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auer Gegensiändlichkeit ausspricht zmd aavnuuhr.
So isi die Persänlichkeit als Idee der Persönlichkeit in ihrer Reinheit

explicirt »die sich selbst denkende Idee». die »die absoluLe und alle
Wahrhcit». “die im konkreten Inhalte ais in ihrer Virklichkcit bewähr—
te Aligemeinheit»’ ist. ln ihr ist das höchste Selbstbcwusstsevn des
Geistes in seiner Bestimmtheit ausgesprochen und zugleich aller Un
terschied des Bewusstsevns und Selbstbewusstsevns aufgehoben: denn
sie ist absolutes Selbstbewusstsevn. sich denkend. und doch absolut
besti,n,ntes Wissen. - »Der Kampf des endlichen Sclbstbcwussiseyns

10 mii dem absoluten Selbstbewusstsevn. das jenem ausser ihm erschien.
hän uuF. Das endliche Selbstbewusstsevn hLIl aufgehört. endliches zu
sen: und dadurch andererseits das absoluie Selbstbewusstseyn die
Wirklichkeit erhalten. der es vorher entbehrte. Es ist die ganze bisherige
Wellgescliichle oberhaupi und die Geschichte der Philosophie ins
besondere. welche nur diesen KampFdarstellt. und da an ihrem Ziele zu
sevn scheint. no dies absolute Selbstbewusstseyn. dessen Vorstellung
sic hat. aufgehärt hut, cm Fremdes zu seyn. wo also der Geist als Geist
wirklich ist, Dc’,ni c’i’ 1sf dies ,izw, iiitk’ii, cc Sich se/kS! 0/5 (IhSo/Itfc!? Gcivt
II L’ISS))
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16 MED ANLEDNING AF ATALET Mli SKRIF
TEN: »STRAUSS OCH EVANGELIERNA.»
Fre/a n:o 72, 73, 74 och 75 14., 17., 21. och 24. IX 1841
1. ART, DEN RELIGIOSA TOLERANSEN.

Om man eji den förföljelse, som no pågår mot utgifvaren af Sr,’oatvisko
Bokcn. kun linna proF pa en tidsenlig upplysning och religiös tolerans.

30 sö maste det intresse, denna fniga pa alla MII synes hal’va väckt. doek
anses För eit godt tidens teeken. Mcd nögol skdl kun saledes hvarje
sanningens och den Fria forskningens yön hoppas. uti Frön denna ringa
början äl’ven i Sverige en större värma För öFvertygelsens helgd. ett
större begär ali se vetandets högsia Fnigor utredda skall datera sig.

leke lLingesedan (N:o 31 d. ii.). yttrade vi i delLa blad. det vöra
teo]ouers uraktlötenhet ali taga nögon notis om nutidens strLiFvanden
mcm den protestantiska kyrkan. och deras. vare sig aF orcodox
förnamhet eller liknöjdhet. hLirstammande tystnad. i afseende desam—
ma. Förr eller sednare skulle föra till en diskussion hos den för

40 vettenskapen främmande mängden. hvars ledning då Fölle ur den
egentliga vettenskapsmannens hand i publicistens — och snart nog synes
denna Förutsiigelse vilja besanna sig. 1 medvetenheten aF sin djupa
lärdorn blickar nu säkert den högvise ProFessorn ned pö dessa dag
bladskrior öfver “Strauss och Evungelierna.» Han läser dem ej — eller
om han det gör. 1cr han medlidsamt äfver den obckantskap mcd ämnet
och den osökerhet dc alltför tydligt röja. Och likväl — hvad vilI nu Hr
Professorn göra? Dc läsas af tusende och väcka 1 tusende hufvuden
djerl’va. Fria tankar. dem Hr Professorn ännu i tidens lopp För vackert
loF ali adopiera. för att ordna dem i sina kompendier. Eller iro völ Hrr

50 Erkebiskopen, Consisiorii- och Fakulteis-ledamöter. ali den enkla sais.
som ligger till grund likasö väl för den Straussiska För okristlig
utropade äsigien. som för pietismens Färegifna nädetro. icke skall anslä

HcgcL EncyLlopödie.
- flctt’l. Gesch. d. Phil, W. XV. 5. 690.
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hvarjc sinne och mcd eller mot dessa Zions vLikeres vilja göra sig
giillande? Denna enkla Sais. densamma som utgjorde Rcformutionens
Ii ufvudlära. lyder; att menniskan i sitt förhillande till gudomen aC inLet
annat bunden ar. än aC sin öfvcnygelse. Man vili kanske Förbättra och

rätta GiaR oiS och sin öfvertygelse? Mcii detta är ett dem per idem. Ty
ordet är icke trycksvärtan eller pappersluntan. tilan det lefvande ordet.
sädant det flnnes. lcfver och verkar i cii menskligi vetande.

1 räHan tid. vi hoppas det. erinra vi oss att vi skrifva under den
rättroendc. andliga hcrdes ögon. som ordnat ätalet mot ifhigavarande
bok och vi mäste derFöre söka att vara tydlia. Det heter: »Gud lr en 0
ande.» Detta ordanammar nu menniskan ej genom att blott gapu pi dc
svarta bokstafstecknen. tilan hon har en ui’ uppfostran och bildning
beroende föreställning om hvad ande är. och denna i’öreställning. ickc
dess döda teckcn. lägger hon till grund för sitt begrepp om Gud.
Hennes egen andliga del, det i hennes kropp lefvunde. osynliga.
tankande och viljandc väsendet är det henne närmast liggande exem
piet pci hvad anden är. och till den föreställning. hon genom omedelbar
erfarenhet hur om sitt tänkande Jag, lämpar hon det begrepp om
anden. henne genom andra blii’vit bibringadt. lcke ovanligt är det
derföre. att den mindrc biidade ej kati förestäila sig anden annorlunda, 20
än i en mensklig kropp — och äfven gudomen har för honom denna
yttre form. i hvilken han dagligen skädar den tänkande andens Frän
honom oskiljaktiga omklädnad. VilI han befria sin förestallning frän
denna materialism. sä stadnar han kiit vid en i hans tunke förflnad och
anser den frän kroppen skiljda anden för ett osynligt väsende. CLI
spöke. som likväl eher behag kan göra sig synligt. kun gä. stä. Ilyga och
sätta sig i beröring mcd dc sinnliga tingen. utan att dock äga kött eller
blod. Litet eller intet känner den ui’ mängdens sätt att se och tänka sig
saker, som ville neka, att icke en sadan föreställning om Guds person
hos densamma är ganska vanlig. 1 denna skepnad framstär äfven det 30
högsta väsendet i gamla testamentets skrifter. lfrån dessa föreställning—
ar till hegreppet om G ud säsom ande är ett stort steg. hvilket endast det
ringare antalet af kristcndomens bekännare mäktar taga. Mcii jo
svärare steget är. desto flera äro möjligheterna att här stiga miste. Först
pä dcnna punkt öppnar sig tankens vida rike och föreställningen blir en
deflnition, ett orndöine. ett bestämdt ord. Vettenskapsmannen hänvises
här till seklers forskningar och bemödanden. till dc otaliga undersök
ningar och philosophemcr, i hvilka hvarje tidsälder nedlagt sin visdoin,
och öfvar. utrustad mcd detta förräd ui’ lärare, sin egen skarpsinnighet
pä begrundandet ui’ andens natur. bestämmandet af dess begrepp. Den 40

som för sin bildning endasi äger frukterna ui’ den förres urbeLe. älnöjer
sig mcd det begrepp hans tid. hans nation. hans närmaste om saken
äga. eller om omständigheterna manat honom till sjclfständighet.
utbildar hirn della bcgrepp i öfverensstämmelse mcd dc äsigier af lifvet
och tingen. han i öfrigt hvscr. Sä visar sig. om man rädfrägar
vcrkligheten och icke cnfaldigi menar. att den enhet i öfvcrtvgelse
kyrkun/hnh’ar ocksä i sjelfvu vcrketfhn,es, denna öfvertygelse bcstä i
oändligt nyanserade biider. Föreställningar och begrepp. hvilka cndast
för en kort tid och hos ett inskränkt antal individer. kunna bringas till
öI’verensstämmelse. 5t)

Är det nu emot dennu splittring i äsigter och föreställningssätt. som
kyrkan vilI sirida. för att Färena dem kring den formel hon genom sina
ledares och tjcnares mun uttalar. sä är hennes bemödunde uppenhar
ligen likasä oförnuftigt som det säkert saknar och saknat ali framgäng.
Historien visar ocksä derföre, att den kristna kyrkan mer och mer
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föralimäniigat dc dogmcr. som skoiat utgöra uttrycket för öfvertygel
sens enhet inom densamma. för ali sEilunda icmna denna ett desto
friare spelrum inom dc grUnsor dcssa ailniLinna bestLirnningar utstaka.
Den siora frågan inom den proleslantiska kyrkan är nu den, om dess
antagna dogmer. dess symboliska böcker. verklien Iemna öfvertygel
sen den frihei. som iidens framskridna biidning kräfver, eiler mcd
andra ord: om cj den tid redan är förgängen. hvars sammanstämmande
öfvertygeke dessa dogmer skulie uttrycka. Frägan besvaras iättast nE
denna kyrkas historia. som iLirer alI frön Första siunden af nLimda

10 symboliska böckers antagande en ny protestantism uppsiod inom
sjelfva proleslantismen. 1 form deis nE vettenskapligi system. deis nE
sekterisni, hvilket förhällande. sedan inom samma kyrka otan aihroti
lbrtftt ri t ali vara det normala.

