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Mina damer och herrar!

De kristne neka, att gud har en historia. De säga,
att ban i dag är densamme, som han vari t för millioner
år sedan ocb att ban i evigbet förblir densamme
oför.
änderlig 'och höjd öfver tidens vexling~r o~h s~!ften.
Och dock . har äfven gud en hlstona. Afven han
foddes en gång - äfven han är nnderkastad utvecklingens lagar.
Det är i dag en helt anna~ gud, som
menniskorna bedja till och i andakt sträcka SIDa händer
mot än den gud, som menniskorna bådo till ocb trodde
på i forna tider.
Gud är återspeglingen, reflexen från menniskans inre
af det okända, det oförklarliga. Gud är personifikationen af menniskans bättre Jag
och derför förändras
gud med menniskan. I den mån kunskapen vidgas. upp·
lysningen stiger, vidskepelsen förlorar sin makt ö~ver sin·
nena, tränges gud aUt längre och längre bort, bUs han
omsider alldeles fbrsvinner ur sigte.
Jag skall i dag säga något om gudsbegreppets upp.
komst - jag skall visa eder dess föräldrar: okunnighe·
ten och den vaknande reflexionen och jag skall söka an·
tyda de tankeprocesser, genom hvilka gudsbegreppet öfver·
gått från polyteism till monoteism och blifvit kristligt. samt
buru det i dag står i strid med vårt rättsmedvetande och vår
kunskap.
.
Det är något allmänt kännetecknande och karaktäristiskt för de vilda folkslagen och ännu mer för de i mensk·
ligbetens barndom lefvande menniskorna, att de ej knnna
skilja mellan sig sjelfva och den dem omgifvande naturen.
De öfverförde sina egenskaper på tingen och fenomenen
omkring dem - omedvetet dömde de från sig sjelfva till
naturföremålens och naturkatastrofernas beskaffenhet Alla
deras handlingar voro förorsakade af deras personliga vilja
- de voro gjorda i ett visst sytte - de voro framkallade af vissa känslor - de utfördes med beräkning, af
kärlek eller hat,' i mening att gagna eller skada. 1.>6
knnde ~j gå utom sig sjelfva. De egde ej förmåga att
döma naturen och dess lif efter dess egna lagar, utan de
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dOmde frAn lin .tAndpunkt och inlade i
8ma
egenskaper, sina känslor och begär.
Hvad som fbrst väckte de äldsta menniskornas upp.
märksamhet var natuntingen: träden, bergen, floderna .
För dem voro träden, bergen och floderna lefvande varelser. De kände ej deras ursprnng. de voro gåtor för
dem - de väckte deras nndran. De sågo trädet spira
upp, växa till, skjuta grenar, blad och blommor afkläda
sig löfverket om hösten, ikläda sig denna skrud åter om
sommaren; detta träd lefde - ness rötter voro dolda i
jorden
de kände ej dess ursprung - och det kunde
dödas. Liksom man med en yxa kunde fälla en man af
en frä~mande stam till marken. så att ban låg der död.
utan hf och rörelse, så kunde man ock göra med trädet.
Det dog för timmermannens yxa ocb bjelken var trädets lik.
Och de·sa höga berg. som reste sig mot stjernorna
och begränsade horisonten - dessa väldiga jättar, som
buro bimlahvaItvet på sina axlar och från hvilka gryningen, solen, månen och stjernorna gingo nt på sin stolta
van~ring . - äfven bergen, kraftens symboler, styrkans
mamfestatJoner, betr~ktade man med undran, med vördn~d och andakt - Ja. med en religiös ödmjukhet.
Och så vattenfallen och floderna - dessa bemlighet~
fulla resenärer, som foro öfver landet, 80m passerade förhi
bonmgarne, som hetruktade åkrarne, som vattnade hjordarne
och som t. o. m. värnade dem från fienders anlopp _
eller som stnndom vredgade, af någon orsak rasande
kommo i vild fart och ödelade fälten, förstörde honin~
garn e och dödade menniskorna - hvad voro dessa ström.
mar och floder fbI' något? - hvarifrån kommo de? ._
hv~rt toro de hän?
De voro främlingar från fjerran
nejder
de begåfvo sig bort till okända trakter.
Eller hvad var elden för något? I det ena ö"'onblickct var elden här - i det andra var han b~rta.
Hvarifrån kom han? Hvart tog ban vägen? Han föddes
genom tvenue trästycken .. gnidning mot hvarandra men
genast. åt han upp sin tadel' och moder. Se, huru b~n far
fram l Sh ogen! Så glupskt han kastar sig- öfver träden
och äter upp dem! Man knntl.e icke f,lnga honom. Han
rasade SOIU en ursinnig
hvad var meningen? Hvad
tänker han taga vägen? ociJ så kalla.les han brännal'en
lysaren, den hastig~. Men också vänuen - det. var j~
\Ian, som bereder vår föda, som kokar vår mat, som ste·
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egen beakaffenhet. När man talade om solen, sade man:
IOlen andas. När man talåde om måuen sade man:
!Dånen växer. Och när man talade om jorden, sade mau:
Jorden bol'.
. Dellna verlden forestäide de sig som ett stort hu~.
Hlmleu var taket och bergen voro väggarne. De kojor, som
de sjelfva bod~e i, hade de byggt upp. Dessa kojor hade
ej blifvit till af sig sjelfva. Således måste ock-å någon
ha . byggt upp den här stora ver)dsbyggnaden - och sä
började man tänka pA den store byggmästaren och tan ·
karne stego upp .till verldens herre, 80m skapat jorden,
som mer! s'n väldIga arm bredt ut himlens fäste och satt
sjernorna. uer att lysa .. som timrat upp bergen som peInre för detta fåste. vräkt undan vattenmassorna från
fastlanden och gjort i ordning denna stora trädgärd,
planterat träden och skapat aUn djur och menniskor.
H ver , var han, denne store? och Rigvedas skald
frågar får Bero. tusen Ar sedan:

ker vlrt kött
det lr omkring honom familjens medlemtill honom trygga de si~, när det ir
samia sig
kallt och ruskigt derute
och var det ICke h~n, som
baJ: offren upp till gudarne ?
var han således Icke g~dames sändebud? - medlaren mellan gud och menDlskoma?
.
De kuude ej tänka sig e~t ljud utan någon, so~
.frambragte ljudet. När det röt I skogen, var det eu tiger, ett lejon eller en hyena, och n~r det m?lll'ade dernppe så var det väl också något vasende forstås. Och
de kallade honom åskaren, rytaren, Rudra, och när han
swngade åskviggar som pilar, var det ju klart, att han
bar ett koger och en båge och när han träffade en menniska hade väl denne gjort honom något för när, och
när ban antände ett hus eller brände upp en koja, så var
han väl vred och ville hämnas på den, 80m boddc i huset
eUer kojan.
. .
Lika personlig som åskan var naturltgtvls också
Btormvindarne, cyklonerna, orkanerna. Se, hu: d~ fara
fram som galningar, rörande upp dam och stoft I ~vlrflar,
brytande sönder, träden, tra.mpande ned 8ä~en, rlfv a~de
upp taken forstörande husen, dödande menDlskor och djur,
hvad var det der för ena? ~e
tjutande s~m vilddjur
äro starka och mäktiga
de kunna förkrossa o~h tlllVI måste
illtetgöra oss - vi kunna ej tillinte~g~ra. dem
göra dem vänligt stä.mda - ha.iva VI ~ort?rnat dem, måste
vi fOrsona dem - VI måste böja oss Infor dem och akta
0Il8' att väcka deras raseri -. Här är den religiösa känslans födelse och härifrån kuunen I härleda
aUa dess yttringar.
.
Låt mig påpeka ett högst belysande förhållande 1
de uräldsta språken. Man skall der aldrig finna ett ord,
10m betyder yxa eller tand eller vind eller borr, utau i
atäIlet talades om huggaren, malaren, ätaren, blåsaren, borraren o. B. v. Dessa ting tänktes nämligen alltid
10m sjelfständiga väsenden. Den flintsten, man slipat åt
lig . sjelf, kallades huggaren - plogen kallades ristaren
eller uppskäraren, fartyget kallades. Oygaren eller fågeln,
mAnen kallades mätaren, ty det var ju han, som mätte
tiden lt menniskorna.
. De äldsta orden for vara, finnas till. betyda egentligen. andas, vixa, bo. Sålunda tillade man tingen de
egeuIltaper man Ijelf egde och dömde om dem från lin
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Hvad .var fästet, sägen det, hvad var begynnelsen,
Pä bVllken ort var det, pi hvilken väg,
Att haD, den alltseende, alltfulländaren
Skapada jorden och vidtomkring utspände himlen?

,

Hall, hvars ö~on allestädes skilda.
.
Hvars mun, byars arm och fötter Citräckll sig till alla orter
Den ende guden; 80~ gjort himmel och jord,
'
En smed med kraftIg arm och starka vingar.
Hvad var väl den skog, bv~d var det träd,
HVR;ur d. hög~o ut himmel och jord?
I v,se. sök en i edra tankar efter det rum
Pi hvilket han stod, när han upp har voridarna.

