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skydd för yttranderatten, än den rena Evangeliska. SkulIc Aktor gjort
sitt påstående i målet i tryckt skrift, så skulle luin. om en domstol följde
hans nämda antagande, just genom detta gjort sig sjelf skyldig till
tryckfrihetsbrott, enligt den åberopade §. af tryckfrihetslagen. Ty i

Concordia’ heter det: »Men dc symboliska böckerna och andra
skrifter, om hvilka vi nyss talat, hafva icke anseende af en domare»
(öfver dogmernas gudaktighet eller gudlöshet, sanning eller falskhet).
»ty denna vLirdighet tiilkommer endast den Heliga skriftL Dä nu detta
en symbolisk boks stadgande. att icke symboliska böckerna. man den

10 Heliga skrift afgör, öfver hvad som bör anses För den rcna Evangeliska
litran, genom Aktors anFörda antagande skulle Förnekas, så har Aktor
förnekat den rena Evangeliska litran och bör aku sig att befordra sina
pästilenden till trycket. Mii detta vara äklagaremakten till en varning
och ett ytierligare bevis uppii dc motsagelser. hvartill dess lagtolkning
skulle leda.

25 »RÄTTVISA ÄFVEN ÄT JUDARNE»
21) Freja ,zm 88 9.Äi 1841

Under denna rubrik har Biet’. som mcd största ifver antaeer sig
judendomen. Strauss och den Heliga skrift. mcd förbehäll endast ali
»kyrkans auktoritet» stär öfvcr dem allesamman. söki visa oriktigheien
afvärt yttrande. att budet »itlska din niista siisom dig sjclf’> uteslutande
tillhör den kristna. icke den judiska religionen. Biet har nemiigen anfört
utdrag ur en judisk katcches. hvarest ibland annat niimda bud citeras
frän 3 Mos. 19: 18. Laser man dock här dctta bud i dcss sammanhang
mcd det föregäende i samma vers: »Du skalt icke hiimnas och icke

30 behälla nägon ovilja emot dins /öiks bani. Du skalt itlska din nästa
säsom dig sjclfvan: ty jag iir Herren». sä inses lätt. att mcd nästan här
endast menas: »dins folks barn». Men i sainma Kap. v. 34 säges äfven
i afseende ii främlingar.som hosair s/g 1 Kanaans Ianc/. »du skali itlskan
säsom dig sjelfvan.» Hvar och en känner. att jcmtc detta bud. som blott
angär dem. hvilka bo »när eder i cdro lande». flnnes en mängd andra.
hvilka äfvcn tydligt visa. att 1 dctta afscendc uti gamia Tcsiamcntet
göres skilnad till personen. Det heter t. cx. i 5 Mos. 23: v. 7: »Edo meen
skalt du icke för styggelse hiilla. men 1 v. 6 om Ammoniterna och
Moabitcrna: »Du skalt dem hvarkcn godt eller äre hevisa i alla dina

30 lifsdagar evinnerliga.» Mcn det är fäfängt. aH vilja tvista om nägot.
som i scklcr varit ctt axiom. att nemligen den kristna litran är en

För den eticnskapIia rähet. som viii göra symboiiska böckcrna till gudornlig
uppenbarelse. tiillaega vi afven fortsöttn:ngen: naton dc ci/,iPfiu ,,,,Iuvi err rirrne.shiird
för v:)r rclig(i’n, (örkluru (Itn,w::r:u(i o:h Yis:i, ‘jon, dc;: J1,’Iii,: .krif: hL’:rå/J:unIe
snuhga ,,,u;k 7cr (in (Irti: vhi,s tv’; tuo rcrvis ) pä ,ä,sk ilta thhr ui lärurc,u, i Gmls
för.vun:liig hIIRI; för.vrödrl ml: /1kk (uria!, ml, pä 1, uHka gi’ii;uh’r kirusti tser, so,n .vtridu
enso! den I-kllga .vkriJt, l’h/ :1, rcck’rkigtki en!, /örku.vtudc’, Sam ma hi rd a teol og S v.
Biet, som anser s,,nhola för gudomiig uppenharelse. piisIr ocksö. ali kyrkoinra—

50 renes äsigter pä sarskilta Lidcr. dc grundcr, t’ppi hvilka dc förkasiat illomeningar,
och reformatorernes förklaring:r öfver deras religion »i skrifien beflnnas för hvarje
menniskoförsiänd htsiiga.» Den. som sjeIF siilunda inhämiat sin teologi, kan völ
ocksä tro »Stockholmsiungfrurna» om k5rmga dertiil.
— Denna artikel är den första i polemiken myi Freja. hvari heI före,en niigon annan
hevisning. än oven, osanning och nögra triviala giosor. ehuru den Iikval icke heli
och hället saknar dessa i ngredienscr. Det hela röjer ocksii en oskyldig ovetcnhct, sii
ali heI tagit vära pöstäenden för nögot nytt och ocrhördi. Förriin hei talade om
»flrlighet». Inide varii bast, ali det linat sigen bibel och i den uppslagit ciiationerna.



