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§;. i-

*& ti hwof och en wete.nstap ar deff lllsforla lifafom cw
äL3K^ °WÖ af bela wetenikapen, uti hwilcken man pä.'
iF^P^/ en gång, och uti et ögnafust fan se ei nlle^.sttoetenjfnpens hela falt. utan ock dest fätstiita (foplyn mi \åx*
stilta tidewarf. Uti Naturen,så til f)ou ock or på behageliahcter,
dmt hon oftast i en fammanbunden Kädja framroifar, fåt man
dsck aldtig fatt uppå någon ft)ne-pu"kt, dädan non på w
gång, och likofom på en tafla, kunde åstado winterens kld och
is, wårens grönsta, sommarens blommot och höstens, fruckter,
famt bettogta hnru der ena blifwit lifafom ftamfödt af det an-
dra. M n uti Hiftorien. of en wetenffop, kan man lifawm.
på en gång ställa fot fin inbi dn ng, huru det iéfrufna bar-
bariets köld och rinfråst, rå det ena stället, be äcker hela morcken,.
huruDt rå et annat-därinwid, fa miånii gom och småningom upti-
nar, och åier litet fram bättre hutttLdes gzefastå' d of fanning och>
x»?éDom här och där ftomwifa sig på wetensta ens fält; och an*
nguängte fram, fet mm »edan hel* fdl.etfirodrm d blomstrens
pragt, och ucllfwafct af det. s wällucktand^ ond >, fanet upfylt
fcf*-fa stugter, dem fanning; och dygd utbreda ofioer mmnij?
Wgtef?
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Wetenffops ' hiltorien liknat således Orangerierna, detze

Kånstcns nidstetstycktti, ddt man på en gång'kan åståda alla
-års tider, och störda deras ftngter.

log b höfwer då ickemet*brwifa,at wetenstops^hiftorien
är b hogelig och ongemmi ; jog stol blott säga, at hon tiUrfa
dr gmffo nyttig. Ty hwod kon wora gagneligare för en
wetenstops idkare, du at se, huru Den »etenstap hon isyunet*
het nlstor först upqwicknot, watit i sin börjon flenochwoflan*
De, huru den .tilwujeit, huru Den wunuit stadga och mognad,
och butu den åter liftofom förgäts, eller åtminståne förfallit*
en dwala, dadon de!' ånyo upstigit, for ot åter gå fin förra
krets. Man fet af QBetenjfaps* historien, Hwi ko medel wa-
rit De kraftigaste, til at befordra Lärdomens tihoäyt, i)Wi\t åter
b dragit at försroaga, grumla och wonftogda Henne ; hwilka
ordsaker Himot stora Män at med sine ljus och efterdömmen
gagna mennistågheten; och man kan sedan of olt bma, til
warning, underrättelse och efterfö'gd, Htoga många gagnande
jlutfcufer.

Dest t och fiere förmåner, dem 'W'tenstapernis-3MoriH
tilstyndar detas ibftite, hat gjort, at hwar och en as de wet>
tenstap:t, fom hos 01 äro i något flöt, äfwen hot fin Hifto-
ria lärstildt utorbe od. Men ehuru Oeconomien or en of
de dldsto n ettenstapet få finner man dock föga någorstädes en
follst'ndig afyandlmg of dest Hiftoria, i 0110 tibt; hwlk.t
dr en så myck't större off . fnod, fom ot det dr bekant ot
många gamle ftlkstng gått langr. i witzadelat af denna w^ttei-
st<.p, än hwottil man i wota tid^r butmit. Oeconomiens
Hiftoria b.rde då wato i denna Del, för otz d>edore, som
fiulle wia ost fottet och m;dlen, gmom bwilta ftrnwerlden
r axit nUgtigat iåjfilitgt öfwemojfa ost, och genom hw It wi
äter ffola funno först likna, och f.don öfwernäffa du fantma.

