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^J firfitir ja  on (Suomen feurafunnitte fuureSta armosta, fitlä 
fanfa fätjttää. fitä paljon. Söpijän möliéfäftn, misfä ufein 
et muita firjoja ole, on tamattifeSti ainafin JtatfiSmuS ja 
SBirfifirja. loimesta potmeen omat nämät olleet ufcan fobin 
etcmimpänä mirmoituS* ja rafcnnuStäljteenä, mittoin 3taa= 
mattua et ote ottut, taiffa fitä ei ote fäptettp. Sentätjben 
rafaStaa tanfa manljaa SSirfitirjaanfa eitä tapbo fen puut* 
teitä puomata, niintuin raffauS ei tapaa mirljeitä temmitpsfä 
näpbä. SRutta SBirfifirjanfa ppmät puolet tuntemat purSfaat 
fanfaSfa filmin. ©  ote fiis tummaa, että fanfan enemmistö 
on SBirfifirjan muutoffette arfa, fittä fen on itämä maniasta 
luopua, ja pettää faamanfa huonompaa.

Sftutta fimistpneet omat jo fauan obottanect parempaa, 
ja ufeammat näfpmät fuoStuman miimeifen, firfottisfofouffen 
matitfeman, fomitean efjboituffeeu fiitä fppstä, että pitämät 
tämän manljaa Söirfifirjaa parempana. SRutta täsfä top* 
baSfa ei ote ainoaSti fpfpmps paremmasta, maan fpfpmps 
on: onfo tämä eljboituS fctpaama?' Onfo fe niin ppmä, 
että fitä moi ppmätlä omallatunnolta erottaa Suomen feu= 
rafunnitte fäptettämäffi? onpa meibän mietä fpfpminen: 
onfo fe ebettifiä mirfifirja*epboituffia parempi? @i ote ppmä 
© irfifirjaa  muuttaa, niintuin foutufirjoja npfpaifaita. SSî eät 
muutoffet omat faifitta fjenfifittä otoitta Ijaitattifet, mutta 
firfotlifetta aimait turmioltifet. tanfan elämä on matamaa, 
ppfpmää luontoa, ja uSfonnottifetta atatta fe päiriintpifi, joS 
fen täptpifi joutuu muofifpmmeneu perästä taas maipettaa 
uufi SBirfifirja uubempaan. §pmäffpttämän ffiirfifirjan  tutifi 
otta niin ppmä, että fe pibemmäffi ajaffi fetpaa. Si fomi 
fuitenfaan Suomen feurafunnan fitä motittaa, että fen fir- 
fottifia firjoja on ufein muutettu.
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Sirfottisfofouffen fomitean epboituStatarfaStetteSfamme, 
fotoontui ttiirt paljon muistututpa, ja ofaffi itiin tärfeitä, 
että fatjoimme niitten painattamifen metroottijuubeffcmme. 
$ietettiS=runottiSta paotta on Suonien tieten tarffa tuutija 
ja eterain runoilija iProfeSjori Slptqmift armoSteltut. 3Re 
fatjomme parhaasta päästä opillista puolta, maitta [imu* 
menncSfä muipintin to l i in  tajoonime. Otteita otamme 
täpän rnnfaammiu SBanpaSta SBir[ifirjaSta, Lönnrotin mäti* 
aifai[eSta ja miimeifen fomitean epboituffcSta, fittä ne omat 
opittifeSfa tarfaStutfeSfa ja mertaituSfa tarpeen, ja karmatta 
on tutieS[a patua itjc päteä paitat fuStafin firjaSta. SRonen 
mietettä on marmaan ujea [elitpS liian taaja, mutta muiS* 
tutuS moi toufata, ettei tulija [itä pmmärrä, ja tämä tau* 
[unto moi joutua femmoifen fäteen, jota tameampaa [elitpstä 
tarmitfee. [RufouS on tärfeä ja pqpä. Siiatfi tarftaan 
emme mirfiä tutti, jotta feurafunnan rufoittamiffi efitettään. 
