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34 LITTERATUR.
Fre/ci flO() /2 / Lii 11,42
NIORGONVÄCKTER. NAGRA ORO 1 ANLEDNING AF ‘STRAUSS OCH

EVANGELIERNA.» TROSBEKÄNNELSE AF fR[DRIK BREMER.

Denna redan nägon tid i huFvudstaden omtalade och viintade skrift. aF
den hRa berömda som omt ckta Författarinnan. har iiu lemnat pressen.
Redan hennes namn Lir en borgen för. att den fär en talrik krets af
läsare. äFven om Limnet icke linge räknas hland intressen för dagen.

Hvad alimänhetcn af densamma väntat. lätcr sig cndast förmoda. io
\Ien alltför Förrnätet torde det ej vara. cm vi anse. att mängen skall se
sig i sin väntan bedrauen. Det löi sig förutse. aLI FörFattarinnan ei skulle
Oko dc fanatiska förkättrarnes antal. Vi hoppas dock. ait desse skola
litct lintu liisa: »till menniskans djupare Försoning mcd Iifvet och mcd
Gud. till hennes utveckling och Frarnitgäende i förädling. jorchas
/iani/ör cdii, / ,ufrvarcuuk .vlum/ a/ rcrideu, en —.försoning mcd Bibehi» —

»i’ordras framför alit. erkännandet och urskiljandet af dci nienskiiga
och af det gudomiiga c/cmneniet / skri/ren.» — — »Vi mösle lära skilja
emeilan Guds ord och menniskans inskränkta uppihttning deraf, skiija
emeilan form och innehäil. emeilan dci ändlliga och eviga / Bihcin.» — — 20

«Det riktiga och vigtiga begreppet cm skriftcns inspiration gäller icke
bokstafven. mcii vai andan, meningen, som uttalar sig genom den,
siundoni /Jrchmk/as a/ dc,,, men ofiare gör sig väg äfven / irois af (levy
hnsicr.» — »Det finnes hos Jesu yttringar. som äro. hvad Judarnc
kaila »härdt tai» (svärt aH Förstä), ja, äfven ord och gerningar, som vid
Första bctraktelsen stöta den enkla rättskänsian, det naturliga räitsin
net» o. s. v. Af dessa och dyhka yttranden linnes. ait förf. ingalunda
omfattar. hvad man gemenhigen kallar den ortodoxa äsigien aF ordet
och uppenbareisen. Vi skola snart se. alI hon likasä hiet bekänner sig
till supranaturahismen. utan tvertom är den aFgjordaste rationahist 31)

utom i cii hufvudpunkt. i litran cm Kristi person: ehuru hon äfven här
omedvctet närmat sig. icke dc vulgiira rationalisterna. utan den
spekulativa uppfattning af Kristi gudoms natur och försoningsläran,
som higger iiil grund för just dc äsigier, hvilka hon hafi För aFsigt ait
hekiimpa.

För tiEt visa rörF:s namda ställning till supranaturahismcn. bchöfvcs
det bioti att anföra hennes uppfattning ar förhällandet mehian tro och
vetande. Hon söger: »Tro och vetande kunna i oiika former och pii
ohika sätt uppfatta samma verkliahet. men grunden För hädas uppFatt—
ning är. i alla fali. cii iine logi.vk VhIdC(h10fl, cnhgt hii keii mciii j’ciføimiit/t 11)

ndclrändigm suu /c’dcr sig iftämi i’crkan till msuk. — När Kristus fordrar
iso pä sig. sä är det lika nzi’ekci till /önntfict. som till den rena känsian.
den goda viljan hon stälier sin uppmaning.» »Just derföre att Kristus är
det cviga Förnuftet (Logos) sjeiF. Fordrar han mcd rätt aFdet menskliga
Förnuftet att fatta honom.» »Tron är insigtcn. bcgreppet i sin ungdom.

sin Första fulihet och innerlighet. Den är ctt gripande af den sanning.
som sednarc i vetandet begripes’, »Vctandct är trons utveckling och
Fullkomning.» Vi skulle aFven För vär dci haka ali anmiirka vid denna
Förf:s tippFatining aFtron. cm hon eji dci Fö]jandc antydt. ati hon afvcn
i kanslans vittnesbörd för sanningen viii Linna »en sund och kraFtig 50

logik”. ehuru den troende dä »ickc mcd yttre bevis kun göra reda För»
sin Ero. Vi viljo ej tvista mcd förF., huruvidu dcnna tro innehäller nägon

