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OM

FALSKA PROPHETER.

A/fännilkan har fått förnuft för at gran-
1T J. Ikä, för at urlkilja: huru nödigt blir
det ej at fkärpa förllåndet, under en
mängd af villrådigheter och läro - fatfer
lom förekomma ofs här i verlden? Uti
fomliga Religioner plär en ej tillåtas at
tanka eller öfverlägga, huruvida den Re-
ligion hvartil hän fig bekänner är rätt
och fann. Genom et fådant förbud hän-
der , at famma Religion fkal längft bibe>
halla fig ibland de okunniga , och blifva
minft underkaftad tvifvelsmål; men an-
norlunda är det med förnuftiga af Gud
förefkrefne Religioner, dem tillåter man
at granfka: annorlunda med förnuftiga
Religions Lärare: de hindra hvarken för-
nuftet at pröfva dem fjelfve, eller deras
Sak. At vägras utöfningen af goda gär-
ningar är et tvång, men at fkiljas från
goda, från förnuftiga tankar > är et bar-
bari; ty friheten at tänka är den dyrba-
rafte Ikänk männilkan fått.
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Ingen gärning kan rätteligen dömas,
med mindre man belkådar den på et tre-
faldigt fätt, hvad fom värit driffjädren el-
ler dndamåkt til den famxna, hvad medet
blifvit nyttjade, och hvad påfolgder gär-
ningen förorfakadt. Låtom ofs nu. ge-
nom desfa trenne Dommare fälla Dom-
llut öfver en få kallad Prophet eller Lä-
xare, om hän är fann eller icke. Hvad
är driffjädern , at man fkrifver och låter
trycka med både belvär och omkoftnad
en mängd af arbeten? Kan väl åndamåht
därraed vara mer än treggehanda ?

I. At uplyfa och fqrbättra fin Samtid.
11. At vinna anfeende uti verlden.
111- At draga någon vinft deraf.

Eetraktom vår afledne Vän SWEDENBORG
fråndennafynkrets. Manne han fkrifvit des
fednare ålders arbeten, för at vinna pen-
ningar, då man vet , at uplagorne lågo
efter hans död oförfålde, och då han
bortfkänkte famma arbeten ,

til alla des
bekanta, iå väl uti Sverige, fom utom-
lands? Alt talar emot, at han fkref för
egen vinning, hälft när man tillägger ,

at han ej et enda af berörde Värk be-
fordrade til trycket , utan at göra en
koftfam Refa, antingen til Holland eller
England , och på desfe orter , otta i flera
år i fådan affikt uppehållit fig.



Nu at komma til den andra punk-
ien. Skref hän för at vinna ära och an-
feende?Han var ej okunnig, at hän re-
dan uti verlden ägde en lladgad ära , i
fölgd af des lärdom och des inänga af
den lärda verlden väl uptagna Philofophi-
Ika Skrifter, at icke linna, det hän fkul-
le förlora lit anfeende , genom utgifvan-
det af des, fedan år 1743, fammanlkref-
ne Verkj hvarföre hän ock fäger uti dem
på Hera Ifällen: ’’Jag vet at verlden an-
”fer hväd jag här Ikrifver för dikter och
"bildningskraftens men jag för-
‘Täkrar, at det icke få förhåller lig. &c.

Då vi fåledes i korthet bevill, at de
2:ne lilla puncterne ej värit drifFjädrar til
lämmanfkrifningpn af Författarens, efter
ofvannämde år utgifna Verk ( hvilka om
de alla voro tryckte, fkulle belliga lig
til ornkring 100 Volumer in quarlo) S'å
följer, at den förlla värit den enda drif-
fjädern därtil, nämligenkärleken, at up-
lyfa och förbättra fin jamtid.