I

S~

frågad!', så sökt.: de efter förklaringen och bild~de sig cn föreställning om honom och de gåfvo bonom
olIka namn, namn som dock oftast beteckna det stora
himlen, solen.
'
Fornal'ierna kallade hODom Diaus pitar, Ve.das folk
kallade honom Indra, hinduerna Brama eller Vischnu eller
Schiva, perserna kallade honom Aburamazdao (Ormuds),
egypterna kallade honom Amon elier Serapis. kaldeerna
Baal, syrierna Molok, judarne Jehovah, grekerna Zevs,
romarne Jnpiter, germanerna Odin eller Wo dan slaverna
Svantevit, finnarn e Ukko eller Wäinemöinen' mexiko.·
nerna Teotl och peruanerna Paka-kanaak.'
.
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Dessa gudar i förstone natorgudar, idealiserade8
snart allt mer och mer och sattes så småningom iförhin.
delse med hela folkets lif, lycka och välgång. sanl~ an.
togo arten af nationalgudar. De blefvo persoDlfikatlOner
af folkanden. De blefvo reflexen af folkets styrka,
kraft, vilja och önskningar. Från dem här.leddes lagarne,
krigslagarne och sedelagarne - dem tJllskre~voM se~.
rarlIe och nederiagen och när nya känslor gJorde sig
gällande, när nya synpunkter f~amträdde och nya behof
kräfde erkännande, uppstod alltid en ny g~d .. som repre·
senterade detta nya lif - en gud, som I sig samman:
fattade och p~r80Dlfierade den nya folkanden - och l
uenna guds namn segrad~ reformatorerna, genomdref V08
förbättringarne och ntfördes revolutiönerna.
.
Vi skulle göra orätt i att kalla dessa gudar algu.
dar. För de folk, ~om trodde på dem. voro de lef.ande
gudar, mäktiga och goda gudar - det var under deras
egid eröfringarne gjorts, förtryckarnes ok ~astats af och
befrielse och nationel sjeliständigbet yunnllS - och så,
när det blef lugnt efter striden, när seg rens förmiLner
njötos, när hvilans och tillfredställelsens dagar voro komne,
var det med tacksamhet mao tänkte på dessa gudar, me(l
vördnad och andakt man nämde deras namn ocb ihåg.
kom, hvad de gjort lör folket, .ill hvilken ståndpunkt de
tört sina utvalda, hvilken frihet och sjelfstäudighet de
gifvit dem. Det var visserligen folket, som gjort dett~,
men denna folke IS segerkraft, denna nationalkänslans tn.
umferande styrka per~onifierades i gudshegreppet, kallades för gud och dyrkades som gud - gUd va~ så att
säga den spegelbild, i hvilk~n fulket skådade sILt e~et
bättre jag. utan att veta att det blott var en ~pegelblld,
troende, att det var ett sjelfständigt väsende, som beherrskade folket.
.
Och när så någon stor man uppstod, i hvilken folkets heJa k:aft var samlad - en l1Iau, hvilken talade
till folket från dess egen ideela ståndpunkt - en man,
soru var ett uttryck tör nationalanden, ett uttryck för
det bästa och högsta, folk.et tänkte sig - sade de, att
.han var guds son, . att han var sänd af gud, d v. M. att
bal! var en uppenbare;se af folkets samvete. rättsmedvetande och frihetskänsla. Så sades guden Viscbnu ha
nppenbarat sig 9 gånger, i 9 s. k. avataras eller uppenbarelser. ~ gånger uppenbarade ban sig fljr att hjelpa

