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kun vil hysa samnia ljufva öfvertygelse? — Men dc hcrrliga N:o 2 och
3 äro likväl för en del liisare förlorade! — Ja för evigt — tiet är hardt.
grufligt Jiardt! Saima kun bloLt beklaga. djupl bekiaga förlusten, skulle
hon ocksa derigenom öka saknaden.

41 KNÄPPAR.
Saima “:0 6 8.1! 1844

;iho Unc/crrärw/ser synas vara förknuffade. Deras vrcde är väl oss en
gruflig ting; nien alh måste bäras och lidas. LikväI kunne vi cj Uda, aH
A. U. beskyllu oss för osanning. Hafva A. 13. icke af H:r v. Derschan
fordrat uppiysning, hvilka »utmärktare litteratörer» i Finland skola
lcmna bidrag till hans Tidskrift? — Hafva A. U. icke i sin egen
Prenumerations-Anmälan för aket bjudit pubiiken på bidrag af»yngre
litteratörer?» — Och om så förhåller sig, si vänta vi af A. U. si mycken
anständighet, att dc åtcrtaga sin fula beskyllning, hvilken eljest skall
vittna om uI It för stor skamlöshet.

Oss star det iter fritt att anse allt orerande oiii Finlands bde 20
»utmärktarc» och »yngre litteratörer» för en löjlighet samt tILL förvägra
en Lidningsskrifvare i ailmänhet och dc vära i synnerhet heder och
värdighet af litteratörer, om också Kejs: Alex. Universitetets Katalog
bland dc lärda herrarnes »Skrifter» räknar Tidningsuppsatser.

H:fi,rs 1Iorgo;Ihfat? har oförmodadt i sällskap mcd Borga Tidning
och Abo Underrätielser tagit humör öfvcr vöra sma anmärkningar.
Vårt ödrnjuka förmenande, att ali landeis Tidningsliiieratur till siit
innehöil har »just ingenting,» synes isynnerhet hafva väckt ond blod.
Saima har iofvat bhfva hka innehaUlsrik, och detta synes vara en
ytterhgare stötesten, churu Morgonbladct nu pL säit och vis mäste 31)
medgifva, att lion hilht ord. Men hon har i pistaenden gäti ännu
iängre och ansctt Finlands litteratur öfverhufvud icke hafva gått
framät under dc sista 30 aren. fastän under en sa böistor publicitets
medvcrkan. Deremot hänvisar nu Morgonbladet till en jemförcIse
meilan Kcckmans »Förteckning» och liorgå T—s »c,’s/wrflhre/ser (1/rcr
dc’; Ihterära prodiiktiiitctc;; 1 Fhilamh» Vi bedje ±1 Morgonbladct till
den förra foga Lidins af Marklin fortsatta Kataiog och till dc
khngande ärsberättelserna» nutidens Disputations litteratur, samt se—
dan beräkna »antal och vä rde». Behagar M . BI. vida re afsc tidernas
förändrade kraf, så »torde» den litterära produktiviteten i Finland 41)

beflnnas vandra en annan väg än den Morgonhiadet förmodar.
Vi hafva yttrat, att i M. B—s nyarstai åtskiiligt »hka gerna kunnat

vara osagdt», och M. 8. ger oss genom upprepandet a f sitt taI fuil
anlcdning att ännu en gang säga det samma. Men M. 8. torde inse, att
Saima i denna frtga bör och måste följa sin yrkade regel att helire tiga
än ilja tala.
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Neljännessä lehessä puhuimme jotakin Paavista ja sanoimme hänen
muinon saaneen Kuninkaatkin kuulemaan käskyjänsä. Ja vieläpä
nytkin monessa valtakunnassa, jossa Paavin uskoa tunnustetaan.
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samalla tavalla Ii ä n Ui k u nn oi tetaa ii, vaikkei meidä n maassa m me en ä
toki pidetä häntä rninäkään. Koska Paavit kuitenkin parahina ai
koinansa villityksillänsä vallittivat enimmän osan Kristityistä Suomen-
maassa, niin tahdomme vähän laviammalta kertoa, kuinka he alusta—
pitäin tämmöisen vallan saivat.