Nu hafva vi betraktat åndamålen:
nu Ikola vi taga uti haliigt ögnalikte de
tnedel hän nyttjat; hafva de värit onda
eller icke ? Har hän uti lina bevis förbi-
gät den heliga Skrift ? Har hän utellängdt
tankan och förnuftet? Har hän med våld
trugat lina uplysningar på någon ? Hai

fi-i o hg,n



Hau vederlägger Socxnianismen., Qvä-
keriet och alla de förvirrade Sefter, hvil-
ka neka vår Herre Chriltus , at vara den
enda och fanna Threeniga Guden

,
fom

Jårfunade verlden med jig Sjelf. Men -
- fkul-

le dock likväl, få mycket godt härröra
från det onda, få vore vift den onda prin-
cipen fnndrad emot fig Jje/f. Skulle, iäger
jag, få ojämnförliga uplyfningar dock va-
ra diktade af en galen och fanatilk hjer-
na , oanfedt de äro utförde med få myc-
ken ordning och redighet i flutfatfer, ja,
oanfedt de äga et få legrande välde öf-
ver förnuftet och den dygdiga känflan,
hvar fkoia vi då finna Råmärket, emellan
Sanning och galenlkap?Förnuft och villor?

Måtte då af alt detta , den Sannings
forfkande Tänkaren, draga -den ojäfagtiga
Slutfafs , at den odödelige Författaren ic-
ke var en Faljk Prophet eller förförande
Sedolärare; men tvärtom , at de förun-
dransvärda, höga och nya Sanningar,
hän fåfom et ringa värktyg, blifvit til-
ftadd at kungöra, äro för hela mennifko-
flägtet af det ypperfta värde.



STRÖDDA

TANKAR
PHILOSOPHISKA ÄMNEN,

För någon tid fedan, i Sällfkap med
en Mathemätilk Fritänkare, fom med

fin Förnufts - Wetenfkap beftridde ali mö-
jelighet af begrep om Gud och Religion

,

blef jag ledd uppå den tankan, at fädane
mennifkor torde likväl kunna, lleg för
fteg, och likfom Mathematice föras til
Pulit begrep om desiä höga ämnen. Det-
ta gaf mig anledning til följande Tan-
kar, fom läledes torde få kallas

AXIOMER.
Ledande til Begripelighet afReligion.

I. Om Gud»
l:o At en Orfak finnes, til alla tings

Exiftance
,

och denna Orfak vii
man kalla Gud.

2.0 At denna Orfak ej är det famma,
fom fjelfva Tingat, hvilka i händelfe

B få



få vore , Ikulle hafva danat fig
fjelfve j utan måfte den vara något
annat än Tingen.

3:o At alla Ting fom exiftera 3 fram-
vifa Andamål, hvarföre de exiftera j
©ch då Andamål hörer til Syfteme, och
Syjleme til Förnujt , kan orfaken til
Tingens exiftance kallas Förnujtjg-

4:0 Et Jlörre Andamål
, kan fägas, då

en ftörre quantitet utaf Ting alftras
och underhållas relative til et min-
dre antal.

5: o Förnuftighet hafver inånga grader,
hvadan et ftörre Förnuft tilkommer
et vidfträktare Ändamål.

6:0 Gud. Orfak. Formift.
äro fåledes enahanda och uti fara-
ma Warelfe förenade.

7;o IVishet kan man kalla högfta grad
af Fornuft. Således blir Gud,
IVishet och Orfak enahanda, eller
uti famma Wäfende.

11. Om Mennifkans Odöd-
lighet

8:o Waraktighet fattas medbegrepet ej
au-



annorlunda , än relative, det en a
Tingit til det andra 3 men Evighet
eller Oändclighet, kan fägas om An-
damålet och OrJaken til Tingens Exi~
fiance, relative til Tingin.

9: o Den högfta begripeliga Fu Ilkpmlig-
het af hvad fom exifterar, äger raan
en Förnuftig rättighet at kalla det
förnämlla Ändamål.

10:o Ju Jlörre Ändamål
, defio ddlare då

fyftemälet dänned är Odndeligheteu.

liro En Evighet s Orfak kan fraraalftra
en Evighits Effecl.,

12:o Menmjkans Exijiance, kan nied
Ikäl fägas vara höglla begripeliga Fnll-
komlighet, högfta begripeliga Åndamdl,

, af hvad fora af Evighits Oriakin är
framalftrat.