7
bramanerna emot krigarkasten, hvilken ville rycka till
sig makten; den 8:de gången uppenbarade han sig genom
Kriscbna år 1156 före Kristns (.cb den 9:de gåDgen genom Buddha omkring 600 år före Kristns.
Inom judafolket se vi Moses och Aron, Josua ocb
domarne, sedan profeterna och skalderna repre~ente(a gudomlighetcn, tala till folket å "guds" vägnar, förkunna
syndens straff och lydna.dens belöning samt löften om en
stor framtid för detla kraftiga folk.
Och At siDa gudar reste menniskorna tempel, hvilka
tempel i sjelfva vcrket ej voro nlgut annat än nationalmedvetandets och folka.ndeus helgedomar. Och gudomligheten förkroppsligades i bildstoder, hvilka äro ett sant
och troget uttryck lör folkets eget skaplynne.
Och åt dessa gudar hem bar man offer. Offrens urspruDg är ej, såsom de kristne tro, känslan af skuld _
de härl eda sig från mera realistiska IOreställningar. De
första olrren voro spis- och dricksoffer. Då gud var menniskans andra jag, bade han naturligtvis samma behor
och samma känslor som menniskan, således också bebofvet eHer mat ocb dryck. Och" allt spisoffer skall med
salt saltas" är en förordning, som ofta återkommer i Mose
lagstadganden och eger sin motsvarighet äfve~ inom andra
religiODskulter. Ocb detta är jU helt natnrligt. Det är
ju salt, som ger födaD smak, ocb äfven gud bade behof
i det a{seendet. Därför kallas Jehovab också "en fdrtäraDde eld", ty i eldens skepnad fOrtärde han offret.
Först i den mån sedlighetsbegreppet för bauds med
gud och menniskaDs sedekraf fick sitt uttryck i gud, erhöllo offren betyde1Me at skuldoffer. Man hade bandlat
ocb på den
mot sitt bättre vetande d. v. s. mot gud
låga etiska bildniugsgrad. på bvilken menniskorna den
tiden belunno sig, trodde de, att detta }!.unde hjelpas genom att" blidka gud", bota, försona honom geDom gåfvor och offer och snart bIet" det talet sant: "utau blodsntgjutelse sker ingen törlåtelse. "
Så uppstod offerkulten, hvilkeu äfven hos de semitiska folken kräfde menniskor, l1Ien hvilken kult dock
ingenstädes på jorden Dått eu sådan vederstygglighet som
i det gamla Mexiko och Peru
Få folkslag torde hafva till den grad fruktat g~ui,
som forn-Mexikos och Perus gamla innevånare I MeXiko
t. ex. fans vid spanska erö!ringeus tid 80,000
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(tem!leJloch i hw.!,·udsta'.!en Mexiko ensamt 20,000, Hnf.
vudtcokal"in i ~lexikn räkna ,fe ei mindr~ än nOO pre~ter.
Då den stora teokaliin åt Uitzilipolr.tli och Tezkatlipoka 60 år förc sJlanjorernaM ankomst, nppför<les I
MeXiko, skall cnli,;t några 80,UOO, enligt aallra 62,000
kri~' <fångar offrals för alt begjuta grundmnrarne med
menniskoblod. Innanför p'J rten reste sig ett Jlyramidformi..-t monument, /lled eu utomordentlig mäugd dildsk-.i1ar,
beräkr,as bil. nppg-ått till mioRt 36,000 och bad e tillhört af ~1.tekerna uff'rade fångar. Intet folkslag ]l:" jor.
den har i så Lög grad bänl'ifvit sig åt menniskooffer ~om
aztekernu Fa~tän kri~sfAllgar voro de som mest uppoffrades ~t gurl, hruk ade man ock At sOlllliga gndar, i~yn
ncrl,et åt regnbuden TI aiok, offra smA barn, s)m ej ännu
knnrle gå De hetäektes med blommor ocb dnhrrra stenar, parper~-v iDgar s"t' es på dem för att de skulle knnna
flyga til i gudenti bon ing. Och aå drogos de i SLor procession ,;enom staden dd trumpeters Ijnd. Folket kunde
ej återhålla sina tårar vid detta ohyggliga shådedpel,
men om barnen gräto, var det ett god! tecken. TIalok
skulle då sända mycket egn. FramWr gudens bild död.ade:! ändtligen barnen. Offren till eldens gnd verk.
stäldes med fasaväckande grymhet. Slatvar ocb krigsfåll!!,ar fördeti under dans till ett stort bål, på hvilket de
kastades - presterna bevakadc dem helt lugut. Innan
d.e utandats sin si,ta suck, drogos de till hälften för.
br~nda medelst stora krokar ur elden JUr att läggas pa of.
ferstenen, dcr aflifmndct förrättades medels utshtand~t af
hjcrtat. Under tiden sjöcg och dansade lolket i tempelgården. Vid skördetiden offrades åt jordgudinnull de
.törsta fångarne, !!'enom att krossa dem under stOfil. stenblock fiir att sill-des lemna hen e ersättning för hvad hon
gifvlt Enligt Torkvemada skall 20.000 mellniskor årlig'"
hafva offrats i mexikanska riket ucb ungefär 2 500 i
staden Mexiko.
'
Vi veta ock att åt Moluk, syriernas gud, eldens
ocb soIcDs gud, offrades ,d'ven menniskor, ocb iaynnerhet
småbarn. Hand bild, gjold af kl'pp.r, var ihålig och hade
en öppnillg på bröstet. Då ofrren skulle anställas, gjorq.es bilden glödande, bvarpA presterna å dcs:! armar lade
det åt gudcll invigda barnet. Detta vred och kastade
Big ~å .de~ glödande kopparn, tills det genom öppningen
föll ID I bilden. De purpurklädde presternas vilda säng,

