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hunger,» hvarest i Latinet Ablativus Casus och i Svenskan pneposition
af »uttrycka kategorien af verkande orsak.» — — — Ref. afhåller sig
ifrån alla commentarier häröfver. men torde hällas ursäktad för den
fönning, han rönte öfver att se Hegel sdlunda förklarad och rattfär
digad, samt för den nygirighet, hvaraf han brinner, att litra kanna den
»nyare språkvetenskapens kategorier.»

Hr 0. öfvergår efter denna grundläggning till gamia Streling, hvilken
mycket lägges till last, men hvars grundfel stiges vara: att »öfversätta»
språkformerna i stället för att »utforska de Kategorier,» desamma

10 »uttrycka.» — Ingen torde neka Strelingska Gramatikens bristfällighet;
men svårare ar att uppgifva någon Latinsk Gramatik pä Svenska
språket: som 1 anseende till den nödvandiga utanlasningen förenar den
förenämndas korthet mcd dess för nybörjaren passande bestämda,
»yttre hjelpkännetecken.» — Att Streling också leke alltid öfversätter.
visar bäst Hr 0:s vid ofvan anförda exempel anbragta förklaring. som
tydligen är lånad af Streling, nr 1 :sta Reg. af Synt. Abiat. — Skulle
Streling derstädes uttryckt sig: »kategorien,» orsak. o. s. v., så vore
notion, kategori. hos lärjungen beroende af ett lika ungefärligt begri
pande, som notion, orsak: ehuru Hr 0. anser det »besynnerligL» om en

20 gosse, af 10 ärs ålder, »icke skulle förstä.» hvad »grand.» »orsak.»
»ändamäl» betyda. Om »hvad man menar» med dessa uttry’ck, torde
han vai också blott hafva sin ;nening.

För Hr G:s goda ifver, kand och alltid erkänd af Ref., bära äfven
dessa öfversättningar vittne. — För god frukt deraf vore vai gagneligt
att följa Hegeis, af Hr 0. sjelf lofordade maxim: att sätta det ganila 1 eit
nyttfrirhållwule till det helo, soini derigenoni lika ,nycket bibehålla, soi;i
förändra och flirnya der väsendiliga af detsamma.»
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Spanska Fhigan, sectio ulrinw

1 vårt fädernesland har på sednaste decennium en serdeles Iillig rörelse
försports inom det religiösa gebitet. Saken är likväl i sig sjelfingalunda
ny, icke ens hos oss. Tvärtom har här, likasom i öfriga protestantiska
lander, aldrig saknats fromma nitälskare, hvilkas mot den syniiga
kyrkan riktade ifver framträdt i en mer eller mindre urartad sekterism.
Det utmärkande i detta nit har nemiigen, enligt vår åsigt, varit: att

40 desse ifrare ansett sig utgöra den sanna kyrkan, såsom de heligas
samfund, i motsats mot den bestående, af Staten sanktionerade kyrkan,
hvilken de förkiarat för förderfvad och affallen ifrån sin ursprungiiga
lära och sed. Att detta äfven är fallet med de nu säkallade »onivände»
derpä kan ingen tvilla, som tagit kännedom om deras läror.

Att ali sådan separatism icke är tillfailig, synes redan af dess ihärdiga
upptradande under ständigt ny skepelse. Den är tvärtom i sjelfva verket
grundad i Protestantismen, som, för att försvara sin exsistens, upp
stallde den liha: »att kyrkan förnämligast är ett samfund af tro och
helig ande i dc trognas hjertan,» oberoende af »yttre ting och bruk»’.

50 Konsequensen härafär lätt i ögonen faliande, om man utstracker hvad
som rörer endast »hjertat»2 d. ä. endast det enskiida subjektet till

Auesb. Bek., Artic. VII.
- Likasä oantastelig som hjertais tro, den suhjektiva öfvcrtygclsen ar, likasä
outsäglig är den kansla, hvamn den besiär. Pt den kan derföre ngen annan
församling byggas. än den osynliga.
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kyrkun. såsom dc krisinas församling (coelus Christianorun;). Ty i
stäilet för att såsom öfriga protestantismens Iaror vara en resenation
mot alit andligt förtnck, förvandias den dä till en protest. mot ali
bestående kyrka. Siutet uppå sådana rörelser inom kyrkan har derföre
i aila tider varit antingen den. att ifvern afsvalnat och försvunnit. eller
att separatismen blifvit verklig i en ny kyrka.