Fnigom otan fördom det närvarande förhällandet mcm Luiherska
kyrkan i Svcrige. Har det ej blifvit en ailmän äsigt hos dc bildade sjelfve
att anse dcii hiidade stä utom den rtittrocnde församiingen elier. som
det heter, för ingen sann kristen? Menar väl nänsin en ortodox pasior
mcd sanna kristna försarnlingens patronus. eller Iänsmannen. eiler
bostäilsinnehafvarena. Ja en bildad prest skäms nästan ali direkt till

20 dem ytira nägot anspräk derpä. ali dc mätie vara sanna kristna. i den
mening detta ord äger enligi lutherska församlingens symbola? Mellan
en sädan prest och hans bildade ähörare räder det tysta aftal. att ett
sedligi och kristiigi uppförande för dem ömsesidigt är krisiendom nog.
Ja när oroar vai cii pastor en sädan ähörare. äR’en cm han i det ytire
heli och hället skilji sig Uran församlingen. hvarken besöker kyrkan
eller anammar sakramentet? EI uni mänga prester viii vii i sin tur
pietisten. för sä vidi denne erkmnner dc symboliska böckerna. erkänna
för sanna krisina? Och äfven bland den mindre biidade alimogen —

huru sior del af den cj sina egna tankar om brödet och vinet i
30 naiivarden. om dc djeflar och det helfvete. mcd hvilka presten skrmm—

mer honom. o, s. v.? Ja hvar och en. som mcd alimogen varit i närmare
beröring, skali erkanna. ali icke lä lfven i andra vigtigare punkter väga
hysa en egen mening. Hvarföre viii man mi förneka detta förhäilande
och blunda dcriörc? Kun den osanning. den försiäulning. hvartili det
ytire ivänget i dessa hmnseenden förer. bringa god frukt? Eller är det
kristlig kärlek ali vani liknöjd för den cmi dciens förderf. emedan man
menar sig mcd iron pal niigra formier rädda den andra’? Och om man
nödgas erkänna. ali krisiendom flnnes ifven utom Lutherska kyrkan.
hviikcn rähet dä ali inom densamma stämpla en oiika öfvertygeisc som

40 icke-kristendom!
Att ofvan uppräknade missförhällanden. hviikas antui kunde mcd en

mängd likartade förökas. kaRu sin grund i dc kyrkiiga institutionernas
oinoisvarighet iiot tidcns bildningsgrad. är dcc svärt ali linna. Att dc
härtilis ansetis, säsom skuile dc icke funniis. i det ali kyrkan icke
bcifrLl dc afvikelser Erän dess iäror dc innefatta. har vai varit en nödig
klokhet, en koneession ii sunda förnuliet. Mcii ali kyrkans hufvudmän
icke tänki uppä alI hriiiga dess insiitutioner i öfverensstärnmelse mcd
dci fa k i isk a förliä lia nde 1. den herrska nde a uda n inom densamma,
della har andra sidan föranledt en /ikgllhighc’t mci kyrkan och dess

50 laror, som i mänga aReenden sträckt sig till kristna rchgioncn öfver—
huivud, äfvcnsom derigenom ä andra sidan ctt sanningslöst väsende
uppstätt hos kyrkans mediemmar. eli yttre ceremoniväsendc. som mcd
deras öfvertygclse intet haft ali skaffa. Kyrkogäng, dop. nattvard.
vigsci, aili har för den siörre delen af individer bhfvii en yitre sedvänja,
en sak. som man gör mcd. emedan det nu en gäng sä skali vara och
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borgerliga förhällanden deraf äro ufhängiga. meri hvuri man dels mot
öfvertygelse deis tanklöst deltuger.

Lagen studgar straff För försummud kyrkogång. för atbållande ifrän
nattvardens begäende aro icke dessu stadganden en död bokstaf?
Presten äligger att varnu, att exkommuniccra dc derutinnan försumiiga

det sednure sker aldrig, det förra kun endast kommu i frägu om den
försumiige icke ar ståndspersoffl Hvilken fadder gör minstu uffLir uf
dopet (om ej för paryren och fadderskyssen): och hvad har vigseln för
dc fiestu för betydelse i jemförelse mcd dansen och kalaset? Hvurje
prest. ja hvarje embetsman besvär/er symboliska böckerna af dc förra 10

kanna fä. af dc sednure snurt sugt ingen deras innehäll! Kun ett uslure
förhällunde, en meru till barbari gränsunde liknöjdhet tänkus?

Dä sälunda säväl kyrkans utmarkande läror som dess yttre studgun
den blifvit ett tomt ord, sä torde alit tiden vara inne ati genom
tidsenliga förandringar af dc förra ej mindre ari af dc sednare bringa
kyrkun i nägon aktning sumt dess mediemmur enskilt ur det hycklande
och sanningslösu lLige hvari dc bcflnna sig. Vi tage. säsom synes. harvid
för ufgjordt. att ingen flnnes förstockud eller enfttldig nog utt tro, det dc
gcnom skärpta lugstudganden eller ett strängare beifrande kunna
ätervinna nägot af sitt förlorude anseende. Ty bokstafven är svag att 20
strida mot andan och svaghetens försök att göra sig gällande göra den
endast ännu märkburare. Vi hufva icke blott för att undgä en lyssnande
angifvares öga och öra ofvan tulat om tidsenliga förändringur eller
förbättringar 1 kyrkans stadgandcn. utun det är äfven vär fulla
öfvertygelse att, det i kristna samhällets närvarande skick den garanti
för staten ännu är nödig, att hvarje dess rnedlem mätte tillhöra en
bestämd kyrka. Och en kyrka förutsätter säväl en ]äronorm. som en
bestämd kyrkoordning. Men säväl den förru som den sednare bör vura
sä visligen affattud, att kyrkans medlemmur mcd anda och själ kunna
bekännu sig till densammu. 1 dc länder (England och Amerika förnäm- Jo
ligust). der detta är förhällandet. hafva säsom bekant en mängd kyrkor
blifvit nödvändiga. Det synes derföre som vore en statskyrka en
inrättning, hvilken icke mera kan stä tillsammun mcd vär tids anspräk
pä samvetsfrihet, om ej denna kyrku skall blifva en institution utun alI
betydelse. d. ä. utan lif i dess mediemmars lära och lefverne. Hvilka
reformer för den Lutherska kyrkan kunde anses nödvändiga, hör icke
hit att bestämma, afvensom saken är af alltför stor vigt för att blott
flygtigt beröras i en dagbladsurtikel. Vi erinre endust om kända fttkta.
dä vi tilläggu, att t. cx. tusendetals kristnu tvingas utt lefvu och
uppehällu sig i länder. der för dem ingen kyrka finnes; att i Preussen 40
den Lutherska och Reformerta kyrkun aro förenade; att i Frankrike
vigseln är hemställd ät parternus behag och ett blott borgerligt
giftermäl gilltigt den förutun; ait 1 Wörtemberg icke ens en Luthersk
prest besvärjer symboliska böckernu, utan endust Iofvur »att tolka
Guds ord säsom han det inför Gud och sitt sumvete försvaru kun»
o. s. v. — al]t omständigheter. som visa. utt kristna religionen icke är
bunden af den enu eller den undru tillfälliga formen.

För att nu kommu till den fräga, vi genom det föregäende velat
inledu, nemligen den: hvad religiös tolerans i ett kristet samhälle har att
betydu. anse vi ur det föregäende följande slutsutser kunnu drugus: att 50

hvarje kristen kyrka 1 ett samhälle icke blott ceremonielt bör tälas, utan
äfven hvarje en sädun kyrkas medlem njuta lika statsborgerliga rättig
heter; utt inom hvurje kyrku läronormen bör lemna dess medlemmar
den största möjliga frihet för derus öfvertygelse: ati ingen individ. sä
vidt han icke reni af förnekar kristna religionen. bör beröfvus sina
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statsborgcriiga rLittighetcr och afvcn om han förnekar kristendomen
lika iitct bör underkastas änii som dctta sker mcd en Jude elier en
Muhamedan.