13:o Så vida med en Memifka är full-
komligare och ftörre Andamål

, än
med något af de öfrige Ikapade Tiu-
gen ( 9. & 10 ) få följer , at med
Jkre Mennijkor äro fullkomligare och
itörre Ändamål än med En ( 4. 6c 10 )

följakteligen, at med hela Sldgtet är
ftörre Fullkomlighet och Ändamål,
än med en mindre Societet } och få
Vidare. B 2 Cairs-



Corollariutn.

1.
At en -Mennifka , fåfom fötnuftig Wa-

relfe ,_ och följakteligen ägande Syfteme
och Ändamål med alla defs företagander,
bör altid hafva högjia Förnnjtets Ändamål
til Hufvud-ändamål för alla fina Företa-
gander , därnäft lina Societets Medlem-
tnar eller Samhdlht, hvarefter följer defs
egen enjhilta Per/on.

Således blir Ändamålens Ordning föl-
jande: 1). Gnds, fom är hela Skap.elfe - ver-
kets 3 2). Mennifkans, fom är Samhdllets ,

och, 3). defs egen individuellaPerjons, fom
är Egennyttans och Egenkdrhkens^ eller_den
enlkilta förmon.

2:o

Religion blir då Ändamålens Ordning
i alla en Mennifkas Företagander.



THESER,

Framftåldte til Tänkande Mennifkors
upmärkfamhet.

1/
At den Heliga Skrift; är fjelfva det

Gudommeliga Sanna.
2.

At uti den Hei. Skrift eller Ordet,"
finnes en Andelig Mening , fom hittils vä-

rit okänd, och detta, få väl i fit hela,
fom i hvarje defs del, hvilket är grun-
den därtil at Ordet är Gudommeligen in-
gifvit 5 famt uti hvarje ord heligt; äfven-
fom ock, at denna Ordets Andeliga Mening
ej uptäckes för någon, fom icke är uti
Akta Sanningar af Harren.

5.
At Ordets Bokftafs Mening, är Grund-

Valen, Innehållet och Fäftet för defs an*
deliga och Himmel/ka mening.

4.
At det Gudommeliga Sanna är i Or-

dets Bokftafs Mening uti fin Fullhet, uti
fin Helighet och uti fin Kraft.

5,



5.
At For/ätntingens Lifra bör hämtas u-

tur Ordets Bokftafs Mening, och genom
den famma ftadfäftas, lamt at den Akta
Sannjngen uti denna Bokftafs Mening,
hvilkeq til Läran hörer, icke fynes. för
andra än dem, lom äro utiUplyfning af
Herren.

6.
At genom Ordets Bokftafs Mening

ikier Föfbnirig med Herren, och Asfocia,
tion med Anglarne.

7.
At Ordet finnes uti alla Himlarna ,

och at följakteligen däraf härftammar
Jinglarnas

3.
At Förfamlingen formeras af Ordet, och

af den är få befkafläd hos Mennifkan,
iom Ordets Förftånd hos henne.

9:
At uti hvarje enda del af Ordet är

Herrens och Förlamlingens Ägtenjkap och
darföre äiven Sannings och Godluts Äg-
tenjkap.

10.
At Kdtterier väl kumia lätteligen häm-

tas utur Ordets Bokftafs Mening > men
at



at därutur ftadfäfta dera är högft fkade-
ligt.

11.
At Herren under defs viftande i verl-

den har upfytt alt Ordets innehåll , och
däriaenomblifvit Ordet, det är Gudomme-
liga Sanningen, äfvenväl uti defs ytterfta.

12.
At före detta Ordet, fom nu fins

uti verlden, har et annat Ord värit,
hvilket är förlorat.

13.
At Ljus genom Ordet äfven tilflyter

dem fom äro utom Förfamlingen, och
iom fåledes icke hafva Ordet.