Men Det dr, såsom (ades, ot beflago, ot Oeconomien,
fåfom hon ännu är nog oupb.ufod och wanhäfdad i oi dre
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Mor, få foknor-hon ock ännu en gochpragmati& HI--
fboria, öfa^ct de öden hon hos hworje fo!< slog, undergått, och
h^e siomsieg bon Iwoljestodes gjorbt, och i hworje QifamtfL

©et kon dä icke »ara-©tg Vendgre Läsare ocngenäm'',
at jag företagit mig et litet ftrcke of Oeconomiens IliftoriZ,
då jag nu. i det cf erföljo: de stol g^ra några onmätln ngor
yenonde til uplcfnirg i Hiftorien om ludista foifetö Oeco-
nomie i gamla Tesiomsntet. Mina Mogne infigtet och min
karta tid wållo, at jag icke fan m.d Den stytcka och fullstan'
dighet, fom wederbör, utreda- et ämne, hwars afhnndlonDefot-
drar störte infigtet i Oeconomien och Philologien, samt an-
dre wetenstapet. du of en 'ngling med billighet kan wäntaé.
En meta stick.lig h^nd borde framdeles, i anseende til ämnets
nytta och granlagenhet anse mödan wdtdt at stadga, fylla och
pryda d^få brag,msd hwilka jagnui hast nödgas fetta et stort
falt, et digert ämne*

5- 2.
Oeconomiens Hiftoria stall nton twifwel börja med

Istaeiitista ellet: Zudisto nation; den dldsto of 0110 natio-
ner, ty de^i dt jämnåibvig med fjeffwa naturen och til-
lika den mdrkwdrdiZaste, få w.Do den mcd naturens HEtre
stått i- närmare gemenffcp on någon o-nan; hwi k>t oswen
datas kan ffönjaä/ ot éomme i o-ko Ewighet w> rD< de HErsre behagat n åta sig, til deraie nations Oivila och Hus åls
lågor, i hwilka man således sinnet mycket, fbrtrfffo eg^neliga be-
märkelse or Gndomeligt. Kan då w l något 'artigare stycke
finnas i Huchållnings wetenstapen, än at j Hiftorien rm Is-
raeliternas, hushållning bervagta De grundsatser i denne
wettmstap, dcm Naturens HErre- @jelf bchagat dels go&fän*
na, Dels ock ucstofo för dttt uråldriga nation, som Han til we-
dermäle af en särdels nad och utmärckt karlek bewdrdigot
me&)iaffin af fit egite^etisit egendoms folck?ludistanationenßHus';ålnmg förbenat ock at of ost kännas, så wiba wi, utan
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ktlnstap om dest Oeconomie icke kunna förstå ffete' ställett l
det Nya Teftamentets fftiftet, som peka på Hu6l)ålningen
och leftebsfättet j Det gamla. Dest utom kan ock den ludista
Hus åilningen, i flera Delat, tjena til et mönster för wår; och
en Oeconom bör läsa gamla Teftamentets strifter, ej alle-
nast i Det hufwuddndomålet, ot (åfom en Gbriften inbåmta
de Kundsiapcr ftm leda til fdllhet estet detta lifwet, utan han
bot ock anse en och annan af dest Gudome iga författare, och
ibland Dem iynnerhel Mofes, få om en Au&or Olafttcuz, af
hwilken hon oftast hemtot meta uplysning, och stötte dmnen tit
e tertanka i Riks-HushåUningen, än of sjefwe Xenopbony Cato,
/^/??-?-6 och <7<?/tt^s//^..

Min toncka dt dock cke at ludista Hushållningen, ehu-
ru 1 10$ de ar Gudomelig, stol i de {amma, wato en tegto
ellet ratteznöte löt ondte nationer; ty utom det, ot den ren-
lätige Theologien tpöeligen wifar, at Judarnas bo'gelige la-
g t icke förbinda ost; så finnermatvockldtteligen, at wår HEr-
re ej eiet dtnodt de Huéhållei lagar, hw lko hon stiftade forfu^arna, åt andro nationer. Judijfa lagarna woro i alla
ting rättode cfter Climatet, Londes belägenhet, folkets tdncke-
sätt lefnahs-ort och någre £>efr gamle sedwonor, ja ofwen
h st hiertatä hårdhet rch fördomar; och ef er deste omständighe-
ter bör' iwen ondre änders Lagstiftare ratta ftg, om d ros
Lågor stola bliiwo antagelige, och worfo folkets fälihef. I det
warma Paljeftina war det cj en beiwdro! lag, som förböd
uptdnda eld o-i Sabbaten; men h ru fwår och olglig wore
d.n icke i Finland, i anseende til wåra wintrats köld och mör-
ker? I et ftngtbatt land jom stod under Guds innerliga och
mcd u derwdrck beledtogobe regering, behöfde man ej ftugla
för b ng^rs nöd, ehuru det -wc forbudit, at hwatje sjunde
åt så elm (fäpa något, utan bor^e man det stette artt förse sig
med sa stort förrad, ct man ftarmcd kunde lcfwa jntil det nionde,
då mon åter feck få' och störda. Men huru orimligt wor^
det icke, at i et amiat l^nd \.abuba et dylikt Sabbats år?
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I JudijTa Niks-.HuMllningen war det ej'någon flafca,

