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KNÄI’I’.

a tt bi i rva förs tådd.
Det synes nerniigen Saima, som om hon temmeligen otvetydigt skuiie
gifvit tiilkiinna, hvarföre eniigt hennes åsigter ingen litteratur i landet
kan linnas, hvarföre såiedes äfven Tidningsiitteraturen in nehäiler »just
ingenting.» Om nu hennes värda kolleger icke vilja bestrida dessa
orsakers tiilvaro, hvarföre äflas dc dä ait bestrida deras föijder? Ar
den särade fäfängan sä stark, att den viii förneka, hvad ännu ingen
uppiyst man torde betvitiat? Skali denna ömkliga fåt’änga sträfva att
föriängu det skick, hvari Finlands litteratur nu beinner sig, skali den
för sin egen smäaktiga förnöjeise predika öfver det närvarandes
förträfflighet, för att söka qväfva ali iängtan efter något bättre?
Kostar deL sä mycket på denna fäfänga att medgifva: »hvarje
Tidningsutgifvare är en industriidkare. 1-Jan bjuder nu dålig vara,
emedan ingen bättre Finnes, och aflmänheLen likväi viii förses mcd
sorten?» Förunderiigt skuile detta förefaila oss. Atminstone mä man
vara öfvertygad, att Saimas bekänneise, att hon ingenting har aLt bjuda
pä, gätt henne fuilkornhgen ur hjertaL. Ocksä iärer icke Ailmänheten,
som funnit henne en van af industrien, vara Lveksam angäende hennes
egen industriela natur. DeL gör henne biotL ondt, att hennes värda
Kolieger, hviika sä noga räknat hennes prenumeranter, skoia linna sig
särade deraf, aH spekuiationen temiigen lyckats. Elon har ocksä
visserligen deitagande för den läsande aiimänhetens myckna och
bortkastade möda att liisa hennes sneda rader. Men hon har ocksä
»Ingenting» iofvat, minst nägra »Finska syften.»
Annu viill Saima gerna medgifva Ei. T., att hennes Redaktion är
oerfaren, nybörjare, o. s. v., mcd ett ord »ett barn» till förständ,
omdöme, pianer och lynne. Men hon hoppas ocksti, att den aldrig biir
guhhc nog att iåta det dähga gäila för dugligt, endast för att fä sin egen
skraihet betäckt. Och till hela säliskapet af Koiieger säger hon hka
öppet att, antingen hennes redakLion räknas till dc »yngre iitteratörer
ne>) (till »barnen») eller Liii »de utmärktare,» sä anser hon, Saima, detta
tai för en iöjhghet. Elon säger detta för att spara samma värda Koileger
alia personiigheter.
—
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Niinkuin jo kuuennessa iehessä puhuimme, joutui totinen Kristiillisyys
aivan surkiaan tilaisuuteen Paavien pahoin juonien kautta, niin että
seiväjärkiset ihmiset aikoivaL ikäänkuin epäiiiiä, tokko tämä oppi
oikeeseen vieneekään, vaikk’civät tohtineeL julkisesti ruveta Paavia ja
hänen keivottomia käskyläisiänsä vastustamaan. Oli kuitenkin muuta
mia urhooliisia miehiä, jotka jo ennen Lutheruksen aikoja, korottivaL
äänensä kasvavaa pahennusta vastaan, eivätkä peijänneet niitä kauhi
oita kipuja, joiiiia kaikkia toLuuden Lunnustajoita kiusattiin. Niin eli
Frankrikissa i 180 vuoden paikoiilla jälkeen Kristuksen synLymisen yksi
Kauppamies, Peniis 1 Va/dus niminen, joka oli sattunut saamaan
Raamatun käsiinsä ja sitä lukenut. Tästä hän tuli seivästi tuntemaan,
että Jesuksen oppi oh kokonansa turmeitu Paavien viilityksiitä. Hän
jakoi köyhiile kaiken Lavaransa, aikoi juiistwa totista Kristiiiisyyttä
maam ieh ii len sä, ja opetti Raamatun oieva n ainoan perustu ksen uskoi—
lemme, peräti hyljäten Paavien pahen Lavaisia neuvoja. Vaikka nyt
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Paavilaiset häntä kiivaasti vastustivat, taipui kuitenkin pian suuri
joukko ihmisiä hänen tu umiinsa, erinoma 1 taiii sen tähden. että hän ja
hLineii seuransa harjoittivat nuhtettomuutta ja siveyttä elämässänsä.
joita hyviä tapoja siihen aikaan aivan harvassa näkyi. Mutta vaikka
näitä j uma lisia ihmisiä vastaan ei osattu mitään pahaa totisiaa. niin
heitä kutenkin hirmuisesti vainottiin ja ahistettiin. niinkuin pahanilki—
siä, paatuneita syntisiä, suljett n pois seurakunnan yhteydestä, ja kuin
ei muut keinot auttaneet lähettiin, Paavin käskvllä, heitä yksimielisesti
sodalla kukistamaan, vaikk’ei toki voitti heitä kokonansa hävittää.
Vuonna 1360. Johan Wik]eF niminen Professori Entzlandissa samalla
tavalla alkoi k i ivaudella pelkäämä iii vastaansanoa Paavin villitksiä.
kuin hän Romissa kävvessänsä oli tullut ttinlemaan, kuinka surkialla
