en Ande, och theHonom tillbedja, skola tillbedja Honom
i Andanom och Sanningen. loh. 4: 24.
Han har bestämt otz mennistjor icle blott till detta
jordista och förgängliga, utan till ett ewigt lif, ochHan har igenom sin Son förlänat otz de wertsam-
mafte medel, atl förbereda otz till denna högre be,
ftämmelse. Ritedom, timmelig ära och jordista nöjen
äro icke de förmoner, hwarmed Han belönar sinä
trogna tillbedjare; utan han har ämnat dem sanna,
fullkomliga, och adla fördelar, i en annan bättre
werld. Deha ewiga förmoner och saligheter will
Han stänka alla dem, som tro pa Hans Son, och
bewisa fin Tro genom rattskaffens handlmgar ochtankesätt. Mot syndare är Han gränSlöst god, och
ftändigt böjd att förlata dem deras öfwerträdelftr,
för lesu stull; dock ej annorlunda/ an under den o»
wilkorligafte förbindelse att bättra sig. Om de upp,
riktigt och mcd alfware fträfwa efter att uppfylla
detta willkor, samt troget fullgöra hwad de i mon
af sinä krafter och omständigheter äro i stand att
Dadkomma, sa kunna de med witzbet wara försäk»
rade om Hans nadiga wälbebag, och den herrligaste
wedergällning i cwigheten. De lidanden de än här
i werlden bafwa atc utsta, aro för dem inga egen-
teliga ftraff, utan pröfningar, eller en huld aga, och
säledes sanna, werkeliga wälgärningar, hworigenom
de Zöras stickeliga och beqwama till en högre fullkom»
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tighet. Detza, och andra dermed förbundtta läM>sro sn enliga med förnuftet, sa hoga, sa tröfterika
och wigtiga, ntt de med stäl förtiena hela Männistö-
flagtets uppwarksamhet. En sädan wishet, en sadan
anwisning till lycksaliZhet, ftnner man icke i alla de
gamla Philosophcrnas Strifter tillsammanslagna;
och alla sednate tiders Larare, som förkunnat nägot
förnuftigt och ratt om Gud och Hans dyrknn, haf-
wa bcgagnat förnamligast denna lalla»

Och hutu adla, huru sörtraffeliM ärö icke de
dygdercglor, som fötelomma i Nya. Testamentit!
Wal ar det sattt, det wi säledes hwarken kunne ellct
witje bestrida, det ju ocksa näM tänkare ellcr latde
för Christi tid bäde talt och strifwit ststilligt godt>
ia förtrafscligt, öfwer mennistjans plikter. Mcn su
stöna och Miga de ftesta af deraS grundsatstt och
lefnadsreglor an woro, sa fattades dm litwäl en
tillrackelig kannedom af medlen, hwarigenom menni-
stan kunde fättas i stand, att besegra alla hinder föt
sin bättting, och wertcligen uppfylla de plikter l)on
wet sig aligga. Och detta Wat ostridigt en hufwud,
sakelig brist i detas Moral; ty dageliga etfarenhettn
bestyrker hwad Paulus Nom. 7. anmarker, att blbt»
ta lagar, blotta päbud c6) förbud, icke förbättra men»
niskan, utan att hon fastmer, till följe af den hos
benne hettstande sinnligheten, blifwer sä mycket be-
Nagnate att utöfwa det förbudna, om h-n ej gcnom
ftarka bcwekelse.grundet blifwer satt i Und, att be,
segra fina onda lustar cch begat. Sädana stäl och
Zrunder saknas aldeles uti alla st ma Philosophers
Skrifter. Man kan wal af dcm lära hwad matt
bör sora och läta, samt hwarfött man skall göra ett,
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bch undtllasa ett annot; mm, huru man stall er-
halla krafter dertill, och hwilka medet man i ssdant
fall har alt anwanda, det wi§te de icke; det lar otz
endaft den Christna ReUgionen. Man lafe i denna
affikt lesu förtraffeliga Bergspredikan och Hans 3ik«
nelser; man lase de hjerleliga anmanmgar till dygd,som förckomma i Pauli, Petri och lohannis Bref,
samt i hela Sandebref; man läse dem med
eftertanta, sjelfpröfning. och ett redligt förnyande af
fina goda föresatstr; och man fkall helt wift kanna
sig ftärkt nti fitt bemödande, alt kampa emot sinä
begar, emetsta frcstelstrna, undfly lasten, och med
allt alfware bcftita sig om den sanna dygden. Detza
delor af Nya.Tcstamcntet aro isynnerhet lampeliga,
att till rftare läsning begagnas, emedan de icke a!»
lenast aro lätta akt första, utan ock innehälla de fö-
refkrifter, utan htviZkas iakttagande wi ej förtjente
namn af Christna.