$a tun StBirfifivja on niin [uureSta armoita totipartaubette* 
fin, maatii uufin mir[ifirja*epboituS fpttä mäpän tarfcmpaa 
tarfaStuSta opitti[eS[a fupteeSfafin. SSafapuotifuuS maatifi, 
että me täpän ottaifimmc epboituffeit pffitpifet parannufjettin, 
[itiä niitä on fpttä, mutta muitten muistutusten tutu on 
faSmanut niin fuuref[i, ettemme moi taiffia näitätään efitettä.

SBirren mafituinen tarfoituS on pengettinen rafenmtS. 
Sämä maatii mirrettä raitista ptimettifppttä ja peutimoimaa. 
SJiitä uSfottifemmin mirfi [Raamattua noubattaa, [itä parein* 
miu moi [e ipmispengen uSfonnottifia tarpeita tgpbgttää. 
SRietipiteet eriämät uStonnon atattafin patjon toifistaan, 
mutta taitti, jotta tobetta ppptäroät ratennnSta 3«mataS[a 
ja SapaptajaSfa ^efufjeSfa SriStntfeSfa, tunnustamat [Raa* 
niatun ^umatau [anaf[i ja rafennuffen peruStäpteetji. S ir [i*  
firjan tulee [entäpbeu pprtiä aina paremmin [Raamatun mu* 
taijeffi, ja [amaS[a täptpp [en firfottifena firjana fatfoa 
tirton tunnustusta. 9)tutta raamatutli[en totuuben tutec 
mirreS[ä ejistpä roirreu tefijän uSfon omaifuutena. Soinen 
on pistoriattinen uSfo taifta totena pitäminen, toinen uSfon*
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noltinen uSfo, loinen ojia on tietää, että jotofin on, toi* 
nen tietää, mitä uSEon totuus on. 9iämät EoEjbat omat 
oleellifeSti toijistaan eroitetut. £aimaatlincn totuus lähenee 
ihmistä uSEoSja, ja ainoaSti usfon fautta pääfee tämä jpbäm* 
men omaffi tamarafji. £ämä uSfon EoEemuEjeSja tunnettu 
ja omistettu totuus antaa majituijen uSEon tiebon, fen, josta 
£erra janoo $01). 17, 3: tämä on ijaufaiffinett elämä, että 
Eje „tuntijimat jinuu, ainoan totifen jumalan, ja jonEaS läfje* 
tit, $ejuEfen SriStuEjen". £ällä tapaa omistettu ja fpbäm* 
meSfä elämä uSEon totuus antaa roirreSfä oiEean ramimton, 
filtä fe efistpp uSEon elämän hebelmänä, joEa jumalan §en* 
gen maiEutuEfeSta Eantaa hebelntänfä muiSjaEin. S£ämmöi= 
jeSjä mirrenteoSja toteentumat ^jalntin janat: „minä uSEon, 
fentäl)ben minä puhuu" (116, 10), jotta SlpoStoIi (omittetee 
jaarnaanfa (2 Gor. 4, 13). äftutta historiallinen uSEo, jota 
mafituista uSEon tietoa maEmiStaa, ja jota tämän jpntpmi* 
jeen on tarpeellinen, ei moi itjeStään majituijeSti ja mälittö* 
mästi raEentaa. SBJirren teEijän eteen panee tämä fof)ta 
maiEeubet, jotta eimät ole mäEjäifet, Eun SBirfiEirjan tulee efi= 
teliä toto ÄriStinuSton elämän ala, eitä maan pEjitpijiä 
totuutjia, ja täsjä fuljteeSja omat puutteet nptpaitana tcf)̂  
bpiSfä mirjiSfä plipäänjä hpmiu juuret. Jätä tärEeää Eol)taa 
moi oppimatonEin armoStella, jos hänellä hengellistä elämää 
on, ja fitä oppinut ei moi armoStella, ellei hänellä tätä uSEon* 