Vi tvifla ej att dc linnas i mLingd. som skoia anse våra fordringar pä
toierans alitför högt drifna. Vi tro dock att om desse stränga ifrarc
tiinka si sjelfve i Judcns eller Muhamcdancns liige. dc säkert skola
linna cii södan menniskas önskan billig att Liga nägon fläck pä jordcn.
der han mätte kunna icfva. lida och Fröjdas. Ofvertygcisen kitcr sig ej
befaHa, och att för densamma strafFas till lif. frihet eiler egendom kan

10 a]drig gälla för annat än en barbarisk handling. Den som deremot
bekänner sig till kristna religionen och sä iefver som det en kristen
anstär, synes hafva fullgjort alli. hvad i en kristlig stat fordras kan. Att
äter icke—kristna trosbekännarc i ctt kristet samhällc cj böra njuta
statsborger]iga rättighctcr grundar sig derpä. att endast kristna religio
ncn lLirer en moral, som öfvcrcnsstämmcr mcd dc principcr. pä hvilka
en sådant samhille ör byggdt. Sä Liro ocksä ä en annan sida den kristna
moralens bud sä enkia och sä inväfda i hvarjc dcnna religions lära. att
Lifven hvar och en kristen, hvilkcn särskild kyrka luin än tillihöra mä, i
afsecndc ä moraibudet öfverensstämmer mcd hvar och en annan. Dct

20 är säledes För att försäkra sig om denna öfvcrcnsstLirnmelse, som staten
kan och bör fordra. att individen tilihör cn besämd kyrka och inom
denna njutcr en kristlig uppfostran.

Men om dct än medges. att tron, insigtcn. öfvcrtygclsen är menni
skans cnsak, förnämligast i Fråga om henncs förhäilande till dct högsta
vflscndct, sä bllfvar man hkväi tilibaka För dc faror rättighctcn att fritt
yttra denna öfvertygclsc mcdförer. Det synes ocksä klart. att samhället
icke bör arbcta pä sin cizen upplösning och att derföre den stat, som
erkänner kristna religionen För sin scdlighets grundval ickc kan tolerera
dcss nedsätLande elier uppmaningar till ali iii frän densamma. Men

30 likasä uppcnbart fir. att skilda kyrkors läronormer. säsom olika
tolkningar af kristendomens lLiror, ej kunna sLtgas vara tolererade, om
det cj tillätes hvarje sädan kyrka att försvara sin lära och söka bevisa
haltlöshetcn och fciaktigheten af dc olika tänkandes. Sä länge kyrkan
skulle vara den ena. oföränderliga, katoiska, sä var äfvcn naturligt att
dcss enhet endasi genom tvängsätgärder kundc bevaras. Mcn dä mcd
protcstantismcn den ena kyrkan och mcd den kyrkans enhet försvann.
sä var äfven gifvet, att för kyrkans splittring ingen gräns mcra kundc
linnas. samt ah i följd deraf frän hvarandra afvikande, mer eller mindrc
mot hvarandra motsatta lärors Förkunnande nu betraktas som predi—

30 kandc af kristendomen. Dc statcr, som cndast täla en cnda af dessa
läror anses icke biott redan i och för denna otälsamhet säsom
tillbakastäende i kultur, utan densamma har i sjelfva verket fasthällit
dem pä en lägre grad af utveckhng.

F
<ino 73>

II. ARE STRAUSS OCH KYRKAN.

1 vär föregäende artikel om »Den religiösa toleransen» hoppas vi icke
blott hafva antyd t. uta ii äfven. sä vidt sädant af en tidni ngsuppsa ts

50 hegäras kan, hafva uppvisat. huru i fräga om religiös lära och
öfvertygclse olika äsigtcr nödvändigtvis mäste uppstä, samt hum mcd
aniedning deraf, säväl i ctt välordnadt samhäilc olika kyrkor, som till
en viss grad olika tänkande individer inom samma kyrka mäste
tolereras. om man ej i strid mcd sunda förnuftet viii tvinga kyrkans
mediemmar till hyckleri elier lios dem nära en försoffad liknöjdhet.
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Likasä litet som derföre den ena eller andra kyrkan. sä länge hon kallar
sig kristen och hvilar den sedliga princip. hvilken den kristna statcn
Förkiarat för sin. fär af sina teoretiskt annorlunda larande och förkla
rande mcdsystrar fördömmas och af staten förtrvckas. likasä litet bör
en öfvcr den ifrägavarande religionens lärosatser olika tänkande
individ underkastas kyrkans förföljelse. sä länge luin bekänner sig till
densamma och i sitt lefverne icke brutit mot dess läror och den
fastställda kyrko-ordningen. Mcd skal anses det säledes För bristande
humanitet. äfven i den meninu deLta ord äger säsom kristlig bildning.
att för den ena eller andra äsigien. rörande kristendomens läror 0

siämpla nägon. som genom siti anslutande till en kristen kyrka och
genom ett kristligt lefverne bekänner sig tillhöra dc kristnas samfund.
för alili]ling. kristendomsförnekare m. m.

VilI nuin emot dessa anspräk pä tolenins invända. att en individs
försäkran. det han tillhör krisLna församlingen. cllcr den eller den
kyrkain. icke är tillräcklig. dä han likväl gjort sig kand för eller
offentligen förkunnat satser. som äro mot kyrkans eller bibelns läror
stridande. sä inträder härvid, i afseende ä tolkningen afde förra eller dc
scdnare. det i det föregäende antydda förhällande. Nu kan väl en kyrka
genom flertalets nE sina rnedleinmar. genom sin styrelses o. s. v. 20

uttalade förklaring afgöra. htirtivida en sats öfverensstämmer mcd eller
strider emot dess antagna Iäronorm. Men redan här uppstär frägan, om
väl majoritctens beslut är ett tillräckligt vittnesbörd för ctt pästäendes
sanning i och för sig. Visserligen stär det vid ett sädant förhällande
denna majoritet fritt aiti ifrän sitt samfund skilja minoriteten, eller mcd
andra ord, sjelf utiräda ur den församling till hvilken minoriteten
pästär sig höra: ty hvilkendera parten. som skall bära den förut
förenade kyrkans namn, deröfver kan vaI inlet afgörande finnas. Dock
torde det vara 111tt att inse. hvartiil en sädan oiälsamhet leder, äfvensom
h urti utan gagn för den ena eller andra parlens andliga väl den vore. 30

Antager man att alla en kyrkas medlemmar förenade sig mot en
individs äsigier och hirn. sä skulle det ofvanantydda Förfarandet mot
honom allena vara ännu meni lättsinnigt och tomt. dä den omstLin—
dighet. ait hans lära icke förinätt verka pä nägon annans öfvertygelse.
tippenbarligcn ädagalägger dess betydelselöshet åtrninstone för den tid.
uppä hvilken den framträdt.

Om sälunda det odtvckIiga och gagnlösa uti en bestämd kyrkas
afgörande öfvcr den rätta tolkningen af dess larosatser liggcr i öppen
dag. sä mäste detta i ännu högre grad blifva htllet. dä det gäller ati
afgöra. hvad som LIr kristendom eller ickc. Hvcin är här den afgörande? 40

Historien svarar: tvenne instanser hafva gällt säsom högsta domare
öfver hvad kristendom är — Päfven och kyrkomötena - ett tredje gifves
icke. Hvart sä väl den ena som den andra titvägen fört upplyser samma
historia — tillräckligt. Kyrkomötena hafva satt sina stadganden i helgd
Iraniför bibelns ord och Päfven har bannlysi den — bäda hafva
förklarat sitt förnuft eller oförnufi för det enda sanna. Till den
sistnämda torde man numera icke gerna vilja taga sin tillflvkt och minst
torde derom blifva fräga ali anse den enas eller andras beslut säsom för
allan evighet hindande. Vi neka dermed icke. ali ej inom hvarje kvrka
tidsenliga reformer kunna och böra vidtagas. men dessa kunna endast 50

ske genom en församling af dess bckännares ombud. lika fritt kallade
501Tt tidsandan det fordrar för Iagstiftarekallet.

Tillämpa vi hvad här 1 korthet blifvit anfördt uppä Strauss och hans
Ibrhällande till kyrkan. sai visar det sig lätt. huru oförntiftigt och
vittnande om ringa kristligt sinne förkättrandet af hans läror är.
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Strauss tiilhör den Evangeliska kyrkan i Warteunbcrg och ingenstädes
i sina skrifter säger han sig ifrän sin kyrka. Hvarken han clicr någon af
hans läsare luin dock vara blind nog att ej flnna det hans lärosatser mer
eiler mindre stä i strid mcd Lutherska kyrkans symboia. Mcii å andra
sidan har han stricte följt denna kyrkas uttalade högsia princip. att
frän kristna laran afskilja aila menniskofunder. d. i. alli hvad som icke

Lan beri.vas ur den heliga skrift. Man skall kanske förväiias öfver detta
påstående. men vid en nogare besinnande mäste man vai erkänna. det
hela hans hemödande gär derpä ut. att 1 skriften framdraga det

10 bevisande och om det dcrvid visat sig att en del af dcss innehäll. genom
siti förhällande till dcss öfriga delar. genom den motsägelse. hvari den
stär till dcssa. icke äger bevisande kraft. så flnnes aH icke Strauss man
sjelfva skriftens beskaflbnhet vällat dc afvikelser han gjort ifrån
Lutherska kyrkans iäronorm, Denna har derföre. om hon viii blifva sig
sjelf och sin princip trogen, inga skfll att ur sitt sköte utesltita Strauss,
utan bör tvertom vända sin häg till pröfning af sin egen lara och, om
denna i skriften saknar stöd, uppgifva densamma.

