
»RÄflVTSA ÄFVLN ÄT JUDARNE» 391

universal-religion, icke såsom den judiska inskriinkt till etl visst folk, en
viss slagt. samt aH först den kristnu religionen ärt en allmLin mennis
kokärlek. En Gud som befaller ett folks utrotande . som befaller stöld
(2 Mos. 11:2. 12: 35: 36:). som tillåter herren piska sin lräl till döds. »ty
det är hans penningar» (2 Mos. 21: 2!) 0. s. v., larer icke »älska din
nasta såsom dig sjelf» 1 kristendomens anda. Den som sade, att detta
bud var »summan af lagen». gaf lagen en ny iydning. genom att
besvara frågan: ho är vär nästa?

Mcd glädje erkänne vi deremot. att det anförda ur den judiska ka
techesen fullkomligt kun gälla för kristendomens lära. Det visar. att dc 0
judiska församlingar, uti hvilka denna lärobok begagnas. ur Mosis lag
utvalt det goda och förkastat det förkastiiga. en urval. som entigt Biets
begrepp on gudomlig uppenbarelse ej bort eller kunnat göras. Sjelfva
sättet att citera dc anförda ställena ur 3 Mos. 19 v. 18 och 34 visa den
judiska församlingens föreståndares ädia afsigt att gifva dc ifrägava
rande buden en vidsträcktare betydelse, än den dc i skriften äga.

En till Red. af Freja insänd artikel, mcd signaturen H.’, ehuru i här
omnämda afseende mindre bevisande, än det i Biet införda kateches
utdraget, förklarar äfven, att Judarne numera icke vänta någonjordisk
Messias eller någon ailerupprättelse af sitt rike. On sig så förhäller, 5 20
skulle äfven, hvad vii detta afseende yttrat, förfalla. Vi hafva i bäda
hänseenden bedöm( Judendomen endast efter Gamia Testamentets
skrifter samt ansett. att dessas läror utgöra »den riittrogne Judens»
trosbekännclse. Men äfven om epiletet: rLittrogen, vilja vi ej strida. Nog
ali om judiska församiingar finnas. uti hvilka annorlunda läres. än
hvad vi anseti vara judendomens läror. Hörer församlingen i Sverige
till dessa. sä är det vil. och dess försia omsorg bör dä blifva att till dem.
det tillhör ali afgöra öfver hän’arande judars medborgerliga ställning.
inlemna sin trosbekännelse, sädan den inom församlingen gäller.

För öfrigt vilja vi göra sä väl Biet som Insändaren H. uppmärksam- 30
ma uppä. att vi icke talt om icke-kristna samhällsmedlemmars borger
liga. utan »statsborgerliga» rältigheler.
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Om nägon af Bieis fä läsare orkat mcd att genomläsa dess diatriber mot
signaturen F. i Freja, sä har han der sett en insänd artikel mcd 40
signaturen——m., hvilken genomgåren mängd nummer, från början till
sIul idislande samma tema, lemnande saken helt och hället å sido för
personligheterna2. l dessa artiklar prisas och upphöjas Bigranskarens
tillgöranden, medan denna ä sin sida uttryekcr sin beundran för den

Denna artikel skall i en bihang, som tföIjer nastkommandc nummer af Freju,
införas.
- Denna maskerade insandare tLiflar vardigt mcd sin mcdbroder. Han skrifver
endast i citationer. hvilka. ehuru tagna ur A fton hiadet. Aliehanda. artikiar i Freja. —

med hvilka signaturcn F. iniet har att skaffa. stallas tiilsamman. säsom skulle dc D
varu F:s ord. P en sdan försvarare kunna i sanning Sveriges teologer och fllosofcr
anvanda det gamla: »Oli amici mi guardi Dio. gii inimici mi guardero jo» Professor
Rcutcrdahl. sam förkiarat: att »för några mänader sedan den unga teologen D. F.
Strauss knappt till ‘un”ner var bekant för fcmtio personer mcm Sverige». har sakert
af artikein funnit. huru stridande mot »heder och anstandighet» siidana förkiarin
gar aro. och kan vai ej neka, att den bevisar. pä hvilken höjd dcssa vettenskaper för
nanarande i Sverige stä.
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insanda artikelns författare. Hvilka tror nu liisaren dessa mot hvaran
dra så artiga herrar aro? Jo, biets tvenne »unga liirde.» Det Lir kandt,
att en af dess redaktörer. Magister W—m. är medägare till Upsala
Tidningar. Hittills har man åtnöjt sig mcd att kita dc båda tidningarna
vcxla artigheter. Men dä mängen Upsalabo. som häller Upsala Tid
ningar, icke läser Biet (tidningen skall der finnas endast pä Läsesäli
skapet och tidningens egen byrä). och äter Biets aktieagare hafva nog
af denna deras dyrbara pupill, sä harva redaktörerne nu ansett det
nödigi att ställa dc ömsesidiga komplimenterna endast pti hvar sin spalt