Ät ;Gud förbudit alt Cavalleri, hwilfct.öet bdrgiga 'Palaeftina,
lika få litet ktPde beije- o sig of, och liko få \xå umbära,
fom de. äfwen få bergig i Sveitz i wora i.bex. Men om et
fådont förbud Ifulle sttockos t<l -andra Länder i Europa, hu<
ru fnort blcfwe icke Europas frchet och jänmwigt nedtratnpob
cch dödad, af betland, fom då icke gjorde sig famwete wid, ot
.anwdnda både menntstor och hastar, ti: at förswora egne lan-
Oer och rättigheter, famt inkrockta andras?

§.'*
Nu få wi ga närmare fil wart ämne, och wifa lubista

Oeconomiens (dtstildta beffaffenhet i färffilfcta tidehwatf.
3 fötstone war Huchåliningen ga«sta e.^ckel och ellfaLdig,

famt klm, fåfom alting är wib fin första sidelle. M^n bar
a'i edning at tro, det meiunsto st gtets fötjta Förfäder mat»
tode sig med de frugt r, dem jordenfielf namframoiftrade. Sko-:gens ftugtet och idllons roattcn woro ddras rastan enda krä«
feligheter. Behofwes, nöden, eftertonckan, mennistans omdtteliga
begär efter nöjen cch ombyten, nnfife! heten., tanif&.tnns
långa old.r,ioch oftost en stnm' e'er en händelse alstrade ffrrn,
fmoni! gom och efter hanb, hwor ehanD^ n'n upt^kter och nya
lilsotfer i d ras Huéhail tt:g. Oeconomien för sy Dafieden
lnåste då redan stigit til någon högd> elritu når ku stop om
den fammo är olideles Htilltäckelig och nästan ing n.

Noach med sine jö iet bt gte fotfta wer Denes k'n stoper i
Hushåll! ingen, oftocr fjcfwa fyndafl de ; och då han lärde sig
bygga De^ stora st ppet, hwarmed hon feg'ode i sje fwa f nda*
fiod n, och i hwilckec hon blef lord ol inqvartera o o rotu*
rens öster i Djur riket, med kwatt och cns färsti to f^da rch
behofwcr, fo gjorde han nan twifwel stora främst g i natu-
rens och Hushållningens kännedom.

JÖen Patriar^chalisti lcfiaden wr.r dock ännu ef et srnda-
fiodennnMtenckel, och hade med sig a'!a de röj n cch förmåner,
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öenrnoiurns enf'ld uplisivad af friheten, och ålfö'gd af ostul-
den, någonsin kun å'adfomma. Man flyttade of och ann,
ifrån d t ena stä let, Dar bll for kreaturen minst.'De fig, til et'
annat, Där naturen på någon tid icke betalat någon ston åt
me:nnstan och hernes behofwtt Dt myckna antal bejlap,
N'dlar och linnor, san,t söner' och döttrar) som. af Ksofes
omtal s i Pacriarchernas- hiftoria, witnar om deras wdlmå-
ga och rikcDom, famt en stor folkind-gd, som redan giordr
florn framsteg uti en of Oeeonomieuz största och indracriga-
ste st eker-, n^nligen Bostoposto feen., (<^) D.' oft.ge delarne'
i. Oecunumien sinao dcros efterkommande'en tid där ft^r nog
låxa, sedan hworjehandt or o^er och oden fastat Der s bopå<
lar i Egypten, dar De i provinceu Qosen började mcd åke^-
bruk och hworebanDo andra orbctcn. Deros- hushållning-
wor då utan twifwd Den samma, som de ofrige Egyptiers,,
of lm)il£a ror ännu bofwo r.ågra så stora lämning r och mim
nesmdrcken, så at wår tids nationer, så uplyste och t ltogsne
De ork äro, dcck 'j cn gång tyckas wora wu ne ot likna, jag;

må då ej, foga öfwmrdffa dem. Om IfraeUtemas tiiståndoch
hushållning i Egypten hofwa wi föga någon annan fatiTilDt
underrottelfe, än Den, Egyptifka Oeconomienshiftoria, fom nu
icke dr wåu ämne, meddelar rtz^ Wiga Då ben förbi/ och

stynde

(?) Abraham masie haft en stor myckenhet af b"st.ip, efter det i I Mof„
iZ^6> heter, at han blef nödsakad a^ sti'ja sig ifrän sm brodersou