Gluteligen finnas ocksa ProHetior i Nya.T-
estamentet. De aro wal fa; nagra fmärigheter upp-
stä wäl ocksa Wid deras uttolkning, och manga utaf
dem kunna icke, utan farssild Vandlcdning, fattas och
förstas af hwarje, strdeks enfaldigare, lasare. Men
den som har tid och forVaga, att cmtingen med till-
hjelp af egen lftertanka, cller genom anwandande af
goda hjelpemedel och Förklaringar, utfcrsta deras san-
na mening, han skall witzt finna dem markwardiga,
samt blifwa bcfaftad i fin Tro pa lesum, serdcles
om han jätnför dem med följderna, och de werknin»
gar de förma aftadkomma. Hit höra t. ex. liknel-serna i Matth. 3i: 3i. följ, bwanft lesus liknar
HimmelMt, eller sasom wi pläge uttrycka otz, fin
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Kyrka, wid ett senapskorn, hwilket minft af al-
la fton, men nar det gatt upp, frambringar det en
ibland de ftörfta wexter i sitt slag, och blifwer ett
trad, sa att foglarna under Himmeten komma ech
görasig näften under detz qwistar; wid en surdeg, fom
pa en kortt tid genomsyrcr hela degen, för att der»
mcd betcckna, att Hans Religion i början stulle fin-
na fa bekännare, men med tiden och efter hand utbreda
fig öfwer hela wcrlden. Hit höra de kraft-uttryck,
deruti Han, med hela tilzförfikten af en man, som
är witz om sm sak, forsäkrar, att denna werldenS
Furste stulle snart falla, att den ludista och Hedni«
fia wantron stulle genom Hans Religion fa en wald-
sam anstöt, och de§ herrawalde öfwer mennistorna
upphöra; Jerusalem skulle blifwa förftördt, och hela
den ludista Statsförfattningen toga ett förstrackeligt
slut; hwanfter., Hans Ewangelium stulle blifwa för»
kunnadt öfwer hela wcrlden. Hit hör ock hela lo-
hannis U?penbanlse, en Bok> som icke tan öfwer allt
förftäs af alla lasare, och hwars höga mening
endaft den förmär fatta, som är kännare af det Pro-
phetista Spratet; en Bok, hwaruti swarmare, och
uttoltare utan urstillning, just derföre sunnit sa myc-
ket besynnerligt och underbart, att de hallit sig en-
daft .till botstafwen, och icke förstatt bringa de djerf-
wa Osterlandsta bilderna, hwarmed hela Boken är
uppfylld, till fin enkla och werkeliga mening. Dcrafpar det ock tommit, att ffcre Larde nckat den sin
attning,sitt bifall, och yftadt ifrän dctz lasning. Det
är dock genom erfarna Uttolkares flit nastan bragdt
till witzhet, att denna Uppenbarelse.Bok/ som wan-
ligen tillstrifwes Apostelen Johannes, ingenting an-
nat innehallcr, an en widare utweckling ock Sgurlig
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ftamställning af samma lesu Prophetior wi ofwan-
förc omtalt, att nemligen Chriftendomen stulle «hallaseger sä wälöfwer den Hudista Läran, som öfwep
Hedendomen, samt barligt triumphera hfwer alla hin«
der, som af sanningens och det godas fiender stulle
ilaggas i wägen för del) utbredande. Ester denna
förtlaring, blifwa de fs dar annu atcrstäende mörka
ställen af mindre betydcnhet. Hufwud-inneyallet är
förtraffcligt, och öfwerensstammer fullkomligen med
Apoftlarnas öftiga yttrandcn.