0 i Biet. hvarvid för effektens skull öfver den ena spalten skrifves ordct:
»insändt.» Magistern, som för närvarande vistas i Upsala, »insiinder»
gratulationer till sin van Kurhusprcdikanten. och denne försäkrar, att
hans van Magistcrn öfverträffat sig sjclf. Man väntar nu att mcd första
fä liisa en blygsam försäkran från Magistcrn, att vänncn Biprcdikantcn
haft alltför mycket öfverseende mcd hans, om ocksä i visst afsccndc
icke misslyckade, försök, och vanncn hipredikanten bedyra, att vännen
Magistcrns vanskap lätit dcnna upptäcka alltför mänga fullkomlighc
ter i Biprcdikanlens framställning af likväl ovedcrlaggliga sanningar.
Det cnda oförklarliga är. att hufvudredaktören, Magistern. särskilt

20 anhällit. att hans utomordcntliga opus ej mätte tiliräknas hvarken
Bipredikanten eller rcdaktionen. Det ar en blygsamhct lika öfvcrras
kande, som Magistcrns snillrika försvar för fllosoflcn och teologien i
Svcrige, endast jemförlig mcd hans van Bipredikantens sannt prester
liga och kyrkliga beteenden. vid försvarct af kyrkans auktoritet.

Bäda dessa herrar visa sig särdcles mäne om en vcdcrläggning af
deras oförgripliga tankar frän vär sida. Vi kundc vani dertill bereddc,
om den ena förklaradc antingen hans pästäende, att »blott Guds ord är
afgörandc i rcligionsmäl» eller det »att man fär nöja sig mcd kyrkans
lärosystem som auktoritet», antingen den satsen. att kyrkan »äger rätt»

30 att hindra dcnsamma misshagliga skriftcrs spridande, eller den, att
dcssa »skrankor» hvarkcn gagna Luthcranismen cllcr kristendomen,
antingcn den. att »kyrkan likasom assimilcrat mcd sig bchällningcn af
hvarjc tidchvarfs vettenskapliga forskning», eller den, att dcss teologi
»ickc ar den vettcnskapligw> utan »i skriftcn befinnes för hvarje
mcnnskoförständ läslig». antingcn den. att symboliska böckerna aro
»gudomlig uppenbarelsc». eller den, att »ickc nägon skall tro pä
symbolcrnas ai.iktoritct. utan sä ilja den öfverensstämmcr mcd Guds
ord», antingen den, »att det saknas lii’ i kyrkans formen>, eller den. att
den trehundraäriga lärarcn »ännu i dag» säsom »samma anda verkar

40 samma lif» o. s. v., bör vederläggas: ty dessa antingcn ellcr aro lika
mänga mcd satserna. Det enda den andra varde brodern sagt i sak: »att
sakens vigt för personcn ej hörer hit och att en erfordcrlig insigt i sakcn
är det enda, som cnligt sundt förnuft kan anses gifva ett rättmätigt
anspräk pä deltagande uti fri forskning och fri diskussion rörande
densamma». är sä hjcrtans barnsligt och mcningslöst, ati det fordras att
gömma sin person, för att pä ett sädant postulat begära svar. Skullc
han uppgifvit. hvilkcn cxamen i Svcrige gcr cxaminanden rattighet att
uppiräda som författare, cllcr pä hvad satt nägon kan hindras frän
deltagandet uti fri forskning. sä kunde derom stridas. Nu mästc denna

50 punkt lemnas i samma varde. som det öfriga af hans »hederliga och
anständiga» författarcskap. Vi Försäkrc honom dock, att F. »genom
hans vcdcrmäle 1 någon niän uppfttttat tillämpligheten af Marbachs
ord» om »Frechheit» och »Gemeinheit». och hoppas. det han erkänner,
att vi, genom att nämna hans artikel. visat honom en större ära, än han
Cörtjenat.