Annu mindre kan nägon, soru känner Strauss’ skrifter och icke anser
kristendom liktydigt mcd endast egna meningar eller den ena eller

21) andra auktoritetens försäkringar. pästä att Strauss förnekat kristendo—
mcii. Ait han skulle gjort det »öppet» Lir en grof lögn, och huruvida
hans lära uttalar kristendomen 1 dess sanning . just derom galler nu
striden. Vi bekänne. att vii dc hufvudsakligaste punkter icke instämma
i hans äsigier. unen vi aRky mcd hvarje rättankande och Fördomsfri
mcnniska det nedriga förkLittnLnde, för hvilket man gjort honom till
föremäl.

Här kunne vi icke ingä hvarken i nägon detaljerad framställning eller
pröfning af hans Ui ror. H vad hans lZirfarande i ailmiin hei heträfl’ar. sä
innebär detta intel nvtl. 1 alla den kristna församlingcns tider har man

30 anvandt alIt hvad hirdom och skarpsinnighct kunnat erbjuda pä
undersökningen af dc heliga skrifternas authenticitet. inbördes före
trLide. betydelsen aC skillda i dciii innehällna framställningar o. s. v.
Nägot mera har icke heller Strauss gjort. ehuru dc störrc hjelpmedcl för
undersökningen. dem vär tid erbjuder. Fört honom dcls till andra
resultater än cii dc! af hans föregiingare. deis till alldcles nya äsigier.
Samma väg stär ju hvarje annan sanningens van öppen, och det Lir vai
att hoppas, del här, säsom alltid, sanningen skall göra sig gällande, om
man ock genom förtryckande ätgarder lflggcr den en kafvel munnen,
hvilken endast för en kort tid kan hindra sä vai dc Siraussiska larorna,

40 som dcras motsiändare frän det öppna uppirädande. sakens vigt
kräfver. Uppenbart är likväl att pä den exegetiska och historiska
forskningens väg endast sannolikhet och subjektiv öfvertygelsc, icke
nödvLlndig insigt, absolut gählande vetande kan ernäs. Det är derföre
Strauss Crän det blott kritiska och negativa förfarande. som räder i hans
»Leben Jesu». i sin »Christliche Glaubcnslehre» fortgätt till positiva
bestäniningar. 1-lär har han I’ramställt den utveck ling, hvarje kristen—
domens hufvuddogm undcr tidernas lopp undergätt, uppvisat, huru
inom vcttenskapens gebit kyrkans lärobegrepp upplösts, och i denna
upplösning uttalat. hvad som redan lange legat i hvarje bildad kristen—

51) domens bekännares medvetande. Detta är hans oförgängliga förtjcnst.
hvari han visat sig vara en bättre kristen. än hans hycklande förkätt—
rare: ty han har derigenom befriat en stor del, den genom sin biidning
vigiigasle och inflytelserikaste delen aC kristne. frän det falska och
lögnfulla förhällande till kristendomen. hvari dc sig befunnir. och som
hotat att undergra a idi salin sedlighet i det kristna samhället. 1-Jan har
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vidare uttalat sin egen öfvertygelse om Guds pcrsonlighet. om Christi
gudom, om synd. försoning. odödlighet — säledes itke förnekat dessa

ILiror och derigenom banat dem. som hartilis hvarkcn erkänt kyrkans
lLira eller sjell’ kunnat biida sig en öfvertygelse i dessa ämnen och
derföre försjunkit i Iiknöjdhet. vagen För en sädan öfvertygelse, utan att
denna skulle stä i strid mcd skriftens lLiror öfverhufvud. Endast
derigenom hafva afven hans kritiska bemödanden en förtjenst — ty om
han å ena sidan sökt besanna det gamla ordspräket: »det är icke alit
Guds ord, som stär i bibeln». sä har han den andra bloti 1 bibeln söki
Guds ord. och hans lärosatser aro cii lolkning af hvad han der Funnit, 10
Mä nu denna kanna bevisa sin ratimatighet el]er icke; luis den
vederlägges har den inför sanningens domstol summa giiltighet som
kyrkans symhola. ty äfven dessa äro ja blott en menskiig tolkning af
det gifna ordet. mcd den skilinad. att denna sednare. t. cx. den för den
Lutherska kyrkan utmärkande. Lir gjord pä en tid. dä Europa knappt
ännu utträdt ur medeltidens mörker. medan deremot den Straussiska
är byggd pä dc sedan dess förflutna sekiernas ansträngningar — sekier.
hvilkas decennier uti dc framsteg. biidningen gjort. motsvara den
föregäende kristoa tudsålderns ärhundraden.

Sä kan. hvad Strauss utsäti. icke blifva utan frukt. och dc som här i 20
Sverige försäkrat. att hans tiligöranden redan i Tyskland äro Iagda tul
tititi. visa derigenom endast sin okunnighet icke mindre uti historien
om dagens litteratur äri om den kristna kyrkans ti]lständ öfverhufvud.
Knappt kun den röreise noin kyrkans gebit Strauss upptrLidandc, i
förening mcd den nyaste spektilationens riktning 1 hänseende till stat
och kyrka. förorsakat. ännu anses vara börjad. Den reaktion. som mcd
Preussens exempel i spctsen nu 1 Tyskland uppstätt mot ali fri forskning
öfverhufvud. är blott den första lätta trekning. som pröfvar den afsig
och sin styrka ännu knappt medvetna andens spänstighet. Den kom
mer säsom kallad. för ali skiljja agnarna från hvetet och sätta lif och 30

alivar uti den strid. som härlilis var en blott öfning i palaestran.
Mängdens instinkt säger den. tilL hvad makten flendtligt Förföljer.
mäste vara en liende till Förtrycket. och ieke af tom nvfikenhet alan af
fast illlförsigt att i den förfö]jda linna en vän, en medkämpe för
befrielsen. sluta sig dc förlrycle kring Föremälet för den mäktiga
förtryekarens misshag.

O,:o 74
iii. ART. TE0LOGIEN 0CH FOLKTRON.

Knappt kunna vi förmä oss att (ala ett ord för undersökningens frihet, 40
emedan hvarje försvar för densamma vanärar en tid. som kallat sig
upplysningens. Till dennas ära vilja vi ocksä mcdgifva, att dc röster.
som djcrfts äppet höja sig emot denna frihet. numera äro fä och ringa
aktade. Men desto större är deras antal. som vilja göra denna frihet till
ett prerogativ för ett inskränkt antti inedborgare, föregifvande, att den
visdom, dessa antingen sjelfva utkläckt eller den dc gjort sig mäktiga
att inhämta, är alltför sior, för att af den större delen menniskobarn
kunna ftittas, ja genom sjelfva sitt djup för dessa är missiedande och
fö rd e r Fva ii dc.

Dä vi mi här vända oss emot sist anförda pästäenden, kan vär 50

mening ickc vara den att Fordra. det vettenskapsmannens forskningar
borde vara af beskaffenhet att omedelbart af mängden kunna fattas
och bedömmas. En sädan mening skulle upphäfva alli begrepp om
vettcnskap, säsom ctt vetande beroende af omfattande lärdom och ctt
genom trägna studier uppöfvadt skarpsinne. Likasä litet kan det undgä
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någon tänkande man. att ropet pä rneddelande ät mängden af blotta
vettenskapens resultater saknar alit sundt förnuft, om det har nägru
and ra resu liater ä ii dc ha nd gripiiga lnekanisk t användbu ra i sigtc.