" 1.0t1,, emedan landet ej kunde- fördraga arbe-bebbe"tilbopa; Jacob
gjorde Efau en stanck af 580 kreatllr 1. Mof. 32:^16. At det ansågs
hederligit at fföta dostap, str man iblanV annatdäraf, at den twacs
fva Rachel: gick sjelf wciU med si> fi^eré- hjord. 1. Mof. 29: y:
I samma föratt,^ing finner man ock of a QJlrittför och Pi insesior sys-
selsatte hos ttamerl,B»ttlennifforna softe be.» tiden äran och l,öjet uti
arbete och mätnligher; hade ock fö^f^'^?,. stor mnmahrt <fdetnddwa-ldiga, och ännu större förakt för ber Bfrt»evflsbfga; darföre kun-
Ve ock et slutdomar eller döden öfwerrasta dem,-förrän beflutfljit tilyts
ttrfla- bögden och påafin af allfäflbe .. nämligen den, at, såsom striftepr
Alar, wora mätte af, älder och lesivande?.
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fPonde-ofi til det tidstifte t Judarnas Hiftoria, Hå en mlraen.
leus kedja af hwarjehanda oden och underligbetet:, dntefigen
förde Dem ur Egypten, gaf dem Mofes til en Lag-stiftare, ochdet wackra lanfat Pakeitina til egendom och fri besittning.
Om Hilshåwings grunderna i detta tidercarf funna wi barns
ta en tammeligen fullständig funjkop utur Mofis strif;er, och detdr detza grundfatser, wi nu stola närmare afhandla, ti/ de wo-ro de samme, som febern for den öfriga tidm danade hela na-
tionens stick, Hushållning och seder, och woro et rättesnöreför ludista Republigven, få (ange Den worade.

§ 4.
Molis hufwuddndamal wax, fålom alla andra sunda Logs

stiftares, ot förstaffa sin nation, roälmaga, fäkerheeoch reta
feder. Medlet til ot voinna det första ändamålet onsag hon
Landbruket wora, til bet ondro, en stor solckm.^ngd, och tiibet
trede, en aff&ndring ifcon gemenstap och umgänge med andra
kringliggande folckslag. Ifrån detza grllnder tyckas alla jde
HuöhaUé onMlter hänleda sig, hwilka Mofes widtog til siat»
gande af sit folcks Hnohållning.

Landtbruket war af alla näringsfång det [amma, jom
Mofes mast warderade och upmuutrade, och snart sagt det
en&& lefnadé (att, fom hansl lagar gynna och befordra. D ls
derföre, emedan förlofwade landets naturliga beskaffenhet mast
kom öfwerens dermed, Dcls och i fonnerhet ot Derigenom hiw
dra/ Det 'Israeliterna icke måtte biisva befmittade med
Hedningarnas ofguDeri. Mofis grundsats wor, ot dea
wofJmåga, (om : Londtbruket gifter/ dr l waraktigare,
ostyldigare och nyttigare, än den Handel, Hanöt*
wdrk och andra ndrinasfang kunna förstoffa. At nu po fat
kraftigaste befordra Landtbruket, så wille Mofes, ot hea
Palaeftina sedan det blefwe intagit, stu e delas i jämna delar
imellan delsegranbe llraelicerna,så at hwar (lägf, den Levitifka
F>ä wist falt undantagen, Inge fin urstilda del af jorden,