Då Reformationen vände sig emot. hvad den ansåg för missbruk i
Katholska kyrkan, var det lika konsequent ock i sakens natur hggande
att Reformationens anhingare förklarades för kättare, som att de sökte
bilda en egen kyrka och för densamma åstadkomma en yttre sanktion, 10

ett erkändt sjelfbeständ. Ty den som ställer sig utom den kyrka. hvilken
han defacro tillhör. stälier sig utom kristna församlingen och måste. för
att åter komma derin. ingå i en annan faktiskt erkänd kyrka. Såsom
kyrka antog protestantismen ingen annan auktoritet 1 tros-saker. än
den Heliga Skrift. mcd rörkastande af alla menniskofunder. Meni och
med detsamma hade denna kyrka ett Symbolum, uti hvars erkännande
den hade sitt eget erkitnnande såsom kyrka. Detta Symbotum var dock
för allmänt för att särskilja den nya kyrkan från den katholska. Dc
Symboliska böckerna uppstodo säsom en vidare utläggning af detta
grundantagande, ty genom dem bestämdes för hvarje särskild hufvud- 20
punkt af kristendomen, hvad som borde anses för Skriftens litra, och
hvad som derifrån borde skiljas såsom menskhga tillsatser. En sådan
utläggning mäste nu vaI alltid i förhållande till Skriftens ord blifva
menskofunder. Men ±1 uti dem den Heliga Skrift framställdes såsom
enda tros-norm, och förnuftet i mening af subjektiv öfvertygelse
(»hjertat») för Skriftens rättmätiga ransakare’, sä var derigenom äfven
den andliga friheten erkänd och menniskan i sitt förhållande till Gud
hänvisad pä sig sjelf, sitt eget innersta2.

Uti nämnde erkännande liggcr roten till en fortsatt protest inom
protestantismen. Uti en missförsflidd tillämpning deraf hafva också dc 30

mänga inom protestantiska kyrkan uppträdande sekteriska kongrega
tioner. om ickc sin enda anledning, si åtminstone sitt egentiiga fäste.

Uliryckligust uttalas detta 1 Form. Concordiu,: — ;,ct sucrus /!tft’rus sulas unicwn &
cerfissimwn ilta,,, reguIa;; esse credbnus, ui! qriati; omniu dugmura exigere &
secundwn qini’n tie om,,ihus liv;; dueirinis im,; duerurihzLvjudieure upurteaL» Sjelfva
uttrycket ar har högst spekulativt. emedan det uttalar tron (»credimus») pä den
Heliga Skrifts auktoritet van en nödvandig förutsättning För dess begripande
(»judicare») och uppfattning.
2 Vi tilläta 055 har anföra ett utdrag ur ifegeis karakteristik öfvcr Luthemnismen. 40
Han sager. att 1 denna lara menniskans »känsla, hennes tro. det sam är blott hennes
eget, tages 1 anspråk. Blott hennes subjektivicet, hennes innersta visshet om 51tt jag
kan uti hennes förMilande till Gud 1 sjelfva verket komma 1 betraktande.’
Menniskan sjelf mäste göra bot, sjelf 1 51tt eget hjerta kanna änger och hcnnL’s hjerta
mäste uppfyllas af den Heliga Ande. Säledes erkännes här icke blott subjektivitetens
prineip, jagest rena hänförande pä sig sjelf. friheten, utan det bestämmesoeftergif
ligt. att det blott derpä beror i Gudsdyrkan. Religionen. Principenr” högsta
räiifardigande är. att den gäller inför Gud. att endast det egna hjertats tro. det egna
hjcrluls besegrande är af nöden. Försi härmedelst är den kristna frihetens princip
uttalad och bragt till verkligt medvetande. Härigenom hur mun nu antagit en punkt 50
1 menniskans innerstu. på hvilken det ensamt beror. uti hvilken hon är ensam mcd
sig och med sin Gud; och inför Gud är hon blott sig sjelf— i sitt sumvete skall hon
vara 1 siu eget hus. Hennes husfred ska)l icke kunnat siöras afandra; ingen skall göra
anspräk på att der något gälla.» — — — »Härigenom är skilnanden mellan prester
och tulet. Det gifves inga laici maa; ty hvar och en försig är hänvisad, att i afseende
ä .vig2C veta hvad religion är.»