Bom utfördes under dand kring gudeu, OfverJjöd offret~
jemmer o~h kvidan . ~odren måste vara närvarande och
deltaga i den allmänna glädjen IIch tro. att barnets
krampaktiga rörelser uttryckte hänryching.
Ceur omtalar. huru äfvcn hHi gallerna mennislw.
offer voro vanliga Af !;rcuar och kvi.tar flätade de ~tora
menr.isko3kepnadcr, hvilka fyl '!etl med menniskor, hvarpå
dc anländeij och offren omklJmwo i dess lå5!;or.
Äfv«n fllr våra egna för ,äder voro ej mcnni.kofi'er
frä.mmandc. Eu kristen Crån 11 :te :\rlmudradct I , criitt~r,
a t hau ~ctt 27 kroppar cner olrrad: menniskllr och djur
hänga i (len heliga lunden \ id gamla upsalatemplet.
Ja • icke rns blan ,f •l'udarnc vor" menniskolllT'er sälllivnta. Je tas dotter, hvilken offrade. allt åt Jabvr, var
ej elt ellstaka exempel En Corsbre säger alt det
är otvif,·clakti .:t att llIcn·i~k .. ff~r cenades åt Jon ovah
frA n äldstn tid ända till babyluni;;k" fångcnskapen "ch
att dc lIJlpbörde att egras åt Jelll)\'ah ej ruycket tidigare itn de upph örde belt ocb bållet.
Det gÅr lätt att tala om des8'l "ffer
. 20.000 off:
rade III CD:JI sk or nämna vi utan svån;het, men om n
skulle förs i;!"a tänka OS8 in i deras förfärliga lidanden
ocb kval - om vi en ~tund skulle söka sätta OS8 in i
deras lä;.(e - om vi skulle tänka oss Rjelfya, vara bland
de utseddes antal .- bur ~kulle vi känna det? Eller (Im
vi bkullc off a vår:l. b~ru - om vi skulle se dem 'Vrida
sig på den glödgaJe kopparn?
Forntide? menniskor
bad e samma känslor som vi, de ä Iskade sIDa barn lika.
högt SOn vi
och allt ddla skcdde för att försona
gudcn!
Man har förestält sig att judarnes gud är i väsentlig mån olika alla andra gn·ta.r, men när vi lära känn~
de kriu{;liggaude tolkens gudar och i allmänhet den semit sk" folkraccns gudar, finna yi Jel,ovab yar:l. nära slä;;t
med dem. För nägra är sedllll hörde jag nu varande biskop Scueele i en röreläsning föru~ka, :l.tt detta gudsbegrepp har en historia. Han påstod, att judarnes gud var
en uppmbarelRe och det Skitl ban ,l.e~för anförde var at~
gudd heliga lag och judafolkets VilJa så ~fta kom mo I
strid med hvarandra. Guds budord pä SlDal kunde, menade han. eJ vara uttrycket at judarnes ritttsmedvetande,
ty vi se dem ofta bryta mot dessa bud och öfv.erträda
guds befallningar. Derför måste de bafva mottagit dessa
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bud någonstädes utifrån.
Mose lag måste ha b1ifvit
uppenbarad af gud.
Att en den kristna apologetikens främste målsman i
vårt land kan komDla med ett slikt bevis, mlt ej förundra
oss. Det antyder endast, hvilken stor andlig fattigdom
är rådande i det lägret. När vi tala om gu!l. såsom den
foregilne stiftaren at den mosaiska sedelagen, då var
denna gud, denne Jehovah, uttrycket för hvad judarne kände
s~g böra vara. Jah fe var judarnes personligt tänkta nutlonella rättsmedvetande, men liksom 'en enskild iudivid
kau bryta mot sit,. bät:re vetande, så kan ock ett helt
folk i vis;:;. ögonblick ~å att säga affalla frän si O.. ~jellt
Och judarnes alfall trån dud var ingenting annat än de~
ras alfall fråu hvad de kände sig böra vara; oe!.t den så
kallade
guds
röst
som
dömde
och
bestralfade
dem
var
•
IDgentlDg annat än den känsla af disharmoni och otillfredsställelse som bör ,i" gällande hos en hvar som uuder tillfällig förgäte.,het af sin pligt syndar mot ~itt bättre
v~tande. Gud har alltid varit en reflex af detta menllI~kanB bättre jag Då hon står pä en låg bildningBgrad
sk!lJer hon mellan sig sjelf och detta medvetando son:
hon då tänkte sig personligt och af henne oberoend~ och
kallar det gud. Men denna gud är säledes endast en
del af ruennisH.aa >jclf - deo bättre delen. Men genom
att på detta sätt upphöja till gud hvad som hon m tid
kant som högst o(;b ädlast, är det tara värdt, att det.ta,
som .~n gång var uttryck för det bästa och högsta och
8~od ofver henne och understödde henne i striden mot de
lagre d.nlterna, blir ett binder, en mot tramåtshid:mde och
utveekhng fiendtlig makt. Ty 1ne1lniskan utvecklas, hennes en .~ång ~å begränsade horisont vidgas, hennes känslor bhtva nkare och mer omfattande, hennes tankar
uppda~a nya sanningar, hennes ert.renhet tillegnar sig
u,!a ron - ~en under det att menniskan således dag
for dag går framåt och lemnar den tanke- känslo och
föreställni~gs.fer, i hvilken hon förr lefde - ' blir gud~be
greppet.. oförandradt - och det blir då nttryeket för täd~.ens kanslol: och tankar - men då detta gudsbegrepp
ar oan~asteltgt, kommer det lätt i striel medtöljande
g~neratlOn~rs ny~ andlig~ lif Den stereotyperade guden
bhr ett h.l~der ~ utveckhpgen, - mennisk.an ntvecklas,
folJCr eJ med,
han blir för gammal och för
•

