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o

Dig, fom famma Känflor anclas
Och rors af famma Gudafläkt ,

At Dig de toner hännjkt htandas
Dem hetga enfigheten vadit.

Kom, at i Himtens armar futas!
o

Med hopp at Evigheten firäckt ,

o

Vart fmne gladt odi oförfkräckt
SkaH nti tifvets.fkot e gjutas.





Företal.

Jag har vågat Ja! jag har vågat befjungaetr
åmne hogfc for eftertanken, bildningen, ljuft för fjäjen,
för paffionen retande. Bildningen har driftat fvinga
fig til Helgedomens Tempel. Har jag felat?
“O! vifserligen felat” ropen J, dår neder i dålden fuc-
kande, nedflagne, J fom inbillen Eder at heliga ting
ej böra iklådas en] finlig målning. Och J dår uppe
på Högmodets branter, förmåtne, fom anfen med
förakt det Gudomliga, fom tron at et fkarpfynt fnil-
le ej kan fmna fig i Chrifiendomens fanningar och
plikter, fom tron at Förfoningen, Meffias, åro åm-
nen för joller, förtal och förfmådelfer, J ropen öfver-
Ijudt “felat” Men jag fer hamnen - - dår af-
vunden måfte tyftna och dårlkapen förftumma; ham-
nen dår egenkårlekens blindhet låmnar mig; dår jag
möter Snillet, Råttvifan, Billigheten, Samvetet; Do-
mare, åt dem jag framburit och frambår det renafte
tackfamhets låf.

Mit föremål har värit Förfoningen, Chrifii Död;
En fanning, dår dåren förvillar fig, dår Philofophen
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måfte Hanna, men dår den Chriftne beundrar och til-

beder FoiTynen. Jag bar undvikit förledande uttryck,
men dåremot fokt at utvekla ämnet i fin renhet. De

fynpunkter, hvarifrån jag betraktat Forfoningen, haf-

va i fynnerhet värit defse: dår jag fett Chriftna låran

befeglad och bekråftad; Odödligheten framte fig i det

renalle ljus; och de folklarafie bevis på Guds oånd-

iga Allmagt, Alivishet, Allgodhet, Råttfårdighet,
framftållas. Monne ej åfynen af det ftraff fom
brotflige borde undergå och laften i evighet fkali un-
derkaftas, bör för&råcka? Monne ej åtanken af den

Vifafte nåd bor förtjufa, ingjuta de Gudomligafte kån-

flor? Och Du Forfkande Snille! betrakta Chrifti Dod.
ifrån desfa fynpunkter! Du fkali få din råtta ftyrka
til uplyfning. Du Orklofe, Laftfulle, ikalt affkråckas
ifrån fallet. Och du Sorgbundne, Rediige, kan med

hoppets vingar folja Chriftum, i Lifvet, i Ddden,i
Evigheten.



Til

id morgånväktcns Ikymt, hör! väflanvädren fufa!
Ur bergets höga fpets, de dyftre moinen brufa!
Hvad mörker och hvad fkräck nu öfver jorden breds!
Naturen häpen är j til forger hon bereds.
Jag ren från hvilans Iköt, där lätta drömmar fpelte,
Orolig fpritter upp och ovifs hvad mig felte.
Du Vårens ljufa dag! hvar är din himlaglans?
Din glädie flyktat har; ej mer din lallhet fans.
I målnens fvarta flor jag fer din klarhet Unten;
Min ande är förikräckt • min glada (tamma bruten;
Så när et åfkfult moln på hafvet llörtar ner,
Eädd, modfåld och bellört lit öde Sjöman fer.

Men -
-

- - hvadan denna röft i lkyars granftap ikallar,
Som jordens fpridde barn til Helgedomen kallar?
Hon uti långa fvall kring nejden fprides ut
Och utaf himlen fdnd Ikall tolka Des bedut;
tcl Dag til Skaparns thron Er Dödelige, famlen!
ccFlyn verldens toma frögd och villor där i famlen!
“Erän Templets höga Chor den Högfte vifar Sig
“I målnets Majeftät, hur Stor, Förikräckelig!
“Ert hjerta Ikall i dag i forgens känflor Fänkas,
“Och fen åt Gudars Gud Er glada låffång fkänkas.”

- - Jag jordens låga bryn och tankens fvaghet fkyr.
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Himlens höga borg jag tankens vingar ftyr.

Här {kali mit väien då en helig vördnad andas,
Det längtar -

- - - och jag {kali med Sions valde blandas.

Längft upp från jordens ban på aethems vida fålt,
Har Verldars Uphofsman fit Helga Tempel ftält;
Här fjelf Hän reft fin thron och menikjors barn rcgerar,
Här Vishets heiga ord, här fannings ljufet delar.
Til detta Gudahus ej vanfkligheten går.
1 j vantro, {krymteri - -

- nej! andakt endaft rår;
Hit långt från alla land det Chriftna Sion hamnarj

Monarchen här fin llaf, en vän fin vän omfamnar.
Här lycka, börd, parti, ei någon fkilnad gör,
j land enighetens folk Meffias fpiran för.
a! Himlaboningsrum! ■ hvars murar innefatta

len enda lugna hanan, där utaf forger matta
‘ in djuptbetryckta fjäl de menfkjor gjuta få,
fom uti mödors krets ej kunna hugnad nå!
Lin ftj. mehöga gräns min högfta undran väckerj
Så högt fom ögat går, få högt Des upgäng räcker;
Långt öfver Sions prakt Des uolthet yfvigt höjs,
Här ingen menfldig konft, här Allmagtshanden röjs.

På luftens fpända ban Des marmorftoder hvila,
Q:h framför defias hvalf Serapher fynas iia ,

Men Templets ftoita höjd är ej af marmor täckt j

Nj! här har Hiinlen fielf det vida hvalfvet fträckt.
Vid
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Vid Helgedomens port jag ftannar - Här -

- - hur fväfva
Seraphers Himla flock, fom häpne, rörde bäfva -

Den verldars Uphofsman fom Templets grundval lagt,
Har delle Änglar fatt til Sions trogae vakt.

Men - - innom Templets borg jag hänryckt, hapen fknder .

Hvad rysning, helig köld lig nti blodet fprider!
Se! hvilka mörka moln. Se! hvilken dytter Ikrud.
Hör Sions Klagofång! --- Ach! hvilkaforgeljud! -

Meffias! Chriftus, du, fom Guda\räfen förer!
Hur Dig vårt ufla ftoft til ömkans tårar rörer!

6 ‘Lti en menfklig hamn 5 hvad underverk Du gör!
“Ach! vår Fcrloffare! Du lider -

- lider -
- . dör.

“Förbarmande Du Dig för våra fynder ftäller
“Som Ende Loftesman, hvars borgen evigt gäller.
“Säg! hvarför ömmar du få högt, fä brinnande.
“Den fallna menikjans ätt i lalter limmande?
“Säg! ville Du Guds Son få lågt Dit värde fätta?
“Til menlhja fänkas ned - - - at föras inför rätta
“At plågas, - mördas, - - dö och dö för våra brott ?
‘c

- - - -O! fmärtor utan tai. O! Sorg förutan mått!”

Men >
' ■ Klagoröften qväfs Straxt lena famljud höras,

At Imndra lutors llag hvars forgsna toner röras j
/xu deras echo fpridt från Templets djupa hvalf.
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Af

Til fjelfva afgmnd geck - - Hon ryfte och hon Ikalf.
Än deras harmoni til inre hjertat tränger,

Och ängflans gryrama magt med faktadt lopp förlänger;
Än hörs Bafunens ljud med brutna återikall,
Likt ftrandens matta dån vid forfsens branta fall.
Snart djupa tyftnan rår -

-
-

- Alt häpnar, fången flutcs j

Sjelf Änglars ädla tropp i helig dvala gjutes - - - >

Blek, vaklande och ftum jag utan fanfning går
Jag ingen ftråles blick -

- ej ijufet ikåda £år - -

Nu ögats ljusblårymd i molnets flor betäckes,
Tor hända lifvets blofs för evigt här utlläckes? -

-

- -
- Men ögat öpnar fig -

- O Gud! hvad fraärtfull Syn!
Hvad plågor fvimma här! Se! denna fvarta fkyn.
Se hur den vidgar fig i långa mörka, vågor.
Som tjockna mer och mer och oka hjertats plågor j

Et kors -
- et fafans kors i detta töcken höjdt!

Och Chriili hufvud här til korfets järnok böjdt!
-

-
- - Är detta då den fyn til hvilken Du ofs bådat

Du Allmagt - - Ende Gnd hvars väfen ingen Ikådat?

“O! fmärtor utan tai. -
- O! forg förutan mått.

“Ach! Hän nu menfkja dör for vara grymraa brott!”

Ach! grymma fbrgeblick! -
-

- Meflias korsfäft dödas •

Hän utaf Gudom född -
- Sjelf Gud Ikall hän förödas?

På et förbannadt träd5 i blodig mantel klädd
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Af Tigermenlkjors hat förfmädad, plågad, hädd?
- - - Må min beiiörta gal i fmärtors floder dränkas3
Förtvina, dig- a, dö - - - mit Lif må dödcn Ikänkas!
Jag blott fc; . menlkja dör - ■ ■ Men Chriftus? fjelveGud?
Som delar iälfiet ut och tolkar Himlens bud
Som fankt til jordens grus, en Himmellk ro förtjentc
Då åt en tackiös verld Hän fannings faklan länteJ
- - Hvi fkall jag Ikåda Dig i fådan plågohamn?
Difc lif ju evigt är -

- - Oändelig! Dit namu - -
-

Hvart fkall jag ufle fly för fmärtans grymma ilar?