Hennes visshet om sin frihet och förnuftighet och säledes om sin rättighet att fritt
afgöra i sitt förhällande till Gud.
•» Subjektcts religiösa afsigter och förhållande, dess religion.
-c Detta 1 afseende ä sig är här väsendtligt. 60
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Ty det är lika 111tt att förbise den ena som den andra sidan af denna
protestantismens hufvudprincip. Sålunda har man Lin blott vindicerat
subjektets rLitt och derigenom blifvit förd till en rationalistisk skepsis.
An åter har man fasthållit biotta ordets auktoritet och derigenom
försjunkit till en lika subjektiv mystik. Den ena af dessa åsigter är lika
godtycklig och tillfällig som den andra.

Ehuru nemiigen Skriften förklaras för det religiösa vetandets högsta
regel, så är Skriften icke som sådan ett dödt, utan ett lefvande on],

lefvande nemligen i subjektets vetande och öfvertygelse, i dess andliga
10 lif. Likasom å andra sidan subjektet lefver endast genom att anamma

ordet, uti Guds lefvande ord. Bristande insigt i denna det Subjektivas
och Ohjektivas ömsesidiga förutsattning föranleder till en dubbel
vilifarelse. Uppfattas nemiigen Subjektet för sig såsom fritt afgörande
öfver Skriften (det gifna ordets, det Objektivas) sanning, är dess
afgörande tillfälligt och derigenom af det tilifälliga (fördomar, böjelser,
begär) beroende samt sailunda ofritt. Göres åter Skriften, säsom gifvet
ord, oberoende af Subjektets pröfning och öfvertygelse, sä blir sjelfva
Skriften af intet betingad och derigenom ett blott tillfälligt vetandets
innehäll. Vi fäste oss här endast vid denna sednare sida’. Den

20 framträder i erfarenheten sälunda: att man tillägger Skriften, säsom
Gudsord, en inneboende kraft att utan alIt Subjektets tiligörande,
verka insigt och god vilja, och benämner detta den Heliga Andes
inverkan pä Subjektet. Om också härvid afses derifrån, att sjelfva detta
antagande är godtyckligt, mäste man likväl erkänna, att derigenom ali
insigt i Skriftens sanning biir lika berättigad, och att likaså ali handling
dä i dess läror linner eH försvar. Ty emedan detta antagande annihi
lerar ali Subjektivitet, alit Subjcktcts tiligörande, mäste Skriftens eller
den Heliga Andes inverkan vara densamma hos alla menniskor. Men
såiunda blir intet hvarken i den kristnas vetande eller handling henncs

30 eget verk, och bäde godt och ondt har summa berättigande, emedan
intet tiliräknande finnes. Ofvannamnda pästäende inskränkes derföre
sävida, att en viss pnedisposition hos Subjektet anses nödig; menniskan
bör nemligen mottaga Skriftens ord och hiror med ett mcd Skriftens
anda öfverensstämmande sinnelag, bör hafva rönt, om icke en omvän
delse, sä itminstone en väckelse ur syndasömnen, ur sitt naturliga
själstiillslånd. Och härmed hafva vi berört en ny väsendtiig punkt i
denna vår undersökning.

Mot detta sednast anförda antagande är vai intet att anmärka, om
detsamma biott stadnade vid det yrkande, att för insigt i den Hehga

40 Skrift fordras behof af hvad man kailat andelig spis och en känsia af
detta behof. Men man förutsätter hän redan alit det, som först borde
vara en frukt af den i Skriften inneboende Andens inverkan. Ty man
förutsätter llcra elier fLirre momenter af Nådens Ordning, icke blott
säsom ett vetande, utan säsom af Subjektet upplefvade och i ordets
fulla mening genoniarherude, förr än hon kan komma till insigt i
Skriftens läror och mottaga den Heiiga Andens verkningar.