T. cx. hvad maternutiken uttänkt. hvad naturForskaren crfarit. kun
meddelas det ali män mi och till dess gagn ali vändas. tilan a tt För den nu
användning tiiliku fordras kännedom om dc principer som För densam—
ma iigga till grund. Al\ensi kun historieForskarn till allmänhelens
tjenst sammanlttt&i rcsuitaict af sina undersökningar 1 en kompendi—
uni. hvilket för denna. utan kunskap oiii bevisen för elier emot det

o sannolika 1 hvarjc uppgiFvct faktum. kan vura af stor nina. Men redan
här gör sig mängdens anspriik pi öfvertygeise och bevisning gäliande.
om det öfverlernnade angär sarnhäliets FörFattning och lagar. Man kati
till en viss grad vara likgilitig för traditionen; mcii sä snart denna har
nägot inflytande uppä rättstillständet och säledes gälier hvars och cns
eget skinn. som det hetcr. sä vilii nägot hvar se bevisen för det
öfverlemnades gilltighet och sjelf deltaga uti aFgörandet deröfver.
Hvem viii ocksä neka. att icke ett sädant anspräk är rättmätigt? Skuile
nu den religiösa traditioncn. af hvilken menniskans inre tiiiftedsstäiiei—
se och samvetsFrid beror. vala mindre vigti. än bestämningurna öfvcr

20 cgcndomsrätt. medborgeriiga rättigheter o. s. v.. elier skuiie lion i detta
hänseende vara meni förpligtad än. det förra. utt ätnöja sig mcd
andras försäkringar?

An meni -- för att veta det sinniiga och hedömma dess värde. äro dc
yttre sinnena lillräckiigu. Mcli för att afgöra öFvcr det. som aldrig är
föremäl för det yttre sinncts laktiagelse. fordras att om detsammma Liga
ett bcstämdt hcgrepp. Och ett bcgrepp hur sin bestämning genom andra
begrepp, dessa äter genom andra o. s. v. d. a. hvarje kunskap om det
öFversinnliga är nödvändigt eit system af kunskaper. Att sägu, det en
viss kiass menniskor äro oförmögne af en sammuniiängande insigt i det

31) öFversinnliga, t. cx. i religionens läror. är att förneka dciii ali kunskap
i detta ämne. Mun säger kanske: Rcligionens sanningar hafva 1
ärhundraden gjort sig gäiiunde hos muilioner menniskor. utan att dessu
ägt nägon sammanhängunde k unskap om desumma. Vi svara, det är
ilm. om sä förhäliit sig: mcii vi Förmene att ett sädant pästäende i fleru
än ett fali suknur ali grund. Att aHmogen här i Sverige t. cx. skuuie
sakna en systematisk reiigiollskunskap, kun icke den pästä. som känner
att kutechesen hos dcli utgör denna kunskaps grundvai. Ty den
innehälier väl dcli k ristnu läran systematiskt framstäHd, ehuru medgii
vas mäste. alI systemet för vär tid aliaredan förefailer iöst och obundet.

40 Anser man det nu ickc för nog. att lära alimogen Usa innantiii. För
att sedan tilan vidare gifva densamma bibcln i handen. tilan sörjer
genom iäroböcker och prcstcrskap För Förklaring och hegripandc af det
giFna ordet. sii flnnes. aH vai hvarjc gräns för denna undervisning mäste
bhfva godtvcklig. elmer mcd andra ord. att För insigten och kunskapen
i religiösa ämnen ingcn grad af vctande kun unses tiliräcklig. i
synnerhet som liian vai utan svärighct mcdgcr. utt menniskans helu lif
är kort nog För att lära henne kälina sig sjelf. och kunskapen om hennes
Förhäilande till det högsta Väsendet. Anden. mäste äfven inncihtta
menniskans högsta vetunde om hennes egen andiiga natur. Vi medgiFva

50 att det är godt och vai, .ttt en bestämd norm flnnes för den religiösa
barnaundervisningen: ty dcrFörutan stär i ulimänhet ingen kunskap att
vinna. Mcn det giives ju en tidpunkt dä menniskan i detta. som i uiia
andra aFseendcn. förkiaras För fulimvndig och dä omsorgen om hennes
själs bästa öfveriemnus ät hcnnc sjciF. Det är en djup sunning som iiggcr
tiii grund derföre. att mun anseil denna tidpunkt tidigure inträda i
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afseende ä nicnniskans rent andiiga angelägcnhcter. än i hennes
medborgeriiga förhälianden. Ty kunskapen om det anden tilihörer
vinnes endast derigenom att andens eget väsende framtrLider: och detta
Lir frihet. andens ubsoiuta beroende pä sig sjclf. Huru stridande
hLiremot är del nu ickc. att äfven efter iiimda cmancipation vilja
föreskrifva den För Cullmyndig Förklarade dc gränsor. ulom hvilka han
icke bör utsträcka sitt striRande efler insigt och öfvertvgelse. aH siiga
till honom: du är fri. inen öfvertygelse och samvetsfrid (Ur du icke söka,
der du tror dig linna dem. utan denna hör din öfvertygeise vara. här
mäste dii flnna samvetsfrjden: sker annorhunda sä är du fördömd, ett
ondskans. ett djefvulens barn?

Vi mäste här i korthet beröra en sats, mcd hvilken man ofia tror
sig bevisa förnuftets och begripandets umbärhighet i fråga om
religionen. Pietislen säger. under det han medger, att luin icke
begriper. ali han tror, sarnt att Anden (den H. Ande) i honom
vittnar. att hans tro är sann. Den icke pietistiske presten flnner vai,
dä pietisten Fördömmer ali öfvertygelse. som strider mot hans egcn,
att dennes försäkringar cm den H. Andes viltnesbörd ocksä äro en
blott Försäkring. ofta en högst egenkär försäkring. Mcn 1 afseende å
sin egen lära läter han mm rationahislen samma Försäkran gälla för 21)

sina rnindre bildade ähörare. Sä siiier man: genom skri[tens Iiisning
och sakramenternas begagnande väckes hos menniskan den H.
Andes vittnesbörd — och äter detia vittneshörd öfvertygar menniskan
om skriftens sanning. Mcd en sädan uppenbar cirkel tror man sig
vanligen hafva afgjort alh: och naturligtvis anser hvar och en sig
hafva den räHa anden och dcl ratia vittnesbördet. Uppenharhigen
innehälla dessa Ihreställningar 1:0 att hvar och en inenniska äger ait
sjelf afgöra i religionsangelägenheter och 2:o att detta afgörande
dock icke fär vara sjelfviskt. subjektivt. man bör vara allmängihltigt
och förnuftigt. i öfverensstämmelse mcd den objektiva. mennisko- 30

slägtet genomgäendc anden. D. ä. enkeli: mcnniskans Förnuft är icke
hennes enskilta menande och tycke. utan det Förnuftiga vetande, som
ärtusenden utbildat och som nu i henne lefver och verkar. Men just
pä det att detta i henne mätte lefva, bör hon göra dess innehäll till
sitt eget, till en hos sig lefvande öfvertygelse. Detta sker. dä hon
ransakar och pröfvar det bestäende, verkliga säsoin det tradilionehla.
Ty hon kan dervid, om ben viii Förnuftigt begripa detsamma och
göra det inför andra säsom vetande och handhing gällande, icke säga
sig lös ifrän sin andes förnuftiga natur, utan sä viii det pröfvade
innehället som det pröfvande förnuftet är samma allmänna. objektiva 40

väsende, den rnenniskoslägtet genomgäende anden, Detta är den
vetandets sjelfutveckling. utan hvilken olet vetande har sanning: ty
hvarje sanning är detta genom att utveckla sig till alli rikare Former
och endast sälunda gälla för hvarje tid. Ty säsom den ena eller andra
satsen eller systemet har vetandet endast en ändlig gilltighet. dä
deremot dess sanning och beständ är aH upphäfva denna dess
andliga gilltighet. utveckla sig och evigt lefva i denna utveckling.

Dä vi säledes yrka sjelfpröfningens och samvetsfrihetens räti. sä
Försvara vi dermed ickc godtycket hvarken i vetande eller handling.
Men af det sagda inscs äfven. huru oförnuftigt det är. att vilja 51)

inskränka den fria pröfningen till nägot visst ständ 1 samhället. till
presterna 1. cx. eller dc lärda. Ty der fri pröfning saknas der saknas
förnufi; förnekandet af den förru är cii förnekande ah’ andcns eget
väsende.

Kan och bör nu den olärde hika hitet som den lärde förbjudas att sjelf
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arheta sig till öfvertygelsc. dä ingen annan öfvcrtygclse finnes. än den
som är andcns egel verk. och å andra sidan den olärdc. som saknar en
vidslriicktare kunskap om det traditionclla. lait kan falla uppä godtyck
liga menanden 1 stället för ali vinna förnuftig insigt. sä är kiart. ait
hvarjc medel för utvidgandet af hans kunskaper. honom lcrnnas i
handen. skall minska faran för en sådun godtycklighet. Den olärde kun
cj deltaga i vetenskapliga strider och inför eU större pubiikum rättfär
diga sina äsigier. mcii han kan förvarfva sig sjelf en pi pröfning
grundad öfvertygelse och inom sin krets pröfva dess giitighei för andra,

10 liksom vctenskapsmannen inom sin. Der fråga Lir om religionssanning—
ar. är naturligtvis För hvardera enskildt undersökningen lika vigtig. och
dc källor den veicnskaplige teologen till pröfningens underhjelpande
äger äro af lika vigi för den olärde. Man säger: det är den sednare
omöjligi ali förskaffa sig den förres kunskaper. Della kun rimligen ei
nekas; men dci är just teoiogens embcie, ali för den oiärdc lätta
tillträdet till deras inhemtande.