Ps den tiden, da desta Prophetior förkunnadesg
war det dock föga sannolikt i werldens ögon, att de
nägonsin stulle ga i fullbordan; ty hwem hade wäl
kunnat föreftalla sig, att en Religion, bwars Stiftare
pa ett rysligt sätt blef aftifwad, innan han ännn
hunnit lägga en faft grund dertill, en Religion, emot
htvilken alla jordens magtigc och wise, genast wid
desi förfta inlräde i wcrlden, uppreste sig, och hwilken
med den batstaste sinnes stamning blef btstridd och
förföljd, att, sager jag, denna Religion icke allenast
stulle aga beständ och bibehälla sig, afwen under sinä
rafande fienders motsagelfer och förtrycl, utan oH
sluteligen tillkampa sig segern; och likwäl har detta
inträffat, alldeles sysom lesuS och Hans Apostlar
det med sä mycken tillförsigt förutsade, hwilka herli»
ga Prophetior an dageligen gä i fullboydan. Näy
wi beianke allt detta, sä möste wi hekanna: lesuswar en stor Propbet! Ma Hans utsagor aro saM
na och w>§a< jq och a«en i alla ewighet.

Att föröftigt mängt och mycket uti Nya«Tefta<
mentct förckommer< ftm syftade egen/«ligen pä de ds

för<
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för tiden lefwande Chriftna, och som wär lids lasare
derföre icke utan swärighet fötsta, är redan anmarkt
uti första Afdelningen. Men sadana saker röra hwär»
ken wär Tro, eller Walt ewiga wal. Det är nog af,
om wi blott ballej otz till det wi första, och rätteli-
gen anwande det till Tro och Gudaklighet!

Fjerde Afdelningen.

Anwisning
titt ett ratt och gagneligt bruk af det

uti Bibeln forekommande
Guds Drd..

Erfarenhcten larer, att mänga menni-
fljor, med all sin högaktning för Bibeln och det der-
uti befinteliga Guds Ord, och med allt det lof de
tilldela detsamma, likwäl icke genom detz läfande blif-
wa förbättrade och lycklige; att fast mer ofta just
desamme, som wilja anses för detz ifrigafte anhän-
gare, som med ratta beprisa det sasom Trons och
lefwerncts förnämfta och endaste rättesnöre, likwäl
uti sinä tänkesätt, och i sitt dageliga uppforande,
följa grundsatser, som aldeles ftrida deremot. För-
nämfta orsaken hältill ligger, wal deruti, att de icke
göra ett sorgfälligt och riktigt bruk af detta förträf-
feliga medel till mennifkjoslägtets förbättring och ?yck-
salighet; ty cxempel derpa gifwas dock, Gudi lof!
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mänga, att flitiga läsare af Bibeln hafwa pä och
inom sig sjelfwe erfarit meningen af hwad Apo»
steln säger: Ewangclium (Christi Läw) är en
Guds traft, allom tbem till salighet som
tro. Rom. i: »6. "Hwarje odlad mennistja",
säger en aktningswärd Författare, *) "kan genom
erfarenheten blifwa öfwertygad derom, att ett till
Hans ställning patzande Biblistt Sprak, dä
han det rätt fattat och förstatt, djupt genom»
trängt honom, samt mer öfwertygat och uppmuntrat
honom, an om nagot dylitt hade blifwit anfördt ur
hwilten som helst bästa andra Slrifter i werl-
den. "Dä det nu sa mycket kommer an derpä, Hu»
»u man läser, sa wilje wi ännu gifwa en ytterliga«
re tortt anwisning till ett rätt och gagneligt bruk
af det uti Bibeln befinteliga Guds Ord.