1 alimLinhet är denna Nådens Ordning ett siags instrument, hvaraf
man betjenar sig, utan att veta hvad det är eller hvadan det lir. Att den,
säsom lära, redan innehäller eller borde innchålla sjeifva Skriftens

50 hufvudsakliga läror, derpä tänker man föga. Att den vidare är eli

Den förra sidan utgöra den blott räsonnerande upplysningen, som kailar sig
färdomsfrihet och fritänkeri, men hvars yttersta grundsats, det Suhjektiva förnuf
tets oberoende af det gifna ordet, likasä är en grundlöst antagande, och som
dessutom omedvctet är insnärjd i sin tilifälliga bildning och beroende ui’ mänga
handa yttre Iefnadsförhällanden.
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nienskllgi bemödande, att sammanfatta dessa liiror, och sålunda en
bland de menskliga tillsatser, om hvilka ofvanföre blifvit taladt, detta
besinnar man annu mindre. Den ena mottager den på god tro af den
andra, (såsom vi alla i den Lutherska församlingen uppfostrade det
gjort) men glömmer att denna ordets inverkan uppä Subjektet redan
från den bör börja. Ty meningen mcd denna lara om Nådens Ordning
likasom mcd alIt i våra Symboliska böcker upptaget, ar ju den, att
densamma skall innehåfla Guds »rena, oförfalskade ord.» Nu kun vai,
redan före denna läras historiska lärande och genomlefvande, en
förutgående inverkan af den Heliga Ande antagas; men di denna 10
inverkan hos menniskan just består i det själstillstånd, som utgör
momenterna i nådens ordning, si leder detta antagande endast pä en
omväg till summa punkt.

Hvad nu denna Nådens Ordning 1 sig sjelf beträffar, sä kan sjelfva
lärans stora värde bäde såsom psychoiogiskt sann och skriftenlig
ingalunda misskännas, ehuru äfven inom Lutherska kyrkan meningar
ne om skilnaden emellan och ordningen uti dess momenter varit delade.
Men dessa niomenter äro, säsom alla momenter i Andens lif, af den
natur, att (te likaså kuntia genondefvas i ett ögonblick, son på decennier.
Det kun derföre för tanken fixeras det ena eller andra momentet säsom 20
den ståndpunkt, der menniskans sinne är beredt att mottaga Guds
Andes verkningar genom ordet, men uti Andens lif aro dessa momenter
oätskiljbart förenade. Det är lika sä orimligt, att i tiden skilja t. cx.
ängern ifrån omvändeisen, eller denna frän bättringen (säsom blott
sinnelag), som att vid en Subjektets handling afgöra, när vetandet
upphörer och viljandet intrLider, eller tvärtom vid en eftertankens actus.
Ty nämnda momenter aro vai icke blotta sinnesrörelser, affekter,
såsom sorg och giädje, utan beteckna en den Jdrnufriga Andens fria
actus.

Om sä är, s’i fela dc, hvilka exkiusivt kaila sig för omvände: l:o uti 30
att bestämma en särskiid tid för hvarje moment i nådens ordning’; 2:o
uti att till en bestämd tidpunkt fixera Ordets lifgifvande inverkan uppä
subjektet; 3:o uti att fasta hela omvändelseverket vid en bestämd period
af menniskans lif.

lfrån dessa godtyckliga bestämningar härieda sig, eniigt vär äsigt,
mycket annat falskt i deras uppfattning af Kristendomen; hvilket alIt
har sin grund i godtycke och subjektivt menande, samt bevisar, att
subjektets Rätt icke ohämnadt låter sig föraktas. Ty att dc ytterst
förkasta alli subjektets tiligörande, förer såsom alitid, ehuru omedve
tet, tuli motsatsen, till hlort godtycke, emedan sjelfva detta förkastande 40
är godtyckhgt. Vi vilje biott beröra nägra af dessa faiska åsigter. Hit
hör i första rummet piuralitetens förakt för ali mensklig biidning,
hvilket de hos sig stärka genom nya Testamentets anföranden mot
hedningarnes vishet. Dc förkasta här kristendomens frukter för att
komma till kristendom och stadna dervid. Vidare: deras förakt för alla
Kristna, hviika icke, säsom de sjelfve, genomiefvat Nädens Ordning
under förioppet af vissa dagar, veckor, efler månader. Dc utsträcka här
vissheten om sitt nådatiils’ind till sanning, till insigt i den gudomiiga
Nådens natur. Likasä kommer häraf deras missaktning för aila andra
menskliga band än det religiösa brödraskapets, hvarvid dc icke tveka 50
att i afseende ä förhällandet meflan makar, föräldrar och hum,

