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ten Lehren. Att närmare utreda och bestämma detta kraf och dc
[ordringar, som derarrölja, är den uppgiFt FörF. Företagit sig aH lösa.

Förf. böiar mcd aH betrakta det teologiska studiet i dess förMI
lande till staten och kyrkan. Utan att iniLta sig i den frigan,
hu ruvida statskyrkans band bör brytas ei ler upprätthaUias, hu ruvida
det ar en konseqvens af kyrkans princip eller en emning af
katolicismensauktoritetsväsende, stadnar Förr vid det biotta ftik
tom, att detta band ännti bestär, och yrkar derföre mcd riitta, att
sälänge staten fordrar en statskyrka, sä mäste den ock värda dess
beständ genom att garantera densumma kralter — hvil ka trogna emot 10
kyrkans princip träda i dess tjenst. Staten mäste sUedes icke blott
fordra en pröfning aF deras värdighet otan itfven upprätthälla eit
studium, hvarigenom detta mäl aliena kun uppnäs. Den bestäende
statskyrkan skall alltsä girva det teologiska studiet dess rigtning, och
en bestämd hänsigt till kyrkan mtiste i detta aFseende göra sig
gällande. Men deraC föijer hkväl icke, att staten skall ‘stereotypeia
kvrkan: den erkänner naturligtvis säsom statskyrka den, som upp
bäresaF samma id och hvilar pä summa veridsåsk3dning, som
staten sielr och i det den sjeiF uLvecklar s’g. sä mäste den ärven
derföre fordra enahanda framhskridande i det kyrkliga lifvet. Hvad 20
äter kyrkan sidE beträfftir, sä hur den redan dermed, atL den
konsLituerar sig säsom ftiktiskt besläende statskyrka. och detta jusi
i det den antager och grundar sin existens på bestflmda dotxmer,
hvilka aro framgångna ur en religiös. vetenskaplig dialektik. erkännt
Urrcrkllngc’ts princip. Lägger man härtiil, aLL kyrkan är potL&vwn—
tisk. aH den icke sväfvar i absrrakt oafliängighet öfver folket, man
har sin rot uti detsamma sjeift, äsyftar att inbringa dc kyrkliga
dogmerna under trons form i menighetens bröst — och derjemte
betänker. huru starkt det individuela lifvet gör sig gäliande inom
Lrons verld, sä skall det Lvifvelsutan blifva klart, ait det narvarunde 30
folkmedvetandets rörelser äfven mäste afspegla sig inom kyrkan, aH
kyrkan, för att kunna försona sin lära mcd det alirnänna folkmed
vetandet. genom hvilket den ju städse skall mediera sig, mäste skrida
framit jemnbredd mcd detsamma. Hvarje haltEuli princip bär ju
ocksä titi sig elementerna till en progressiv utveckling, och först ±1
när den princip, hvarpå kyrkan hvilar, har uLspelt sin verldshistoris—
ka rol. blir äfven den form. hvairi den utpräglat sig, Eöi-stenad och viii
upplösa sig, för ati gifva plats ät en annan. Kyrkan mäste derföre
beständigt stä i bcrörin mcd foiklifvets nya. vexlande rörelser. och
detta skall just ske genom de friska och unga krafter. hvarmed den 40

efterhand förnyas och fortdriftes frannit.»

134 SMICKER EN GROS.
Sainit, ,i:o 34 22. VIII /844

Smicker är, som hva rje man och cvin na erfarit. en söt va ra. Den matas
in vid en tte ä tte och vid enskilda uppvakiningar, och den socker
sötaste mun, icke större iin en lakes, visar sig 1 dess förtärande 50

glupskare än den förfärliga hajens. Ännu aldrig har det Iyckats
underskrifven komma öfver en bit deraf, som icke kunnat sväljas, Pä
Lövisiter och stora courer rökes dermed. Den söta dolten kiti lar dä alla
näsor, dc Romerska och dc trubbiga. dc Grekiska och dc hvassa, och
hurti ofta jag än stäti mcd ett prosit färdigt tungan, har jag ännu
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aidrig hafi nöjel höra någon enda nE dessa näsor nysande tilikännagif—
va, ali della snus vore För stark t.