Eiler hvariill skuilc eljest leologien tjena? Säsom anfördt aro natur—
vetcnskapernas resultater. äfven Iösryckta ifrän sina principer. använd
bara för den stora mängden. och denna öfvcnygar sig mcd sina cgna
ögon Iän om deras sanning. Men dc spckulativa vctcnskuperna och
mcd dem teologien hafva alli siti värde genom siti systematiska
sammanhang och genom den förnuftiga insigt. dc förmä ali tillväga
bringa. För hvem är nu denna insigi? För dc iLirda sjclfva? Deras äsigtcr
uf stat och kyrka bordc säledes förblifva en hemlighet för liela verlden.
utom dem sjctfva? Dc kunde genom dem opätaldt stä utom stat och
kyrka’. och dcrcmot kyrkans sannu mcdlcmrnar vara illan ali förnuftig
insigt? 1 sanning, sädana åsigtcr visa eli föraki för vctcnskapen och
menskiigheten. som cndast kun förklaras genom den yllersta tank—
iöshct. Tvertom förtjcnar ingen teologi della namn om den cj gör

30 anspråk uppä ali i kyrkan göra sig gäliunde. hkaså lilet som en åsigt af
siiHen, hviiken icke vilI se sig i dennus institutioner förverkligad, vore
eli drömmcns foster, cli nonsens, som väi aldrig bordc usurpera
vctcnskapens numn, Verklighcicn är den degel. hvari spckulaiioncn
ytlerst pröfvas och dc teorier. hvilka aldrig vcrkliggjorls, äro
sannmgslösa fantasier. skulle än alla vcvldcns lärda betyga deras
förträlflighet. Och teo/ogien har sin vcrkiighct i kvrkans iro och lära.
sadan denna icfvcr säsom fiilkiro.

Ait för siunden i Svcrigc hkasorn i Tyskiand dl stori svaig linnes
erneilan den vctcnskapliga teologien och lblktron. aro vi dc försia ali

40 tillstä. 1 Tyskland har della sin rot uti samhälisförfaiiningen. som
drifvii dcss lärdc frän vcrkhgheicn in i abstrakiioncrnas vcrld. Der
hafva dcrförc systemer och ösigtcr uppslätt och begrafvits. ulan aH dc
visat sig vcrksamma ulom dc lärdes salar. Mcii alli har sin nd, och i
närvarande slund börjar dersiädes vetenskapen, ali göra sina anspråk
pä vcrkhghci kännhura, äfvcnsom andra sidan foiktron, som funnii
sig utan stöd, Ivingui vetenskapen ifrön hörsalarna ui i lifvct. Vi äro
sanguiniske nog ali deraf hoppas en regeneralion icke biott för kyrkan.
som närmast stär i frägu, uuin äfven för Tyskiands samhäilsförIttning
och den Tysku vetenskapen. som dä den hunnii della mäl skail

50 upphänga sin närvarande rustning i brcdd mcd skolastikens. 1 Svcrige
har man mcd ulliför läet dcllagandc följt uivccklingen i Tyskland. af
hvilken framtidcn för vetcnskap så väl som kyrka hos oss likväl
oundvikligcn är bcrocnde. Andra samhäilsförhållanden skuile här

Sä ytirar sig en Förfa,tare i Sv. Biet N:o 217. 3 sp.
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tiliötit vettenskapsmannen en meni Fruktbärandc vcrksamhet. men
siidani har icke skett, Hvurken har man sörjt för en UndamLi)senhig
prestbildning - ty hvcm, sam kinner Förhåilandet. kun påstå, att
Sveriges yngre presterskap ifrån Universitetet medfört någon religiös
öfvertygelsc. Ej heller hafva dc, hvilka sådant ålegat. genom utgifna
skrifter sökt leda mLingden. Teologien har ej mindre an phiiosophien
legat i träde. Ehuru den utbredda pietismen visat. att mflngden i det
narvarande tillstfindet inom kyrkun ickc finner sin beiåtenhet, har man
ansett tilit mcd iikgiltiga ögon. Nu munar si unden till vcrksamhet, och
mun öfverhiter den äL advokatflskalen. Mcd hvad hopp uni framgång? io
dctta skola vi söka utreda 1 nästa artikcl.

(,IO 75
IV. ART. BOKEN. ÄTALET.

1 det föreg&icndc hafva vi sökt visa nödvandighetcn aF den vettenska
piiga teoiogicns öfvergäng till och förvcrkligande uti folktron. om ej å
ena sidan vettenskapcn skall van en tom lek och å den andra folktron
sakna ali förnuftig grund, upphöra att vara ett uttryck af ett folks
högsta vetande. Sä innehälla t. cx. den Luthcrska kyrkans symbola sin
tids teologi. Denna framstLilld i ett kompendium för folkct är kateche- 20

sen. hvilkcn utveckiad och efter tidernas kraf Förändrad. utgjort
folktrons närmaste kaIla. Ja sjcifva det Nya Testamentet kan strängt
taget anses för den tids teologi. uppä hviikcn öfriga Evangeher och
apostoliska brcf. sam Förefinnas. mcd stöd af dc mcst insigtsFulla
Icdamötcrs aF den krisina församlingcn afgörande. ur Bibclns kanon
uteslötos och endasi nu i densamma upptagna böckcr och skrifter
Förklarades för kristcndomens sanna kallor. För dem. som vilja
afstänga folkct iFrän den visdom. hvaraf dc cnsammc tro sig mtiktige.
finnes ocksä derföre ingcn annan konseqvcnt utviig, in den i den

katolska kyrkan vidtagna. att förbjuda Iekmannen läsningcn af sjelfva 3(1

Bibeln. Ty för en sädan åtgLird liggcr summa idcligcn utskrikna skill
tillhands, hvarmcd man öfverhufvud söker nedslå alla bemödanden att
upplysa massan. nemligen vädan af missbruk — hvilket Lifven utgör den
Romerskt-katolska kyrkans kardinalbcvis.

Vi vilja cj undersöka orsakerna, hvarföre dock sä mängen läter siit
deitagande för den obildade mängdcn Framiysa, dä fråga är att stänga
dcnsarnma frän den ftirliga uppiysningen. mcdan deras unta) vanligen
är ringa. hvilka mcd oegcnnttig ifvcr arbcta för nyttiga kunskapers
spridande bland densamma. En nk bonde. som iefvcr öfver sitt ständ.
har bland herremännen välvilliga tadiare — dc tadla nemligen blott af 40

kristli2 käniek och omsorg för hans vai en fattig, sam lefver lika mcd
tiggaren. är sallan föremäl för deras väivilhga omtanka. hvarken mcd
nid ellcr däd. Kyrkans Föresttindare. sam helgat sitt Iif II den okunni
ges upplysande, äro vanligen dc första att kringskära dcnna upplysning
sä nära som möjligt. Äiderdomen. sam lcfvcr för ait mcddela ungdo
men sin vishet och sam sjclf kiinncr sig upphöjd öfver sinaafdöda
Rider. I’örtörnas öfver insigtcr hos dc unga, och dc gamle täla ej, att
vcrldcn mä gä ctt stcg iLingrc. än till det, uppti hvilket dc satt sin
vacklande fot. Sä ir verldcns gäng.

Lät oss hellre frägLt histonien när nägonsin osanningen scgrat?
Hvilkcndcra har kostat menniskoslägtet mcm strid och aro. ja blod och
Lärar. sanningen ellcr lögncn? Har kristendomcn varit fridsammare. än
hcdendomen? Hafva nu bcståcndc kyrkor fordrat mindre kamp för sitt
bcständ. än sam För undertryckandet af dc läror. dc förkiarat För
Faiska. varit af nödcn? Hvarje framstcg mcnskhghctcn gjort. har köpts
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mcd uppoFfringar, och ingen stor sanning har blifvit mensklighctcns
allmänna egendom. tilan strid för dess besittning. Hvad tiderna
härutinnan förändrai är cndast en humanare sLitt ali föra siriden. och
denna hurnaniici fir i dcss vidsträcktaste mening toleransen. crkiinnan—
det nE rnenniskans värde itFven hos en liende. afdet ailmänna förnuftet,
nE öfterl.gelsens helgd LiEven hos olika Lnkande.

Man möste derföre medgifva. att intoleransens kampar väl Lagit

erfarenheten till räds. dä dc nE hvarje nvväckt id& befara oro och strid.
Men å andra sidan synas dc icke nog hafva inträngi i erftircnhctens

jo läror’, dä dc förmena. att stridcn skall blifva desto mindrc hLifiig. ju
våldsammarc rnotsLindet mot det nya är. ja till och mcd kita den
Förhoppning päskina. aH en lära, en äsigt. genom strafFdomar skall
kunna qväfvas. Sä har man nu nE Eruktan För föregifna skadliga nyheter
1 kyrkan. nE ornsorg För den olärda mängdens bäsL. nE nit För den rena
Evangel isk a lä ra ii — och ho ka n ii pprä k na alla dessa skäl ri k ta
äklagaremaklens nit mot en öfvcrsattning nE skriften »Slrauss och
Eva ngcl erna .»