jälellä Kristikunnan asiat olivat. Hän käänsi Raamatun Englandin
kieleen, ja kirjoittipa vielä paljo muitakin jumulisia kirjoja,joissa peräti
paljasti Paavilaisiin pahat juonet ja ilkiän käytöksen. Samoten kuin
Petrus Waldus, näytti hän, että autuuden oppi on etsittävä ainoastaan
Raamatusta ja semmosista kirjoista, jotka sen kansa yhteensopivat.
Hän kielsi K uningaat ja muut Ruhtina t Paavii le veroa maksamasta ja
sanoi, ettei Paavilla ollut mitään valtaa Ruhtinoihen yli ei maallisissa
eikä hengellisissä asioissa. Tuostapa taas ankara vaino nousi Wikleflä
vastaan, niin että hän niinkuin vääräoppinen ja jumalatoin mies
ulossuljettiin seurakunnasta. Kuitenkin vaikuttivat hänen kirjansa
vielä hänen kuoltuansakin, että sangen suuri luku ihmisiä mielistyi
hänen opetuksiinsa, ja valmistui sillä tavalla vähitellen täydellisempi
puhdistus Paavien erhetyksistä.
Juuri näihen Wiklefln kirjain lukeminen saattoi vielä ennen Luthe
ruksen aikaa sangen urhoollisen ja oppineen miehen kilvoittelemaan
totisen Kristillisyyden puolesta ja kiistämään monta villitystä, joilla
Paavit olit Jesuksen opin turmelleet, Tämä mies oli Johan !iuss,
Professori ja Pappi Pragin kaupungissa Böhmin maalla. Saarnoissansa
ja kirjoissansa opetti hän, paitsi muuta, etiä Flerran Ehtoollisessa sekä
leipä että viina piti jaettaman jokaiselle Eh toi 1 isvieraalle; sillä jo
kauvan oli tapana ollut, että niille, jotka eivät olleet hengellistä säätyä,
annettiin ainoastaan leipä, jonka Paavilaiset sanovat kokonansa muut
tuvan Kristuksen ruumiiksi. Koska nyt näitä lh,s.vin opetuksia pidet
tiin jumalattomina erhetyksinä, vaadittiin häntä niistä tiliä tekemään
pappien kokouksessa, joka pidettiin Kosinitsin kaupungissa. Niinkuin
aina km syytöin ihminen, meni hän sinne pelkäämä tä ja sai vielä Keisari
Sigismundilta vakuutus-kirjan, jossa kovasti kiellettiin jokainen häntä
vahingoittamasta matkalla taikka matkan perii lä. Mutta hänen Kost—
nitsissa kokoontuneet vihamiehensä panettehvat häntä Keisarin edes
sä, ja saivatkin viimmen sen viekottiksillansa matkaan, että Sigismundi
rikkoi lupauksensa ja panetti Hussin vankeuteen. Nyt häntä kovasti
kivoitettiin poisluopumaan opetuksistansa. Mutta kuin ei mitkään
uhkaukset. ei mitkään kivut voineet pakottaa häntä palauttamaan
sanaakaan sanotuistansa uskon asioissa, poltettiin hän elävänä vuonna
1415. hän kuoli urhoollisuudella niinkuin kelpo sankari. rukoili vielä
tulessak in ollessansa, ja sanotaan samalla myös sanoneen: »Tänä
päi lOI UI te paista (te hanhen, n iii no siitä ti ,hkas ta, jolu ui iiiij iä ui’! niin i tim.
pitää Silti iiiiäii jotth (ei;, jonka te henätte polttaniata. Sara vuotta tästä
lukien, pitää teidän tekemän till Junialait Ja ,niitcm edessäni,» joilla
sanoilla hän näyttää ennustaneen Lutheru ksen tuloa ja niitä asioita,
jotka sitten määrätyn ajan kuluttua tapahttnvatkin.
Samalla hirmtiisel la tavalla surmattiin 1-1 ussin ystävä ja a pum ies,
Hieioni’nnis niminen Pappi Pragista, joka oli yhtä mieli ulI inen sekä
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totuuden tunnustamissa että kuolemassa kun 1 lussikin. Vaan eivät
Riavilaiset sillä päässeet rauhaan, eltä surmaisivat nämät kaksi miestä.
Paijo ihmisiä oli muka mielistvnvt näihen miesten opetuksiin niin, että
nousi Paavia vastaan kauh ia sota, joka kesti 1 7 vuotta, vaik k’ei siitä
tullut mitään hyvää Kristikunnalle. Sillä nämät totuuden tunnustajat
ttihansittain kuolivat sodassa uskonsa tähden, ja ne harvat jälille
jääneet olivat aina vainon alaisina ja paken ivat sentähden maasta
maahan henkeä säityttääksensä
Näin olivat nyt asiat vähitellen valmistuneet Kristin opin ptihistami—
seksi Paavien erhetyksistä, kuin Lutherus vuonna 1517 alkoi tätä
tarpeellista ja hyödyllistä parannusta matkaan saattaa. Tämä å lartinus
Lntlwrus, jonka elämän vaiheista aivotaa n tois te lav iam ma 1 ui puhua,
oli Proressori ja Pappi Wittenbergin kaupungissa Saksan maalla, siihen
i k aan kuin tähän maa kuntaan tuli Johti,; Tetsel niminen M u nk k i,
Paavin luvalla ja käskyllä myömään syn tiä anteeksi. Häpiämätä vaelsi
Tetsel kaupungista kaupunkiin ja kylästä kylään, tarjoillen rahan
edestä syntein anteeksi antamus—kirjoja. jotka olivat monenlaatuset ja