Hvart, fly från mine brott, från famvets fkarpa pilar?
Af vanmagt hifnar jag, förfkräckes, tynar af 3
Så lampans fken förqväfs i mörkrets dyftra graf.

Men - - nya känflor fnart mxg utur dvaian väcka;
De oka blodets fors, de ftorma och förlkräcka 3
Hur dyftert, fafligt, mörkt - jag öfver alt här fer!
Alt röjer forgens höjd, alt Chrifli dödsprof ger.
Å nyo från fin thron Jehova moinen Ikickar,
Som quäfva glädjens lopp och dagens ljufa blickar.
Det bläa himlahvalf där alla verldars Gud
Sin höga thron har fatt i Majeftätifk Ikrud,
Där fordom dagens blixt i gyllne ftrålar ftrimmat,
Och tufen ftjernors glans i purpur fårgor glimmat,
Vid denna Sorgefelt nu molnig klädnad drar,
Med töknets fållar prydd, dem Himlen utbredt har.

Mitt
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Mitt uti denna fkyn det korfet blodigt lyfer,
Som verldens Fridsmonarch i pinan fångflad hyfer i
Rundt om des mörkgrå djup i fafans forgfna fpår,

Förvkrad, Hum - beHört Seraphers (kara Har.

Ej ftier de fväfva fram med gullbeprydde vingarj

Ej med vid lyrans flag en hänryckt låfiång

Få vingens gyllne kant nu doket endaft rår j

Man forgetoner nu på forgelutor llår
-

- En flund man på Dem llår -
- flraxt Humma lugnet följer,

Alt Horre forgemoln Seraphen ofverhöijer 3

Så aHonlkymningen åt jorden natten för,
I dvala jorden fånks och dagens glädie dör.

- -
- - Et rop - - et jämraerikri Hg nu i templet höjer:

«Min Gud! -
- Min Gud! jag dör - Du med din ömhet dröjer-

«O Du min ende Far! hvi öfverger Du mig?
«. -

- Nu alt fulkomnat är -
- - mit lif jag lemnar dig.

.
.

-
- et andetag -

.
- och ChriHi lif bar lyktatj

Med et oändligt lopp Det redan haHigt flyktat r
Ifrån et jordilkt ftoft til Skaparns ljufa thron,
Där uti MajeHät Hän omger lin perfon.
Förfynens vife Son beprydd med ärans lager

Sin aldrig dålda prakt Hän evigt återtager.

-
- -På korfet Chriilus död”! - - - Ach forgefulla dag!

Natur

Christi Död.
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Natur! hvar är din frögd? förbyt, förgät dia lag.
Förgänglig är din magt- Hon måfte ftraxt uphöra ■
Då jordens Allmagts’ Kung et undervcrk (kali göra.

Ja! höga underverk! för hvilket tankea flyr;
Som menlkjans fattnings krets och fnillets djerfhet bryr!
Hur (kali et ändligt vett din djupa folkning taiat?
Och hur min fvaga konit din hemlighet väl mala t

Kring helgedomens vidd alt ftörre fafa rår;
Det ena töknets fors mot än en annan 11är j

Det ena mörkret öks af hifkligare fvallar;
Och nattens liemfke Drott, tredubbla natten kallår.
Ur Afgmnds evighet ftraxt nattens bölja flöt.
Hon bredes öfver alt i templets helga fköt.
Ej Korfets helgedom mer (kymtar utur höjden;
Ej mer Serapher J! Ei Talla fkugga röjden.
Alt mörknar ödfligt af, alt dokets fållar bar j
Ach! dyra underverk! Ach Gud! O Lifvets Far! -

* -

Nu molnets fvarta berg mot molnet haftigt bryter
At fjelfva nattens Drott af rysning, (kräckligt ryter j

Nu ålkans fvafveliky fom fria luften vann.
Af mälnens dragnings kraft upretad, tändes an j

Den fnabba ftrålens blixt i ögnablicket ljungar
Och flammans fpridda eld kring alla kanter llungar ■

Nu thordönsdånets gny i dubfcel omgång Förs
Med viggens fnälla fait. E et knallar -

- dundret hörsj
Det hörs - - likt Etnas dån da jordens barm hon Ikakar,

Som
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Som vid fit öpna fkalf förfärligt, ryshgt brakar •

Det ljungar än en gång, och braket hvalfvande
Til matta orat gär Snart orat fkälfvande

Sin tina känflokraft vid fkarpa dånet mifter,

Snart ockfå hjertats puis för ålkeviggen briftef.

Än marmorpelrarne förikräcklig dallring ge,

Än hvalfvens höga Ikjul en häftig fkakning te.

Nu templets portar upp ifrån fin boja losfas,

I fallet, jordens fköt och nakna cedrar kroffas,

Nu åter vid et brak de upp från jorden IM,

Och til fit fordna band beitörte, rädde ga.

Naturen hapen ar j Des krafter grutiigt bäfva.

Utur des laga fköt, tig Ivatta Spöken häfva:

De lyftna til det våld ibm rafar denna ftund,

Från himlcns höga fpets til jordens djupa grund.

Där uti afgrunds djup det hårda berget hvilar
Men fplitrar nu i kras för Thordöns gnmrma ilar j

Där ftrömmens gömda flod förbyter fnart til lopp;

Des bölja fraggande Tartaren bryter opp;

Där häfvets vreda våg den glupike hvalen kaftar,

Som likt et ifigt berg at vida djupet hatiar,

Och där, ach! fe och fly den fvafvel fors fom bröt

I hundra illkna gap ur jordens hämdefköt;

Än upp vid Islands fjäll fom evig fnö betäeker.
Hän fprutande och Vild fjelf Bores fjättrar bräeker,
Där förr mot fiällens fpets man haglen ftörta fåg



*5
Ku uti afgrunds djup den fmälta klippan låg;
H°n fram i dagens ljus med tufen böljor hvälfver
Spyr eld och vrålar ftarkf, at fjelfva joiden fkälfver.
Den rädde åbon flyr, men hvart? Se gråttan där,
Som flukar honom upp j där grafven furdig är.
Än åt en annan kant, där jordcns fagring prälar ,

Snart Ödflighetens Kung fit grymma Rike niålar,
Förgäfves Vårens Mor för lina alller ber j

Hon ali fin llöfta prokt beftört förfvinna fer.
!Nu brak och thordöns dän på faltet haltiat fkallar,

* u J

Nu eldens evighet ur öpna fvaiget fvaliar,
Begrafver vårens barn. Nu upp tä Himlens Iky
De fpridda flammors Iken i krökta hvirflar flyj
Nu jorden darrande i flere omlopp gungar
Och hafvet fuckande båd folk och ikeppen flungar.
Där, eldens dålda kraft ur hafvet brifter ut •

Där, lyftas öar opp, där klippan fer fit llut.
Natur! på en gång Ikon, på en gång viid du lyfer.
Du fnart förgrymmar dig: Jag vid din tafla ryfer.

Men jorden lemnad blef til fafor eld oeh dödj
Naturen ftod tilreds när Allmagts dundret böd.
Se! åt en annan trakt vid ålkans tända Iköte,
Barbaren vild och rädd fit öde går til mötej
Ej eken dit hän lopp, ej gråttan mera tryggt.
Ja himlen fjelf ej ger den ufle, Undanflykt.

Vid
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vid åfkans fnabba vigg fom allmagts armen rigtari,

Hän hapen och beftört i dödens armar fvigtar.

Sa blef et djurilkt lif utaf naturen fiäckt •

Men -
- O! hvad underverk! vid famma allmagts fläkt

Hän quicknar åter upp, dch då hän lifvet njuter,

Hän ftraxt åt Lifvets Far fit glada rökverk gjuter;

- -
- Så Himlens ftarka arm åt joiden ändring ger*

Så på Des höga vink Naturcns Under Iker.

Ach! hur förikräcklig dag! Hur kan et dödligt öra

Med oftördt linneslugn få himmellkt dunder höia? ,

I blodet fprides köld, hvart pulsflag långfamt höjs,

Och ner i dvalans fanin hvarenda hjefta böjs.

Och bleka dödens bild för fanslöft öga famlar.

Naturens. dag är ali? Hon fnart i Lhaos ramlai ?

Men - - Ijufet bryter in och nattens fkuggor ily

Från Evighetens Soi en ftråle börjar gryj

Jehova §elf ur ikyn där Hän på thronen vakar,
Regerar verldars lopp och Sions ödcn ftakar •

Hän fjelf, Den ÖfverGud, fom templets grundften lagt,

Sjelf {kakat famma grund med dundrets ftarka magt.