Först nägra oid om sjelfva boken. Utrymmet tilläter oss cj att här
ingä i en närmare granskning nE dess Eörhallande till Strauss »Leben

Ett prof hLirpä leinnar Srcnskc, lEe! i dess sisu, Tisdausnummer (21 S). ±1 den i en
andedrag fsrsakrar. ali 23:delar aF den vetienskapligt hildade ungdornen i Wör
temherg hyllar Straoss hiror. samt ali stride,i cm desamma i Lskland allaredan är
uik;impad. R,mlietvis kan ingen dess läsare lörsiä saken annorlunda. in ali striden
i Wtirieiuheru ‘ore aijjord till dessa hirors lördel. Men sä förstir eke Sv. Biet sin
sak. Kanske hoppas det pi eli annal lörhällande det öfnga Tyskland. Vi skola ej
Iörstiinina iii pä innal siiille erno, I3iei dc tippiysningar, det ,f oss i detit
luinseende ask,r. eliuro litet dtss sätt ali gä iilI5gi förtjenar eLI svar. tvlen det är
vanligt nog. alli siilIei iördiskussion uni stk. höra frfigas: hvad Lir [öri. fören otin?

31) l-lvad har luin fr hilhnakter ali uppvisa? I-Iar har han kiri? l—Ivad har luin sett?
Väga r man anse dci ii k rypande för atik loriteler för hrist pä egct omdöme. sä heier
sf,dant säkeri inhillskhei o. s. v. För siidana sinnen är en man alltid för »ung» alI
tanka och handla pä eren hand. Manner no Sv. lliet nägon erkändt duglig
vederläggning nE Stiauss’ äsigier, sä vore vaI häst aLI bringa den till den Svenska
allmänheiens kunskap. Vi hafva sökt visa. ali en ieologisk äsigt först s(tsom folkiro
hevisat sin räit. ccli ilmI, aLI icke Strauss hiror i deras närvarande skick ty vi
öfverensstflmma ej mcd liansfisigier skola öl’vergi till Elkiro. nien att hans
uppirädande inledi en kommandc rcform inom den protestaniiska kyrkan. Biei

no haremoi en Tvsks lörsäkran. alI striden ar uikämpad. Vore cj B,eis egen
31) försakran lika god. isynnerhet i hredd mcd den om den Tyska ungdomens

iankesatt’? Menar Biet aLi Prof. Mathies. ,cke denna unedom. lwsiatnmer öfver
framiidcn? Mera än namda Prois lörsakran ‘iLmi vaI dc skriftcr för och mot
Sirauss. hvilka alh annu fvlla dc Tvska hokkatalogerna. Meri bcisar vaI, ali af
hans »Lchen Jesui. utkommii en l/e,vie upplaua ali boken no öf’crsaiics i
England. aLI hans kiror hlifvit en dagens anehigenhci i Sverige och Danmark.
ARen om Srrau.vv skulle Iteriaeii alli. hvad han kiri, ore sadani intet hcvis för
lLirans sanning eller falskhei. No ar lihval fallet, ali Simauss i nämda ljcrde npphtga
iiiergätt till den försia och säledes äteriagit dc koneessioner, luin i föregiende
upplagor gjort si mi moi siä ndt re. lIvarföre’? Pineda n deras skal vid en nLi rmare

51) undersökning ej ‘, irii öfvertygande. Af Straiiss’ Dogmatik är andra delen utkom—
men för fyra mänider sedan. i en upplaga af 3 1)01) exernplar (om vi ej äro lii lsk L
underraitadc) och inoi eLI honorarium af 12001) Guld. Rhein. Och Iliet iror att den
skall sakna lflsare?Ty hvem tar vaI notis 0111 en sak. som varit hafver? Biel harännu
en auktoriiet. en c/ieiträdure 1?) af Sirauss lZsrmodligen di en Repetent vid
Evangeliska sufiet , Töhingen? I3land till Stockholm ankomne resande under
Sepiember niänid liak , vi föruäfves söki hans namn, soni, vi försäkre det. ej vore
oss Eriimmande. olli litii innehafi en sädan heflitining före somrnarsemesiemn della
:,r. Siken föreliiller uss kuriös. Vi sluia della nog länga genmale pä Iliets i sak
inteisagande ariikel mcd en ,nhdlan ali ifi ara fredade fr[,n Biets hiogr,iiska

ii noiiser och reseheskrifningar. emedan sädini i sak intet afgör. och vi. hvad
reseheskrifningcn angär. äro sinnade alI sjelfte lemna den i Biets och allni(inheiens
händer.
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Jesu.» Hvad vi (rott oss linna. att nemligen boken är skrifven man
sirde]es bemödande ait göra densamma för den olLirda hisaren si
gagnelig. som saken förtjenat. nii derföre calla sasom v1r enskilta
äsigt. Den ar mindre. sisom den vara bordt. en bearbetning. än en
koinpilation. och vi inse ei. ali den framför Strauss eget arbete
erbjudcr den ohirda läsaren n5gon annan lattnad. än den att cj störa
sainmanhanget genom dc för honom olbrst5ndliga citationerna. Mcii 5
andra sidan kan yLh cj mcd skäI påstås. aH boken saknar vettcnskaplig
hållning. dä säkert hvar och en skall linna den mängdubbeIt ILirdare. Lin
hvad han i Svensk skrift i dessa ämnen varit van att se. Att bevisningen
hLhr och der Förefailer otillräcklig. är en bristfällighet. hvartill förf. gjort
sig skidig genom den utstrLickning han gifvit sitt arhete. Sådant är för
sakens skuil att bekiaga. men mäste vai van dem kärkommet. hvilka
önska. att boken intet mätte bevisa. Likasö kan väl ingen yrka. att ej
skrifsättei är värdigt. spr5kei den lugna undersökningens. fritt frän sä
jj srnhdeise. som frän intctsägande exklamationer.

Ätalet lyder. aH denna skrift skulle fiinieka den rena Evangeliska
läran. En sadan förnekelse söker man fäfängi i dcnsamma. Den
angriper ingen kristen kyrka. Den söker endast att mcd stöd af dc
insigter, seklers arbeten ät vär tid öfveriemnat, göra en bestämd åsigt af 20

kristendomen gällandc. Den utgär dervid från Reformationens prineip.
äberopande förnuftet och Bibeins ord, och öfvcrensstLimmcr hLirutin
nan mcd Lutherska kyrkans syrnboliska böcker.

Frågan skulle säledes blifva den. om Ibrevarande skrift i nägon
enskild punkt sirider mot dc symboliska böckernas antaganden. Afven
nägot sädant torde bhfva svärt att uppvisa, dä alit. hvad Förf. anför,
ingen trovbekänneise innchäller. utan han endast söker uppvisa huru
den aC tron omfattade iLhran kan af förnuftct begripas.

Det alimänna skriket utbasunar k unnigt. att Strauss förkiarat hela
kristendornen för en myth — och tilllLigger: säledes för en dikt. Likasom 30

nLigon kunde gå Iängre 1 sin visshel om det historiska i Nya Testamen—
tet. än till den öfvertygelse. aH förftittarene af Evangeherna verkligen
trott och för sannt anseti. hvad dc berättat. Siratiss bevisar sjclf. att dc
i det väsendiliga äfven mäste upplefvai dc tilldrageiser. dc förtäija,
ehtiru han härleder deras sätt att bedömma dem frän den tids biidning
och dc flirhällanden. under hvilka dc Jefvat. äfvensorn han förkiarar
den del af deras berättelser, som genom yttre motstridighet eiler inre
inotsLigelse visar sig historiskt ogrundad. just ur dcras tro. deras höga
begrcpp om Kristi person. AH gamia Testumentcts lära om den
kommande Messias pä samtidens förestäliningar om Kristus öfvat 40

inilytande. Lir n5got likasä enkeli. som det. att det nu lefvande siägiet
icke kan iösrycka sig ifrän siit beroende af kristna läran. af föregäende
slägters bildning o. s. v. Detta Lir nu det Mythiska. Strauss söker
uppvisa i den kristna traditionen. Finn säger: Kristi första bekännare
voro menniskor. af menniskoslägtets allmänna utveckling och i första
rummet af sitt folks lära och seder albLingiga. Deras sinne väcktes af
Jesu Jani och lcfverne till den öfvertygelse.att han var den utiofvade
Messias. och dc öfverflyttade p5 honom alIt. hvad dc om Messias lärt
och trott. under det ali deras begrepp om Messias tillika genom Jesu
Uirdomar och lefnad renades och utvecklades. 50

Mcn hufvudfrägan är icke den. hvad Aposilarne och dc första
kristna Lrott eller menat. utan hvad vi vid det öfvcrlemnadc ordct böra
föreställa oss. För det förra hafva vi ingen annan upplysning än det
döda ordet sjclft. och dess uppfattande af oss är icke mera författarenas
utan vär tro. Dc historiska bcviscn för kristendomens sanning. för dess
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ursprung ifran Guds sen o. s. v. äro ringa, i jemförelsc mcd det fttktum.
att kristendornen i denna stund Iefver hos millioner såsom deras högsta
vetande. ccli det gLi 11cr att U t (ala detta vetande.