sitä myöten kalliimmat eli halvempihintaset, kuin synnit olivat suurem
ma t taikka pienemmät. ja vieläpä hyvää ma ksoa vastaan antoi vapaus
21)

kirjan semmosistakin synneistä, joita ostaja aikoi vasta tehdä. Aivan
a rva t tava on asia, että tällä jumala ttoma 1 la ka u pa 1 la ma in i ot raha
summat kokoontuivat Paavin ja hänen käksyläisiensä kukkaroon; sillä

yksinkertainen kansa ehätti joukottain Tetselin tavaraa ostamaan ja

31)

luul i. ettei mikään saattanut estää sitä taivaaseen tulemasta. jolla vaan
oli tämniönen vapaus eli anteeksi antamus-kiqa Paavilta. Mutta
kyllähän senkin helposti ymmärtää. etlei tämä kaupanteko suinkaan
ihm isien tapoja parantanut. Joka vaan ja ksoi lunastaa semmosen
kirjan, eli sitte huolimattomana synneissä ja jumalattomuudessa koko
elinaikansa ja menetti niin sielunsa aututiden Paavin petoksen tähden.
Niin sanotaan Tetselin ihtensä’kin saaneen koetella, mitä hänen

vapaus kirjansa vaikuttivat. 1-Iän oli muka muutamassa Saksanmaan
kaupungissa kauvan oleskellut kauppaansa tehden ja Iäksi sieltä pois
matkustamaan täyvellä raha—arkulla muassansa. Tämän tiesi eräs
irvihammas, joka myös ymmärsi, että rahat olit vääryyellä kootut,
kiiruhti miehinensä Tetsetin jälissä. ja tapasi hänen mcli täsellä paikalla
ja pyysi ostaaksensa anteeksi antamus—kirjan snnin päälle, jonka hän
aikoi tehdä. Kuin hän oli tämmösen kirjan saanut, ryösti hän Tetseliltä

40

raha arkun täysinensä, ja sanoi irvistellen: tämä olikin se synti, jonka
aivoin tehdä ja jota varten kirjan ostin, kääntyi sitte kerskaten
kotikaupunkiinsa, jossa vielä tänäkin päivänä sanotaan saman arkun
säilyneen, niinkuin ainakin kummituksen.
Kyllähän nyt jo löytyi paljokin ihmisiä, jotka ymmärsivät, ktiinka
vah ingol 1 inen ja jumala tom tämä Tetselin ka upttnteko oli: vaan eivätpä

rohenneet julkisesti ruveta ponn istelemaan peljättävää Paavia vastaan.
Lutherus yksinänsä ei peljännyt, mutta alkoi saarnata, että synnin
anteeksi saaminen on etsi t tävä a ivan toisella Ui vai la kuin nyt neuvot—
Hän kirjoitti likiasuvaisille Pispoille, pyytäin heitä estämään
tämän kai taista kauhia ta petosta; iii utta kuin eivät pitäneet hänen
vttroituksiansa ja rukouksiansa minäkään, niin hän 31 päivänä Loka
kuuta vuonna 1517, kirjoitti kirkon ovelle Wittenbergissä 95 opinkap
paletta. joissa hän Raamatun toistuksilla voimaltisesti näytti tämän
syntein anteeksi antamus kaupan petollisuuen,ja vaati kaikkia vmmär—
täväisiä miehiä sanoilla taistelemaan kanssansa tässä asiassa. Nopiasti
lensivät nyt nämät Lutheruksen opinkappaleet miehestä mieheen yli