Naturligtvis iir har fråga om att best&nma detta säsom oibnänglluigr, ty subjektets
medvetande om sir: inre ar subjektets ensak. Detta galler afven för efterföljande
punkter.
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husbönder och tjenare, yrka de mest uppiösande satser. Ty äfven i
dessa förhållanden erkänna de ingen gemenskap emellan de i deras
nw’zing omvända och oomvända.

Det är onödigt att äka detta register. Ytterligheten skali bota sig
sjeIf. och endast det sanna och gagneliga qvarsbi. Vi hysa i detta
afseende en hög tanke om denna rörelse inom kyrkan. Den vittnar om
ett vaknadt andligt behof och ett intresse utöfver dagens omsorger. Ett
sådant måste förr elier sednare bflni god frukt.

Att denna rörelse ocksä lib litet i vårt land, sam 1 öfriga protestan
to tiska lander, saknar sin goda grund, kan icke förnekas. Att närmare

utveckla den, skulle kanske beröra alltför ömtåliga strängar. Medges
måste likväl, att den Europeiska Kristenheten befinner sig i en motsäg
else, uppä hvilken en iösning ovilkorligen är af nöden. Hos dc
företrädesvis biidade af densamma saknas gemenligen ali religiös
öfvertygelse. Huruvida detta till nägon del afven giller det protestan
tiska presterskapet, mä läsaren afgöra. 1 värt land är äfven den stora
massans upplysning mindre värdad, än tidens kraft det skulle fordra; ty
en lärare för tusental af larjungar kan tilihöra tidpunkten af Kristen
domens utbredande; men i eU land, der densamma ett halft är-tusende

20 varit rädande, är detta otillrackligt. Då man likval bewnker, huru
mycket mcd sä ringa medel åstadkommits, mäste man häpnande
erkänna ordets makt och den individuella förmägans ringhet.

Till beslut uppä denna artikel införe vi nedanstående traktat aC
Ödman. som. ehuru i åtskilligt afvikande från vir isigt, likväl i det hela
är väl värd ait besinnas:

ANDELIGT LJUS, SVÄRMERI OCH SAMVETSFRIHET.

30 1 alIt. hvad menniskan företager. bör hon till ledning hafva Ijus i
förständet, och i hjertat böjelse att följa Ijuset. Gud har sjelf dragit
försorg derom, att ledning leke mä saknas i förnuftet, att i viljan icke
mä saknas böjlighet för skäl. Gud har gjort ännu mer. Han har gifvit
oss den känslan, vi röne under namn af swnrew. Denna känsla mä vaI
icke alltid upphäfva sig till domare öfver Ijuset; men öfver afvikelsen
dömmer hon enväldigt.

Den ledning Gud gifvit oss säsom menniskor, ärftfri?uflet. Vi känne
det blott af dess förmåga och verkningar. Dess ändamäl är att styra
hjertat; men hjertat är en olydig undersäte. Sanzvewr gafs derföre till

40 hjertats vårdare; men det delar ofta med förnuflet det obehagliga af en
föraktad tygel.

1 dc utvärtes ting, som oss omgifva, utsträcker förnuftet sin forsk
ning vida längre än ögat. Det bestämmer omätliga afständ och slutar af
kanda förhällanden till dc okanda. Det afmäier krafter och verkninnar.
orsaker och följder. Men. mcd alI sin förmäga, mäste det alltid erkänna
sin inskrankninc. Det uträknar kometens äterkomst. men väsendet af
det sandkorn. som trampas af vär fot. är en hemlighet, hvilkens skal det
ännu ej brutit.