Om derföre ifriguvaninde skrift pä kritisk vög t. cx. i afsecnde i Jesu
uppståndelse visar. att denna icke utan motsägelse kan försiäs sinnligt.
att berättelserna derom äro ulltför stridiga. för att nägot bevisa o. s.v..
samt att det vissa i saken endasi är berättarenas ufiertigcisr cm Jesu
uppständelse och odödiighct, sä äterstär ännu den vida vigiigare
frågan: hvad böra vi tro om Jesu uppständelse ifrän dc döda och. i

0 sammanhang dermed. cm själens odödlighet öfverhufvud. Denna
positiva sida har äfven Strauss i sin »Leben Jesu)) endasi kort kunnat
beröra. hvarföre den uti den il’rägavarande skriften äfvenledes fram
iräder i den biotia försäkran, at Kristus endast, dä han till sin
gudomiiga natur uppfattas säsom ,;wavklighcrcn är »den mennisko—
blifna Guden». »undergörare». »döcnde, uppstäcnde. mot himmelen
farande»(se sedn. del. p. 260) o. s. v. Denna äsigt af saken mä nu vara
sann eller Falsk: men ieke kun den kallas ett förnekande aC uppständel—
sen, eller af dc symhoiiska böckernas stadganden derom. Detia cxciii-
pci mä tjena till att visa förhällandet meilan den historiska vissheten

20 och idåns sunning. Den historiska bevisningen bjuder endast sannolik—
het och blir subjektiv visshet genom ähörarens förtrocnde till beräHa—
ren, men endast idän har objektiv sanning och gör sig genom förnuftets
makt gällande. Vi hafva ofvan talat. om hvad Strauss förstär mcd det
mythiska i kristna traditionen i anseende till dess ursprung. Här kunna
vi inse den betydelse detta har för oss. för vär tid. För oss är icke fräga
cm den historiska vissheten, utan on det histcrish öfvcrlemnades
objektiva sanning. Ty kristendomen är meni än en blott historia , den är
en i hvarje nti lika lefvande. lika närvarande sanning. Denna sanning
laf’aCven dc symboliska höckerna velat uttrycka.

30 Flvad vi anfört. är kort. Men vi hoppas det variL tiilräckligt för att
visa. det ingen Jury mcd god samvete kun fäila en författare, för det
han skulle förnekat den lena Evangeliska läran. ±1 hans skrift hiarken
(WIL’ck’ihurr, i kiuru md, c’llcr nwdciburt gc’noni cia /önwka krisrendonwn
innc’halicr ck’unu fiYnwkcisc. Mycket mindrc kun en skrift. hvars ämne
utgör Jesu Iefvcrne. och som cm Kristus erkäwwr alli, det dc symbo
liska böckcrna innchäila. anses fördömlig. cmedan den andra ord
uttalar och inför förnuftct rättl’ärdigar detta innehäli, ehuru den tillika
visar att den Förnuftiga insigten är fastare än den historiska vissheten.

Vi anse det öfverflödigt att ännu en gäng erinra cm den tolerans för
30 olika tänkande. tidens bildning fordrar, och som hittills öfvats i Svea

land. Skrifter framställande hvilken kyrkas lLtra som helst säsom den
enda sanna och hvilka säledcs medelbart Förneka den Lutherska lärans
sanning, säljas och läsas öppet. Likasä teologier af alla lZtrger inom
protestantiska kyrkan. Wegscheiders dogmatik i bredd mcd Almqvists
— Voltaires skrifter haka ej varit mcm förföljda, än Thomas a Kempis.
Svedenhorgare ccli Judar sprida här opätaldt sina läror genom tryck.
Och nu skullc en Evangclisk teologs arbewn fällas, emedan ol’örnuftet
ccli tröghctcn länut sina röster ät kanske eLi politiskt partisinne till
deras förkättnind& Det fria Sverige skulle visa sig meni flusskygt. än

51) det absoluta PreLissen! Vi tro ej att s&l skall skc. Hvad vore ocksä
dermed vunnit? En förbjuden frukt retar sä mycket meni, och hvad nu
lofvar att öfvergä till ett fruktbärande. öppet utbyte af äsigter öfver
lifvets vigtigaste angelägenheter. skulle i sädan händelse l’örvandia sig
till en hemlig sektcrism. som ju mera den trängdes i unörkrct. skuile
utbilda sig desto cnsidigare.
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Hvad har man af bokens friande att frukta? Intet. Dc som Liga en fast
tro pä det historiskt öfverlemnade skola förakta hvarje försök att
rubba den. Eller har den tro något värde, som för att bevaras ntiste
skyddas inom lås och galler? Dc åter, som ej blindt kunna tro, utan
gerna unna förnuftet öppen talan, skola ötminslone hirn inse möjlighe
[en att komma till förnuftig öfvertygelse. Dc skola derigenom hindras
Crån att tillftilla den stora klassen af liknöjda, som tvertom sjclf skall
viickas ur sin dvala och i omsorgen för eit högre IiCs angelLigenheter
aflLigga den egoism, i hvilken det oafbru[na bestyret om det lekamiigas
trefnad begrafvit dem, och öfver hvilken man hittills klagat såsom 10

öfver tidens mest framsttende onda.

17 ETT ORD OM JUDENDOMEN, MED ANLED
NING AF INSANDAREN H. 1 FREJA N:O 76.
Fre/a mv 77 IX 1841

Uti sednaste numrel af Freja IListes en insänd uppsats. hvars förf. hade
för afsigt att vcderlagga en yttrande i vär artikel: »Mcd anledning af 20

italct mot boken Strauss och Evangelierna.» Utrymmet nekade oss då
att beledsaga denna uppsats mcd ett par anmärkningar, som densam
ma påkallar.

Uppsatsens Cörf., tillhörande Judiska kyrkan, flnner vårt yrkande:
»att leke-kristua trosbekännare, 1 ett kristet samhälle, ei böra åtnjuta
statsborgerliga rilttigheter». motsLiga den fordran uppå religiös tole
rans, vi i öfrigt uppstallt. Förf. tar dervid för afgjordt, att vi mcd
icke-kristna trosbekLinnare »menat» judarne. Det ar ocks1 gifvet, att
äfven judarne maste vara menade, ehuru vart yttrande gLiller hvarje
kristendomcns förnekare och säledes Lifven afser dem. som skulle vilja 30

stiilla sig helt och hållet utom hvarje kyrka — ett fali, som vi dagiigen
hafva för ögonen in praxi. fastän man ej ännu öppet yrkat berättigan
det dertill.

Mot förf:s piistäende, ati judiska religionen skulle innehålla samma
moralbud som den kristna, sUtta vi endast det obcstridliga faktum, att
budet »illska din nästa såsom dig sjelf», som utgör summan af den
kristna sedeläran, äfven uteslutande tillhör den kristna religionen.
Judarne mäste deremot enligt skriftens lära anse sig säsom Guds
utvalda folk. emot hvilket alla andra religionsbekiinnare äro rflttslöse.
Säsom juden anser det rättmötigaste i verlden, att Kanaans inbyggare 40

fordom utrotades, för att ät lsraels slägte lemna plats. der mjölk och
honung fiöt. sä förhäller sig ännu i denna dag mcd den rättrognajudens
äsigter af sina förbindelser till kristendomens bekännare. Han betrak
tar sitt vistande bland dessa och sin tvungna lydnad under deras
öfverhet säsom ett Guds straff, uppä hvars upphörande han hoppas,
och vet. att den Messias. han väntar, skall bcfria honom ifrän detta ok,
ja göra sitt folk till herre öfver alla dess fiender.

Det är genom denna uteshaancle lära, som juden sjelf ställer sig
utom den religiösa toleransen och gör sig sjelf till en blott af väldet
bunden undersäte i den stat. der han lefver. Han kan aldrig erkänna 50

dess styrelse i förhällande till sig för annat än pro’isorisk. Han tror
ej pä dess förnuftighet, erkänner ej att den är af Gudi — annorlunda
än säsom ett genom hans folks synder för honom nödvändigt ondt.
Skulle han också lefva i en samhälle, der styrelsens representanter
tillhöra hans egen tro, och han anse densamma säsom en af Gudi