•

•

- "an
•

liten tör det nya slägtets längtan och hopp - och ban
dör omsider af ålderdom~vaghet.
.
Så val' förhållandet i den romerska verlden vid
kristendomens framträdande Hellas och Rornas gudar
hade förlorat sin makt ärver sinnena.
Exakta vetenskaper hade uppdagat nya sanningar Man hade börjat komma natmkrafterna på spåren - vigtiga epokgörande up[ltäckter hade blifvit gjorda -- man
kände jonlens klotform och llärmelsevis solens och månens storlek och af,tånd, deras rörelser och egendomligheter. 100m zoologin, kemin, fysiken, läkarevetenskapen
hade uppdagandeu gjorts, bvilka varit grundläggande för .
dessa vetenskaper. lilan hade börjat tränga bakom tingen
och företeelserna och nppdaga det naturliga profana sammanhanget och man fann, att ingen Jnpiter sänder regnet
att det ej är någon Neptunus, som
eller blixtrarne med siu gaffel upprör det stormande !.ta'vet
att ingen
Phrehns kör solens vagn öfver himlahvalt\'et - att de
eldsprutande bergen ej voro några Vulkani verkstäder att ingen Demeter rådde öfver årsväxten och bestämde
öfver skördarne
. att ingen l\Iinerva skyddade städerna
eller någon Apollo inspirerade skalde ,na - eller någon Amor med sina pilar genomborrade de hjertan, som
"ör jat klappa mot hvarandra - Dessa gudar blefvo endast uttryck för :ädernas okunnighet och vidskepelse gudsdyrkan i de gamla templen blef en minnenas kult och under allt detta blef tillfölje af rådande politiska och
sociala missWrhållandeu missnöjet a.lIt större och mel' om- ,
fattande - eländet ökades
lidandet biet' allt gräsligare - de arbetslöses antal steg - massorna hungrade'
och i (lenna otillfredstäldhet, i denua nöd kom kri.tendomen med sin predikan om det tusenåriga riket, om ett
gläjens hem tör de sjuke, de fattige, de bedröt'vade, de
sÖljande
och att denna predikan under sådana törnAI
landen skulle begärligt mottagas och tacksamt anammas,
är ju naturligt Kristendomen bIet mi,ssnöjets religion
och den räknade sina första anhängare l Rom bland hvad
samtid a författare kallade slöddret, afdkrapet. Men nät desse
de fattiges, de arbetslöses, de ekonomiskt och socialt förbiseddes leder hade ökats, när deras makt efter npprepade förföljelser från myndigheterna blifvit så stark, att
den kunde mäta sig med de beståendes härar, blef Konstantin dessa missnöjdes apostel och med deras tillhjelp
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besteg han omsider c:esarernas tron och upphöjde kristendomen till statsreligion.
Antikens gndar hade visat sig- ofullkomliga - och
men
de kasserades at ett kritiskt vaknande slägte
efter den lexa rnenskligheten fått hade man väl haft
skäl,.. att antag-a, att bon, seda:! ho~ något hemtat ~ig efter .adernegudal'lleH död, hade tag';t ett "ylt lag så att säga
och. dan~t .en gud sd fullkomlig som möjligt - en gud,
hVllkcn l sig upptog allt det goda, som fans i fö reg-ående gudsbegrepp, men hvilken gud hon ock tillförskrct de egenskapa, som tid"ns ädlaste och bäste andar
högst värd e rad~. att, ~ ä~er hg,. ~e hade höjt upp
denne gud så hogt, a tt han ej kommit l strid med vetenskap och. rättsmedyetandr , utan, [!led ett ord, b'ifvit en gud
som vant uttryck för tid~ns vetaude o,h kunskap.
'
Man harle, ~~de Jag, "tt.er hvad Rom pas~crat och
efter i\r
hvad tiden egde inom sio-b' balt skäl att vänta c!"tta
'
.
, r en ack .- hur ser den väl ut, uenria ~ucl, som
knste,ndomen satt,~ i de kla'sigk~ gudarne' ställe? Jag
fin nel, alt. det al' den gamle Judeguden fast något hum~nI.erad . Hans skarpa histra drag, hafva blitvit något
mildare , m~ll också ~llvarl.i"are, - han är en vidskppelsens, okunn~gbeten8 IdealblIel, ej mycket bätt.re de gudar
ban ef, ~rt.ra~t. Det märkes väl, att romarriket~ ädlaste
alldar e,J var,l t med om att lorma bans dra!; -- det är ju
dra g:Lmle Judiske guden ackurat upp i dagen. De lära,
att ban skap~de en man och en kvinna, hvilka han töru~~åg Hknlle falla och blifva en or"ak till million e r~ förd?m~lse. Han planterade ",idt i luskården ett träd med
fo.r~Judua tru~ter och han skapade en orm, 80m skulle
~or.ora de .. till synd, Och när de väl fil lli t, !fijrhannad
lIl
/ ,n dem 101' d,etta br?lt, ~vilkd ban Bjelf fö~utsett och
Dl anlcrlt .. Och Icke nÖJu med att 'iirbanna dem ,träckte
han ut fo;-bannel-en ö!'ver alla deras efrerkomn:ande så
r-~, d~ ~.al'll sOIIl födas 10,000 år efter det ta brutt ijkola
l, a erfor. ~)cu deDua förbannelse derför att två lOenn.lske'r ålo st ett äpp le be. tod i arbetets nödvändio-het
jlukdomar, plågor, allehanda liclandeh och dödclI, o AUt
et~ skulle !l'ud sändt ,i verlden föl' Evas och Adams
8!.U, --- och Icke nog harllled efter döden vänta outsag,lIga kval, taUösa plågor, de arma memIiskorna _. och
tatvande bragt s~kerna till ett så förtviftadt läge, dränkte
an hela Jorden l en syndll.ftod, mm pA det förbannelsens