Man har lolI, ali varan synnerhel skuile serveras viii hoFven. Men
ja g 1 ror en erlh ren man sk ui ie linna, alI den iii deia s i vida si örre ma ssor
oli Ero kostyma rtisiskans fremmandekamnia re, än i den fursiliga
audienssalen. Och i aila sädane kamrar iilsammanlagna hvilka oerhör—
cia qvantiteter!

Mcii tilit della är dock elI intet mol den tillgtng pä vaian, som linnes
hos alla penn Fäktare, och som a F dciii utbiedes ali Förtäras mcd ögonen

0 Erä n m fl ione r pa ppersa rk Mä man belä n ka, ii u ru myckei mera ä n
näsan ei 1cr munnen ögai Förmär falta, ögal, som Famnar soisystemer
Illan ui L a 1’ dem besvä ras, och liii ru Fil pa ppcrsl on tor i veriden Fin nas,
hvilka icke äro mcd smicker besmorda. Ja högtärade, upplysta, alimän—
hei, se bloli i näder pä diii lands Iidningar, dc hviika sä värdigt
repiesenlera denna upplysning. För hvem Finner dti, ali hvarje deras
spall glänser aF smickrels fcrnissa? — För Fursiarne? — Dessc skäda dem
aldrig — Nej För dig högluppiysta! Och ali della sken icke gjort thg
slarrblind, dcrom villnar ju jusi din klarsynlhel. 1 ali ödmjukhet lägger
Saima tien iii hä rdade bi ck, liv l ken ä n n u iii teL anna t bi ad velat

21) bemärka och prisa, till dina öFriga slora dygder.

135 KUOPIO.
Saima nw 35 29. VIII 1844

Om hvarje Lii ld ragelse måste mä Las eficr dc förliåliandcn, under hvilka
tien Framträder, sä kan Föga någonstädcs en mcra hetydelseful l högt id
haEva bliFvil flrad än den, hvaraF della samhäiie hade aLI giädja sig

30 sisu idnc lördag.
Lange emolsedd, men mcd oFörminskad glädje omfallad, af rika

Förhoppningar beledsagad flrades denna höglitl mcii an Iedn ing aC det
nya Gymnasii härstädes öppnande. icke bioli del Förhiillande, För ali
iii na en tai a res ord, »ali mä n ga Förä ld ra r iii Lii Is vtt ril Försa 1 te i den
härda nödvändighei ali välja meilan saknad bildn ing För sina söner och
sin Familjs ekonomiska obeständ,» Illan även tiet sLora inflytande i
öFrigi, en läroansiali sädan som tien i Frågavarande bör u töFva pä hela
orien, gör dess inräitande iilll en af dc vigligasle lillldrageiser för
densamma. Föga öfver lvcnne sekier aro förflotna, sedan i Finland dci

10 första Gymnasium kom till sländ, del i Abo nemligen, som uigjorde
fröet Liii landeis Universilei. iivad ur denna ringa början titveck iat sig
för dess biidning, ligger öppet för hvarje biick. ilvarFöre skuiie man
icke kunna hoppas, alI cftcr lvii ä rhundraden åtcr. ja längt Förut, den
nu invigda läroanstalten skulie haFva vunniL samma Illveckhng? Men—
niskan iä rer tilit a F deL Förgä ngna, mcii h oli a n ser del van 1 ige n ali L För
iidens visdom, och hon Iror sallan pä en framtid bortom hennes egen
tilivaro, i öden lik den Lid soni varit. Och likväl Rnnes i här antydda
förhoppning visshet. Ty mcd den lillvexl, uti hvilken Folknummern i
Finland under sednaste sekel Forlgäll, skoia Savola ks och Karelen efier

50 ivenne ärh und raden ega en Fol kmängd nära dubbel L sä stor som hela
Finlands nuvarande. Och deLLa land har haFi eli Universitel För eli
inväna retai bioti tredjedelen aF del, dess gränser n LI inrymma. Kärieken
För vetandet och behoFvei deraF vidgasäfven för hvarje dag, och
lä ndc r i Eli ropa Ii n nas, der man ick e reda n e rk än 1, ali sIti tens beslä nd

F della heli oFs till Fred sstä 1 la nde be ror, i dc lesta a rbelas isy n ne rhet