1 det. som inom menniskan föregär. som rörer hennes högre väl,
50 hennes lugn, hennes hopp. hennes trängtan och vigtigaste behof, räcker

henne förnuftet äfvcn sin ledning. Men, dä det genomvandrat hela sitt
fält. återstä alltid frågor, dem förnuftet lemnar ofullkomligt besvarade.
En viss dunkelhet, som stannar vid det möjliga; en aning. som svagt
tillfredsställer, är alI den skörd, vär själ der hemtar, och denna själ är
dock sti skapad. att hon sträfvar efter visshet.
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Gud har äfven sörjt för detta behof. Han har gifvit oss, såsom
Christna, sitt heliga ord till ledning, der förnuftet lemnar oss rådvilla
utan kraft, utan upprattelse. Vaktom oss från den villan, att sätta det
Gudomliga Ordets ledning i motsatts af förnuftets. Bägges ledning är
gifven af samma hand. Ett större Ijus är ej motsatts af det mindre. Ett
förnuftigt Ijus och eit Andeligt ljus skilja sig från hvarandra endast i
måttet och kraften.

Andeligt Ijus är det. som hemtas af Evangelio, som kallas Christi
Lag. Någon annan källa är oss icke anvist. Detta Ijus har Gud i Christo
framburit till den under bördan sträfvande menskligheten. Förnuftet 10

äger att granska det: viljan äger att undandraga sig det. men samvetet
döljer ickc ansvaret. Här mä det säledes heta: Hvad skulle Gud mera
göra.

Dem, som lefva i ofönålladt mörker. dömer Gud allena. Dc. som
lefva i uppenbara synder. bära domen i sitt samvete. De. som trygga sig
vid blotta förnuftets ledning. otan att störa andras lugn, utan aH med
exempel förleda andras oskuld, utan att mcd snärjande inkast värfva
anhännare ‘it otron. — de stä sinom Herra och falla sinom Herra.

Dc, som hemta ett andeligt Ijus af evangelii lära, mäste noga tillse. att
icke deras egen ande oförmärkt inlägger nägot. som antingen är utöfver 20

eller emot det Guds Ande verkar genom Ordet. Hela Guds nädiga
ändamäl med sitt ord om Försoningens Lära är. att af den köttsliga
menniskan skapa en andelig. Men det är ock nödiat att veta. hvad
Skrifien kallar en wzdellg ,nenniska. Andelig menniska är den, som.
väckt af sin själs rönta och erkända högre behof. i Jesu Christi
Försoning. sökt och funnit lugn. otan köttslig säkerhet för det förflut
na; kraft. utan trotsigt öfvermod för det nän’arande: hopp. utan
förtjenstens anspråk för det tillkommande. Den, som sä är i Christo,
han är en ny varelse, eller. såsom Skriften det kallar. ett nytt kreatur.
Men iifven under detta tillstånd förblifve vi alltid menniskor: icke uwn 30

sinnlighet. men höjde öfver sinnligheten. icke utan begärens försät. men
genom tron segrande öfver begärens anfall: icke utan pröfning. men i
pröfningen beständande genom kraften af Guds i hjertat förvarade ord.
Det är Guds frid. som sä förvarar vårt hjerta. och det är Christi
Evangelium. som till hjertat bär denna frid.

Men sökes Ijuset utom Evangelii ord. i en omedelbar andans ledning;
tänker man sig en ande utom Ordet: förlitar man sig uppä ett
öfvernaturligt inflytande, som strider mot Guds löften och förklarade
vilja om menniskors ledning: sä blifver sjelfva Ijuset ett mörker, och
ledningen icke Guds, otan vär. Vi hafva ock säkra grunder. efter hvilka 40

Ijuset mti pröfvas. Samma ord. som bär oss det goda Ijus, bär oSS äfven
dess kännetecken.

Sä lyder Ordet: »Den ibland eder, som är vis och förståndig, han
bevise genom god umgangelse sina gerningar mcd saktmod och
visdom. Om 1 hafven bittert nit och träto i edert hjerta, sä berömmer
eder ickc, och Ijuger icke emot sanningen. Ty den visdomen är icke
ofvanefter kommen, otan jordisk, mensklig och djefvulsk. Hvar nit och
träta är, der är förvirring och alIt ondt. Men den visdom, som
ofvanefter är, hon är först ren, sedan fridsam, saktmodig. läter säga sig,
fulI af menniskokärlek och goda frukter, opartisk och oskrymtad,» Jac. 50
313, f. DeLLa är ljusets stämpel. och den sviker icke.