Hän fom vid Chrifti dod befalt Naturen tyftnaj

Befalte Nattens Drott at til fit Under lyftna;

Den vid hvars enda vink ur Chaos molnet geck

At gjuta fafans flod vid Sorgens ögnablick j

Hän fjelf, Jehova, Gud, på nytt Naturen väeker.
För.
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Förikingrar töknets natt och forgens fpira bräcker.
Nu moinen ftörtas ned af himlens Gudafläkt •

Mu Templet återtar fin fordna ftjernedrägt.
Katuren redan glad, fin ödlhghet förbyter 3
Ren härjnings ilikna Troll i fmidda bojan ryter;
Det fjelf i afgrunds fvalg, med fvarta Spökeus tropp
No brådjupt ftörtas ner. Än refer Det fig opp,
Men ftraxt af Himlens arm, än lägre ned Det tryckes
1 fvafvelftrömens brant, hvars öpning igenlyckes.
Nu Vårens förftling fram på brända fåltet går-
Vid hvarje fteg förnöjd hän frön til nöjen får.
Straxt hundra blommors prakt den gröna ängen hyfer •

Snart kullens nakua höjd af drufvans klafar iyfer.
Nu fkrämde herdars flock på välien träda fram,
Där deras heravift förr i Lavans bölja famm 3
De Tempel refas opp, fom flogos öfver ända,
Då Etna rytande fågs hämdens blixtrar tända^
Ej fkeppen mera fes raot höjda fvallar flåj
De fpridde molnens (ky ej mer til härjning gå;
Och då på jordens fiilt blott ljus och fiigring fpridas sDå nöjen ftrömma fram och inga forger lidas.
Skull’ då på Himlens fiilt än forgetoner rå?
Alt klarnat, alt är fält. Alt glädien väcka må!
Mä då til Jovas låf blått Segerfånger hl indas
Utaf förbundets barn fom himmelfk glädje andas. - - .

Så gcnom forgers natt beredes menfkjans frögd,
Och Den ej förja lärt, ka n aldrig bli förnöjd.

£
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Ku Majeftätets Iken, vid tända dagens timmar

Från thronens helgedora i gyllne vågor llnmmar.

Straxt lyfer korfet fram, ftraxt Seraphimers här,

Ur dvalan vaknande, fin Änglaklarhet bar,

Och Sion hiipnande fit trykta hufvud lyftar,

Men ögat fkymtande förgäfs til ljufet ISftar.

O! hvilken Gudoms prakt. O! hvllket evigt ljus

Jehova omger här i detta helga hus!
Af Solens ftrålars mängd Hans ljufa niantel prydes ,

Där Ärans Majeftät för Ikapadt väfen tydes j

I tufen fårgors glans dem intet öga fett.
Och ingen nämna kan , eli l någon målning gett;

Långt öfver konftens drag, och konftens Mäfterftycken;

Naturen fjclf är fvag i fina bäfta fmyckenj
Saphirens högblå farg och fågring ej förflåri
Rubins och Guldets prakt, fom Ikuggan fnart förgår.

Här hinilaltrålarne fig om hvarannan brytaj

Här Stjernors purpurfkcn i tufen Ikifteu flyta.

Ja! denna ljufa thron, fom Skapam innehar,
Den, hvad Gudomlig fyn! långt mer än Solen, klar.

Än ftrålar blixtra fram ifrån des Fyramider,

Där Diamantens Iken med ftjernans eldläig lliidei,

Men hvem af Änglars tropp, hvem af Hans Himlavagt,

Har nånfin ännu fett Hans hela Gudaprakt?
Hans väfens hemlighet än ingens fynglas fattarj

Seraphcn fväfvar högt, men ljulet blicken mattar.
Och
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Och jag fa lag -få djerf --- at Evighetsns Gud,
I bilders ikuggor fe? Jag tekna Solens fkrud ?

Ach Nej!
-

-
- Men hvilket ljud från Helga thronen föres!

Bafunen är för Ivag -
- - i dundret Skaparn höres;

<CJ! Seraphimer J, fom fkapte af min hand,
«Ert väfen flutit ha’n i Lydnans Helga Hand!
eeHos Er mit Guda namn Ikall evig dyrkan vinna,
«Faft ej min dolda höjd J nånfm kumien hinna.
“Pä Millioner värf kring minä himlars fålt,
“Ert lif fkall.löpa fort, förnöjdt lyckfaligt, fält•
“Den aran blifva Ikall Er fälhets högfta ityrka,
“At värdigt kanna Mig, och at Mig värdigt dyrka.
“J veten Hvem jag är -

- - uppa mitt allmagts ord,
“Naturen danad blef, af intet verlden gjord.
“På denna lägre jord, jag varelfer planterat
“Af iinlighetens frö, och deiii med nåd regerat •

“Men fvage, finlige, de famlat brott på brott;
“Min ära fkymfad är. Dock de min ömhet fått •

“Den famme deras Far fom lif åt ufle Ikänker,
famme doldc Jag, på dem medymkfamt tänker,

“Sen! hvilket ömt heilut min evigt-vifa nåd,
“Har fattat blott för dem. Sen! vöiden minä rad!
“Jag deras lif beredt. De döden värde blifvit,
“Dock fåfom Far, fom Vän, jag lifvet återgifvitj
“Ja g ficlf uti min Son förkunnar evigt hopp,
“Med ömhet varnar dem, ifrån förderfvets lopp.

B 2 «Med
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“Med heligt dunderflag jag laftens välde kroffar

«Och den förtiycktes bröft ur fvaghets kedian loflar.

“Jag fjelf - - - O vaknen upp, ur dvalans djupa famn,

“J hapne jordens barn! O! Sen min lällä hamn.
««Sen eder brotfligbet ,

- * min ömbct - ocb mm äia.

“Jag eder Lifvets väg i ftraffets hot vil lära .

Så taite Skaparn fjelf - - - Naturen hapen fiår ,

Hon väntar på des vink at hon til intet går;

Och Chriflenhetens tropp, fom upp ur dvalan vaknar,

Vid Majeilätets ljud förfkräckt, fin boja faknar.

Men glädjen är för ftor at ej til dvalans blund,
Å nyo hjertat fänks fafiän vid nöjets ftund.

Nu Seraphimers bar, för thronen voi dfamt iällä 5

De höja fine ljud fom kring om himlen Ikalla;

“Du Majeftätifke! Du millioners Far,

“Jehova, Tilbedd, Du från evighetens dar!

“Om tufen feclers år til tufen blifva lagde,

“Så blifva dine år dock aldrig, aldrig fagdej

“Dit uvfprung, Evige - ej nånfin af ofs les }

“För intet ikapadt verk din början företesj

“Ty Evigt är Dit Lif, och måfte Evigt vara,

“O Du Oändlige! hvem ville Dig förklara ?

“Du åt ofs lifvet gett och våra öden flält,

“Kring dina hlmlars rymd på gränslöshetens fält.

“Du åt ofs vishet gaf, at fielf Din \ishet \örda.
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«At fälhets rika frukt af Dina lagar fkörda.
«Ja! vishet gaf Du ofs at fe Bin helighet,
«Meni aldrig fvinga ofs til Din omätlighef.
«Vi fvärje Big på nytt at evigt troget tjena,
«Så länge lifvets fläkt Din allmagt vil ofs lana
«Och det ju evigt är - - Ach! Jova. Du är Gud!
«Din godhet ftrömmar fram ur evighetens flod!
«Dit nådiga beflut förblifve ftändigt prifadt,
«Som mot vår brödraflägt Din godhet bar bevifat.
«Men ach! de glömma Dig. Ve! brotten, marter, qual»
«Men du ej glömmer dem. At frälfa är Dit vai.
“Må derför Sions barn med ofs din ära fjunga!
«Må du, O allas Kung, fjelf lifva deras tunga!
«Ach Dyrkansvärde Gud! Jehova! O vår Far!
«Din ära är vårt låf. O du vår Konung var. -

• - -

Kring thronens vida rymd få deras låflang fördes,
Til helig andakts nit, hvart enda hjerta rördes.
Straxt helga lyrors ljud i tufen hvirflars lopp,
Från Cherubimers chor til himlen fändas opp.
Där fordom forgens dok på lätta vingen höjdcs,
Vid glädiens fakla nu en himla klarhet röjdes.

Nu fvinga de fig högt til Skaparns Majeftät -

y

Nu åter fänka lig til Templets lägre fjät.
Här til en Helig Feft de famfalt Finnen höjaj
De kanna famma eld och lika låga röjaj
Där hörs en utvald tropp i himmelfkt brutne ljud 3

Bo Där
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Där fynas tufende i azur fårgad fkrudj

Med Majeftätets (ken, fit anlet de förgylla •

Än helgad blygfel fes de rädda hjertan fylla.

Nu til Jehovas låf et rökverk tändes an;
Mer heligt, mera fkärt ej nånfin brinna kan.

Här man ej alfter fåg af lägfe jordens Ikänker ;

Man ej med drufvors blod altaret här beftänker.
Ur gyllne urnans djup ej Cedern ryker här ;

Arabiens rika land ej hit fin myrrha bär.
Hit Vårens flygtighet, ej fine blomfter flöfer;
Man ej af Höftens korg de tunga Ikatter öfer.
Från Evighetens land, där intet fkifte rår,

Eär alt lullkomligt, Ikönt i evig mognad ftår,

Långt från få vida fi.lt med ljungelds fnabba vingar ,

Man fkönfta frukters flag, i tufen Korgar bringar,

Straxt tagas de emot af Ängiars valda hop.

De på altaren ftrös vid tufen frögderop j

Där hörs; tc Jehova ! Stor, åt Dig och til Din ära 5

“Vi glada rökeller på dine altar bära.
iCTag mot vårt rena lof, vårt ofter och vår böny

“De helgas Dig. Tag mot! Det blir vår enda lön,”

Mu röken fprider fig i hvirfvellika fkyar.