Ilegeis ord — Ref: s alun. Förflitta rinnan äheropar också pö eli anna t ställc Hcgels
Pliiiosopluic der Geschichtc.
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Förnuflnödvändig slutledning fran vcrkan till orsak: hufvudsaken är ati
den verklien flnnes och utejori det »inre skäl» för kristcndomens
hastiga antagande, hvilket förf. antydcr. dä hon säger: »kristendomen
anstod menskligheten. derföre antog hon den.» Vigtigare i alla afseen
den är FörF:s sanna äsigi af vetandet. ML dci är »trons utvcckhng och
fullkomning» och vi lägga teologerna i Frey hennes ord synnerligen pä
hjcrtat. dl hon fortfar: »Det är om denna fullkornining. som apostlarne
hcdja, dä dc säga till sin mListare: »föröka oss i tron.» Det är äfven
denna fuilkomning hain utlofvar sin Församling, ±1 hain Förkunnar sina

10 lärjungar »sanningens anda. som skall leda eder i ali sanning.» 1 det
föijande yttrar ocksä förfi sin förhoppning. att den tid skall komma, dä
»vettenskapen skali tyda Bibeln mcd gudomhg vishct.» Afven vid
denna l’örhoppning göra vi blott den päminneise. att den gudomhga
visheten äfven cnligi förf:s äsigt ju funnits pä jorden Frän tidens
begynnelse, samt att en sädan absolut vishet, som hon här menar,
utöfver hviikcn intet vidare framskridande finnes, är liktydig mcd
verldens ändalyckt. einedan menniskorna dä mera icke aro ncnniskor
elier, säsom IhrE sjclf säger: »utveckling är iifvets och menniskonatu
rens grundlag.» Hufvudsaken är det erkännande af krisiendomens

20 perfektibilitet. som i det anförda innehLilies. och som med cns skiljcr
Förf. från hela massan af dem. hvilkas fävitskos käpphästar kyrkans
dogmer aro.

Efter hvad vi anfört. väga vi gä cii steg längre. dä vi förkiara för[
stä pci sanmia grand och honen som den. hon valt till motständarc.soni
St,ausv. Kors! är Mamsell B. rcdan Straussian, en sadan der »rotvarc»,
»kristendomsförnekaire», o. s. v.. om hviiken Sv. Biet idkeligen ropar
korsfäst! korsläsi? Ja visst är hon Siratissian i sin uppfaiitning aF
menniskans och deL menskiiga förntiflcLs Förhäilande till den Heliga
Skrift. Ty ocksä SLrauss arbetar aF alla k raiher att i Skriftcn uppfatta

30 »andan», churu den »stundom ftrdunklas af bokstafven», och i »trots
af dennas brister.» Afven hain medger, att tron är bra För den. som har
den, men hon pästär ocksä att vetandet är bättre. Talar han dcrom, att
den ena icke har nägot ati skaffa mcd det andra, sä gör hain det endast
för att fil vetandet fredadt för Sv. Bicts och gehkars anathcmer: likasom
hain aF samma skäl intet viil yttra oin dcn vettenskapliga insigtcns
förhäliande till folkiron. Ty dc som Förmena. att han tror sig skrifva
endast för Tyskiands lärde. dc tilltro honom en nog stor portion aF
enfaid.

Men Mamscll 8. skrifvcrju mot Strauss? Visserligen. Hon besirider
10 hans lära om underverken och om Kristi person. Hvad bcvis nyttjar

hon dä mot dennes pästäende. att undervcrk aro omöjliga? Jo hon
säger till och mcd om den synliga uppstalndclsen iFrain dc döda. att den
»torde vara grundad i naturiagarna. i eti nödvändigt förhäliande
mclian orsak och verkan», ehuru det som gcnom en sadan »outredd
naturkrafl» frambringas, för oss är cli undcrverk, ungefär som »explo—
sionen verkad genom antändt krut» var det för Amerikas vilda r. Hon
siiger, att »om än flcra af dem (af Jesu undcrverk) tordc kunna
betrakias. som offer ät tidens behof. sä äro dock dc väscndtligare af
vida djupare ari” — — »genom deras riktning och inre bctydclse.» D. ä.

