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dre Lande: Jngen Barmhiettighedt Jeg dyderegnaende teologisk Tænkning dryde teologiste Tidöittift, der er et Hat-eduBeste-gut hetmed et den Retning, som efid den, der trader os i Mode sont sor- n. s. den saststaaende, bestemte, uralte—

felv efter den offentlige
»Kirkeltg Samtkr«
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et populært Kittedlao, ligefom der er tet dærer det detegnende Naom »TheoDer
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»mann, Dr.
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Behandling af den hellige Sktift i
alletsitengeste Fotstand vll gøte Btug af
den faakaldte »induknoe Metode.« Jnduktion et den Metode, fosn oæfentlig
anoendes i de faakaldte Obsetoationss
videnstadet f. Els. Geolagi, Kemi, Fys
den Melode,
sil. Mens Deduktion
fom findet sin Anoendelse iden matema-

ieettet i det gamle Testamentes Stristek lige Sandhed, det, Ist as Sktiften, stemzog som »Otdet, der bleo st og doede ttædet som Kittens Tto i dens Beile-WelIidlandt os« i det ny Testamentes Skris- Iset. Hvor var-n hat ikke den
Kamp
ter.
Thi ikke sokn den, »i hoem Gad- Inneren sont hat staaet am den apoftotiske
dommens Felde boede legemlig«
ikke Bekendelsel Man tan imidlertid
stotnte
der
i
inde
sotn den,
selv Fernw- lsaa meget man vil mod den
sidder
kristelige
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Fyldesi. Thi Inangfoldige Emner, der visfelig i sine logieiund Kirche,« og Programmet eller
relsesstanden med Almagten og Alt-idender jo dispa- store Træk egner sig til Behandling selv Forordet, der vil oeere en Refleks af hele
can
osm stige Ertlceringer
heden, men» sont den, der er asklædt
teres, qg det er i nl Feld ikke mere end t et popnleert Kirkeblad, men iom i sine Retningen og udftitte Vejen for Tenno- tiste Videnskab
besiaat deri, at man disse guddommelige Egenskabek, nieder
Ire Aar siden De pmdikeke for mig san Detallier itte med Fragt kunde drøftes giens, d.o. f. den ritfchlfkeTeologies gaat ud fta nogle faa enkelte Satfet uf han os da i Mode. Jkle langer er han
Heelevarmende ng klart, faa ieg siden den for den store Alntenhed. Ovethooedet: Formæling med Kirken eller det alt-tin- feloindlysende Sundhedek, og nd fta da den enestaaende, der taler med en
i det enkelte gaaende Undersøgelser delige Kriftenfolk, beerer ogfan QuerDugrigtig maatte holde nf Dem iom
disfe med
logtik Konsekoens Myndighed om alle Ting, soc hoilken
hnn

ikke net kunde gøre
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evangelist-lnthekst Pisa-ft.
Og da jeg endnu ikke kan gaa ind pan
at betrqgte en Prceft sont et Stykke Jnoentar, der vrages og kastes dort, nnar
det ikke cængere tilfredgsttlley ligefom
set jo lyder utroligt at site Aars Arbejde
sulde knnne der-de Dem den Kraft,
sporaf De i 1894 var i not san god Bein san er det, ieg mener, at
Iddelse,
Den danste Kirke hat gjort Dem Uret.
Om jeg end san gerne vilde, can ieg
Mc gøre dette godt igen. Men et kna
jeg, nemlig dede Dem icke dlive
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Ialle

nundgaaelig

’paa det dogmatiste, eksegetiste, dogme- fkriften, »Theologie und Kirche.«
sit-et over til mete og mete iammenfatte
antan eitender, at der er en dyb Sntfet degyndet man i Induktion med
historiste og historiske Omraade harer
ikke hjemme i et populært kirkeligt Bind· Spanding mellem Teologien og Kitken
Kendsgerninger og endet med Looe, beMen drter just disfe i det enkelte gan- eller de almindelige Kriftnr. Hodri liggyndek med det komplekse og endet med
ende Undersogelfer, hoorefter den mere ger Grunden hertil?
det enkelte. En streng Anoendelie af
udoiklede Aand tørster. Thi just gcnnetn
Kaftan mener, at den maa feiges deri, Jndnttionen paa Studiet as Littetatut i
en Samuenfatning af alle Detaillek, at »den kirkelige Fornyelfe ogfaa i oor
Almindelighed og af Bibelen i Sardesaavidt man hat magtet at gribe dem og Tid endnu fastholder de teologifke For- leshed oilde medioke, at den spgende, den
otdne dem, vil det Billede, tpan hat mer, i hoilke den oprindelig opfiod, Forstudetende, maatte afklæde sig alle fotuds
baaret paa, fremtreede i ny Kraft.
mer, fom med Henfyn til Strift ogi fattende Meninget og i denne aldeles
Men det er ille blot dette henfyn, sorn Dogma hvilede paa falste Forudfeetnin-’
indifferente Tilstand sage at finde nd,
visfelig i sig selo er tilstreekteligt til ati ger, mens deriniod i Teologien en usiMan
Vætdi