Den ena hvirflen flyr. Man offret fnart förnyar.

Som när på Ocean vid nattens fpridda flor,
Den djerfve Seglaren för väftanvinden for,

Längft fram i Öfierns trakt et torn i lågor Jyfer

För hans beltcr.a fyn) hän xäddfint hailigt ryferj



elden bryter ut och flammar upp til {kyn,
Fördöljer ftjernan bort, från ftyrmans fkarpa fyn >

Uti fit krökta lopp, den ena flamman bloflar.
En annan tändes an, fom Himiens granfkap trolTdr.
Så röken fväfvande i Templet breddes ut.

Så helga rökelfen bars fram på Guds beflut.
Hvad himmelfk välluft käns! af defla offcrffukter!
Hvad välluft ädlare än jordens blomfterlukter!
Se, hur på böljans rygg den vinningslyftne far.
At leta upp det land fom lika fkördar bar.
I hundra äfventyr hän fig och fkeppet kaftar,
Än hafvet ftilladt fer, än ftormarne hän laftar;
Men äntlig Afrens udd fom lägft i Södern yfs,
Snart kringlkärs af des köl, och vreda böljan klyfs -

Nu vinden foglig ärj Nu hoppet uptändt blifver,
Och då i jämnadt lopp hän fram på hafvet drifver ,

Hvad växling röner hän i luftens klara våg ?

Hvad välluft, kännes ren! Hvad retar få hans hog?
Nu Balfams {köna lukt ifrån Arabiens ftränder,
Åt Oceanen fpridd Defs tina känlla tänderj
Nu blomftrens rika kuft hän ftraxt i fickte fär,
Hur glad, hur nöjd, ock fäll, hän redan hamnen når !

Så vällufts fyftemål, fågs med fin tjusning mana,
Den lyftne handelns Son på hafvets vida bana.

Men o! hvad högre luftj, hos Himiens Söner röjs!
Långt ädlare begär i deras hjertan höjs.

Nu
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Ku nedtam flyter fram i gyllne offerfhålar, r

I hvilka Himkns drag den höglla (könhet målar;
Där Solens afbild fes, där manan teknad är;

En annan, Solens bild ooh Orions bälte bar 3
Än här et Eden fes på deras yta pråla;
Än tulen verldars lopp på Iköna taflan ftråla-

Nu på en annans brädd i härjning jorden ftår j

Där fprutar berget eldj där ålkeviggen flårj
Än Chrifti lefnads lopp och himlafård här tcknas.

Än verldens fifta dag, da varelferna räknas ;

Katurens häpna flut och Dom förkunnas där ;

Än öpnas nya fält -
- - odödligheten här.

Ja häpna ögat fåg Et Paradis fom glimraar
1 gyllne ftråiars prakt, där middags Solen ftrimmar;
Men hvem kan Ikildra af, den härlighetens glans,
Som uti Gudadrag på ytan målad fans j

Där bildningsgåfvan flydd uti en hali förfvinner,'

Och konftens mällarhand ej minita glanfen hinnerj

Ur gyllne fkålens brädd än neftarn ftrömma fes j

Än af des läckra dryck at Änglar fvalkan gcs;
Straxt nya frögdeljud med nya lyror höras:

“Jehova! för din thron må våra rökverk föras,
“De helgas tii dit lof. Du Majeftätiike ;

‘Din vilja är vår lag. Där vi vår fälhet fc.

Så glädjens helga feft til högfta nöjet leder 3

Alt tr J Dödlige til troget Låf bereder,
Jeho
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Jehova fårdig ftär af öpna Er fin fanin,
Och Ijufet lyfer opp, Plans ftjernbellrödde hamn-
O! J Förbimdets barn, hvars fälhet himlen bjuder!
För Eder glättighet alt hänrykt, tjufadt ljuder j
Hur kunnen J ännn, få djupt i dvalan ftå V
Hvad binder Eder fyn, hvad tvingar Eder fä?
Hvad? - -

- ach! er fvaghet fyns til flumhet eder qväfva;
J ren för mycket [ett at upp til Ijufet fträfva.
Sa nät en fangen flaf, hvars frihet återgifs ,

Ur fängflets djupa natt, i dagens klarhet drifs.
Hans matta öga vant at uti mörker lefva.
Och fjellve Uglans bror fördåld i bergets Ikrefva,
Af Solens ftarka Iken förbländad, villad, yr
Ej kan, ej vet hän hvad des tjulfa öga bryr.

Ach! Evigt Store Gud; Hvem kan din klarhet tåla,
tcDin glans O! Himlars Gud, där tufen Solar ftråla?
“Hur kunne dödlige! - - - ach! ve ofs ufle ftoftj
“I Itoltet kräle vi. Vårt lifär grafvens doft.
“Ve! ofs, Vi mörkrets barn. Vi utan evig våda,
“DiS Ljulets ljufa Kung, Dig Ikole vi väl Ikåda?
“För ögat breder lig förgänglighetens dok 5
“Vårt ivaga hufvud trycks af brotflighetens ok.
‘■‘■flur kunne - - våge vi vårt öga til dig lyfta?
‘Hur hjeflan höja Qpp, hur til Dig trocfigt lyfta?

* £Adi nej! - -
- vi drifte blott, utur et brotlligt bröft

“Soin faknar frideus lugn men älkar af Dig tröft a
B 5
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«At klämda fuckar dra och fuckar til Dig fända,

«Må til Din höga thron de fnart i farten lända!
eeVi djurens brödra flägt! af fanuna fofteriköt
<4Våit jordifktufla lif med djurens anda flöt;
«Men Du vår Andas Far! Du tankens vingar läntej

«Du fnillets fakla gaf fom til vår utflygt tjente j

«Du i vårt hjertas famn en menlös ömhet gaf,
«Och oikuld ftyret blef på lidelfernas haf.

«Ach! oikuld -
- Snille - Dygd, Du i vårt inre gjutit!

«Men - - O hvad Sinlighet bar deras välde brutit!

«Af Dig vår Sälhet göts, af ofs vår brotflighet.

«Förfkräckligt ftore Gud! fjelf Du vårt inre vet.

«Hur Ikall vår blyga fyn mer af Din glans förnöjas?

«Hur glädjens nöjda lopp i väre pulfar höjas? - - -

«.
.

. Förgöm o Du vår Far ofs från Dit Gudalken!

«Eli’ öpna ögats rymdj få är vår åfyn ren.

«OI lät Din helga nåd i väre hjertan tändas!
«Så Ikall inför Din thron en högre låflång fändas”.

På menfkjors rörde barn ftraxt Jova blickar nerj

Och från lin höga thron hän ångrens blygfel ler j

Hän deras fuckar hör, vil ock dem mägtigt Ikyddaj

Bortrycker ögats flor at villans fpår bli flydda.

Hän fer hvad menfkjan är, fom ai Hans händer gått.

En gnifta af Hans ljus Hon uti §älen ?ltt

. . Men! fvaga gniftas fken fom dunkelt ögat lyfer,
At för fin Uphofsman beftändigt fjälen ryfer.
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Ilvad om på ftoftets barn en villad blygfel rår?
Då ock Seraphers blick ej Gudaglanfen når.
Jehova fer fit verk - - - - Hän ftraxt fin glans förringar;
Ku vid Hans förfta blink, fig filfvennolnet fvingar
Fram om Hans höga thron, där Hän fit Majeftät,
I ftjernors purpurlken och Solar lyfa let.
Ffan molnets filfverllor Hän ömfint , nådigt ropar;
«J! mine feapte verk J! Chriftenhetens hopar !

“Förfären eder ejj Jag edra fuckar hör
“Jag eder vanmagt fer, den raig til hjertat rör.
utn flråle af mit ijus fkall edra ögon hinna,
“Och glädjens himla blofs i edra hjertan brinna.
“Min ande fändas fkall at tända edra bröft
“Förfkingra brottens qual, och dela ymnig tröft.

Hän taite *
- - - och Des lof Cheruber tjufle fjungaj

Straxt Templets pelare af 11 arka genfvar gunga.
Hän taite än en gäng - -

-
- och firaxt en Gudoras blick

Ifrån hans ftrålars mängd til hjertats inre geck.
Det var hans Anda fjelf fom fig frän himlen fänkte
Och en ofynlig kraft åt Sions föner Ikänkte.

O! Höga värdighet I Gud uti menfkjans fpår.
Ach! nåd fom tankens vidd och fattning öfvergår! -

I tiognes ömma bröft nu Gudakänflor väckasj
fil hjertat talar Gud. Straxt hjertats bojor bräekas:

Du
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“Du ångerqvalde fjäl! fom ren din blindhet fer,

«Som af mit väfens kraft båd ljus och varma bcr,

“Du Ikall ej frukta mer för qnalet fom dig bränner,
«pj mer uti dit bröft Du brottens afgrund känner.
«jag drager hinnan bort fom dine ögon tär,

“Och lifvets fälla fkatt åt Dig jag återbär ;

“Odödlighetens mål jag här för dig vil ftakaj

«Här far du glädjens frukt, här nöjets nectar fmaka.

“Lyd minä vifa bud; mit ömma rådflag följ,
<cMen yra luftan quäf och dina plågor dölj.
“Då fkall mit ljufva hägn din trogna dygd belönaj

“Ja! uti dödens hamn, fkall dygden fälhet röna.