14.
At om icke Ordet fants, få fkulle

ingen veta något om Gud , om Himmel
och Helfvete , famt om Lif efter döden >

och än mindre om Herren,

Correspondancer.
Eld ' motfvarar Kdrlek; tv kärleken värmer då

den är god, väcker brånad, förftdring-och F»ber då
den är ond. Elden fkärar Tingen , la gör Kärle-
ken med egenlkaperne. Elden har ftyrka, la har
Kärleken. Elden behöfver luft , Kärleken en hö-
gre ftyres-anda. Elden borttager Tingens Kantig.
liet: Kärleken gör egenlkaperna mindre fträfva. &c.

Vatten



. Vatun rnotfvarar Sanning: man plär fäga San-
ningens Kalla : Skalderne dmcko af Aganippen cller
Sanningens Kiillä. Vattnet Sr genomfkinligt: San-
ningen är ock klar. Vattnet tnåfte hållas i form af
gröfre materliga kiirii: Snnningen raåfte hållas i form
af föfftänds organernas käril i hjeman. Vattnet e-
mottager varman, utan at förlora defs klarhet: San-
ningen raottnger kärleks varman, utan at förloralig &c.

Jord rnotfvarar Fårfnmling , ockfä mennilka, e-
medan Förlatnlingen beftår af mennilkor. Jorden
ikall fdrgås och en ny Jord upkomma: Förfamlingen
fkall göras til intet, och en ny Förfamling upkom.
ma. Jorden är tung och förgängelig! mennilkan
tung och förgängelig, Jordmyllans egenlkap är at
infuga Atmosphserens inflytelfer : mennilkan har fätt
egentkaper, at emottaga Himmelens influencer. Myl-
lan qvarhäller frnet och frarabär det i Liufet fäfotn
en ptydelig yäxt: när mennilkan'raottager Sannings
fröet, äterlämnar hon det åt Gud fruktbärande. jor-
den är en ödemark utan nyttiga växter: mennilkan
invärtes öde och onyttig, utan Nyttiga Sannings

kundlkaper, &c.
Hjertn rnotfvarar Vilja: Et godt hjerta bet}der

en god vilja: hjertats ordning beltär uti en orden.
telig pulsrörelfe, den häller lifvet vid magt: en
god viljas ordning beltär uti en ordentelig och nyt-
tig värkfamhet, den häller linnenas lif vid magt,
Hjertats närmafte van är Lungan: Viljana närmfta
vän är Förltändet. Hjertat kan intet uträtta, utan
blfiänd af Lungan , förmedelft Luft-draget: Viljan
intet godt uträtta, utan Förltändet, hvilket emot-
tager Sanningen af Gud Sjelf. Hjertat får en matt
rörelfe, dä lungan emottager en oren luft: Viljan
en dålig u-töfning i gärningar, då förltändet i Itäl-
let för Äkta .Sannings • kunfkaper emottagit villor
och dårlkaper. &c.

Stockholm, Tryckt hos A. J, Nordström, 1787-



EXEGETISKT
F Ö R S Ö K.

jag nyligen ögnade i Artana Coete»

* fi in , förekom et idälle fom högeli*
gen fällade min upmärkfarahet, och brag*
te mig i mycken förundran. Det vai'
vid utläggningen af desfa orden ; Aldm-
Jiiiud öin hän roprnde Toppr til mig, vil
jag hårcmde hnra deras rop ; 2. Mof. B.
22; 35. Ropcmdit nyttjades då med et //-

rigt Bånfallande, (intenfa fupplicatio) och
det heter därvid: ’’At et ifrigt BÖnfal-
”lande uttryckes i Ordet genom Röp. är
”emedan Bönfallande , änlkönt helt tyft,
”af fådane fom Utaf hjertat bönfalla 5