tim.
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koko Saksan maan, ja vieläpit niitä käännettiin muillekin kielille. Moni
totuuen ystävä iloisella mielellä ihmettel sitä urhoil ista miestä, joka
rohkesi julistaa tämmösiä totuuksia, vaikkeivät julkisesti tohtineet
mitään hiiskah taa pa rah immat oppineetkaan Hänen ystävänsä varoi t—
tivat häntä vaik kenemaan, sillä he pelkä isivät pahoin hänelle käyvän,
kuin Paavin kansa riitaan rupeisi.
<11:0 10
Mutta Lutherus, joka vielä silloin piti Paavin sangen suuressa arvossa,
ei ensinkään osannut peljätä, tieten että hän kilvoitteli totisen ja
Jumalalle otol Ii sen Lis ia n puol es Ui, ja 1 u ui ipa vielä saavansa Paavi nk i n
taipuneeksi estämään sitä pahennusta, jota nyt Kristikunnassa opetet
tiin. Sentähden kirjoitti hän Paaville hyvin nöyrän kirjan, jossa hän
suurimmalla alamaisuuel la selittää asiansa ja aja tu ksensa, pyytää
roh keuttansa anteeksi, rukoilee hartaasti, että se hä piällinen kaupan
teko syn tein anteeksi an tamisen kansa lopetettaisi in ja heittää sitte
hen kensäk in luottamuksella Paavin huostaan. Eipä Paavi yl peyessänsä
ottanut näitä rukouksia korviinsakkaan, vaan käsketti Lutiierusta
Romiin ennen kahen kuukauen kuluttua, tiliä tekemään opetuksistan
sa. Kyllähän nyt Lutherus arvasi, ettei hän voisi välttää kuolemata, jos
vaan pistäisi nenänsä Romin, jonka vuoksi hän ei noudattanutkaan
Paavin käskyä, mutta sai Ruhtinansa Fredrik iii puol lustajaksensa ja
hänen Ltvullansa Paavin myöyttämään, että asiata piti tutk ittaman
Saksan maalla. Monta Paavin käskyläistä tuli sitte Lutheruksen kansa
taistelemaan, mutta aina hän sai voiton. Jo näytti että Paavi oli saannut
valtLtnsa ihmisiin vaan ei Jumalan säännön kautta. Kuin nähtiin, ettei
tätä urhoollista miestä näin saatu vaikkenemaan, sulki Paavi hänen
pois Seuntkunnan yhteyestä ja julisti hänen olevan kirotun ijankaikki—
sesti, jos ei hän ennen kuuen kymmenen päivän kuluttua, palajaisi pois
väärästä opistansa. Jopa tästä Lutheruskin viimen suu ttui niin, että
hän julkisesti poltti sen kirjan, jossa Paavin kiroustuomio oli kirjoitettu, näin muka näyttääksensä, ettei hän enää tahtonut ensinkän Paaville
kuuliLtinen ollLt.
Tulevaksi vuoeksi 1521 olivat herrainpäivät kuulutetut Wormsin
kaupunkiin. Tänne manattiin myös Lutherus asiatansa vastaamaan ja
Keisari Karl antoi hänelle samanlaisen varjeluskirjan, kuin Hussikin
sai Kostnitsiin lähtiissänsä. Vaikka olikin aivan uskottava asia, että
samalla julmalla tavalla menetettäisiin Lutheruksen kansa, kuin ennen
oli tehty [lussille, meni hän kuitenkin pelkäämätä Wormsiin ja tun
nusti julkisesti, ettei hän saattanut ensinkään pLtlauttaa opetuksiansa,
jos ei hänelle Raamatun toistuksilla näytetty, että hän oli väärällä
tiellä, sillä ei ole hv i’ä, sanoi hän, niltään tehdä onion tuntea vastaan.
Tässä i i i,ic7 ole,;: eti loi 1 1111(1 tehdä. Ji iniala atit takoon ,;;i,i no.
Vaikka Paavin käskyläiset kaikella tavalla kokivat kielloteila Keisa—
ria tappamaan Lutherusta, niin ei kuitenkaan rikkonut tehtyä lupaus—
tansa, vaan käski Lutheruksen kohtLt mennä kotiinsa, luvaten ettei
mitään väkivaltaa pitänyt hänelle matkalla tapahtua. Ruhtinansa
Fredrikin avulla nyt rauhaan päästyänsä, kirjoitteli Lutherus monta
jumalista kirjaa, joita haluisesti luettiin, ja vieläpä siitte Raamatunkin
käänsi Saksan kieleen, että jokainen siitä omin silminsä sai nähdä
hänen oppinsa totuuen. Sangen paljo ihmisiä saattoi hän näin Paavin
erhetyksistä poisluopumaan ja perusti Paavista kokonansa eroitetun
Seurakunnan, jota nimitetään Ennzgelhunililseksi—Lllrherukse;? Seura—
kunnaksi ja jonka seurakunnan uskoa Suomalaiset nyt tunnustavat.
Mutta kyllähän sen hyvin arvaa, etteivät näin suuret muutokset
uskon asioissa saattaneet tapah tutt aivan ilman riia ta ja kapinata,