l)Wilhn



M ) 5 ? Z3
hwilken hwarcken genom köp eller på annat sätt botfa B
ifron stagten. Hioar och en Israelit war således boren Her-
re til et wift jordstycke, som han då'uton lwifwel stötte och
upodlade, med så mycket större nit och sitt, fom ot han arbe?
tade ej b att på egen, utan ock fina borns witzo och ewinnerli-
ga egendom. Och ju mera cn.flogt eller stam mwidgade fig,
desto större blef åhogan och måjeligheten, ot til högsta bördighet
och of kastning oDla famillens orfwejord. Men om nogolZ
bl f bragt til Den fattigdom och förlägenhet, ot han nödgades
sälja sin fastighet, få war i Mofis Logorstadgodt, at den fom*
ni« kunde ej allenast igenlösas och inbördas of stdgten, utan
ock at famme jord, wid det l)waxt femtionde år infallande Ju-
bel- eller Klang-året, ffulle utan föfen gå tilbaka til sin förra
«gctre. (^) I denna omständighet wat luclista RW-Husl
hållniligen stildMån alla andra länders i werlden; men man
moste tillika erkänna, ot en sådan log bidrog til londets säker-
het, frihet och toaHmaga , mer än sont någonsin kan bestrfwos.

Dm sorsta nptton af en sådan åkerbruks-Lag, wat, äten
förmögen medborgar?, genom Köpande af många od) stora fa*
pigheter, ej kunde blifwa formycket rik eller förmycket maktig
uti förnuftet, och så medelst förstora deh frihet odj,sm jämn*
lityct, fom dr själen och ijfroet af et fritt samhälle. Myc-
ket stora fastigheter och rikedomar, som iro modren (il yps
pighet, och fat hennc mchfoljande fördär', kunde då ej fom*
las på cn hand och hos en enda medborgare; en olag nhet, fom
i fiere d\ifin och i fiere tider woritnoraot warka o'inan under-
gång, om ej redu&ioner emellonkommit. Latifundia peräi-
dere rempublieam, war en allmän fiagonfiiO i R^m, feCuu
detz medborgare ej mera nogde sig hwar och en med fin agel-
lus, utan forstaffade sig flora gods och fastigheter. 2:0 W ir-
kade den omndmde forträffeliga logen, at 'ingen Ifraelit tu.de
födas arm eller fattig; om han ock haft de psaftigaste
föräldrar, fa föddes hon bock med den rättighet, _m 9& Jubel-

B året
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Iret få igen fin orfwe jort». Darföre kunde ock Mofes i sin
gernté Boks iy. 4- säga: Als ngen fatttz stal roara blond
eder. För det?:o (olgde horas, at ingen for fattigdom utflytta-
de ifrån stt Fadcrnes!and; utan fast mer 4.0 b.ftamjaDe' fm*
förokn".aen genom cn sådan log, fom gas hroarje mcdborgore
fm eaen jordiorfwa, ly MONTESQVIEUS sats dr grundad:
partout ou il fe trouve nne placey on deux perfonnes pettvent
vivre coMmo^W^t, il fe fait l/// 5?/^?v6A?. (b) 5:0 war ef
dmne dråpeliga lag den nyttan, at londet blef bättre npodlodt
och bragt tit större ftngibarhet, då det war Delt i mindre styc-
fen, fom en bwor busfader fielf kunde medhinna at odla, och
på hwilken del hon man twifwel sotteet (lags pretmm affeäio-
nis, Då hon onda ifrån de spädaste åren lått on!e den somma
såsom sin horighet och orfwelått. Däremot fer man stora
gods och fastigbeer, som nodwänDigt moste stötas genom Lond-
bönder och arendatorer blifwa illa hafDode, famt altib i sin
mån ränta mnbxe, än (må hemman, dem Bond n elle^ jorv-
ägoren fjelf bebor. Härtil bör on 6:0 läggos fan n oon at
henne åkerbruks lag wnr den kraftigaste driffjäder til en uprif-
tig kärlek for Fodernes-landet, ty hwor och en medborgare
strdde pro aris Zc focis, och för en egendom, fom han måt-
te wara sa mycket månare om ot förfwara, fora ot han urf
motiga tider ej kunde ftrwandla Dm i reépenningar. för ut md
hem förfoga sig til et annat land, ot där fasta fma bopålar
och Utropa : patria, übi bene eft. (c)

Huru hederligt det wor &oä Judarna at stöta fandtbra»
ket, fes af ffete exempel i Skriften, (d Allo Ifraéliter wq*

ro ock jordbrukare: ibmnd dem ftmws föga någre Haudtwer>
käre eli'r Hand Isma , och ehuru de hade städe;, så nar dock
nästan ingm stim d emellan wi ds och f!aDémanna närmg r,
ly deras stader woxo endast store buai, oingifne n-ed en m ir,
för större fäferh.t em^t mféi af rofwore, hwil?a både den
tiden, och afn?en å^mu, mi de Afktiffa (änderna, utgöra likajom
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et egit stånd (<?) Stadsboerne födde ftg äfwen fom sandtman«
nm af £an&tbru!et, Htoorjomte de ock kunde i någon mou id«
ka någon mwärtes eller inrikes Handel.