“Kän mig - - den Gudamagt fom dig til verlden bragt!
“Kän din Förfonare, fom plågors grymma magt

“Från ufelhetens land, uti fin död föröddc j

“Den, Hvilkens Fadersbröft af ömhet för dig blödde j

“Som då et jordiikt lif för dig hän villigt bar

“Båd vifte fig fom Gud, fom Domare och Far. - - - -

«Se . .
. Chriftum på den thron där verldar Hän regerar ,

“Där med en nådig blick Hän tröft och glädien dciar,

“Se och Hans dyra Kors -
- fe med en fmärtfam blick!

“Kän Hans rätfärdighet, kän här förfynens fkick.
4iDu Chriftne. Kän min nåd fom fkall dit hjerta lifva,

«1 Lifvet fkall du fäll -
- i dödcn lycklig blifva.

Sä andans helga tai för känflan väc.ites opp j

Straxt

Christi Då d.
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Straxt hjertat upfyldt blef med glädjens ljufva hopp.
Som vid en aftonftund fin flöja natten breder
på jordens kalla barm - * til hvila verlden leder,
Med nattens enflighet alt tyftnar haftigt af,
Den glättighet är ali, fom dagens ftjerna gaf*
Men midnadstimmen fnart med dyftra mörkret lyktar •

Snait Ikuggors ödflighet vid dagens giyning flyktar,
När fram från Ikogens hem den tyfta fläkten förs
Som bådar dagens ljus, och uti ‘lunden hörs.
Sr. ock den Höglles fläkt for häpna orat lekte
Och uti faktadt lopp et uprördt bröft bevekte •

I orats yttre hvalf ej hördes något Ijnd
Men (jäiens känfiokraft ftraxt röjde nådens bud.

i hvarje trogens bröft en ovan känfla fvallar,
Som manar glädjen fram och til Den Högfte kallar.
O' Samlens dödlige med tankar och begär!
Vi Ikole upp til Gud, Den fom Vårt Uphof är,
Til Honom glädjefult vi Ikole offer bära j
Hans andas heiighet fkall väre känllor närä.
Sjefr uhrini härlighet - - - Hans Gudoms ftarka Ikcn
Ska.il iyfa opp vår fyn och göra tanken' ren.
Och jag! hvemV dödlig jag! hvad himmelfk fälhef njutesf
Jag är ej dödlig mer! Odödlighetcn gjutes
I detta himla bröft -

- - nti min hela fjäl -
- -

kn förfmak känner jag af Gud, af Evigt väl.
F’
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Fly! Snillets flygtighet fom jordens barn förnöjer,
Som lägre verldens ftoft vid lek och jollet plöjer ;

Som äs i Sraickrarns mun din låga ftärama för j

Än dårars blinda bop til töma löjet rötj

Fly ! du föraktlige fom evig barndom hyfer,
Hvars fvaga iiäl ännu för* Gudamagten ryferj
Och Eu Olycklige! fom til din framtids blygd,

Med fnillct hädar Gud och' Religion och dygd.
Som ner från laftens thron blott läftens låf predikar,
Utöder famvets frö't frarf dine fvage likar,

Fly -
- Du - ach! evigt fly - - du endaft fmärta gör.

Den Gud fom fnillet göt och evigt dyrkas bör.
Til honom Ikall min fyn, min bildningsgåfva fvänga

Af Honom är jag rörd - - - hur kan mig joiden ftänga?

«O! Du mit Lif, mit alt! Du alla Himlars Far!

«O! Du Meflias, Gud! fom menlkjolkapnad bar!

«Du helga Gudakraft! fom menfkjotanken väeker !

«Ach Himla varelfe hvars välde evigt räcker!

«Du Evigt för mig däld! Nät jag dit väfen fe? -

"O! aiå i evighet Du högre klarhet. ge! ;

fiUirrtrl Info mnln fro n min nf\?n frmnmfM* 1«Dit filfverljufa moln Dig från min åfyn gömmer!
«Dock hvad? -

- jag ändlig är, jag ej min fvaghet glömraer

«Jag fer Dig - - - det är nog - - - jag fer din ljufa fkymtj
«*Ej högmods blinda matk få vildfmt och få grymt,

"Skall med fit dålda gift mit inre hjertä frata 3

"Jag aldrig i mit ftoft Oändligheten mätä!
Jas?
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“Dig Gud! Oändlig e -
-

- jag aldrig fatta lär.
“Men känner at Du Far och Son och Ande är.
“O! Höga Gudaniagt! hur du Dig uppenbarar
“För menfkans fpäda vett - - hur du des barndom fpararl
“Ja! Du är God och vis och Mägtig Skyddare,
“Du jordens ftyresman, fielf jordeas Frälfare.
“När fkall jag Din Förfyn med niine tankar fatta?
“När Din Förfonings vidd Dig värd, Gudomlig Ikatta?
“Ho är Du Allvishet, hvars Helighet ej tål,
“At brottens afgrunds här må hinna til fxt mål?
“Hvad har Din ffyrselkonft af evighet beflutit;
“Och hur Din itarka arm begärens vildhet brutit?
“Hur kan Du tåla mig? Hur är Du nu förfont?
“Hvarföre brotflingen få Ömt få nådigt fkont?
“Hvem lider - -

- för var fkull -
- hvcm fig i döden fänker

“Ach Chriftusi
“

* Är det Du fom lifvet åt mig Ikänker? . J

“Du är ju fjelfve Gud - - - - Men Gud i menlkjohamnl -il J 1
"Hvad Hemlighet för mig!
“ hvad helgedom! hvad namn!
“O! hvilket tankens djup! O! hvilket höga ämnc!
“O! Du Meflias lär! Vi ofs til andakt lämne -

Ur molnets hvita bädd, fom täcker Himlars chor,
Där evighetens Soi ■ Meflias evigt bor
Där fljernors glada här hans Majeflät förkunnar,
Och famma höga prakt af tulen änglars munnar }

Läf-
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Låffåges, prifas - fjungs; Från denna fälla hainn,
Som för en dödligs fyn blott genom molnets famn

I ftrimmor fkymtar fram 5 Hvad är det för en Anda,
Hvars Gudaftämma hörs få höga toner blanda?
-

- Ach! det Mesfuas är. O! lyftnen til Hans roll
Tilbedjcn - vörden högt i edra frälfta bröil;

“J! frälfle mine barn från alla verldens trakter 1

“J! Förftar, flafvar J, Regenter, Kungamagter!
“O! alle för min thron förfamlade i dag!
“Jag Eder lära vii min vishets helga lag.
“Den farame Eolde Jag fom molnlkyn för er fäller,
“Som himlars % idä ban och veiidars urverk fläller,
“Den hvilkens evighet för intet {kapadt röjs ,

“Men af myriader lif med låf, med dyrkan höjs •,

“Den famme Gud den Jag, bar edert urfprung danat,
‘‘Och nti ifoftets dam för eder lifvet hanat j

“Til fälhet Ikapade, O! hvarför flyn J raig ?

“O! hvarför Ikynden fort på brottens branta ftig?
“Ej hämdens åikeflag (kali på Er hjeffa knalla j

“Til Mig, til Lifvets hem jag vil Er äierkalla j

“Mit återlösnings verk är i fullbordan fatt j

“At Er jag räcker fram, des vundna fälhets fkatt;
“Vid Tidcns födllollund jag ner en ftråle fänkte
“Til jord’lka lifvets ftoft, åt det jag anda fkänkte,

“O! mine likar - barn - förgänglighetens folk!

Christi Död.
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“Hur fkumögd är er fyn! jag vara vil er tolk.
“Jag tolka Hvcm Jag är ■ af Hvem er fälhet gjutes?
“Jag bana lifvets väg tils lifvets hana (lutes.
“Och fprida i ert bröft odödlighetens hopp
“At fram ur grafvens bädd få fvinga til mig opp.
‘‘Den lärdom verlden fått, då hon i mörker famlat;
“Med famma läras kraft jag millioner famlat.
“I Sions menighet! O! fen, min Gudoms fpår,
“Uti den Religion fom eder aktning fär.
“Des dyra vishets höjd min ande (kali Er lära;
“Hän eder känflokraft med nådens eld (kali närä;
“Ert lif (kali vara fält lå länge minä bud
“Af eder lydde bli. O! hören mig, Er Gud!
“Sen! hur ert fvaga vett jag ömkansvärdigt (kattat,
“Sen! med hvad Höga drag jag bar min lära fattat,
“Med dyra underVerk dcm hedna verlden fett,
“Ooh dem mit helga ord bar ali iin (lyrka gett;
“Sen! högfta Undrets höjd - - tilbedjen, djupt begrunden;
‘‘OI Sen min :men(kjokropp i dödens boja bunden,
«Men vid mit AUmagts: Blif, nr grafvens fjättrar gi 9
“Och med fö klarad gians mit helga urfprung nå.
“Odödlighetens ljus för Er jag här bereder,
“Dit från förgängelfen til Lifvets hem jag leder;
“Hvar är Du förjande af Dödens minne quald ?

“Lm död är ju dit Lif, des borgen är betald -
- -

“Hvarföre fmärtande af oro, forg. och plåga ?