20

30

40

50

100

10

KRISTIN OPIN I’UIIISTAMISJ;ST,\ PAAVIN ILRI IF.TYKSISTÄ.

eivätkä Paavilaisetkaan olleet liikkumata kuin näin heidän oppiansa
a le t t iii ali is Ura. Tyh mä k aii sa, joka 1 u uli uskon va pa uen kansa seuraa
van vapauuen uiosteoista kiri, nosti monessa Sa ksanmaan pai kassa
ka uhan kapinan es i vai taa nsa ja herroja nsa vastaan, että vii T11I11CI1
täytyi oikeen sotajou kolla ruveta näitä uppin iska isia k uk stamaan.
Paavi ja hänen käskyläisensä taas puolel tansa päättivät kai ken tämän
pahennuksen julevan Lutlieruksen uuesta opista. jota sanoivat vääräk
sI ja jumalattomaksi uskoksi, hyväksi aina lausuen omaansa. Eipä toki
auttaneet paho heidän juonensa; sillä monta ruh tina ta ja ku ulusa ta
herraa olivat jo taiptineet tähän puhistettuun oppiin ja ruvenneet sitä
oikeen niiehullisesti puollustamaan ja alama isiansa siihen ta ivu tUi—
maan. Niin nämät Lutheruksen hoihojat herrain päivillä. jotka pidet—
tii n Ni’r;hci’gLsvä vuonna 1522, estivät, ettei häntä saatu tuomita
Paavin mielen jälkeen, vaan vaativat että jokaiselle pitäis annettaman
valta uutta eli vanhaa oppia tu n n ustam aa n pa k ottama ta ja estäm ä tä
Samanlaisen vaatimuksen tekivät lie vielä seihtemän vuotta sen jäl
keen, herrain päivillä Spcjn’issä, vaikk’eivät voineet estää sitä päätöstä.
jonka Paavilaiset tässä kokouksessa saivat aikaan. Siinä [del lettiin
muka kokonansa pois tämän Evangeliumillisen opin levittäminen.
Mutta eivätpä tähän päätökseen ensinkään tytyneet puhistetun opin
lunnustajat, vaan asettivat ihtensä miehullisesti sitä vastaan ja vieläpä
-
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Keisarillekin lähättivät valituksen tässä asiassa, jonka vastustamisen
tähden heitä on sitte nimitetLy Protestanteiksi.
Tulevana vuonna 1530. kokoon tuli taas sangen paljo Ruhtinoita ja
muitakin ihmisiä herrain päiville Az,gshi,rgiin, keskustelemaan uskon
asioita. Täällä nyt puhistei un opin tunnustajat panettivat oppinsa ja
uskonsa tunnustuksen kirjaan, joka kokoudessa luettiin ja heitettiin
sitte Keisarin tutkittavak si Tämän kirjan, joka nimitetään Augshrti’gm
ti,,,,u,sr,,kseksi, kirjotti Fllippav Meloncwn niminen Professori, joka oli
.
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Lutheruksen kiivain apumies uskon puhistamisessa. Siinä aivan selvillä

sanoilla sanotaan missä kappaleissa Lutheruksen oppi eroitaksen
Paavin uskos ta, palja stetaa ci Paavin erhetyk set ja näytetää n, että
autuuen oppi on perustettava ainoastaan Raamatun lausetten eikä
ihmisiin jaarituksein päälle. Mutta eipä tämä tunnustus ollutkan
Keisari n m ie lei nen, sillä hän tai toi puolustaa Paavin uskoa. Sen Ui Ii dcci
antoi hän kirjoittaa tätä vastaan kirjan, jossa koitettiin selittää, että
tämä uusi usko kokonansa viepi väärälle tielle ja on sen vuoksi peräti
vaarallinen ja hyljättäva. Eivätpä kuitenkan Lutheruksen seuraajat
ni uutta neet mieltä n sä. vaan toini i tt iva t taas puole 1 t ansa oppii sa puo—
lustus kirjan, jonka myös Melancthon kirjoitti, vaikei tämäkän paljo
heitä auttanut. Sillä ennenkuin herrain päiviltä Augsburgisla erottiin.
julistettiin semmoinen tuomio, että kaikki muutokset, jota uskon
asioissa oli viimmeisinä vuosina tehty, piti kokonansa seurakunnasta
hvljättämän. ja että jokainen, kuin ei mielisuosiolla tahtonut jällen
antautua Paavin vallan alle, tulis kovasti rangastettavaksi.
<n;o U>
Joko nyt miehet luulitte loppuneen Maamiehen Ystävän kertomuksen
Kristin opin puhistamisesta Paavin erhetyksistä, kosk’ei viimmeisessä
lehessä enää luvannutkan lisää? Eipähän toki loppunutkan. vaikk’ei
tuosta lisästä mitään mainittu. Vielä olisi pal jokin sanottavaa tässä