Apostolit olivat ensimäisen Kristin Seurakunnan johdattajat ja
opettajat, mutta aikaa myöten määrättiin heidä n avuksensa usiampia
miehiä, joita alussa nimitettiin Vcmhinnnikxi ja sitte Piispoiksi. Naiden
hallituksen alla hyvin menestyi seurakunta, vaikka häntä kovasti

0 vainottiin ja vaivattiin lähes kolme sataa vuotta. Vielä paremmin olis
Kristin opin pitänyt menestyä tämän ajan kuluttua, koska silloin
Ruhtinatkin aikovat tämän uskon tunnustamiseen taipuaja Kristitvitä
puollustaa. niin etteivät nyt enää pakanat ja Juudalaiset vihallansa
voineet heitä vahingoittaa. Vaan näin rauhaan päästyänsa aikovat
Kristityt keskenänsa taistella, usein aivan tyhjistä jutuista, ja hämme
neliä omia jaarituksiansa Jesuksen ja hänen Apostoleinsa oppiin,
eivätkä enää pitäneet oikiata vaaria sydämmensä siveydestä ja nuhtet
tomasta elämästä. Tosin rakennettiin komioita kirkkoja, mutta mitä
nekän saattovat hyödyttää, kosk’ei niissä oikialla hartaudelia hengessä

20 ja totuudessa palveltu Jumalata, niinkuin Kristityt alku ajoissa tekivät,
vaikka pitivät Jumalan palvelustansa muissa tavallisissa huoneissa ja
vieläpä useen niissäkin salaisesti. Tämä huolimattomuus Kristikunnas—
sa lisääntyi aina enemmin, kuin Seurakunnan ylhäisimmät opettajat
rupeisit riitelemään keskenänsä, kuka heistä pitäis saaman suurimman
arvon ja vallan.

Romin kaupungissa asui Piispa, joka kaikella tavalla oli kokenut
lisätä a rvoansa ja valtaan sa. Tämä Piispa, jota si t te ruvettiin Paavi ksi
nimittämään, taisteli kauvan, päästäksensä kaikkein Piispain päämie—
heksi ja sai vielä Ruhtinatkin avuksi tässä kokeessansa. Vaan ei

30 tytynytkään vielä siihen, että pääsi valiittemaan hengellisissä asioissa,
mutta tämän toivonsa voitettua, tahtoi hän pitää Ruhtinoitakin käs
kyläisinänsä; ja luonnistuikin viimmen tämä hänen tuumansa, vaikka
tuo varsin kummalta kuuluu. Niinkauvoin kuin ihmiset vielä lukivat ja
ymmärtivät Raamattua, ei Paavi uskaltanut suurta kavaluutta ja
ylpeyttä harjoittaa; mutta vähilelien vieraantui kansa pois Raamatusta,
niin ettei ensinkän saanut käsiinsä tätä pyhää kirjaa. eikä siitä kuuflut
muuta mainittavankaan. kuin pyhä päiväin Evangeliumia ja Epistolia
Kirkossa luettavan. Kyllähän sen hyvin arvaa, että Kristityt tällä
tavalla joutuivat aivan taitamattomiksi ja tyhmiksi uskon asioissa, ja

40 eipä silloin ollut vaikia heitä pettää. Nyt sanottiin Paavin olevan
Kristuksen siaisena maan päällä ja että häntä sentähden kaikissa piti
uskottaman ja hänen käskyjänsä estelemätä kuultaman, juuri kuin ne
olis Jumalasta lähteneet. Ja vaikka nämät Paavin käskyt usein sotivat
Jumalan sanaa ja järkeä vastaan, niin ei kuitenkaan hinitty niitä
kiistää. Sillä jos joku sen teki, sulki Paavi hänen pois seurakunnan
yhteydestä niinkuin jumalattoman ja häjynkurisen pakanan.

Aivan äärettömäksi tämä pahennus paisui. kuin Gregorius 7:mäs
pääsi Paaviksi vuonna 1073. Hän oli kavala ja ylpiä. mutta myös viisas
ja nerokas mies, eikä väIttänyt mitäkän välikappaletta. oli se paha eli

50 hyvä, saahaksensa valtansa enenemään. Tähän asti toki vähän väittivät
entiset Paavit Ruhtinoita aivan suututtamasta, vaan tämä pöppö
ponnisteli pelkäämätä heitäkin vastaan ja kukistikin peräti heidän
arvonsa, vaikka olisivat oikeudella pitäneet hänen esimieh inänsä olla.
Kylleivät Kuninkaatkaan varsin helposti heittäneet Valtaa käsistänsä,
vaan eivät tässä pa jo auttaneet mitkään taistelem iset eikä kilvoitukset.
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Sillä kuin he eivät tahtoneet taipua Gregoriuksen mielen mukaan,
käsketti hän heitä tuomioistuimensa eteen, pani heitä pois viralta, ja jos
he kokivat häntä vastustaa, yl lyt ii hän heidän a lama sen sa ka pi naan ja
semmoiseen uppiniskaisuuteen, etteivät ensinkään toteileet Ruhtinoi
tansa. Viimein täytyi Ruhtinat, päästäksensä omain valtakuntainsa
ha ltioi ksi, a n ta ui t mi Paav n a rmoi lie jaanoa häneltä anteeksi, usein
aivan häväiseväliä tavalla.