Wi hafwe redan ofwanföre (sidd. 9 följ.)
förklarat hwad som förstas med GudS Ord,
och huru man bör göra älskilnad emllan det, och
alit det öfriga som Bibeln innehailer. Den som
nu will inhemta fin Rcligion utur Bibeln, följaktcli»
gen osa ur sjclfwa källan, han bör sorgfälligt iaktta»
ga denna ätstilnad, och förnämligast rigta sin upp-
märksamhet ät det, som är egenteligen Gudomlig
Lara, hwilket lätteligen kan igenkännas utaf innc«
ba'lct Hit höra de wigtiga lärosalserna om Gud,
om Hans egenstaper och werk, Hans Förfyn och
finnewg emot otz mennistor, samt om de
stalter Han genom Chriftum träffat till wär Ater«

lösning

') Se F?. Eberh. ». Rochow Berichtlgungtn.
Ersttl Versueh. sid. «o,

,



57
lösning och salighet, Christendomens löften i afseen-
de a det narwarande och tillkommandc lifwet, de
wilker wi a war fida hafwe att uppfylla, jemte de
förestriftcr wi böre folja, om wi wilje blifwa delak-
tige utaf de utlofwade wälgärningarna: samt ändte,
ligen alla de underrattelser om lesus, som framstäl-
la Honom sasom Guds Son, wär Hcrre och hög-
fta Larare, sasom war Försonare, sasom det fullkom-
ligaste dygdemönster, och sasom wär falighets upp<
hofsman.

Detta Guds Ord, denna Gudomliga un«
derwisning, böre wi

i. Lära otz rätt förstä, samt uppmärksamt
tänka öfwer detz mening.

Hwad wi icke första, det kan alldrig bidraga
hwarken till war förbättring,eller till lugnande af wär
inre sinnesförfattning. Den som icke lärt en Konft,
eller Wetenskap, kan icke Heller ratt utöfwa den sam«
ma; och bar han blott lärt den till halften, sa stall
han ock för ewigt förblifwa halflärd deri, om han
ocksa alldrig sa mycket bjuder till, att efterat inhem«
ta det försummade. Äfwensä förhaller det sig i witzt
afseende mcd Religionen» Den som will utöfwa
Religi.onen, (och utöfwas mafte den, om man will
lofwa sig nagon nytta deraf!) han mäste först fiaffa
sig säkra kunstaper deruti. Will man äter lära en
sat, sa är det pa längt nar icke nog, att i minnet
fatta blotta ord, dem man antingen alldeles icke, eller
ock blott till halften förftar. Det mä ingen säga,
att nägon lärt nsgon Konft eller Wettenstap. om

han



han i minntt intryckt blott namnet pä de werktyg,
eller orden af de begrepp, ftm dcrtill höra, utan att
känna sjelfwä werttygen och deraS bruk, utan att
med förstandet hafwa uppfattat hwad som med wis,
sa ord betecknas. Sa förballer det sig ocksa med Re.
ligionens Sanningar. Da först kan man saga att
man lart cch känner dem, nar man förftär att för«
binda tankar och ljusa begrepp med de ord, som ut-
trycka dem, och nar man wet hwad bruk af dem
man kan och bör göra till sin tillfredsställelse och
förbättring. Detta är sa handgripeligt, att derom
tnappt tarfwadeö nagon erinran, om ej dageliga er«
farenheten intygade, att sa ganska mänga menniskor
aro i den ofwertygelsen, att de hafwa kunstap i
Religionen/ eller kannedom af GudS Ord, sa snart
de lunna uppgifwa utantills läfta ftagor, till afwen-sa utantills lasta swar, hwaraf de oftast förfta litet
eller alsintet, och hwaraf de saledes icke kunna göra
nagot rätt bruk. Man kan med stäl säga, att man«
ga Cbristna, efter fierärig undemibning, nästan in-
gen Chriftmdom lärt,. emedan de föga nagot första
af de ord och talesatt, som med sa mycken möda blif-
wit dem bibringade, ingenting derwid tänta, och all«
deleS icke weta, hwartill de stola anwända den lär«
dom de inhemtat.