asiassa, kuinka tämä puhistettu Evangeliumillinen oppi levisi moneen
maakuntaan, vaikka sitä kovasti vastustettiin. kuinka moni uskon
sankari meni urhol 1 isesti kuolemaan km tämän uskon tähden, ja mtcita
secikaltacsia tapauksia. Mutta ei tahtoisi M. Y. kovin pitkäksi venyttää
tätä kertomusta. peljäten että sitä lukiissajo väsytte. Kuitenkin näyttää
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hänestä uskottaval ta, että vielä tah toisitte tuta, kuinka oppi puhistet—
tim Ruottissa, kuinka Suomenmaassa, ja aikoo sentähden nyt lyhykäi—
sesti siitä puhua.
Ensimäiset puhistetun opin julistajat Ruottin maassa olivat veljekset
Olaus ja Laurentitis Pietarinpo/at. Heidän isänsä oli Seppä, Pietari
Olovinpoika, ja ilitinsä Kersti Laurintytär. Nämät veljekset olivat
muka käyneet Wit ten bergin opistossa, lukemassa ihtensä oikeen pää
Magistereiksi, siellä kuulleet Lutheruksen opetuksia Kristin opin kap
paleista ja ankaralla halulla mielistyneet hänen tuumiinsa. Kotimaa—
h ansa R uott ii n tultua nsa, alkoivat he kiivaasti saarna ta Paavin erhe—
tyksiä vastaan ja joutuivat sentähden varsin pian kovaan riitaan
munkein ja muihen Paavin ystävien kansa.
Olipa kerran erinäinenkin aine, joka aivan ankaraan vihaan nosti
Paavilaiset näitä veljeksiä vastaan. 1-Teidän isänsä oli muka luvannut
jonkun maa-sipaleen palkinnoksi muutamille munkeille, jotka olivat
luvanneet hänen kuoltuansa veisata messuja hänen sielunsa pelastuk
sen tähden. Sillä tämmösiä messuja piettiin tarpeellisina Paavin vallan
aika na. Kuin nyt isä kuoli, niin eivät pojat tah toneetkaan antaa
munkeille sitä luvattua maa—tilkkua. Surullisella mielellä nuhteli tosin
heitä äitinsä, että he näin tah toivat menettää isä vainajansa ijankaik—
kisen autuuen vähäisen maallisen omaisuuen säästämisellä; mutta he
kokivat lempeyellä rauhoittaa äitin mieltä, sanoen, ettei nämät Paavi
laisten messut saata pelastaa yhenkään ihmisen sielua. Ja kuin äitiltän
sä kysyivät, jos hän ymmärtäisi näitä latinan kielisiä messuja, vastaisi
hän hartaasti: en minä heitä ensinkään vnnnärrä vaan km;; kuule;; niitä
veisatta van, nikoi/en minä Jun;alata, että Idi,; tahtoisi hyväksi ottaa
heidän rukouksensa, enkä epäile 1-lena,; mmii,; tekevä,;. Kyllähän nyt
helpommasti saivat rauhoitetuksi, kuin munk it vai k kenemaan; sillä
nämät eivät millään tavalla tahtoneet luopua 1 uvatusta maa—kappalees—
ta, vaikka se kuitenkin viimmen taisi jääda poikain huostaan.
Vahvan puollustajan saivat nämät veljekset, kuin Gustaf ensin;äinen
pääsi Ruottin Kuninkaaksi; sillä hän holhoisi kaikella tavalla tätä
puhistettua oppia ja niitä, jotka sitä saarnaisivat. Niin teki hän
vanhemman veljen Olauksen Kirkkoherraksi Stockholmissa ja raken
nutti hänelle kirkkoon erinäisen, sangen korkian ja komian saarnas
tuolin, josta hänen piti opettaa kansaa. Tämän vuoksi sanotaan kansan
antaneen Olaukselle liikanimen: Olaus vakassa, vaikk’ei tuota outo
ymmärrä, miksi saarnastuolia rupesivat vakaksi sanomaan, kosk’ei tuo
tavallisesti ole vakan näköinenkän. Paremniin sopivaiselta tuntuu
kaiketi Maamiehen Ystävästä Savonmaassa tavallinen saarnastuolin
nimi: P,’ttv.
Tästä pytystänsä nyt Olaus väsymätä saarnaisi Evangeliumia Lut
heruksen opetuksen mukaan, eikä helpottanut sittekään, vaikka Paa
vilaisilta yllytetty kansa usiasti nakkeli häntä kivillä ja kartuilla, niin
että hänen monasti oikeen hengen vaaralla täytyi pyrkiä pakoon.
Vieläpä sittekin kiukkuisemmiksi tulivat Paavin käskyläiset, kuin
Olaus meni naimiseen. Sillä niinkuin M. Y.joskus ennen on maininnut,
täytyi pappien siihen aikaan elää naimata, että Paavi saisi heidän
tavaransa periä. Kyllähän tästä Olauksen naimisesta tuli valituksia
Kuninkaan k iii eteen, vaan ei hän puuttunut ensinkään tähän asiaan,
koska hän oli tullut tuntemaan, ettei naimiset ole Jumalan sanassa