Kendsgetningetne hat.
hvad
!
teologist Tidsskrifts Beretti- agtigere historifk Erkendelfe arbejder fig tkal komme til Studiet af Homer med et
relative Nadoendighed· Ved op, en Erkendelfe, fom ikke forfeiler at
bitter i Deres Tancer om
Sind, fom et aldelez usetstt af alle tid’Univerfiteterne og i de faaknldte ten-lo- anoife det fanilede teologifke Atdefde an- ligete Bedjmmelfet af Digteten, og cheDen danike Kitte.
Det er d)g fanden, at De hnr staaet qiike oidenskadelige Tidsstrifter og Boger dre Baner.« Og denne »st1engere hi- tendt med alle Fottoltninget af hanc
Last pg Brust used denne Kirke i over levekes Hooedslagene mellern de modsatte storier Foistning i nyere Tid har,« figer Digt og nu se, hoad man selo san faa
site og ter Aar, ogfaa den Gang, da Aandsretninger· mellern Lutherdommens Kaftan, »wer sin Jndflydelfe ogfaa paa ad af det, som pm man aldtig havde set
det, De anker over, var freut-km De og Kristendornmens Reprcientanter i Teologien. Og Folgen deraf er.en
ellet hatt om Digtet fet. Ganste fauleman dog have e l f k et denne Kitte, forstellige Afstygninger og Lutherdom- agtigere, en bedre Eckendelfe af SkrifU des stal man gaa til den hellige Sktift
tecds dens« mange Brpst. Og De man mens og Kristendommeng Angribere, og Dogma end den, en tidligete Tid fad uden nogen fom helft Mening i sit Sind
dog vide, at i denne Kirke reier der ligeledes i forstellige Afskygncngen. Ved inde med, og paa hoilken den gotnlei om Inspiration, uden at nagen fom helst
eudnu «omkring med det dejligste Bud,« Universiteterne og i ten-logier Tidsstkif- Dogmatik hoiler.« Omflaget er fuldss teligiofe Jdefotbindelset oitkek hemmende
teves der Troens og Bin- ter itsbes for det tneste de Kugler, som dyrdet og fulddyrdeö bestandig mere
paa Dammektaften, og ooethooedet benens Liv, bekendes Guds paa Grund af Overproduktion leveres mete. Teologien kan ikke oende oni.! handle Sktiften, som om man nn for
Navn elfkeg og bruges Me- iaa billig i al den Litteratur, hvis For- »Den ttiaa gaa den Sandhedens VejJ sprste Gang haode fnaet den i sine Hannighedens Stat, den gamte, maal er at papulariiere Videnstaben, fom den har betraadt, til Ende, til Trodo det og aldtig hatt om den far.
koig ungeog evig fande Bi- eller de saakaldte videnstadelige Resul- »for det Anstod, fom den deroed ocekker y Pan Halovejen staat den Retning,
ja pan felv sama-e Munde tater for Teologiens Vedkommendr. Thos Talsmeendene for de herstende kirre- fom vistnok itke vil gaa nd fra, at alt
h.e l b o g,
Krrkey
Som Hoffene hat haft en uberegnelig lige Tendenfer.«
i
Den
Forenede
Belæsfet med »For- bøt items under Debat, heller ikke oil,
sont
Det komnrer efter Deres Ord og Ud- Jndfiydelse paa Folcenes moralste Til- tidens famlede dogmatifke Operleoering« at man stal gaa til Skkiften som en
try! til at se nd, sont our der var not stand og i mere eller mindre Grad fmit- oilde den evangeliste Tro koeeles. »At tro komplet «t-«abula rast-« nden nagen som
Inn meget »Situ) og GIgl« iDen dnnste tet fsrst og fremmest de nærmeste Om- paa den heilige Skrift fom Guds Ord,« belst Fotndfætuing, men som kmvet at
Mete, som der var Tro og Ben. Bande giyelser, men lidt efter hvert ogsaa be- siger Kaftan, »er at grides af Sandhe- soc »en ois Jndholdsktitik ogsaa paa
rjrt de dxedere Lag, saaledes hat den denz Magt iden og derfor undetkafte sig
De og Ieg ped, at det pag-Pier ikkr.
faadnnne Omraadetj af Sktiften, fom
Wenn-Deres Anker gælder maaste
»falstelig faataldte Kundskab,« dyrket den, men det er ikke at iore Tolsmand angaat teligipfe og fiedelige Fothold.«
Ist kan gerne veere men tkke oed Universitcternegennem Foredrag og for en bestemt Mening om dens OprinU Det hiælpet lidet, at man i denne Forleerde Tidsstkispex, fqaet »Die-It over delfe og at viere mod den negative KriHi i ken s e l v
Det er sandt, at hoad baade Leere og sterte eller mindre Dele af Preesteskabet tik.« At tro paa Kristus er i hatn at
«)Ef1et dette itan altsaa hoec Ptædttnnt
Lip angnar, da Itaar vi lige, Dereö og i de forstellige Samfund rundt om i blioe vis paa Gad, erkende hanc Bel- olie sin Vek til Hirn-stetem nf hoilke saa Tilmit Samfnnd. Vt bar d e n se lv Landene, og truer nn gennem en Synd- gerninger og leve af dein, men ikke at hptetne tan vælqe den bekoemmesir. C. F.
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ooetfot alle