elämää ole. äBanljan SirfiEirjau parhaat mirret tppbpttämät 
ratennutfen maatimuEjet täsjä EoljbaSja ja omat unbemman 
ajan mirjiä paremmattin. äliutta ujeimmat manhan 2Birfi= 
Eirjan mirjistä omat täSjäEin jufjtceSja niin huonot, että ne 
jppstä omat unhotuEfiin jääneet. @i niitä Eäptetä EobiSja, 
eitä EirEoSja. Jätä puutetta omat mirfiEirjaEomiteat ja 8önn= 
rotin mäliaiEaifet m irjifirjat ppptäucet fillä tapaa parantaa, 
että omat huonoja mirjiä parannelleet ja felmottomia jättää 
neet pois, joitten jiaan he omat Eääntäneet ja Eoomteet uujia 
muitten Eanjojeit mirjiaarteeSta. SBiimeijen Eomitean anjioEji 
onEin je lucttama, että ehboituEjeen on otettu ufeita hh^uu
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toirfiä, erittäin faffalaijeSta mirjäaarteeSta (ofaffi omat 
nämät gbnnrotin Suomentamia ja 3>nt. Sotlianberin painat* 
tamia). Suutta puonompiafin on ef)boituffeen otettu, jopa 
felmottomiafin. &äännbstpb on fuomalaijella mirjifirja=alalla 
maifea, fitlä tieli tefec mielä maifeammaSfa runomitaSja 
magmaa maStarintaa, ja fääntäjän eteen astuu ojafji famat 
maatimufjet, tuin tefijän. helpompi on f pH a roirttä tääntää, 
tuin tepbä, mutta fääntäjän mieliata ja uSfon elämä eimät 
moi olla maifuttamatta mirteen, mailla atlumirren ajatulfet 
pääfijimättin ejiptpmään. ©pboitutfen uubet mirfiläännölfet 
omat erilaiset. D ja fji moimme janoa ne onnistuneifji, ojafji 
on taas atluperäinen moima ja penfi mellein totonaan paip* 
tunut, ja ujein on atlumirren ftfälto äimän papaSti turmele 
tunut. paljon olift mietä fuomalaijen mirfitirjan ppmäfji 
tällä alalla teptämää. (Sfimerlifft täpän mnistntuljecn otamme 
muutaman topban epboitutjeSta, niintuin Seuraamiin pteijiin 
mnistututjuntin. (Eteenpäin annamme ujeampia tobisteita.

S ir j i  167 epboitutjeSja on altuanja §oinburgiu 
telemä. ©en enjimmäiSeSfä märfpsjä janotaan: „3 aufarT 
Slnfar' SDtit täällä $o maan päällä; SBaan upt juotu ftäteeS 
taitt’ on, m tf on luotu". @i tapbo lauje „antara jantari" 
fomettua ^Raamatun fanoipin SriStufjeSta: „§än atenji itfenjä, 
otti orjan muobon päällenjä ja tu li muitten ipmisten mer* 
taijetji ja Ibpbettiin mcnoisja niintuin ipminen" (g il. 2, 7 f.), 
tpotnfmrg janoo: „ 0  ipmcen juuri moitou fantari, jinä, jota 
faunat taiten maailman fpnnit, olet tänäpänä moimaSfa 
ajettunut jumalan oifcalle fäbelle" (GimangelijcpeS ®efang* 
©ucp, perauSgegeben nad) ben ©efcpluSfen ber ©pnobeit non 
^uticp, Sleoe, ©erg unb oon ber ®rajjd)ajt Start, 137. 
£äpän mättäämme jeuraamaSja ojotteella: „$u l. ®ej. © ."). 
SEoifeSfa märjpsjä janoo epboititS: „S iitä fiitä , Sielun’, ppä: 
Seppäin pppä ©pntiS muotji kuollut, npt noitf’ ^fän Inofji". 