kielletyt.
Jos Olaus paljo toimitti saarnoillansa ja kirjoillansa, niin eipä
n uorempikaan vei i Laurenti us vähemmin vaikuttanut puh istetun opin
levittämistä Ruottissa. Tämä Laurentius pääsikin aivan pian varsin
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ylaiseksi virkamieheksi, että hän kykeni suuria asioita tekemään. Sillä
Kuningas määräisi hänen ensin Professoriksi Upsalan opistoon ja sitte
R uottin vai tak unnan Arkipi ispa ksi, jota viimmeistä virkaa hän aivan
oivallisesti toimitti 42 vuotta. Vaikka hän tähän virkaan päästessänsä
oli ainoastaan 32 vuoen vanha, niin ei suinkaan nuoruus haitannut
häntä toimituksissansa. Hänen ensimäinen huolenpitonsa oli, että
saah a R aa matu n kä ä n nety k si kotimaan sa kielelle, ja saikin tämän
kokeensa toimeen veljensä Olauksen ja muutaman toisen oppineen
miehen avulla. Tämä Lauren tiuksen toimittama ensimä inen R uottin
kielinen Raamattu, jota Kuningas Gustafln Pipliäksi kutsutaan, annet
tiin sitte jokaiseen kirkkoon koko valtakunnassa. Kyllä nyt nopiasti
levisi Evangel i um iii inen oppi maa kun taan, kuin vielä Jumala n pa 1 ve—
lustakin ruvettiin Ruottiksi pitämään, että kansa ymmärsi mitä kirkos—
stt sanottiin. Sillä eihän vähä oppiset saattaneet tajuta tuota latinan
k ielistä kirkon menoa, joka tähän asti oli tavallinen ollut.
Vaan eipä kuitenkan näin suuria muutoksia uskon asioissa saatu
toimeen kilvoitukseta ja vastuksita. Sekä uhkauksilla että kielottelemi
si 1 la, kava luuella ja m ollen kaI Ui isi 11tt juoni 1 la kokivat Paavi la iset tässä—
km maassa estää tätä uutta oppia leviämästä. Niin he herrain päivillä
Vestertisissa, joissa uskonkin asioista keskusteltiin, rupeisivat vastuste—
lemaan Kuninkaan tuumia, saahaksensa häntä näin pakoitetuksi pois—
luopumaan puhistetun opin holhoomisesta. Mutta ei nyt auttaneet
enää heidän ponnistelemisensa, sillä enin osa täällä kokoontuneista
miehistä taipuivat kuitenkin rakastetun Kuninkaansa mielen mukaan,
että kaikki hänen vaatimuksensa myötettiin. Nyt annettiin Kuninkaal—
le korkein vai ta hengellisissäk in asioissa ja päätettiin, että hänen eikä
Paavin tulis tästä lähin määrätä kaikki Piispat valtak unnassansa ja
ra tkasta heidä n riita n sa. Peljä stynei n ä pa ken iva t pois maasta Paavin
k iivaimmat puolustajat, ja pääsi puh istettu seurakunta sitte vahvistu—
maan ja juurtumaan R uottin maalla.
Puhistetun Evangelliummisen opin ensimäisen saarnaajan Suomenmaassa sanotaan olleen erään Pierari Särki/aks nimisen Magisterin,
jonka mainitaan syntyneen Turussa sangen kuuluisasta suvusta,
vaikk’ei oikeen tietä hänen syntymä vuottansa. Samoiten kuin ennen
n im itetyt Olaus ja La u ren t i us Pieta ri ilpojat, oli hän käynyt a va ram paa
viisautta hankkimassa Wittebergissä ja siellä mielistynyt Lutheruksen
oppiin. Suomenmaahan takasin tultuansa, alkoi hän sen tähden anka
rasti ja urhooliisesti julistaa Ui Ui oppia sekä koultissa että Turun
seurakunnassa, jossa hän oli Kappalaisena ja hoihottiin tässä kokees—
sansa aina K uni nk aal ta Gustaf ensi mä isel tä. Aivan vähän tunnetaan
tämän Pietari Särkilalien elämän vaiheista, vaan sen me tiedämme, ettei
hän ainoastaan aika n ansa levittänyt puh istet t ua oppia isän maassa m—
me, mutta istutti vielä monen miehen mieleen neuvoja, joilla he hänen
kuoltuansa varsin paljo hyvää toimittivat Kristin seurakunnaile Suo
messa. Näitä häneltä opetettuita miehiä oli Mikael ilgnkola, joka ensin
oli koulun opettajana Turussa ja sitte tehtiin Piispaksi. Tämä mies on
meidän maassamme sangen suurilla kiitoksilla lausuttava, koska hän
oli ensimäinen, joka alkoi ah kerasti suomen kielelle sovi tella jumal isia
kirjoja. Niin hän toimitti U uen Testamentin suomennettuna maam ies—
tensä käsiin ja vieläpä sitte Saltarin Raamatun, messu kirjan ja monta