Till ett rattskaffens bruk af det Gudomliga Or«
det fordraK ssledeS, att man ej later kunskapen der»
om ftanna blott wid desi uttryck och talesätt, utan
tillika faltar och eftersinnar allt desi wäsendteliga
innehall. Planen för denna lilla Slrift medgifwer
icke, att sarstildt beftamma och genomgä hwarje af
tze Läror och Sanningar, som utgöra detta Religio-
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nens wäsendtliga innehäll. Hwarje Christen af nsgon
uppfoftran och bildning, har redan i ungdomenlärtkanna
dem, atminstone bort inhemta dem. Da deiZutom de
naturliga förständs förmögenheterna, samt anlagen och
tillfallena äro ss olika för sarstilda personer, sa tan

icke lika mycket fordras af alla. Det
gifwes saledes olika grader af kunstap, afwen i Re-
ligionen; men hwar och en bör dock oafbrutet
fträswa, att upphinna den högfta, som för honom
ar möjlig. Ingen bör stanna wid de kunskaper ban
redan i sm barndom> eller under sinä förfta ungdoms-
sr, kan hofwa inhemtat. Man bör faftmer söka
att genom lasning, egen eftertanta, och andra lunni»

fortsatta underwisning, allt mer och mer rikta
och utwidga dem, samt fortfara uti detta bemödandesa länge man lefwer. Man uppfyller i annat sall
icke sin plikt sasom en sann Christen, om man alltid
blir staende wid nedersta fteget af insikter i fin Chri-
stendom, eller kanske med tiden gar alldeles tillhaka
ps kunssapens wag.

Men att lara, och beftandigt lara allt mer och
mer, ar dock icke an nog; man mafte ocksa
11, Wibehalla i minnet hwad man lart,

och med förstandet omfattat.
Man bör gsra det sä bekant för sig, och staffa

sig i detta afseende en sadan fardighet, att man utan
möda och anstrangning kan erinra fig det, sa ofta
anledning dertill företommer, och detza kunstaper och
begrepps sterkallande i minnet kan wara utaf nägon
nytta, eller ntzdwändiM. Mn flall «n sak bibe-
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Mas i minnet, fs mäfte man ofta sytzelsatta tan<
kan dermed, sa mäste man osia upprepa hwad man
lart derom. Sa ar det, efter'l)wad erfarenheten wi-
sar, bestaffadt medi allt hwad man lar sig, och sa
forhäller det sig äfwen naturligtwis med Religions»
underwisningen. Men sa tydligt detta är, sa litet
plagar det tagas i öfwerwagande. Ma "ga fom la-sa detta, stola fielfwe tillfta att de under loppet af
en tilltagande alder förgatit mycket, kanske snart sagdt
M, hwad de i barna-ären inhemtat. Jaa will med»
gifwa, att de saklöft kunnat förgäta ett och hwarje,
nemligen allt det, som icke har nägot narmare insty-
tande uppa en Chriftens tankesätt och sinnelag, och
hwaraf man saledeS ej gor nägot egenteligt bruk i
allmänna lefwernet; ty det ar beklagligen! sant, att
man ofta beswarar unga Christnas minne med sa,
ker och framstallningar, hwilka en förftändig Larare
gärna förbigär. Men om ock underwisningen ej all-
tid warit sädan den bort wara, sa har man dock u«
tan twifwcl uppfattat mycket godt och nyttigt, man«
ga karnspräk ur Bibeln, mangen uppbygglig wers
m Christeljga Sänger. Om man ock da icke än
fullkomligen forstatt dem, kan man likwal med tidm
vch wid en mognare alder, lara fatta dem, om man
nämligen ofta upprepar och lär sig tänka öfwer dem-
Men sadant föreställa sig ej alla. S« snart
de första gangen fatt tillftand att bega den Hcliga
Nattwarden, sätta manga bade Bibel och Catechess sido, samt halla det till och med för skam att na«
gon gäng aterhämta hwad de i yngre aren läft och
inhemtat. De offenteliga Cateches-förhören, hwarest
de kunde lara, huru de numlra sjelfwe borde tanka
öfwer Religionen, samt anwända desi sanningar pä

hjer-



bjcttat och lefwernet, blifwa gemenligen utaf dem för<
summade, säsam vfningar, hwilka cfter deras mening
«ro widtagna endast för ungdom cch barn. Det enda
de i denna afsigt tro fig böra göra, bcstär deruli, att
de ö de wanliga Sön- "ch Högtidsdagama afhöra
en Predikan; ja, afwen dctta bllfwer ofta af dem för»
fummadt, eller ock utan sardeles nytta iakttaget, e»
mcdan de med förstrodda tankar biwista Gudstjenften,
och ofta redan samma dag förlom ur minnet hwad
de derunder hört rch läst. Haraf uppkommer den
beklaganswarda okunnighet i som
wisar sig uti alla stand, och tzwars naturliga följd
ar, att en stor del af wara Christna icke annorlunda
tanka och lefwa, än sasom de af intet GndS Ord
witzte.