”höres i Himmelen fåfom Rop detta
”lker då männifkjorna blott tanka , och
”än mer då de fucka> utaf et upriktigt
* hjärta; detta reprefenterades igenom ro-
”pandet uti den Reprefetiterande Förfam-
’’lingen, och däraf blef det gjordt til Kyr*
”kobruk hos Judarne; likadant förhåller
”det lig med dem fom Lära andra , de
”höras i Himmelen fåfom ropande; icke
"allenaft tankarne , utan i fynnerhet
"affeäionerne, fom äro til godt och fant,
”tala i Himmelen j at desfe tala, och ora
”de äro brinnande , at de då ropa , det
”är mig gifvit af äriarenhet veta, om
"hvilkeiij af Herrens Gudomeliga Barin-
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"hertighet, pa et annat ftälle. Men af-
"feftionerne til ondt och falfkt höras al-
”deles intet i Himmelen , om än männi-
”lkjan fora af dem bönfaller , ropade högt,
'afven därjJmte ftarkt höpknäpte händer-
”na , och dem tillika med Ögonen uplyf-
”tade åt Himmelen j desfe höras i Hälf-
”vetet, cch där äfven fäfom rop, om de
’’äro brinnande.’’ A C, n 9202.

Huru underbart och märkeligt är ie»
ke detta ! Häraf infer man den otroli°;t
närä gemenfkap , hvari männilkan ftär med
andra världen, och hvad vigt fom ligger
på alla hennes företaganden, då det är
få befkaffadt, at de åfladkomma värknin-
gar där , och dem få märkeliga, at hen-
nes tyftalle göromål i denna verlden, ä-
ro i famma ögnablick bulrande uti den
andra. En blott naturlig männilkja fkul-
le icke tro detta , och en annan icke hom-
ma på de tankar. För at fätta tro där-
til , fordras at tro det Andeliga, och för
at infe det, fordras at innevara i det An-
deliga. Den fom är i detta, är väl öf-
vertygad , at Herren hörer våra böner och
fuckar j men då man får veta , at Hän
hörer dem fåfom rop, och at äfven Än-
glarne få höra dem, faller man billigt i
förundran.

At et Ljud ifrån marken, höres af
någon fom är högre up, bätre än den-
nes ljud höres ned til marken , är bekant,

och



ooh bar någon likhet därmed, at vara
fagta fuckningar åt Höjden, höras där
fåiom röp. Men Fhylilka ärfarenheten
bevifar ej mycket i andeliga måk Afven
då den framftäller motfvarigheter med det
Andeliga , gifva de åt detiärama et gan-
Ika dunkelt ljus. När Förnuftet raifone-
rar för det Andeliga, finner det utan fvå-
righet, at likafom hvar ock en männifkjo
tanke , fom utgår i dcnna världen, genora
läpparnas väg måfte blifva ljudande,
och ljudets höjd förhållerfig efter höjden
af affedionen fom var i tankan, få kan
det och hafva lig på et likllämmigt fätt,
när famma tanke ityrtr kofan in åt an-
dra världen, at den vid ingången där 5
fönnedellt de männilkans andas organer
fom ditåt fäftas, blifver ljudande, och
ljudets ilyrka i måhn af affedionens.
ÅtfkWligt dylikt kan Förnuftet Uuta fig
til, för at göra denna underrättellen rim-
melig, genom rimmeligheter uplyft , och
af fådah uplysning confirmerad, fedan det
förut vet och antagit at det få är, och
i fynnerhet, fedan det riktat fig med
kundfkuper om andra världen.

Men hämtom nu ifrån Sannings mun»
nen Sj*älf> de rätta Beftyrkelfer. I Hans
Ord omtalas på åtlkilliga ftällen nog ty-
deligen denna Saken Herren läger Själf:
Hv cd y nti morkret faot Ttafven ,