(fl) Se 3. Mof. 8. 2,«>: cspit.
(ö) f/lonte«czr,icu <le l' cfprit tle« loix chapitr* 10: livré 22: Tom. 3°
(c) Se härom ytterligare Joh- l). Michaelis KlotailcKe recht, Theil. 23

p3F. 28: 29, 30.
{d) videon tröstade sjelf sit hwete, d3 enHngel förkunnade hono» ab

han stulle frälsa folket Dom. 8< 6: n. Konung Saul, tik daruline
nan de <sKlnclllKe Keisare plögde sjelf meborar, 1 3«m. B. 11:5.
Lilla plögde med tZ!f.par orar da hanblefkallad tilPiophet
1. JEonung» W. 19: 19. Slem exempel at förtiga.

A) Se Joh* v. Michaelis Mofaifche Recht l. Tkcil pag» 202!

§. 5-

Hk<rbru?et kan aOdrig drtfwaS til någon högd, om mon
icke tillika winldgger fig om bostaps-stots In. Deno näring*
sång stöttes af liraeliterna och Judarna med största flit och
största framgång, och det få mycket mera, jom at de hade ftittlilMo, til et godr och ymnigt bete uti landets allradnnngar/
och deras Climat detzmom gynnade detta närings fång gan*
sia mycket, i del de icke belfiffa wara Hmtdnkte uppå myt*

wimerföda.
Men Det fom mer ån mycket befordrade detta angenäma,

ciftanDe och ursprungeliga näringsfång, war fjelftoa Religion,
fom wiD mångohanDa tiifällen förestref, at frectur flkutie offros
Gudi. Ho onsåg då icke bostapen fot någott fdrdeles voigtige
och betydande, ot jag ej må säga heligt föremål, med hwilken
man ej allenast kunde förfona det högsta Väsendet, man
ock winna t>eg nåd, och ynnest? Huru lärer dä icke hwar ochV 2 . e»
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en h^fwa taftat, at kun a offra pä S^ttant altare de fro*
d:gaste< fetaste och »arfrafä kreatur? Huru mon lorcr mm
t>å icke walit, ot kunn^ tå hit bafto fättet upsida d' famraa?
och hwaD heder war det ide Då, at lägga lMd wid Deras
stötsel?

Ingen trptmmtron or i wora tifat möjelig at råfmmv
fom l-ko å mycket kunDe befrämja detta i bögsta måtio npttif
ga närings fång, fom denne JudarnasReligion, Mga låter
ock derfore någon nation finnas, eUc* h fwa ftmnits, (^)^
fom hunnit längre an Judarna i Vostaps< stöveln. Man fur*ner, at på <m enda Påstå-högtid dfiftoft offrade åföa t'k
256500 kreatur, (b) och mångest. i oamia Testamentes
strifer talas om stora bostops- hwrdar. Dar» genom brog e ock
månge fig til en rifebom. hwilken för oh, som tro, ot mttt alp
nat an h ndel kan förstoffa fiora rikedomar, or gonsto forum
Dr.ms' wdrv. Då David wor med fin frigS-f)är i Maha*
NÄim, funnos dor trenne i fonntng fwå<a rike och 'tmarckt
Patriotilke mchborgate, Hwrlfo näston cnlamme bid ogo til ot
MDerhållo hela Hon^ Krigs-Hgr. SOBlNahas fon, MÄCHjR,
Amiels fon och 3^K.311^1 ett Gileadit, woro Detzos nomn,
(e) hwilk.i både fasom huéhållore och Patrioter fortieno < t up-
tekn.s i oeeonomwris Hifloria, och Ot hafwa et " edofceligÉ
minne ibianD idoga och d^gdige mcnnnistor.