kedja ej skulle bli bruten, räddade han några få, 80m
skulle fortplanta detta slägte, Ocb så föddes million pi
million det ena århundradet efter det andra - och ledo
och släpade här och störtades efter dödaD ner i helvetellll
afgrunder att der plågas af djeflH. - Men ende sonen
till denne gud, kunde ej se detta ohyggliga skådespel.
Han beslöt att frälsa slägtet och så steg han ned till
denna jord och blef som en af oss, Och gud lade på. honom hela förbannelsens tyngd, ban slog bonom för våra.
synder och sargade honom för våra öfverträdelser, han
pressade fram blodsvett ur hans panna och när denne
hans käre son ändtligen bängde der fastspikad på korset
och bloden sipprade ut genom bans af spikarne genomborrade h:Lnder och fötter
'då - då bredde sig ett
försoningens leende öfver "Fadrens· anlete - detta offer
var bättre än oxars (Ich kalfvars blod - ende sonen
korsfäst, ihJelpinad törbannad af bela verlden - det tillfredstäide honom - det gjorde honom mild och nådig
och så beglöt han att endast de, hvil!ia med bonom kunde
jubla öfver detta brott, skulle få komma till himlen -• men att alla andra fortfarande skola efter döden kastas
i helvetet,
Och det fins verkligen menniskor, som fröjdas
öfver detta judarnes mord på Jesus . det fins s k, teologer och prester, bvilkas högsta fröjd det är att sk.ildra
Jesu lidande och kval 'och för hvilk~ blodet och sAren
äro det llyrbaraste, Och för denna predikan, predikan
om det gudomliga fadermordet, hvilken bandling var den
enda, som kunde gllra honom dempp' glad, hafva väldiga
domer rests upp, stora katedraler; millioner kyrkor, bönehus och kapell bygts. Och massorna hafva nu under
århnndraden stömmat dit och fylt till trängsel de vigda
rumrnen, och vid orgelns högtidliga musik hafva de i andakt sjllngit hymner till ära åt korsfästelsen på Golgata,
till lof och pris åt denne "Fader", 80m ej kunde forIåta
sina barns synder med mindre än han såg sin mest älskade son pinas ii:jel af grymma Lödlar. Och lagar
hafva stiftats som med det hårdaste straff belagt den,
som vågat tala om denna handling utan vördnad och heundran, som i mensklighetens namn vågat protestera
mot denna grymmaste, mest djefvulska gerning, som blitvit begången.
Men folket har börjat vakna. HänforeIsen öfver denna
,
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kristendomens kardinalpunkt är ej i dag så stor,8om den
fordom var
hymnerna sjunges ej med samma värme
och öfvertygelse som i törstone - orgelns toner ljuda väl
ännu i de höga tempelhvalfven, men menighetens röster
följa ej längre med så ifrigt och allvarligt som förr. Folket tvekar, undrar, tviflar. Rättsmedvetandet ryggar till.
baka för dessa kristna historier. Förnultet förnekar deras
sanning. Folket står upr och går ut ur kyrkorna och
längta,r efter nya samlingsplatser, väntar att få höja sanningees Jrd förkunnas. Verlden står i (~ag på samma stadium som vid kristendomens födelse. Den gamla religionen har förlorat all makt öfver sinn~na. Dessa knstna
gudar ha för os~ ej mera verklighet än de romerska gu.
darna hade, när Constantin slopade dem. Menniskan har
I!"jort den förfä;l iga eller rättare sagd t: den välsignade,
den lyckliga upptäckten att han, denne kristne fader en~ast är en inbillning, likasom de gamla h ~ dnagudarne.
Ater har menniskan fannit kontraster, motsägelser mellan
sitt eget bättre vetande oeh den gud, som skulle vara nt.
trycet för detta. Oeh så står hon i dag vid ett betydelsefullt och afgörande skede i sin n tveckling- Likasom
det för 1800 år sedan gälde att kassera de många gli.'
darna, der för att de ej vor o tillräckliga att förklara händelserna och fenomenen; så /!äller det i dag att kassera
den kristne guden I ör att han lika lilel kan vara yer!dens I!"ud.
Men presterna och tcol :::gcrna gifva sig icke sl\ fort
Det fins något som heter Sjclfupphl\llelsedrilt och den
gör sig älven gällande på detta områile. Det gälle· deras poostion oco auktoritet. De halva en gång varit
menniskornas lärare och som sådan åtnjutit stort allseende,
De hafva talat med auktoritet. De hafya varit guds Olllbud här på jorden Det gäller att rädda sitt skinu, kosta,
byad de vilI och sil börja prestern a inläg ~a nya meningar i de gamb. ,orden .. - upptaga i kristend omen lJutidens
åskådning och ul gitva den för den sanDa kri stcndOnJC u. De
talia de g~ mla et,k ettcru;l. och sUilupla d(' rm ?d humanare
å8igter som kristna .. men dermed harva de beträdt en
farlig Yä g. Dc ha fva upptag-it i kristend omen JURt hmd
som är upplysand e f r den"alllUl'L och snart sl!aH li CB lilla
rationaUsti;. ; ka sUl'(l q~'e n g r'lJo ruträo!;,' Öo hda '! Cn uugm c. liskq.
ma;;saD. Yi bÖlj", lå eu mäui\d ratioll "distiska fl'bä nkar_
pl'est<r, som viI)" rädda kristendomeu geuoUl att. k:llla
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nutidens meningar kristna. Dessa '~f6rnuftets predikan •
ter, en Febr, Waldenström, Nymanson, Evers, Flygare,
lir det hvilka kraftigast arbeta på kristendomens inre
upplösning.
Vi aufalla kristendomen utifrån, de anfalla
henne inifrån, och hvad vi aldrig kunna göra, det göra
de
de tala förnuftets sanningar till dem, hvilka aldrig
skall lyssna till oss - de hafva de kristnas förtroend~
ocb derfore få deras ord mera betydelae än våra ord. VI
söka få fritänkarne att vara sanna ocb ärliga. D. skapa
fritänkare.
De rekrytera våra leder genom att kämpa,
hvar på sitt håll, mot den kristna dogmatiken, och det
är just den som är kristendomens kärna. Tag bort der;l
oeh det fins ingen kristendom kvar! Dessa den moderna
kristendomens predikanter arbeta just 'på att göra ~ogma
tiken värdelös. Ocb de kunna vara vissa om att VI hurra
för hvarje slag de slå i detta syfte
ty de gagna vår
sak. Menniskan kan ej stanna vid halfheter -. hon måste
gå vidare och har hon börjat f6rneka helvetet, förne~ar
hon nog snart också djefvulen och utan helvete och dJefvul vet jag sannerligen ej, huru kri~tendomen skall kunna
reda sig. Sedan kommer snart en tid, då hon måstei kapItnlera för konskvenserna.
Dessa herrar vilja ge menniskorna en bättre kristendom, men nndervisa dem i AjeIfYll. verket i fritänkeriets
abc. De vilja rädda gudsbegreppet. genom alt f~rneka den
der verkligt kristne gude~ och p~edlka en pante~sttsk &,ud.
Och panteismen har alltid. vant öfvergången ~Ill. atel.sm.
De bör ' a svärma för gud I naturen och gud I hlstonen,
och för~eka i \ 8jelfva verket gud i hiI?melen,. en utom
verlden stående gud, en Iifvets utveckhngskedJa genom
underverk brytande gnd. De hafva förkastat den mosa. iska skapelsehistorien eller ock försöka de att genom e?
allegorisk tolkning gifva dess sagor en med de geolo~l
ska upptäckterna öfverensstämman~e b.etydelse. De halva
förkastadt gud, s~m talade från Smal och brot.ta~es .~ed
Jakob
de tro ej längre på den gud, som bhfvlt forsonad genom sonens blod - deras gud är ett filosofisk.t begrepp de bedja visserligen ännu, men de utstrackll;
sina bänder mot ett dunkelt moln, hvars konturer de ej
kunna skönja. De kalla honom vid några allmänna namn;
kärleken, godheten, försynen, herren - men de våga ej
träda ut på öppna fältet och försvara en enda egenskap
hos gud. De hamna till sist i agnostiCismens allt upp•
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1ö~ande åskådning och bekänna: vi veta ingenting om
~