50 lion förkastar kyrkans lära om undcrverkcn och förkiarar dem för
naturliga Lii ld ragelser, Ii vi Ika vi änn u cj k till n a l’örk lara. och hän L’der
dcrjcmtc pai en symbolisk uppfattning aF dem: äfvensom hon för öfrigt
antagcr »möjhghctcn aif mythens inbiandning i den Evangehska histo—
rien.» Afven häruti skiljcr hon sig säledes i grunden. uti antauandet af
underverkens omöjlighet i alinffinhct. icke ifrän Strauss. chtiru hon
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förkiarar Jesu undcrverk För historiskt sanna, naturiia tiIldraeiser.
Men i fråga om Kristi person siär förf. i opposition mot Strauss

genom siti antagande. ali ali Gudomens fulihet flnnes i menniskan
Jesus — och i honom allena. Mcd ali rätI och mcd en sann blick i
hufvudfeieL hos Stniuss. vänder hon sig mot dennes iära, att Jcsus vore
1,/oli menskiighetens ideal. Ty denna Strauss äsigt sammanfalier mcd
hans oriktiga uppfaitnig afsjeifva mensklighetens begrepp, hviiket han
fttar 1,/on ideelt, icke sösom i hvarje menniska förverkligadt. Förf.
närmar sig åLer demi sannare begrepp om menskiighelen. då hon mcd
aniedning af den Siraussiska uppfattningen utbrislcr: »men denna
menniska. som så (säsom Strauss lärer) Iefver. sä verkar. sä lider och sä
dör för menniskornas och dermed äfven för miii bäsia. är han mig dä
ickc meni än Gud;,; ty hvarförc söka en annan Gud. än det verklig
gjorda ideaiet? Likasä. dä hon lärer: att den eviga sanningen (ordet)
funnits i aila religioncr. ja ait den itke kunck’ Framträda i sin fullhet uti
fräisarens person förr, än detia vcrkiigen skcdde. enligt “iagcn för ali
oruanisk utveckiing»: dä hon antager. ali äfven denna »förklaring af
Gud i menskligheten och rnenskligheten i Gud» ännu vänlar en
»utveckiing och fulländning». saimi att försoningen fullbordas genom
menskligheten» — »pä det aila skola varda ett.» 20

Till nödvändigheten. ati antaga Kristi gudomliga naturs fulikomliga
närvaro i menskligheten. hänvisar också den svärighet. hvarmed förf.
synes brotias. för att göra Kristus till menniska. Förf. erkänner »dc
stundom inskränkta formerna i Jesu lif och läror» och. mcd Strauss,
»den nationella. Förgängiiga ornklädnaden» kring lärans cviga innehäfl:
hon försäkrar. ati han »i ali stycke var bröderna lik.» Men Jesus icfde
ickc ensi mcnniskans mest menskiiga förhäilanden. säsom familjefader
och verksam medborgarc i det samhälle. han tillhörde. Mycket mindrc
besvarar hain. som förf. pästär. frägan efter syndens väsen »genom
gerning.» Vid nogare eftcrsinnande torde ocksä förf linna. ttt. oin 30
hiottu »niöj/ighewiz» ali icke Följa Guds vilja. är tiliräckiig för en
»verkiig frihei». sådan dcnna hos Jesus Förutsättes. så är det verkliga
syndafallet. synden. en bloH tilifäliighet. utom ali gudomiig beräkning.
och en maki jenile Gudomcns. EHer. För ali begagna förf:s likneise om
försoningen: A. mäsle vara icke bioti B:s Fader och medtjenare. utan
tuliko »den elake husbonden»: om icke. sä beror pä det dennes behag
ati föriänga bCidas siaFveri evighci. Om det vidare läter sig antaga. att
den syndiösa genom siit lidande kan befria den syndfuile frän husbon
dens misshandling: huru kan dock den. som ej syndat. lidu syndens
verkiiga straff — aingern? Mcd alit deLla önskade vi säga: Guden är 40
synlig; men hvar är menniskan?

Vi inskränka vära anmärkningar till det anförda. Hvad kanske
nägon iäsare skuile tadia. här och der liten onödig pomp i det eijest
sköna spräket samt en par tre öFverflödiga iärdomsprof, försvinner vid
en sädant ämne till en smäsak. Kanske hafva vi mcd alltför kaila
hiickar pröfvande skädat in i den kärleksfuila fristad. förf. sökt
uppbygga för skyddbehöfvande iikar? Men om vi iyssnat till hennes
modiga utrop: »Lefve ailstrid. som äriigt föres?» hoppas vi, att vär
granskning ei hänat dc varma ur hjertat gäende slutorden i hennes
skrift. Om dc i denna yttrade iäror ocksä icke gifva nägot fast ankare 50
ät dem. som fattats af stundens storm, sä visa dc dock dc försagda
exemplet af en seglare. hvilkcn modigt styr utät hafvet, för att undvika
slrandens bränningar.