(il) Egyptierna, i hwilfrts- seder och HnslMning arsci mvcken liffiet mefr
Judarnas, wcro nostan de enda, hwilka hunnit til cn Ma liögd som
Indm-na aSpfftjps - stblscln, ledde bärlit äftvcn af Religions pria-
ciper, £>*ett Apis war deras Gud, son Mncvis b®as G»ldinnil>Hwad ofiestrifiDf stor upmimtran feck icke Bostaps - stötftln ochfoljakte'iqen afwen Uerbruker därigenom? cch mon itfeenfätoui Ke.
U^ion t^i- Ulks mera politHk än ovimmelis^
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G) Ge Theotog. voii. och Itom^roKSven fcaelters ®arö HErras ochgrälfaveö lEsu Christi Hiftoria, z:dje bok: x» Capitt. x^^,. is+(c) Se 2. 3aw. Boks 17: v* 27, 28, 29,

i 6.

De rena och enkla grnndsatfer, afhroilfa Ifraéliternafet^
des i sin hushA.ning, lunde ej annat än alstra en stor och
lyckelg folkmängd. Qm den sammas tilwåft wisar fig ock
MOSES i sn>! lagar gonsta angelägen, ©-enom dem Dels in*
plomade hon, Dels starckte hon hos Ifraels Barn Den ckon,
at det hederlig.ste medcl at ernå odoDclighef, nar, at hafwa
mango bor!'.,Al do och icke hafroa någon <fkomma onsags dar-
före na-a ei ollen-st belröfweNgt. utan ock po wist sätt ffont-
ligt -li^t.^åfämillernas^tcuutaflor/hwilfa med nr;ckcn nytta
hibelw os Im Judarna, antcknades gemeniigen i^ga ondra, cn
de '«om iamnodt barn efter sig. Horas hänDe, ot det ogifta
stånd't ollid ansåg? för neétfgt och förhateligt; och ot en
luDist fru. hwi.kel, nomrn Nekot gåfwon at wora frugtsom,
w r i jiånD ot öfwerwinna cn fa gn;m, en få swort böjelse
fom f»elfwa swawjukou, i Det hon onmodode sin mon, at med
jkmtéé tjenstepig^ fommanofia b:tn, hwi.ko hon ledon, genom
adoption, erkände för sina egne, för ot således åtminståne til
namn t wao och hem moder. Cå t. exempel, at förtig' ondra
giov^e Rachel, hwilken, då hon fog ot hon ej wor frnglfom
rooode til sin Jacob, med ord, som utmärkte en häftig rörelfe:
Skaffa mig ock barn, eljest dör jag; men hon War Docf
fm voti&e och säger strapt Därpå: Si där är min tjensteptga
Bilba, lägg dig när henne, at hon må föda i mit stör, och
jagwarderdockupbygdgenomhenne.(<?)Denpointc,i'Konneur)
fom hastade hos Ifraeliterna ot wela nödwäi'digt hofwo barn,
gjorde ock. at lepKtas Dofer, si.m genom sin guderé obe^änck-samma löfte, efter de bästa och fiästa Philologers* tancka, stul«
le blifwa en beständig Prastinna eller Nunna wid lemplet, e-lex

B 3 Tade-
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Tabenoklet, begärde först of fin Fader twåmån ber,at få med
si-a leksystrar begråta un Jungfrudom, hnilcken olykligtwiS
nöDg Des bewora tii sin lefmdssiu,och då plötsligen offra
åt Döden, (ö)

Fölcdm of deDa grtmdfotser wor en stor och lyckchg folk-
mängd, få deies ot de bästa plnlolo^er och Oeconomer
iofwo nästan swårt, at i Det lilla londet Palseftina inqvartera
en så toltnk folrmänod, som den liraeliti&a efter Bhiftent
Utfogo fctftnies hofwa warit.

ifl) i. Mof. 30: v. t, *ch Z.
ib) Dom. Bok. ii: t». 37: Men den Franska Abboten cl^ude FLEYRY

uti sin ashaudliug kallad les moeurs des Tjraelites, soin afwen ar pH
©tvetiffa dfwersatt, felar dä han daraf gör den flutfatS: Jungfru-
dom anscdd som en dygd, wistc mon da ännu lircc af; man
fåg ej fciuniö^nnat an efru£tfaml;ctni. 3»gfn nation lnr mera
satt wmde pa kyskheten och lungsi-udrmen an %nbama. Se 5. l^os»
22: ö. 13---21. Darföre war rck pojmladon, denue rikerö qrund-
wal och siyrcka, f«i stor umom derna nation. Ty det ar et Axiom
t Orconomia publica : La continence publique ejl naturelktnmt
jointe a /<? propagation dt /' e//?ec^. MDKTESiIUIEU di /*
tfprit des ioix /I oni. Z: iivr. 23, chap, 2,