“Hvarföre ej til mig med dina blickar våga?
C «Jag
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“Jag ju din Par, din Gud, din uppehållareJ
“I dödens {kumma natt din Föregångare!
‘ O! lät då dödens bild med nattens fkuggor flyktaj
“Lät fafans forgerop för glädiens toner lykta -

-
- -

- Men vet ock hur jag har i menlkjo-ufel nöd,
“For din Ikull lifvet täit, för dinfkull fmärtors död
“Som mennilkja utftått, men fegrat fom en Ande.
“Vet fvage, det är nog. Din forg med glädjen blandc.
“Det tackfamhetens låf, fom jag af dig begär 3
“Blott i din falighet min ära grundad är.

“I vanlklighetens larv mit menlkjo lif har fkridit,
♦‘Jag döden lidit har, för dig jag plågor liditj
“Begriper du min magt, min Styrfels hemlighet?
“Nej! fvage blott förftå mit Välens helighet.
“Jag lefver evjgt fort, Rättfärdig, Allvis, God,
“Du brotllig, djurilk fVag, förfänkt i luftars flod.
“Se, hvad min Vifa lag för evigt måfte kräfva•

“För brottens raferi Ikail hämdens Ijungeld fväfva j

“Med nåd jag ljungar fram, för Dig du brotfligej
“Rys för din fyndaart och ftraffet häpen fe!

“En gång jag ftraffat har, en gäng med Under vifat,
“Hur helighet, hur Md, den alle Änglar prifat,

“I ftraffet fynas Ikail* ikail lafters grymma tropp,

“Förlkräcka, jaga bort, från lefnadsbanans lopp.
“En gång jag ftraffat har - med huru högt exempel!
“Den hyddellka kropp fom var mit Gudoms tempel.

«Den
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“Den gafs för er Ikull ut, til plågor, fmärtor, död}

<‘Rys menjkjohjerta, rys! och ömlint för dig blöd!
«Se här! hvad evighet af plågor måfte följa,

“Uppå de brotflige fom laftens ondlka dölja3

«Som trotfa minä råd och minä lagars hot.
«Framhärda uti brott och aldrig göra bot.
“- -

- JaS ftraffet kungiort har, men jag vil ockfå ömma,
«De ångerrörde bröft fora mine bud ej glömma3
(£Som kanna lina brott och tilitä dna fel 3
«Som uti min förtjenft och fmärta taga del-

“Ja! alle trogne J, på dem min Ande råder,
“Faft fvaghets irrings blofs än vid ert linne låder,
“För Er jag lidit har, åt Er jag vifar nådj
“Min nåd jag bjuder Er, blott vörden minä råd.
“Du forgfne, Redlige, du tårbegjutna hjerta!
“Kän mig med nöjiamhet, förtröfta i din fmärta.
“Jag, din Förloflare med högfta nåd den fer,
“Sora nöjd, ödmjukad, glad, fig til min dyrkan gerj
“Må åt min helga lag du alla krafter lana,
“Må med upriktighet du mig i lifvet tjena 3
“Din tanke och Dit lif med mit begär förent,
“Skall blifva evigt fält, från fyndens fmitta rent.
“Följ mig förtroligen i Lifvet och i Döden 3
“J Evighetens land Du vinner bättr» öden.

Så Majeftätets roll Hans höga vilja bar.
Hvart enda Gudaord et prof af ömhet var.

C2 Ja,



Christi Död.A(j

Ja, hvarje nådeblick en hclig vishet tydde,
Den och Seraphers här med- djupa vördna’n lyddÄ

fran himlens vida fält fom höljs af molnets flor,

Straxt höras brutne Ijud “O Jova , Gud, hur Stor!”

Straxt Sions Chriftenhet til blandad känlla väckes j

Än i förtjusning gläds, än hon beftört förfkräckes;

Sen fjelfve Himlars Gud i dödiig menlkjo drägt,

på jorden Digit ner at frälfa inenlkjans flägt.

Så när til tiggarns hem, fjelf krönta magten träder,
Sjelf tröllar uflingen och honom ömfint gläder.

Af tufen godhets prof bevekt til tackfamhet,

Hur Dali hän yttra figV beftört hän det ej vet.

Nu hjertat brifter ut" O Gud hur obegriplig!

"Hur du Meslias ftor, hur dyrkansvärd! hur heligl
"Vi tilbe Eig vår Gud, vår Höge ftyresmanj

"Men ach! din höga nåd af ofs ej fattas kan.

"O! tillåt vara ftoft at vägen til Dig leta,
"Där vi din hemlighet i högre ljus få veta;

«Förlåt ofs, O vår Far. Sjelf Du vår fvaghet ftärkj

"Vi iyfc häpnande för dine underverk.

«Vi fiafve under fynd fom ofs i afgrund ftjelperj

“Du ijelf en menlkja blir 3 du ofs från döden hjelper;

“Men O Du verldars Gud! du har ju Änglar nog.
“De väntaj på din vink fom dem til lydnad drog.

«Hvarföre e j af dem En til vår jordprick fända ,

aAt tolka dine bud och ftraffets lågor tända?



«Du har ja en gång faft Naturens vifa lag,
«Ach! fjelf du Jordifk blel. Hvad heligt undantag!
«Och hvilken häpenhet må väre hjertan fylla,
“Kär tanken fer de ftraif fom vara brott förlkylla,
«Af dig i menlkjolif, i dödiig Ikapnad fedd
«Uthärdas, lidas grymt, tiis löfen blef bercdd.
«Beftört i yillors djup vår fvage tanke dränkes •

«Förnuftets matta fken i nattens mörker fänkes,
‘‘Ach Gudaväfende! fom med din höga magt
“Regerar dödens Drott och honom gränfor lagt,
“Hur kan din värdighet få djup förnedring tåla, - -

-

«Du hvilkens Majeilät i evigt lif målt pråla,
«At på et ögnablick i dödens fköte gå.
«Hur kan? ach blinde vi! Vi ofs blott förebrå.

-35ViifcV.t iiit n • . l t

Ach! fvage Cllriftne du, knapt väckt ur barnets linda!
Hur fkymtar ej diii fyft den villors bojor binda.!
Du matkens fofterbror ej hela ljufet tål.
Du med ali vishet blir Okunnighetens målj
Och känflan huru öm, men hur hon häfcigt fvigtar;

Än irrar af och an, än fig.til himlen rigtar}

Hyflkenhetens flaf. Du utan ledfvän går,
(

Men fnart tilbaka förd din irring röna fårj,

Af olkuld hjertat tändt, än för fin fvaghet bäfvar,
Än uti läga fatt, för långt i flygten iväfvarj

Snart uti farten ökt, det utan ftyre drifs,
Och fnart utaf Sig fjelf och lugnet öfvergifs.

' C 5 Likfa.
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Likfå när Sommarns fon, den brydde fjanln daras

Af tufen blomfters prakt, hän fift af törnet fårasj

Cch hän fom rofocs vän af dem fm neftar tog,

Hän nu fit fpäda lif i afpens Ikugga drog.

Ees yra ftillad är, fin viha hän begråter;

Men Solen lifvande ej fjäriln öfverlåter;

Skull Himlen då förfmå fin Son fom räddfmt flyr,

Cch åt et okändt mål en ovan vinge ftyr».

Kej! knapt på villans ftig förft Edens menlkjor lalla

lörn Skaparn ömhetsfult dem höres återkalla.

Achf Svage dödlige juft då du gladaft är

Eå fväfvar, fvigtar du och plågans början bar;

Men huru jag förlkräcks! ach! hur mit hjerta Ikalfver?

Jehova ner från ikyu nu äikemolnet hvälfver.

Hän nu med dundrets Ijud fom ned från moket far,

Åt Sions häpne barn ger detta höga fvar:

<Ho är fom blind och djerf min Styrfel efterfrågar ?

“Som til min helgcdom fig utan vingar vågar?

“Hvem driftar leta upp min obegriplighet ?

‘‘Hvern mätä af mit ljus, min nåds omäthghet?

“Mit heliga heilut af evighet är fattadt;
“Ej något dödligt vett af dunkla lagor mattadt ,

«Skall nånfm drifta fram til et oändligt ljus.

“Sen! dödelige, Sen ert eget ftoft, ert grus.

Sen! granfynt med det ljus jag fånt för er at lyfa;

«Min nåd fom Eder bjuds Ikail ali uplysning hyfa,

Chrtsti Död.



SORGEDIKT. 39
“Jag fjelf fom Skapte Er, och Er til verlden drog,
“Jag i er ufelhet en villig ömkan tog.

“Mit värf fulkomnadt är. Mig Ijelf jag uppenbarat,
«Och för en Hedenverld min Helga lag förklarat;
“Naturen Ijelf förbyts och tiden vitne bar.
“Hvem är du ulia kräk den hemlig tvekan tär?

“Hvem blinde, dödlig Du at dig vid ftyret fätta,
«Och hvad du ej föritår bemöda dig at rätta?
«O! Svinga dig då upp til Seraphimers fpher.
<‘Fall fedan från din högd til jordens afgrund ner;
“Förfök at Haka ut den väg jag borde följa
“Til dit förfoningsmål på tidens mörkabölja;
“Väg af, min Allmagtstyngd! mät af, min äras höjd!
“I mörker famlar du, och vil dock Hi förnöjd.
“Säg hvad jag göra bordt? - -

- dock följ min Ijufa bana,
“Jag leda vil din fot, jag dig til fälhet mana j

“Af tufen vägars flråt til din Förfoningsmål
“Blott denne jag utfett och den min vishet tai.
“Följ denna Nådens väg få fkall du klarhet linna j

“Med tro, med Dygd, med hopp. Du kan til målet hinna.