det [kali
nti liufet höras ; och hvad jf vid orat taiat

C 2 haf-



hnfven i fåfve-kamrarne , det [kali jjrddikas
ofvanpå taket; Luc. 12: 3 Detta är alde-
les det famina, fom i det föregående,
Areana Coelefiia ofs berättadt. Mörkret
är denna världen med naturens ljus, hvad
vi i det famma haiva iägt, följakteligen
tänfct, det Ikall i andra världen och Hira-
melens ljus, fom är det rätta ljufet, blif-
va hördt, eller tydeligen förnummit: Såf-
yekamranie är Männiikjans inre , dit hon
dragit iig ifrån världen, och är för fig
fjälf, men taket är hennes Inerfta, där
Andarne och Änglarne äro: af tala vid
orat eller hviika, är vilja halla hemligt,
och' prädika, är utropa för hela världen»
Så går det med vara hemligheter och vår
vilja. De äro och blifva öpne för hela
världen 1 Hos Jeremiam heter det: En
rqfi dr hård i Ramah ( * Höjden ) , beklag-
ning , bitterhcts gråt : Rachel ( färet ) grå-
ttr fiiia föner; vdgrar at hugfvalar öfver
Jinaföner, ty det dr ingen; Cap. 51: 15.
Matth, 2: 18. Rachel är det andeliga,
fom invärtes förjer öfver fin ofruktfam-
het> öfver intet framhringande uti det
yrtre; och denna forgen Jföres i Höjden
iåfom en röft, fig beklagande och grå-
tande. Det läfes hos Mofen: At ffiras
els Jöner fuckade ntur trdldomen. Och Gud
hurde deras fukning. Och Jthovah fade:
jfav hafver Jeende fedt mit fålks vedermöda
jom dr nti Egypteu, och deras ropande haf-

ver



ver jag hordt ifr&n infor deras drijvare •

ty hafver jap lunfkap om des fmårtör.
Och un fi fffraels [oners ropande hafver koin .

vnit til mig , och äfven hafver jag Jedt för-
trycket, hvarmed -Epyptierne fårtrycka dem ;

2■ Mof. B. 2; 23, 34- 3: 7 > 9. Här
fäges rent ut, at Herren hörer våra faknin -

gar, och det utur träldomen och infor
våra drifvare, det är, uti vårt djupafte
fördärf. Ropningen , fora härvid tiera
gånger nämnes, fammanparas med Suc-
kande , med Vedermöda och med Förtryck

,

hvilka trenne faker aro Viljans , AffeStions
och Lefnadens , meu Ropet är Forjiandets ,

Tankans och Tnlets. At det viljeliga är
ilme uti det förftåndiga, och ytrar lig
därigenom , är bekautj följakteligen har
fig fuckningen på lika fätt med ropnin-
gen. Då ropet .fäges hafva upkommit
til Gud fom är uti det innertta, är nog
begripeligt, at det icke gåt omvägen,
genom läpparne och denna världen, utan
ifrån uphofvet til ropet , den befvärade
Affeäionen, direfte genom Andeliga vär-
den åt Gud ,

och fåledes i början värit
tyft i affeäionen.

Vidare läfes ,
at Jehovah fade til Kain:

Hvad hafver du pjordt? Uin hroders hlods
råft ropar til mig ifrån marken; 1. Mol. B.
4: 10. Ifrån marken, är ifrån den ut*
värtes männifkan fom är vänd åt det
kroplliga ochjordilkaj hvilken och fäges

bru-



bruka marken , fåfom det läfes om Kain;
härifrån ropar det förftörda brödralkapet,
den våldförde Kärligheten, eller bedref-
na ondfkor , och anklaga männifkjan :

Här ropar gämingen hvilken är det fam-
ma fom det viljeliga, ty den är en full-
bordad vila. el>er viljan i det ytterfta>
och denna af lika beikaffenhet med vil-
jan i det innerfta ; Tnen det ytterfta fäges
här ropa , emedan utvärtes männilkjor
ointalas och tiltalas. Annu et ftälle: J'e-
hovah fctdei Sodoms och Gomorha? rop, eme-
dan det år vordet .ftort ,

och deras
emedan dm år vorden ganfka Jvår >

viii jag,
kare ned/figfl, och viii fe om de, enligt hennes
rop fom kömmit til hnjva gjordt fullt
opp, och om icke, mä jng vetnt ; 1. Mof. B.
18: 20, 24. 19: 13. Ropet är det fal-
ikas ,

och fynden det ondas. Ropet fom
kömmit til Jehovah angick deras gärnin-
gar fom voro fynder • det var fåledes i-
irån fynderna, och desfa ifrån viljorna
eller affedionerna til ondt > fom kallas be-
gärelfer. Ropet ifrån desfa höres af Her-
ien, fåfom alleftädes närvarande och all-
vetande, men icke af Änglarna i Hihi-
melen, hvareft intet ondt och falfkt får
inkomma. Bock kumia de väl höra de
ondas rop, när de af Herrans tilftädjelfe
rredftiga , eller nedfänkas i det låga, och
iåledes äro utom Himmelen.