A 7-

At befrämja Hondelm. fom är wor tids Niks Huéhätla*res ögnasten, tyckes ei hafwa wa' it MOSIS ä d.ma>. Han
hade gjort Mar och en Medborgare så Stads fom Lands-
bon til en Åkerman; hon hade ocl fovbudit at taga ranta el-
ler mteretfe, hworforutan utrikes h ndel föga kon Dr swas,
to lifvoet och själen i den samma it Oecliten, och (^reclitenz
l«'f ar Intereflet. MOSES wille bibcbålla rena feder hos sit
folk, fam handelen med utlonfka ofta smittor; wille at fol-

ket
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ket stulle finna sin fulla sällhet innom sit egit tanb, och ej låc-
kas dar ston ge-iom utrikes hondel; w en Handelsman or en
Qoßmopolit, jom kon finna wälimogm allestädes, ock flytta
fig och sit capita! nar Don wtl ifiåu landet; men Sferftwmwn ic*.
ke j'å; a^andelen (Futte dctznwm inbrogt uti landet ofwerftod och
9ppighet. och med dm tusende andra laster, Dem MOSES wil-
le förchygga. Palxftiaa war ock i granstap n^eo de 3i6onier
och Tyder, hwtl-a woro gansta mägtgt handlonDe ftlkstog,
fom på fi-mma sätt som Européerna aro hos Chinefåre%
woro ofnämore af Palasstinas naturliga produder, och förstaf-
faDe önn. De fa retonr-waror, lom de kunde betarfwa: Skul^
le nu MOSES mycket b fränyot H.mdelen, (å hade han satt
detza PalXliina^ mag igo grannar r beständigt horn?st
emot Israeliterna ; tnen MOSES , äissore of fredliga
idrotter, wiiie twärtom foiefonima alla ämnen och frön til oe-
mZber och krig, som han wi>e woro den största Sandö 'plåga,
hwarmeo en wnd Himmel någonsin kan hemsöka et folkstag.

§.5,

Af alt fat anförda finnes nogsamt/ huruledes^OSTZwih
le genom sine t^gar göra ifraelitifka folket til en mera iasttänft,
bch mi' dre ntswafwande, t:l en mera wäUmaende, och mindre
rck, somt til en mera dygdig an lyfande nation.

Men dche förträffelige arundfatser blefwo snart nog förgät-
ne. .^onunga Regementet ålfolgde en mera yppig och losande
lefnad fom åer nödvändigt påkallade och upmunlr^deHnide-
len och hai'd'stogderne. £tl prof af den förras Iwoxti Den, tn
der kan anföras, at bandeln allena på Oyl^ir gof en fa stor
indr'gt, ot 3000 Talenter i guld, fom gör efter PRIDEAUX
räkning uti (Fnaeljfa penning r 21 millioner 602000 pund
©terlmg: uti Swenstt mpnt ofwet 260 millioner fcaleréiif'

WNS
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Mrm"Nt stäncktes af David til templets byggande, förutan
7000 Talenter fint sifwer, fom är något mer 2n 16 millio-
ner fcalet©iltöeftnptit; och Konung Salomo wantgenomfin
handel på Ophir ei dast uti enresa Fyrahundrade Femiio Talen-
ter gulds 2. £ron. 8: 18.) som uti EngNffa penningar utgöra
Tre millioner, 240,000 Pund Sterling (b) Et stort weder-
male åter of De fen .res e\Ut Handosiogdernas flor'i Pa!a:ttina,
war Serufafems Tempel, dar konsten, progten och fielfroa ®u*
domligheten fynes hafwa nedlJtgf dyrborore och heligare ("mycken,
än nog^t Tempel någonsin agf, eller ägo kan.

O) ©e&uibé H. Theotlor ANKARKRONAS tal i Wetenssaps Akademien
hållit är 1744 sid. IO 3m förbindelsen emellan Landchruk) Manu.
satirer, Handel cch Sjöfart.

ib) tjnligt sinnma PRIDEAUX un-akni"g uti desi 'll^e old 2uä ne>v
Teftament "conne&ed &c. p. 6,
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