Så var Meflias tai. Från molnet åfkan flär!
Tilbedjailkaran rys >

- förvånad, hapen ftår
Men fnart en häftig fläkt på allmagts vinken hallat,
Som ned från Ijufa Ikyn de mörka moinen kallat;
De Fly de halligt fly, likt lätta drömmars troppi

Då vandrarn trött och rädd ur dvalan vakuar opp.
KuC4



Nu himlcns klara fköt, i fordna glanfen prälar ;

Nu thmnen iyler fram nti Chryflalfka flrålar •,

Meffias fyncs fjelf. Ach! hvad Gudomlig fyn!
Hvad glans ioni bryter fram igenom ljufa fkyn ?

Hvad nya glädjerop i Templets omkrets föras!
Hvad nya rökverk fes i gyllne urnor föras! - - -

-

Bär, vid altarets fot i yprdnads helga fpår.
Förbundets fvurna flock i flere circlar ftår j

Bär, Seraphimers chor fin gyllne lyra väcka,
Och tufen frögde ljud kring templets omgång ilräcka.
Än cithran ftämines opp •

- - - Des lena ftämma rörsj
Ån orgors fnälla lopp kring diupa choren förs.

Där, rundt om hvalfvens krets bafunens toner fara
Det jkallar upp til fkyn och tronen höres fvaraj

Ja! fjelf Mesiias hörs med Majeftätjfkt ljud,
Sit höga bifall ge och fälhets förebud.
Uppå Hans Gudaröit itraxt hjertats genfyar följa;
Ej forgen mera bryr; ej tårar fynen hölja;
För ögats hiodighet ej hinnan fkymmer mer;
Ali häpnad är förnuäfd och finnet öfvergcr.
- - Flyn! villobilder. J, fom fågos upror väckaj
Sen hjertat ftilladt är, i kunnen blott förfkräcka.
Fly, menfkjodjerfhet! Du fom höjde upp vår röftj
Du än förledande, förtjufar dårens bröftj

Hän i fin blindhets natt än mellan brådjflp famlar j

Än däij an evighet af Ilolta iukaft famlar,
Men

Cjikisti D6d.



SORGEDIKT.
| j ên i vår helga fjäl vi tilbe Din Förfyn,

Spm j»gat viilorne ifrån vår fvaga fyn.
Se! där med drömmens fart:den ena villan fara:
«Hvarföre ville Gud iig fjeif3 Sig uppenbara'?"
Spar! lödlig, fpar dit vett. fom trånga gränfor fatt;
Du ingen Ängel är. Se! och beundra blott.
Den andra villan flyr och harmfen ännu hväfer;
Den ondfka. ioni hon bär, inan i des upfyn. läfer :

«Nacurens lag är faft. Des ordning icke tål,
"At den Oändlige blir ändlighetens rnål.
"Han från fin Gudums thron och Evighetens falar
"Ej itiga kan iå lågt, iti jordens-ufla dalar.j
"Nei! himlen är för hög at bli med jorden låg;
"Man aldrig ljufet än med grufet blandad fåg!"
Ach! Du uprorifke, fom djerfs at Himlen kfcmdra !

Du minfta jordens ftoft! du vii bland Solar vandra!
När af det Helas vidd ej minfta Ikymten ges,
Du vii dock mäftra det fom af din fvaghet f es. - -

Et annat inbilfkt troll hörs klagans toner ftafva :

"Sjelf Fadrens Ende Soti Måft uti bojor flafva,
"Han mi iin Allmagts höjd förbytt i ftoftets fcöfc j
"Och plåga, död och graf, des Gudom inneflöt.
“Så borde Satans magt af Gudafonen ftäckas;
“Så Fadrens vreda mod af Gudablodet lläckas !

Ve! fafans villa, ve! Ve, dig förmätna djur,
Som trotfigt vänder om båd Himmel och natur.
Vet! Gudaväfendet ej plågor underkaftas.

es fej
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Ej fmärtor, plågor, död, med dem vår lefnad laftas;
Nej! Evigt Store Gud, Du jordilk hyddatogi
Den gaf du ut för ofs, du fåfom menfkja dog j

Så äfven menfkjans lif af dödens fpira bräckes,

Men aldrig anden än för Dödens Drott förfkräckes.

Ja! villa, du har flytt - - Straxt i Des ät fpår.

En annan failig dröm i Chriftnes åfyn går.
Det var det blinda nit fom tulen hjertan fkakat,
Då för en AUmagts Gud det djerffint gränfor Hakat:
“En utväg endaft blef til menlkjors räddning quar
“Af Ödet krafdes den och den Nödvändig väri”
Men! det den enda var? - - O blinde matkars flägte,
Hvad kan du ufle fe med ögon få betäckte?

Så flykten evigt-bort J viUobilders tropp!
En fynkrets mera ren för ofs har klarnat opp.

“Meffias GudaSon! hur Ikall vårt floft dig kalla!
ccVi häpne för din magt. Inför din thron vi faila.

“Ach! blinde äre vi, vårt förvett ånger görj

“Förlåt vår Sinlighet fom ofs i villan för.
“Du fjelf o Himlars Gud, Du lifvets enda kalla,
“Du verkftält det bellut, fom evigt måfte gälla.
“För ufles ftora nöd du ingen möda Ikont*
“Ach! med dig Evige, den dödlige förfont!
“Förundransvärde Gud! Dig fjelf, din vifaftyrfel,
“Skall aldrig vårt förftånd med dårens djerfva yrfel

Christi D6d.
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«gemöda fig at fe. Nej! genom Tro och dygd,
u(Jti dit nådesfköt vi föke för ofs fkygd j

“Så tag då mot det låf vi til din dyrkan näre,
«Xag ock det rökverk mot, fom fram til dig vi bäre.

jvlit öga fe den prakt på Feftens helga dag,
Som tolkar Chrilli låf i helga feders lag.
Här offras icke blod af Bafans vilda llägte j

Ej offerlammen bli på altarbordet flräckte.
Den tid är nu förbi då under forgeljud,
Man brotten blidka fågs hos en förtörnad Gud.

1 Ej genom helga mord til bålet menfkjor dragas $

Alt offer Hannat har. Af djur ej håfvor tagas. '■ ’

Ach! fvaga barndomstid! hur lyckligt har du flytt!
De bilder Hedningen och Juden troget lydtj
Den vantrons natt är flydd, då man til Himlens, ära,
Trott Himlen föka mord och offerblod begäraj
Dock fålla barndomstid! du väl i villor låg,
Men fälhet följde Dig, Du himlens allmagt fåg j

Du och des mildhet fåg på dina läppar fankas!
Din barndom redan flytt --------

nu högre offer fkänkas.

Hit fåndas rökelfcr af Vårens tyngda arm;
Uit offermjölet gjuts från blomftrens llutna barm.
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Nu. från Armeniens fält til Indiens heta fträndcr,
Och ifrånd Indiens ftrad til polens kuina länder,
Ta! Afiens hela fkatt uppå Altaren les,
Åt helga eldens väld ur gyllne urnor ges.

Än fprides Myrrhans lukt. Ej Cedrens oljor fela ;

Än Balfamträdets blad fin rika välluft delaj
Där, ur olivens Iköt, cryllallen pärllikt Ilot;
Där, Drufvors öpna flod fin röda droppe göt;
Ur helga fkålars djup fes offervinet ftrömma,

Begjuta rökelien och fina böljor tömma:

Och fnart af eldens kraft fom vågen löfer opp.
Des dunfter fpridas kring i fky»rs hvirfvel lopp.
I Hirnlens vida rymd de fpridSe töcken fväfvaj

De fig til Chrifti thron i jämna vågor häfva;
Straxt Chriflus med en blick fit bifall kunnigt gör,

Och ftrålar af lit ljus på-menfkjors anlet ftrör.
Ur derås rörda bröft ftraxt frögdens känflor fvalla;
Straxt lyror itärnde bli och fångens toner (kalla.-

■

■ i
««Oändelige Du! Rättfärdig! helig! mild!

"Som aldrig målas kan med någon dödlig bild!
"Långt ftarkare din nåd än Solens fackla brinner,

"För dig ali ändlig gunft fom i en punkt förfvinner;
"Med famma nådeblick du på Seraphen fer

"Du äfven menfkjors barn en himla fälhet ger.
"Ej Dödligheteås hem din höga nåd föraktatj

ftDfri ljurama Gudafläkt har lifvets fvallar faktat.