Om I derföre, alstade Läsare! önskn, att kun-
na bafwa sanna och waraktiga fördelar af Bibelns
lasande, fa gören tr wäl btkanta mcd desi innehäN, och
lasen den ofta. Mm laten det icke blifwa wid b!ot«
ta läsningen beroends, utan eftersinntn tillita noga
hwod I läsit. Intrycken djupt i edert minne och
hzerta hwarje tanke, bwarje uttryck, som förekommil
eder wigttgt, och Zwaraf I kunmn göra er ett upp-
byggeligt bruk. Aterhemten i enslighet inom eder
sjelfwa de goda läror, förmaningar, warningar ochtröftegrunder I fatt af de offmtcliga Predikningarna,
och bewaren dem sedän, enligt lesu anmc>ning (Luc. 8:
w. 15.) i ett gans? a gbdt bj,erta. Förbindm alltid
dermed den uppriktiZa och redliga föresats, att sam-
wetsgrant följa de lärdomar och fönskrifter, som a
nho blifwit upprcpade för «der. När patzionerna
och egentärleken wilja intala eder, att de plikter, om
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hwilta I blifwit erinrade, ickeanaä eder, ehuru de i
sjelfma werket aligga äfwcn er, ellet att striden emot
brottsliga begär, hwartill I blifwit uppfordrade, icke
wore nödig, oaktadt den är det i högfta gwd, hö<
ren dä icke t>enna förförista röst, utan fatten fastmet
den alfwarligaste föresats/ att i Minnet städse behal-
la det goda, hwarom I blifwit etinrade, samt att
wid hwatje flg erbjudande tillfälle göra ett samwets»
Zrant bruk deraf. Mcn wid fruktlösa förefatser stall
man ingalunda lata det förblifwa; man stall bcksä
werkeligen bringa dem till utösning; härtill mnstt
salcdes ännu komma> att man

m. Iftigt bemödar sig, att uti alla sitt
lefnads förefallande omstandigheter>
behörigen anwända det mhemtade,
och riktigt fattade, Gudomliga Drdet.
lesus fordrar (3ut. 8: w. n.) utaf sinä tär.

jungar och ahörare, att de stulle bära frukti täs
lamod, eller, säsom dlt rältare kundc uttryckas:
med standaktigbet och oafbruten flit bära frukt, d.
a. sätta i werkelig utöfning hwad Man lärt, genom
sinnelag och garningar bewisa, att man riktigt för-
statt de läror och förestrifter GudS Ord innehäller,
samt blifwit öfwertygad om deras sanning, gudom»
lighct och nytta. Detta böre wi iakttaaa, icke blott
«n eller annan gäng, utan i alla lifwets förefallande
omftandigheter, händelser och stiften, sa wal den gos
da soin den onda dagen. Härtill fordraS da nöd»
wändigt, att wi alltid och oafbrutet bibehälle de lär-
domar Guds Ord innthalltt/ liftiga och bekanta för