Leere ag haane «Dogmerne,« det staat
fast: Kitkens Dogmer er Udttykket for
Kittens Trostab mod
Aabenbatingen.
Der et under Gud Kitkens Dogmet oi

vi den Dag idag har
Evangeuforvansket iblandt os.
Det er derfok et statt Bedkag, naat
hvekt syndigt Menneskes Mund maa
sorsturnme, men han er da et sejlende og der sigeg, at vi fstst maa ssge at sinde
upaalideligt Menneskebatn, hois Ord og ad, hvad der er Sandhed. Res, SandMeninger dok sattes under Debat, dorJ heden et givet
den Sandfasr

skyldet,

at

liet

engang
alle,
veies og prooes og taale at sindes sor» hed, som engang et paetgivet de hellige,
lette as dem,om hoem det hedder i Skris- og spat stemtttedet i
Belendelsernes
ten, og hoortil Samoittigheden sojer sit Form. At paastaa, som Kaftan, at Op-

Vidnesdyrd: »De

eke

allesammen Log-

nere.«

»Theologisk Tidsskrist« oil detsor anse
som sin Hooedopgaoe at lade det
træde klakt soc Dagen, at den hellige
Strist er Guds Ord, men sont ved sinl
egen idoende Kta I hat heoist sig soaJ
Guds Ord, og som detsor hat udetinget
og uasviseligt Krao paa vor Undetkas
Saaoidt muligt stal positioe
stelse.
Stristen selv i sin egen
Vidneshykd
Umiddeldarhed og Maiestct
saa tale
en
teksttro
dens
as
Udsoldelse
gennem
er
en
vid
en
Jnhold. Og her
og
rig
Mark. Hoor sandt og stsnt siger ikke
Casperi om Udleeggelsen as Esajas og
de svrige Proseter: »J Esaias’s og Prodet

—

—

er at

omtalsatte hele det kitkelige
Latestof er, ttlttods sot al Paaheraahelse
af Luther og Resottnationenö Anat-, at
slaa Luther og Reformationen
lige i
Ansigtet. Tht Frugtetne af Luthets vgl
Reformatianens Athesde soreligget sustl
den luthekske Bekendelse, snm
disse Detret anset sont et overleoet
Standpunkt.
Opgaven er itte at sotkasie de gamle
«Dogmer« eller Sandhedet ellet sinde
men altid
paa splintetnye
dybete og
at
alsidigete
hengive sig til og stenke sig
ned i de gamle, men dog
evig nye Sandhedet, for saaledeg altid med ny Kraft
at kunne udfalde
dein til alle Sider med
en Klarhed og en
Fristhed, som om de
gaven

—-

vare nye.
til ind i de mindAl sund Dogmatik hviler
paa fand og
ste Dele og sineste Aarer et saa syrigt sund Etscgesr. Detsot bar
Dogmetnes
Liv, luer saa inderlige, dhbe og magtige Fremitilling, Udsoldelse og
Retfatdigs
Affekters rene og hellige Flammer, og garelse saaoidt mutigt ftemtttede sont
dertil ligger der indesluttet i dem en saa Resultatet as solid

seternes Tale

pnlsetek

uudtotnmelig tig Fylde as guddommelige
Sandheder, at ikke selo de i begge Betydningei as Okdet need Aand mest begaoede Udleeggekes, ikke en Vittingas monstetoeerdige Trostab og ovetokdentlige
Tanterigdom, ikke en Bengels denndringttveerdige sine Sans og Takt
om end han som ingen anden desad
og
soc-de den Kunst at sIle udas hoekt
Skkistord dets Affekt og med et eneste
Fingerpeg, oste et let, at antyde den sor
tine Lesere og saa at sige tiloinke dem

—-

eksegetisk Atdejde,

i Grunden
Dogmatik? Den
i
et
Grunden ikke noget andet, end at de
i Sltisten sptedte
Byggestene, der høter
sammen, samles, otdnes ag btuges til
at opfate de
svrskellige Sandheders eller

Thi hvad

et

Dogmets Bygning. Men da gjcelder
det, at just d e r e t t e Byggestene sages,ammen. Man maa ikte tage Stene,
som ikke passet sammen, og naat man
hat sagt samtnen de rette Stene, maa de
indfsies paa rette Sted·
Ogsaa for Studiet af den nytestamenti