muuta pienenipää jumalista kirjaa. Hän suomenti myös niuutamia
Vanhan Testamentin kappaleita, jotka sitte kaikki präntättiin, vaik’ei
heitä moni näinä köyhinä aikoina jaksanut osta. Taisipa tämä köyhyys
paljon vi ivyttää koko suomalaisen Raamatun ulosan tamista. joka
joutui vasta lähes yheksän kymmenen vuoen kuluttua siitä ajasta kuin
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Uusi Testamenti präntättiin. Se häneltä toimitettu Saltarin Raamattu
k u uluu sillä tavalla tulleen suomen netu ksi, että Pau/its Juastn, niminen
Viipurin Piispa, koulun opettajana Turussa ollessansa, antoi koultipoi—
kain suomeksi kirjoittaa näitä Kuningas Davidin Salmeja, tällä tavalla
poikia kirjoittamaan totuttain. Näin tehty jä käännöksiänsä hän sitte
paranteli ja antoipa vielä Agrikolankin niitä virhistä puhistella.
Kyllähän nyt Evangelliumillinen valo vähitellen levisi Suomenmaas—
sakin, kuin kansa omin silminsä sai lukea Raamattua ja siitä tutkia
tämän opin totuutta, eikä varsin pa Ijo vastuksia täällä ollut tätä oppia
vastaan.
Jonkun ajan kuluttua kuitenkin Ruottin Kuningas .Iol,an kolmas
tah toi jälleen suos t ua Paavin uskoon ja a lama i si a n sak i si i lien ta ivu t—
taa. Mutta eivät nyt enää mitkän juonet auttaneet. 1—lerroin päivillä
Upsalassa, jotka pidettiin vuonna l593., päätetLiin, että Evangeliumil
lista Lutheruksen oppia piti tunnustettaman sekä Ruottissa että Suo
messa, ja on siitä ajasta lähtein tätä oppia estämätä meidän maassam
me saarna t tu.
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JOS AURINKO SEISOO, KYLLA KUU JUOK
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Vieläpä sinulla Matti on suu auki ihmetellessäsi sitä kunimaa, minkä
Maamiehen Ystävä viimmen auringosta puhu. 1-lyvä on toki, että on
talvi, niin ettei kärpäset suuhus lennä.
Tässä nyt näet lankakeräs kuvattuna, niinkuin Maamiehen Ystävä
lupas asian kuvauksel la paremmin selittää. Kuvan kesk ipai kassa näet
auringon. Vasemmalla käellä on maanpiiri kevätaikana. P. puustavi,
joka sen ylitte seisoo, merkittee maanpiirin pohjapuolen, ja keskipai
kan osottaa se piiru, joka häntä poikkipuolten on piiritty. Atiringosta
myös on M. Y. tähän piirun vetänyt, ettäs ymmärtäisit auringon tällä
aikaa olevan maanpiirin keskipaikalla asuvaisten pään ylitte. Vielä
tästä kuvauksesta näkee, että silloin on puolessa maanpiirissä, suoraaz
leikattu pohjasta etelään, päivä ja toisessa puolessa yö. Tästä se tulee,
että silloin ovat yöt ja päivät yhtä pitkät.
Auringon alapuolella on maanpiiri kuvattu meidän kesäaikana.
Silloin on pohjapuolella ausuvaisilla aurinko suoraan pään ylitte.
M utta niinkuin kuvauksestakin näkee, niin tämä tapahtuu ainoastaan
niille ihmisille, jotka asuvat liki kolmasosa tietä kesk ipaikasta pohjaan
päin. Me asunime liki kaksi kolmasosaa pois keskipai kasta. Sentähden
aurinko ej ikään tulee meidän vaivaisten pään kohalle, ja me näemme
hänen ainakin olevan etelässä päin meidän asuntopaikastamme. Mutta
koska aurinko on kolmasosa tietä pohjempana keskipaikkaa, niin on
myös kolmasosa maanpiirin eteläpuolta silloin aivan pimiässä; mutta
kolmasosa pohjapuolta, pohjanmerkistä lukien, on taas yötä päivää
auringolta ylösvalaistu. Sentähden Lapinmaassa nähään kesällä aurin
ko monta viikkoa, ja korkeilta vuorilta Kuopion ja Oulun Läänissä
nähään samoten aurinko Johannusyönä. Sentähden myös ovat meillä
kesäyöt niin lyhykäiset ja valosat.
Jos teet sinä Matti ittelles iso,, kerän tuohesta ja pidät sen pöydällä
kyn ttilän eteläpuolella, niin kallellaan kuin vi mmeisessä lehessä sinulle
opetettn, niin havaittet sinä tämän toeksi. Sillä kerää puikon ympäri
pyöri ttä issä, saat sinä nähä, että yksi osa kerän pohjapuolesta ej
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