min»
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mlnnet och tanlarna/ sa atl de liksom utaf fig sjelf-
wa falla otz in, sa ofta wi komme i den bela»
Zenhet, att detas utöfning batat otz; och detta stall
lätteligen lata göra sig, allenast wi, enligt ofwanföre
uppgifna regel, för otz fjelfwe ofta upptepa dem, samt
inprägla dem djupt i wnrt minne. jag t.
befinner Mig uti betänkeliga omftändigheter, och tillika
takar i fara att förledas till otälighet och mitznöje
med mitt öde, dn bör jag genaft hafwa den tankcn
för Mig, eller liksom till hands, att intet det ringa»
fte kan hända eller wederfaras mig utan Guds fty-
retse och wettskap, samt att alltmg maste, under Hans
faderliga ledning, tjena till mitt bafta, blolt jag för-
ftär att göra ett klokt och Chrifteligt bruk deraf;
och denna tanke stall da lugna min själ, och tifwa
mitt hypp. När mcnnistjors elakbet och orättwisa
wilja reta mig till hämndlystnad och fiendteligt sin-
ne emot dem, sä bör jag.genast etinra mig Chriften«
domens adla föreskrift: Alsker edra owanner,
wälsigner them som eder banna; (önsten dem
godt, som önsta eder ondt,) samt beder för them,
somgöraeder skada och förfölja eder:päthet
i skolen wara eder Faders barn, som ar i
Himmeten: ty Han later sin sol uppgä
öfwer onda och goda, och läter rägna of»
wer rättfardiga och orattfärdiga. Matth.
5: 44, Hamnens eder itke sjelfwe, kare
wänner; utan om tin owan hungrar, ss
gis honom mat; törstar han, sa gif honom
dricka;närtu thet gör, sa församlar tu glö,
dande lal pa Hans hufwud. Rom. ,2. w.
20. (Om du det gör, kan du mähcmda genom wal,
gärningar tiklwinna dig honom.) Nar begaret till
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«sgM erättwifa, eller till srMZ wassust, uppft<kr t
min sjal, sa bör den tanken ftraxt afhalla mig ifrsn
det ondas werkställande, att de orätlfärdiga och laft«
fulla icke stola örfwa GudS Rike, och att Chriften-
domen befallcr korsfäfta köttet, samt mcd dest lustat
och begärelftr. När mcnniskjors otacksamhet °hotat
att wilja qwäfwa eller förswaga min böjelse att gö<
ra godt, och hämma min ifwer för det goda, sä bör
jag med glädjesfinna ftyrka och uppmuntran i den
tanken, att Gud ar den ratta Domaren öfwer minä
tälMätt och gärningar, att jag bör oaftattligm swa«
ra emot Hans afsikter, och att jag otwifwelaktigt
fl«ll i en tommande ewighet störda frukten af min
wcrksamhet och minä dygder. Och pa detta satt
bör jag alltid i mitt minne hofwa witza uttryck i
Guds Ord, wiM sanningar och grundsatstr litsom i
beredstap, för att dermed uti alla min lefnads för»
Hallanden och omständtgheter kunna wäria mig mol
frestelfcr till synd, uppmuntra mig till det goda, och
trösta mig under lidandet. Om jag» salunda gör
,«tt werkeligt och ratlskaffens brnk utaf dem, om jag
tänkcr och lefwer enligt dcsta Skriftens yttrandcn,
detza gudomliga grundsatser, da bar jag frutt i
ta la m od, da ar jag en Ordets görare, och icke blott
desi hörare. Detta ar ofelbart att göra ett rätt
bruk af Guds Ord. Wi böre riktigt lära det; hwad
wi lnrt och förstatt, det böre wi liftigt i minnet
bibctälla, samt wid alla förefallande tillfällen i wär
lefnad anwända det pä ett behörigt och rättstaf»
fenS satt. Om Wi det göre, sa ffall Gud wälsigna
närä bemödanden, hjelpa osi alt besegra de swärig>
het r och förhinder, fom ligga i wägen för wär dygd,
«ch wsrt deraf harrörande ftnneslugn, samt uppehal-
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la och allt lvidare ftadfäfta otz i det Zodas utöfwan-
de. Ju trognare wi utöftve detza wära aligganden,
desto herrligare stola följderna blifwa; ju battrejord«
monen är, desto battre trifwes och tillwäxer ulsädetsom der uti göres, och ju willigare och sorgfälligare
wi emottage och förware det Gudomliga Ordets frö
uti wära hjertan, desto rikare frukttr af dygd och
ett gudeligt lefwerne skall det i sinom tid/ ja i ewig»
Helen bara. Wäl otz om wi detta göre! Da skola
wi till wär ftörsta fägnad omsider fa erfara,isännin»
gen af hwad lesuS säger: Salige äro the, somhöra Guds Ord och gömma thet. Luc. n: 28