»RÄnVISA ÄFVEN ÄT JLIDARNE» 39!

universal-religion, icke såsom den judiska inskrankt till ett visst folk, en
viss sILigt, samt att först den kristna religionen lart en allmän mennis
kokLirlek. En Gud som befaller eU folks utrotande , som bcthller stöld
(2 Mos. 11:2, 12: 35: 36:), som tillåter herren piska sin träl till döds. »ty
det Lir hans penningar» (2 Mos. 21: 21) o. s. v., lärer icke »alska din
nasta såsom dig sjelf» i kristendomens anda. Den som sade, att detta
bud var »summan af lagen». gaf lagen en ny tydning, gcnom att
besvara frögan: ho är var nästa?

Mcd gliidjc crkänne vi dercmot, att det anförda ur den judiska ka
techesen fullkomligt kan gälla för kristcndomens lära. Det visar. att dc
judiska församiingar, uti hvilka denna iärobok bcgagnas, ur Mosis Iag
utvalt det goda och förkastat det förkastiiga, ett urval. som cnligt Bicts
begrcpp om gudomlig uppenbarelse ej bort cller kunnat göras. Sjeifva
sättct att citera dc anförda stählcna ur 3 Mos. 19 v. 18 och 34 visa den
judiska församlingens föreståndares LidIa afsigt att gifva dc ifrågava
rande buden en vidsträcktare betydelse. än den dc i skriftcn äga.

En till Red. af Frcja insänd artikcl. mcd signaturen H.’, churu i här
omniimda afsccndc mindre bcvisande, än det i Biet införda katechcs
utdragct, förklarar äfven, att Judarnc numera icke vänta nägon jordisk
Messias eller nägon återupprättelse af sitt rike. Om sig så förhäller. sä 20
skulic äfvcn, hvad vii detta afsecnde yttrat, förfalla. Vi hafva i bäda
hänsccnden bcdömt Judendomcn endast efter Gamla Testamcntets
skriftcr samt ansctt, att dessas läror utgöra »den rättrognc Judcns»
trosbekännelse. Men äfven om epitetct: rättrogcn, vilja vi ej strida. Nog
aS om judiska församiingar finnas, uti hvilka annorlunda läres, än
hvad vi ansett vara judendomens läror. Hörer församlingen i Svcrige
till dessa, sä är det väl, och dess första omsorg bör ±1 blifva att till dem,
det tillhör att afgöra öfver härvarandc judars medborgerliga ställning,
inlemna sin trosbekänneise, sädan den inom församlingen gäller.

För öfrigt vilja vi göra sä väl Bict som Insändaren H. uppmärksam- 30
ma uppå, att vi ickc talt om icke-kristna samhällsmedlcmmars borgcr
liga, utan »statsborgerliga» rättighctcr.

26 ARBETSBTNS ARTIGHET MOT HVARANDRA.
Freja tuo 89 12%! 1841

Cm nägon af Bicts fil läsarc orkat mcd att genomläsa dess diatribcr mot
signaturen F. i Frcja, sä har han der sctt en insänd artikel mcd 40
signaturen — — iii., hvilken genomglr en mängd nummer, frän början till
slut idisiande samma tema, lemnande saken helt och häNet å sido för
pcrsoniighctcrna2. 1 dessa artiklar prisas och upphöjas Bigranskarcns
tillgöranden, mcdan denna å sin sida uttrycker sin beundran för den

Denna artikel skall i ctt bihang, tom iitföljcr ntistkommandc nummcr af Preja,
införas.
2 Denna maskerade insiindarc täflar vardigt mcd sin medbroder. Fian skrifver
cndast i citationcr, hvilka, churu tagna ur Aftonbladct, Allehanda, artikiar i Frcja,
mcd hvilka signaturen F. intet har att skaffa, ställas tiilsamman, säsom skullc dc 50
vara F;s ord. Pä en sädan försvarare kunna i sanning Sverigcs teologer och filosofer
använda det gamia: »Gh amici mi guardi Dio, gii inimici mi guardcro io» Professor
Reuterdahl, tom förkiarat: att »för några mänader sedan den unga tcologcn D. F.
Strauss knappr till tuonne! var bekant för fcmtio personcr inom Svcrigc», har säkcrt
af artikein funnit, huru stridandc mot »heder och anständighct» sädana förklarin
gar aro, och kan vai ej neka, att den bevisar, pä hvilkcn höjd dessa vcttcnskaper för
nflrvarandc i Svcrigc stä.