Kuin nyt ei kukaan enää uska itan u t Pa av la vastustaa, tuskinpa
salaisesti epäilläkkään hänen valtansa lailhsuutta, alkoi hän häpiämätä
Kristin oppia Lurmelia monenkaitaisiila turhiila ja pahentavaisila 10

opetuksiila ja vaihepuheilla. Niin kielsi hän kaikki papit naimasta ja
määräsi, että heidän Lavaransa pitäsi tulla Paavin kukkaroon heidän
kuoltuansa. Kristityille näyteitiin luita ja kailoja, joita sanottiin edes
menneihen pyhäin luiksi ja terveellisiksi tautia poispoistamaan; ja
semmosia myötiin kalliin hintaan. Juhlia määrättiin pyhäin ihmisten
muistoksi, joihen esirukouksien sanottiin paljo voivan Jumalan edesä,
jonka tähden heille myös osotettiin Jumalaflinen kunnia ja heitä avuksi
huuettiin. Vieläpä uskottiin heidän hautapaikoillansa monta ihmettä ja
kummitusta tapahtuneen. Näitä ja muita tämänkaltaisia vaiheita ja
jaarituksia neuvottiin silloin ihmisille, mutta Kristuksen ja hänen 20
Apostoleinsa opetukset laiminiyötiin ja unhotettiin. Kaikkein häpiäl
lisimpään juoneen viimmen Paavit mieiistyivät, kuin he rupeisivat
ihmisille rahan edestä myömään syntiä anteeksi, sekä ennen tehtyjä
että niitä, joita vasta aivottiin tehdä; mutta vaikka tämä kauppa aivan
hyvästi alussa kannatti, niin se viimmen matkaansaattoi Paavin vallan
kukistamisen, sillä ainoastaan tätä kelvotointa kaupantekoa Lutherus
ensin vastaanseisoi, kuin hän aikoi Kristin oppia Paavin erhetyksistä
puhdistaa.

Aivan oivalliset apumiehet Paavin kokeita edesauttaissa ja hänen
vilhtyksiänsä levittämässä, olivat Munkit, jonka vuoksi heistäkin muu- 30

taman sanan tässä sanonen. Silloin kuin Kristin opin ensimäinen
puhtaus jo rupeisi häviämään, saivat monikin päähänsä, että kaikki
maailiset askareet estävät totisen jumaiisuuden harjoittamista, ja että
sitä pyhemmäksi ihminen pääsee, kuta pitemissä rukouksissa hän
oieskeiee. Sentähden heittivät he peräti pois kaiken työn teon ja elivät
tekopyhässä iaiskuudessa, erinäisissä, täLä varten raketuissa huoneissa,

joita sanottiin K/oxrereiksi. Toisissa Kiostereissa asui ainoastaan vai—
moväkeä, joita kututtiin Niunioiksi, toisissa taas pelkkää miehenpuoita
ja näitä nyt nimitettiin Miinkiksi. 1-te pitivät ihtensä paljo pyhempinä ja
parempina muita ihmisiä, vaikka usein olivat varsin jumalattoniia ja 40

kelvottomia. Vääryydeilä ja petoksiflia he eiäLtivät henkeänsä, kosk’ei
vät itte viihtineet työtä tehdä. Monta ihmeellistä puhetta on näistä
samoista munkeista, ja ehkä jonkun kerran kertoo Maamiehen Ystä
väk in teille tämmösen tarinan.

43 KALEVALASTA.
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St)

Kyllä hän taidatte hyvät miehet vielä muistaa, mitä toisessa iehessä
juteltiin Suomalaisen Kirjallisuuden seurasta ja kirjoista, joita tämä
seura on toimittanut. Näiden kirjain seassa mainittiin ensimäiseksi
Kalevala niminen kirja, joka on Doktori Lönrotin uiosantama. Ja tästä
kirjasta nyt erittäin puhutaan muutama sana.


