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Hvad har man af bokens Friandc att frukta? Intet. Dc sam aga en fast

tro på det historiskt öfverlemnade skola förakta hvarje försök att
rubba den. Eller har den tro något vLirde, som för att bevaras måste
skyddas inom his och galler? Dc äter. som ei blindt kunna tro. utan
gerna unna förnuftet öppen talan. skola ätminstone litra inse möjlighe—
len att komma till Förnurlig öfvertygelse. Dc skola derigenom hindras
från att tillfalla den storu klassen uI liknöjda. sam tvertom sjelf skall
vflckas ur sin dvala och i omsorgen för eli högre lifs angeliigenheter
aflägga den egoism. i hvilken det oafbrutna beslyret om det lekamligas
trefnad bcgrafvit dem, och öfvcr hvilken man hittills klagat säsom 0

öfvcr tidcns mesi frarnsläende ondu.
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Uti sednaste numret af Freja läsles en insänd uppsats. hvars förI. hade
för afsigt att vedcrlägga ett yttrande i vär artikel: »Mcd anledning af 20

ätalet mm boken Strauss och Evangelierna.» Utrymmet nekade oss
ali beledsaga denna uppsuts mcd ett par anmiirkningar. sam densam
ma pikullar.

Uppsatsens förf., tillhörande Judiska kyrkan. flnner väri yrkande:
»att hÅc—kristszci trosbekiinnare. i ett kristet samhälle. ej böra ätnjuta

statsboruerliga riittiglieter». motsäga den fordran uppä religiös tole
rans. vi i öfrigt uppställt. Förf. tar dervid för afgjordt. att vi mcd
icke-kristna trosbckännure »menat» judarne. Det Lir också gifvet. att
ä/VL? judarne mäste vani menade. ehuru vårt yttrande gäller hvarjc
kristendomcns förnekare och säledes iifven afscr dem. som skulle vilja 30

ställa sig helt och hället utom hvarje kyrka — ett falI. sam vi dagligen
hafva för ögonen in praxi. fustiin man ej ännu öppet yrkat berättigan
det dertill.

Mot förf:s piståcnde. alI judisku rcligioncn skullc innchålla samma
moralbud sam den kristna. sätta vi cndast det obcstridliga faktum. att
budet »älska din näsla säsom dig sjelf». sam utgör summan af den
kristna sedelitran, äfvcn uleslutande tillhör den kristnu rcligioncn.
Judurnc måstc deremoi cnligt skriftens litra anse sig säsom Guds
utvalda folk, emot hvilkct alla andra religionsbekännare ura niitsiöse.
Såsom juden anser det rittimätigaste i verlden. att Kanaans inbyggarc 40

Fordoin utrotades. för att ät lsracls slägte lemna plats, der mjölk och
honung Ilöt, så förhällcr sig ännu i denna dag mcd den rättrognajudcns
äsigier af sina förbindelscr till kristendomcns bekännare. Han betrak
tar sitt vistande bland dessu och sin tvungna lydnad under deras
öfverhet säsom ctt Guds straff. uppä hvars upphörande han hoppas,
och vet, ali den Mcssias. han väntar. skall befria honom ifrån detta ok,
ja göra sitt folk till herre öfver alla dcss fiender.

Det är genom denna iireslutande lära. sam juden sjelf ställer sig
utom den religiösa toleransen och gör sig sjclf till en blott af vildet
bunden undcrsåte i den stat. der han lcfver. Han kun aldrig crkänna 50

dcss styrelse i förhällande till sig för annat än pro%’isorisk. Han tror
ej pä dess förnuftighct. erkanner ej att den är af Gudi — annorlunda
än säsom eli genom hans folks synder för honom nödvändigt ondt.
Skulle han ocksi lefva i ett samhälle. der styrclscns represcntanter
tillhöra hans egen tro. och han ansc densamma säsom en af Gudi
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sLind, si afviker han ännu deruti från den kristna, att hans religion
konseqvent för honom till despotismen. Hans regent är en af Gud
tillsatt ståthillare. som omedelbart eller genom profeternas mun
mottager Guds befitliningar, dem folket är förbundet att lyda. Den
andans frihet. som utgör kristendornens innersta princip. mtiste juden
konseqvent förneka.

FörC. vilI bevisa a) »att ingen kristlig stat i moraliskt afseende har
lidit genom judarnes fullständiga emancipation.» Vi lemna detta
derhän. Deras antal är i sädana stater ringa. Ja vi kunna medgifva. att

0 hos dem flnnes en fastare öfvertygelse om lagens gudomuiga ursprung,
än oftast hos den kristna, att tidens bildning äfven hos dem verkat en
sannare äsigt af dess förpligtelsers natur ty konseqvent förbinder den
juden endast emot juden, icke emot andra religionsbekännare. och
deras Rabbiner lära äfven, att den ej har bindande kraft i en judes
förhällande till Gojim’. Men allt detta upphäfver intet af det ofvanan
förda.

Vidare gör sig förf. mödan att visa: b) »att äfven den kristna moralen
a/clrig och ingensiädes lemnat en fullkomlig garanti för moraliteten hos
den kristna kyrkans medlemmar.» Att en sädan bevisning är öfverflö

20 dig. kan förf. lätt finna. Annu har ingen institution, hvarken religiös
eller politisk, förmått hindra menskliga passioner att bryta Urani i brott
och laster. Vi hafva dessutom i det anförda yttrandet endast talat om
individens förhållande till staten och den tolerans, denna, utan fara för
sitt beständ säsom sedlig institution, kan ådagalägga. Ty staten äger
cke fritt besttind i blotta yttre former, utan i en nations vetande och

sed. Att Judendomen i sin närvarande form eke kan lemna den kristna
staten garanti för en anda hos dess bekännare, hvilken säsom na—
tionalanda utgör statens tillika grund och verkliga tillvaro hafva vi sökt
att antyda. Förf. finner också. detta mcd skäl, i katholicismens läror

30 om afiat o. s. v. ingen garanti för moraliteten. Dock ej blott af denna
anledning. men genom det uteslutande och intoleranta 1 katholicismen
har den ansetts säsom statsvädlig för det protestantiska samhället. Man
kan ocksä derföre endast 1 förlitande derpä, att kättarefördömmelsen
och kättarehatet icke mera gillas af dess bekännare, yrka dessas rätt till
fullkomlig tolerans. ty genom detsamma ställa dc sig likasom juden
utom toleransen.
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lngen torde neka, att en nation har en desto säkrare grundval för sitt
sjellbestånd ju mera utveckladt dess samfundstillstånd är, d. ä.. vi
antage denna förklaring för obestridlig.ju mera hon är medveten afsin
nationalitet. Detta medvetande bestär icke i en historisk kunskap om
nationens öden eller 1 en filosoflsk blick uti det hos nationallynnet
egendomliga. utan uti kunskapen om nationens lag och sed, säsom det

50 högsta uttryck af dess väsende, och en af dessas anda genomträngd för
deras utveckling kämpande verksamhet hos nationens individer.

Likasom den enskilda menniskan endast i handiingen har en pröf
vosten för sanningen af sin öfvertygelse, sä visar sig också hos en nation

Vi Förhinda oss. att fmmdeles uppvisa protbilar af sädana föreskrifter.