Af få många iiamdragna Beftyrkelfer
i den



i den faken, at vara innerligaBöner och
Sukningar höras af Herrcn och Hans
Änglar fåfom Rop , ma väl förfta för-
undringen uphöra. I det ltället infinna
fig andra flags tankar, tröftefulla, til e-
xempel, och hugfvalande, däröfver, at
vi icke nånfin tänkt något angående Her-
ren och Hans Sak, fom icke at Honom
och Hans Änglar blifvit granneligen för-
nummit; at man icke utgutit nägon fuck
åt Höjden, fom icke dit ankommit , med
kraft ftött på öronen därftädes, och föl-
jakteligen väkt upmärkfamhet. Hvad ve-
derqväckelfe är icke det,, at efterfinna
och begrunda den ia. närä gemenfkap vi
hafve , och kunne göra ofs, med de o-
fynlige , de til utfeendet lå vidt dkh ofs
fkilde, vår Herresägta tjänare. Än mer!
den gena åtkomft ofs är gifven, åt den
mildaftes, åt Himmelcns och Jordens
Herres öron. Måtte detta aldrig af ofs
förgätas! måtte det vara djupt hos ofs
inprägladt! få fkola aldrig fvårmodiga
tankar råda på ofs ; vi fkole i alla fvä-
ra fall undfå den ftyrka fom den Als-
mägtiges närvarelfe förmår at gifva åt
dem fom Honom tjäna ; Ja! vi fkole viri-
nä den frimodighet fom Barnen hafva i
lin Faders fkygd.

C J.

Cor■



Correfpandancer , fortfdttninfr.
Sieti rnotfvarar i des goda bernärkelfe Sumiini.

Sten brukas tii grundvalar af Hus, Kyrkor, Tem.
pel: Sanningen til grundval af hela Förfamlingens
T iira, fom är det andeiiga Templet. Men faftän
f-ärg äro Sten, fä betyda dock Berg Kärlek, ofta en
Gudomelig kärlek, ty upiyft i Kärlekens hoga
krets , kan rnan likfom på et högt bärg fkäda kfing-
liggande ämnen pä et aflägsnare Sj^nhåll; fkild i-
från däldens ohälfofamma fuklighet, andas - man på
Eärg eller Höjder en renare luft, vädren leka på
höjden med upfrifkande andedrag ; likafä~ är detmed
den fom är i Kärleken til Gud

, hän är uphöjd
öfver alla läga och finnliga ämnen : hän bar en fä.
krare urfkilling ide ämnen fom hän känner, och
kan analytice betragta dem pä et aflägsnare håll ,

likafom voro de bredvid honora. &c.
Fijk rnotfvarar en tiaturhit jiimad mennijkn, af

den orfaken, at f ifken lefver utan luft likafom
en naturlig mennifkja lefver utan det Andeiiga. Fis-
ken älfkar gärna fkugga och mörker, fä gör ock
en finlig mennifka, hon älfkar bedrägeriets fkug-
ga och villfarelfens mörker. &c.

Fogel rnotfvarar Tankan, ty Tankarne flyga li-
kafom foglar : därförc fäga Skalderne Tankans vin-
gar, Rycktets vingar j därföre fick Pegafus vin-
gar. &c.

Djur motfvara allehanda falknheter och hegär.
Hvart Djur har fin vifla caraclcre, men en och fam-
ma mennifka kan i flere äldrar likna olika Djur :

hon kan i fin barndom vara ofkyldig fom et lamb;
i fina ynglinga är få litet hämdgirig fom et får j
men tedan blifva rofagtig fom en Varg, liftig fom
en Räf; Snäl, afvundfam och liderlig fom en Hund,
Rädd och lylnande til minfla buller fom en Hare,
Fräffare och fnulkig fom et Svin , finlig och alfka-
rc af Jorden fom en kräkande infeft. &c.

Stockholm, Tryckt hos A. J. Nordström, 1787*