«Då

«tfedfrån din höga thron du fteg på jorden ner.
' «epä hydda ropte du, ftraxt jorden hydda gerj

«Och ien dit jord’fka lif för menlkjors nytta brunnit,
«Sen til.fit höga mål din ädla lärdom hunnit 3
«Mu mörkrets itängda mur utaf din ftråle bräeks,
«Mu barbariets brand utaf din bölja iläcks 3
«Du laftens grymma magt med egna plågor hotar j
«Sjelf ftraffens evighet uti din dödftund motar 3
«Som menniikja du dör - - för hvem! för ofs du dog,
«Men fnart ur grafvens Mdd den fanuna hyddan tog3
«Mu Grafvens morker flyr. MTu Eödens Förfte ryter
«Då ur des vilda hand du envåldsfpiran bryter 3
«Mu brottens raferi på jordens ufla klot.
«FörVana, Humma af, för dina hämdehot.
«Du dämmer fjelf den fors, där väre lafter ftrömmaj
«Du ftraffet yifat har. O! Du fom Ikall ofs dömma!
«Välfignad är den ftund, då laftens välde bröts,
«Och af din fegerhand i fmidda bojan llöts.
«Mu Gudlöshetens magt, nu Tyranniets Söner,
«Mu Laglöshet och våld en evig Straffgud röner 3
“Förförar n hapen ftår och Ikrymtam, rädd, förlkrackt,
«Sin afgrund färdig fer. Nu afvunds andans fläkt,
«På jorden tynar af, fen dina åfkor braka 3
«Ej veklighetcns folk mer Ikola verlden fkaka 3
«Din hämd, o Gudars Gud! har redan ljungat framj
«Den verld fom uti brott och lafters afgrund famm,
«Du med dit dödsbeflut ur djnpa farao ryckte
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c£Då Ijell du qualet led och grafven igenlykfe;
“Välfignad väre Du hvars llraff, hvars vifa nåd,
c£Har ryckt en brotflig verld ifrån des öfverdåd.
‘‘Ooh du fom från vår Ijäl, har fyndens fmärtor drifvit,
<£Du ockfå dygdens fköld mot alla anfall gifvit!
eCNu kärleks Gudaeld uplifvar våra brölt ;
<£o! hvilken fälla drift! o hvilken höga tröft!
ccAf Dig uplifvade vi dine känllor anda.s;
£CNu rätvift hjeltemod med menfkjoömhet blandasj
f£Än til förfonlighet och fridfamhetens fkygd,

,£Vi vara hjertan ge. Än tålfamhetens dygd
KFör motgångsftormars ras, för afvunds väckta vagor,
££Skall lycklig friilad ge och Hilla våre plägor -

- - -

<£Med Dig vi fegre lätt vid luftars vildaftridj
<£Med dig vi vilje dö, och åter quickna vid.
<£VårtTif Ikall helgas dig och högfta fdlhet njuta;
“I Dygdens trogna hamn vi fkole lifvet Auta.
<£Med tro vi famne Dig, o Du! vårt enda hopp.
cc Tag dine frälfte bam til dine Hirnlar opp.
t£Ach! Evigt fälla hopp! Du evigt på ofs råda!
<£At njuta Evigt dig, at Dig Mesfias fkåda!
£< Valfignad är den ftund da Du på jorden var,
££Välfignadt är dit namn, i evighetens dar.

Til Himlens höga thron la helig låffang klingar,
Och Ijellva Himlens chor til hänryckt lamljud bringar.

Nu



Få

Nu glädjen bryter ut i tulen lyrors Ijud,
Som uti helga lopp fig fvinga upp til Gud;
Beftört, och rörd, förnöjd, nu Sion blickar fänder,
Til Evighetens mål där Gud des hjerta tänder.
Meslias Ikådar man. O hvilken liuflig blick ; - -

Där, NeÖarn flyter iram, där, nöjets Guda diick;
Men - - - ach! odödlig hamn! fom för vår fälhet ämnas.
Du kan ej hyfa ofs förn väre bojor lemnas.
Vår bildnings himla kraft dit fålla hemvjft nått.
En förfmak af din ro vi redan fmaka fätt;
Den ljufa azur fky fom lik en förlåt hänger,
Vår dödeliga fyn från himlens gränfor ftänger.
- -

* - Men, faft vi dödlige i detta Templets fkydd,
Få blott i snolnet fe den Gud af ofs blir lyddj
Dock glädjen lifvar ofs at Vår Mesfias ära;
Oändligt är värt hopp - -

- fnart nalkas mälet närä.
Så var Mesfias fedd i verldens fordna dag,
Blott genom Hoppets glas i förebilders lag,
Hans ankomfi fungen blef vid en Prophetifk lyra,
Och glädjen* Högtidsfeft fågs alla hjertan ftyra!

Bland Chriftnas glada tropp nu helig andakt rår.
Af vördnads tända nit, nu pulfen häftigt flår • -

En, djupa fuckar drar j En, tankens fjädrar fpännerj
Sin dyra pligt man fer och Själen välluft känner.

Där, ufle Tiggarn ftår förnöjd i trones drägtj
Faft utaf lyckan glömd är hän dock ej förlkräckt.
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På jorden måite Hän för brödet utftå plåga,
Men Son af famme Far, och rörd af faxnma låga.
Hän möter lyckan hiir i lugnets ftilla haran,
Och fmakar nöjets frukt i fine bröders famn.
Hans bror, Monarchens Son, lit purpur här förgäter;
Här purprar endaft tro, här dygclen lyckan inäterj
Hvad glans ger ädelmcd för Kronans glitterlken!
Hän lägger fpiran ner. Ser aran mera ren.

Här, Snillets himlafon med dygdens arnrar fattar,
Sin ivage fofterbior, den afvund iöjlig fkattar.
Af famma andas drift de bägge eldade,
Förfonings dyre nåd fin helga dyrkan ge

Här, Hjelten foxrr fit land mot fiender förfvarat,
Omfomnar nu den flaf hvars blod hans ömhet Ipanat.
På jordens hvirfvelkrets hän nödgats väpna fig,
Mot fine likars arm, på krigets grymma llig.
Men Religionens borg hans rörda finne itillar,
Och fridfamhetens lugn ej tvånget mera gillar.
Här, verldens kloke män, här, lärdoms idkare,
Med enfalds brödxatropp fit fanuna urfpmng fe j

Här fadren fer fin Son fom från hans åfyn haftar,
iå hafvets ocean, där ödet honom kaftar.
En vän från vänner ikild här träffar dem igen,
Förenar tarkar, ord , och njuter nöjet än j

Med famma helga röft, och lika hänryckt tunga,
De Gudfi och Chrifti lof förtjufte, glade fj un ga-



Gå da du Folks Monarch! Gå, bland dinfyfkontiopp

At fprida nöjets frön, och dela fälhets hopp!
Gå, at pä jordens ban de famnaa känllor närä,

Som för den Hughes thron förnöjd Du velat bära;
Förikingra vantrons natt bland dine Mcdborgsmänj
Nedtyfta Smickrets rop men vis dig Dygdens vän!

Dit Lefnadslopp är falt, din dödsftund fäll fkallblifva

Då Kungars Öfverman vil Himla kanaan gifva.

Du Snille! menlkjovett, fora örniikt flygten ftyr,
Upp åt et bildadt lait där ftjernan för dig gryr!
Ma Religionens kraft din rädda vinge lyfta,
At til Meffiae thron Du må i farten fyfta!
Sjung för en flygtig verld om deras dyrä pligt•
Gif Chriftendomen Lif, och fjellVa döden vigt;
Då Ikall på verldens ban Du upplia fnillets ära,
Och i en annan verld du evig lager Ikära.

I! hjeltar, Stridcnsmän! beväpnen eder arm

Mot Laglöshetens hand, raot Tyranniets barm.
Er tapperhet och mod med Chrillens ömhet paren!
O! lären Menlklighet, och famraa Dygd förlvarenj

J fkokn fegra fnart på tidens vanlklighet j •

Då fegerlönen fås; då ges odödlighet.

D J-
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J! forgbeklämde barn, J! fvage likar, bröder,

Hvars öga gråtfult är, hvars hjerta ftändigt blöder;
Gån, tyden edert låf i vänfkaps glada hauin!

Naturen fträcker ut för Er fin mödrafamh.
Gån, njuten lifvets lugn vid lifvets tunga börda!
Det uöje, fom här fås, man får i Himlen fkörda.

Och du förtrykte flaf, Du af Tyranner döljd.
Lef nojd i llafven t af blod och tårar höljd.
Du af din Far har fått det mod fom plågan troffar
vv nart Evighetens Drott din tunga kedja loffar.
Se ut åt denna rymi där evig 2\liddag rär - -

I hoppet gläd dig torit, och fen du njuta får.

Ta! alle Chriftne J! från jordens fpridda kanter!

Med famma helga hand förbundne trosförvandter!
Gån, tätien med hvaran, pä verldens vida fält.
At öfva Er i Dygd och göra Lifvet lait!
O! låten enighet i edra famfund råda;
En evig vänfkaps tro fkall evig fälhet båda.
Sen edre bröder an, med mildhets ljufva blick;
O! Leinnen Negrerns barn til Himlens vi£a fkick,

Snart fkall irån deras fyn den fvarta hinnan falla;
Den dagen komina kan, da Chriitura de ikalla.
Och cm de ockiå dö i blindhets mörka natt,



Sr

Så veten, det är Gud £oni nattens fkiften fatt.
Den famme deras Far hän kan dem en gång lära,
At kanna, dyrka fig med en Gudomlig ära;
Och Chriftus, Eder Kung, Hän fom Er Skyds-Gud är
Hvars namn, hvars bild, hvars lag Ert ömma hjerta bär,
Mä til fit Rikes hamn en gång dem äfven famla.
Som nu förblindade i villors mörker famla!

Meflias! Dyrkansvärd! Vår Skyds-Gud evigt blif!
Vårt Lif (kali ära Dig, tv evigt blir vårt Lif.
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