Härafkunna no de. som förhäfva sig öfver sitt andeliga Ijus och kaIla
sig andeliga menniskor, inse, huruvida de ledas af villa eller afsanning.

Men frågan är, om de hafva rättighet att fordra samvetsfrihet.
Visserligen. Sä länge villan overksam hvilar inom deras samvete, äger
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ingen borgerlig Lag makt öfver deras tro. Inom kyrkans sköte äga blott
upplysningar, förmaningar och sagtmodig rörelse rum. Sä länge villa ej
utbryter i brott, mä hon lefva i fred för Missgernings-Balken. Samhället
har vidtagit andra medel mot förvillelse. Det har ombesörjt Christliga
Lärare, Christliga sammankomster, offentliga Gudstjenster, enskildta
undervisningsanstalter. Hvad dc icke verka till Christlig förbättring,
verkas aldrig af vcrldsliga armen, som mä lemna samvetsfriheten
orubblad.

Men helt annorlunda förhäller sig dä oordningar, stridande mot
10 Samfundets stadgadc kyrkoförfattning, uppkomma, dä ofred stiftas

emellan Lärare och Ähörare, emellan Åhörare och Åhörare; dä dc, som
anse sig andeliga, väldföra andras lika hcligt förvarade samvctsfrihet,
upphafva sig till domare öfver andras hjertan, fördöma dc döda och
bannlysa de lefvande; raha fördömelsens dom öfver Lärare. hvilkas
Christliga arbeten af andra läsas mcd uppbyggelse, och hvilkas under
visning af andra emottagas mcd from andakt; uppbåda sammanträden
till spridande af oenighcts frö, som smitta ännu menlösa barns
oförfarna hjertan, och upplösa dc heliga band, som utgöra sällhet och
lugn inom hvart och ett Christligt hus; dä tillhörer den verldsliga

20 makten att meddcla sin arm, ickc att kränka samveten, som äfven
under förvillelsen harva sin helgade rättighet, utan att tygla det villade
samvctets utbrott, för hvilka hvarje Församlingens medlem äger sin
lika heliga rätt att vara fredad. Det onda mäste dock hafva stigit till sin
höjd, innan vcrldsliga magtcns åtgärd päkallas. För egen räkning mä
aldrig Läraren uppfordra den. Han har andra vapen och annat skydd.
Mot förödelsen har han sitt vapen i det rcna ord han lärer, och cmot
smädelsen har han sitt skydd i det rena hjerta, han bär. Men han har
en förhindelse att vaka för sin hjords orubbade lugn, och icke förgäta,
att det lindriga svallet lätt öfvergär till en öfversvämmande flod.

30 Samvctct äger sin fnihet. Det ansvarar endast inför Gud. Men brottet
har ingen fnihet. Det ansvarar bäde inför Gud och menniskor.

Sä glädjande det varit för Spanska Flugan att hafva blifvit bemärkt,
om också blott för att, som man säger, »fä bära opp» och den harva ett
bevis pä att det nägonstädes »svider;» likasä förnärmande har det för
henne varit, att se sig förblandad mcd sin utgifvare och författare. Hon
är nemligen fullt öfvertygad, att denne helt och hället lemnat henne åt
sf11 Me, att vara utkastad i verlden, diverse bläcködare till förargelse. —

Hon väntade derförc, att afsigten mcd hennes framträdande, hvilken
40 hon öpper ådagalagt, icke skulle förblandas mcd några »specifika»

»aJsigrer» dk’r »an/L’dningar» hos dess urgiJvare. Men sådan lär vaI
verldens gäng vara. Hvar och en är alltför intagcn af sin egen
förträfflighet för att icke i hvarje, Lifven det minsta, tadel lägga
personhiga »afsigter,» »arghet,» »flendskap;» ty genom ett sädant
antagande är alIt detta tadel »Iän förklaradt» och man behöfver icke
bekymra sig om nägot försvar för det tadlade, ännu mindre om nägon
rärrelse den. Maere i’irrtgre estore, J afsigternas och hjertelagets ransa
kand Spanska Flugan fortfar att ransaka skrffterna, och erkänner sig
skyldig eft: pereat öfverallt, der hon kan anses hafva vLindt sig mot