•

nd. De veta ingenting' om gud. Den gnd de tro pA
är icke bibI ens gud. De taga viiI ännu sina te.xter ur
bibeln, ty rle äro kyrkans tjcuarc, men de göra som kyrk obel'deu Flygare i KristiamJtad härom söndagen gjorde,
då högm essotcxten var om br ö llopp~t i Kaana. "Tolknin g en a f d enna text är något svår," sade han helt naivt,
och höll i s tället en rationalisti sk för eläsning vm äktenskap et och d en moderna kvinnofrågan, hval'vid han Rärskildt f iis t~ nppmärk Sil mh ctc o vid d en nyare li teratureli
j ä muet och på <fco sVe nska lagsti ftning en i d essa. frågor,
.Ja~ VAr en lid ar dell åsig len , att dessa prester
bord e "fsättas eftl' rS010 d e el 'ilja predik a ä rl ig t (,fveI'
de g amla ttx terna, men jag tror nu . att <:e haf,a en
miSSion D e halva en ~tO I' mi ss ion och jag ÖIl Rkar att
de ras antal måtte fjj rdubh la ~ De iil'o frisin nad e män . de
följa med ~ in lid , de draga folket 'rån k o r~ et och trål.
kristendomen. d c " erka i upp lysni ng eos tj ~ n "t oc h j at:
Gnskar, a tt de må tte län ge Ic:'va
Jag har .ålunda talat om g uds be g reppet, uppkomst
och utveekling samt dc ~~ närvarande urartniug . hvilke n urartning looer till - utilism.
Gnd ingrip er ej längre i händelscrna J!.tväl, d:\
IIlåstc vi in g ripa. Gnd Hörjel' ej längre for slä.gt"t. nåv"l,
d" måste vi sörja lör det. C1ud bar ing-r n hi ulI " el, td l
ul'ilk cn han en g ~ng skall löm os, , nhiil, då mi'ste vi
be reda oss en I,iu mel här. l 'i Illåste ersiitta gurls för ·
~YD, gud s kärlek, ;: nds go dh et. g uds riittvi'a.
Vi måst"
börja realisera g ud iverIden , "i m:i,:te ti lliimpa hooolll i
lifvet. Vi måste ersätia h" nnm Hvad ,·.... Id en furl or"t
genom fö rlnsren a i honom. UI ~' te g ilva Vl'I'l dc ". Det tomrum. S,1 m blel' nä r lian Ifjrs v" n ,l ' rit o ~kåde ;) l at~ c [l. måste
vi fylla. lhzd d,· lidan de, de s,; uka , dl> elii lJlla väntade,
a rr ban skull " bÖ ' l1 , måste '/'i gö m . Den h d p, de Iii ng·
ta de r iter fr;'tn H'n om. mås te ,i gifv.... De böner, so m
npp ~ti g a till hOl' orn , lo;t , C vi höra.
Dessa pliu ei[lcr, des@&
tankar och gcrnill!\,,,r äro för oss lika heli ~ a oc h dyrbara
SOlll reli g iom ll \'H t för dc gamle och a lt lct'va det lifvet
är "Jr r ~ ligio ' , dl' I;'udstjeu st.
•
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