50 person icke mot sak’, med den bilhiga restriction likväl, att detta Anse

Ssom för ett förgripligt yttrande, ben Sp. Flugans utgifvare om fönlätelse för sin
allusion p Förf:s Liii »Silhouettcrna,» i Morgonbladet 1838, kännedom afSpanska
språket. DeL har vanit och, är Utgifv. obekanL, huru IångL denna sträcker sig.
Utgifv:s ord hade dock ingen personliglwt för afsigt, utan nedskrefvos mcd
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icke får bero ui’ förklaringar enligt »afsigter.» —

Ofvanstcnde lfl ord må också tagas 1 sin ailmänhet, icke bioit såsom
föranledda af nedanstående

14 TIDNINGS-REVUE.
Spansku Ehigan, seetio oulun:

ll
Hvad som i vårt land gör nListan ali’ Tidningslitteratur sä pia!: och und

sägande, Lir vederbörande Tidningsblads tydligt ädagalagda och öppet
t’örsvurade brist pä ege! intuesse och deraf följande brist pä hestänni
jdrg. Värt anspräk är icke det, att hvarje Tidning borde bestLimdt
af antingen politisk, litterär, conomisk o. s. v. natur. — Tvärtom anse
vi ali ett Tidningsblad. mcd det ringa antal läsare ett sådant hos oss har
att pärLikna. bör till valet af ämnen vara sä omfattande som möjiigt
(och N. B. tillika af ett deremot svarande utrymme). Men det flnnes ett
intresse, oberoende af ämnet, hvari det frarntriider, intresset för en
heslänni lefnads—dvig:, en hc,v:änid skolc: i vetenskap eller konst, en 20

hestänni wconomisk tI:eod o. s. v. — Vi se i andanom dc rysningar eller
det högdragna löje, mcd hvilket ätskillige läsare torde se orden Skola,
Theori 2, Och ho kan dem sädant förmena. Dc Liro antingen af det slag,
hvilket, såsom Engelsmannen, icke vet sig hela sin liftid hafva talat
prosa, eiler tiillhöra dc det slags cosmopoliter, hvilkas schiboleth är
upplysning, samvetsfrihct, men hvilka härmed cndast förstå en uppiys
ning 1 aiknänhe:, och som dcrföre allmänheten till fromma predika ctt
virrvarr ui’ oreda, och obestämdhet. — Om det är obestridligt, att
sanningen leke kun /ängslas i en hestänid /017;?, utan att den är af
lefvande sanning. fortgäende process, sä är ä andra sidan lika oveder- 30
sägiigt, att den fiu,’ hivr/c’ nu 1 uiden är en heskh;id/örnz; och den, som
icke söker göra henne som sädan gällande. den arbetar icke för
sanningens välde päjorden. Tidningspressen är vetandets snknde här,
och skriket emot densamma är lika oförnuftigt. som tidningspressens
ofta lika oförnuftiga missbruk. — Dessa missbruk är ocksä mest
framstickande der, hvurest ett bestämdt intresse3 saknas, — Finnes ieke
detta. Lir det derföre bäst att inskränka sig till blotta ansträngningar i
tabell-vLisendet, bok-kataloger, nyhetslistor o. s. v. — Att utgifva en
Tidning. endast för ati linna plats för en hop tillfällighets-stycken, är
lika obetänkt och gagnlöst, som att göra ett tidningsblad till en kloak 4?)

för alIt. hvad tillfLilligtvis i detsamma kan inkastas och. publiken till
leda och !edsnad, utkastas. — Läsaren linner det säkert naturligt. att
härifrän öfvergä till — — -

anledning af den allmiinna obekantskapen mcd Spanska språkel 1 vär Nord och
siirdeles värt land. 1-Jan ber ödmjukt, aLI Red.af Morgonhladet mcd jörsta ville
offlnLliggöra denna aibön.

Ett undantag göra i synnerheL Ecckviasuik-Thhflng och dess föregängare Tidningar
1 ,Indega .4nmen, hvarföre-dfven dessctv puhlik iir och varit den mesi intresserade.
Det lilla 14:Fors Tidningar och Aho bladen i detta afseende röjt. är pä sitt stalle
a n mii rk t.
— Deribland Morgonhiadet, som synes vilja berama eLI stort svalg mellan »saken»
och »theorin.

N. II. utom taskhokens.