©  Kristusta tosiaan futfuta UtaamatuSja „pppäin pppäfji", 
eitä alfttmirjt jitä nimitpstä fäptä. ©  pfjinfertainen oitein 
tiebäfään, miten tämä lauje täällä on pmmärrettämä. (Sitä
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tämmöinen taitotefoijuuS jomi mirrelte, jotfei fääntäjä moi 
paremmin maifean runomitan maifeutjia moittaa. Seuraa» 
maöfa märjtjSjä fanotaan: „S a  olet päämme, herrani, SSJie 
jäjeneS, juu ruumiiji. Sä meitte tofjbutufjen 3 °  moiman, 
raudan, riemun tuot, Sä elämän, jä la itti fuot, 3 jä tji pe» 
taStuffen". SSätä elämän uSfon ojentaa efittetee attumirji. 
SBiibcnneSjä märfpsfä [anoo etjboituS: „3a  maitta pajutta» 
Iin foi 3 a foStoupäimän jäitjtpp foi, @i pettää fpbämeiti. 
SaS, jota tuotta istuupi, §än, antara tuo tuomari, on oma 
3ejutjeni!" Sltfumirji ei pufjuu mitään, ei ainataan minun 
jatjalaijisfa mirjifirjoisjatti, pajunan foimifeSta ja toSton» 
päiroän toin jäitjlpinijeStä. §ont6urg [anoo: „Ote, 3ejuS, 
meibän juojamme ja taroaramme, Ote meibätt terSfaufjemme 
ja linnamme, jopon me turmaamme. Suo meibän etfiä, mitä 
pttjäättä on; maan päättä on paljon petosta ja mieffautta". 
3a feuraamaSfa märjpsfä janotaan epboitutjeSfa: „O i tule, 
rooiton ruhtinas, ©amibin poifa armias, Hetasta jtjnniu 
orjat! ipptjppben omett merettäS älmajit, jinue ääuetläs -äJipöS 
tutju metjeS turjat! Oi juo, Oi tuo SlrntoS Uteille @fjp» 
ueitte, Ctttii jua ©tfifiunuc jiunattita!" (Si attumirji täältä» 
tään pul;u „etfpneiStä" ja „jpnnin orjista", jittä je ei jetoita 
taitentaista ptjteen. ^otnburg janoo: „$en-a tute
armon istuimetta, jinä moiton ruhtinas, jantari, ©amibin 
poita, tute, tppbptä minun itämäni. Sinä, 3efuS, jinä ptfin 
otet meibän Ijpmätfemmc tattiin mereji fautta ppfjppteen nten» 
npt, jentäfjbcn tulee meibän taittein jinua liittää. §erra, 
tattaamatta nostamme täbet jinun puoteeji". (UjeiSja for» 
jauffiSfa omat attumirret muuttuneet jatjataifisja mirjitir» 
joisja, niinfuin muisjafin. (Stnme ote aina jääneet jetmäfji, 
mitä mirren attuperäinen muoto oiteaStaan on ottut, eitä je 
aina mafjbottista otetaan. tpää»ajia on, ettei attumirji tur» 
mettu ja ettei määriä ajatutjia pääje täännötjeSjä mirteen. 
Sun otemme otteita {ääntäneet atfumirjistä, olemme jeuran» 
itcet täjittä olemia mirjitirjoja, joisja attumirji tpttä ujein 
on jotjontin määrään muuttunut, mutta fun ufea m irjifirja
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pitää jotenfin pljtä, niin ei poiffeuS attumirreStä moi otta 
äimän fuuri). (Stjboituffen mirreSjä on meifaaja „iä(en 
tristuffen ruumiisfa" (m. 3), jofa ei pettää, maitta pajuna 
foi ja foStonpäimän toi fäiffpt) (m. 5), mutta tuitentin on 
f)än effpnpt, jota ppptää armoa, moibaffcen herraa etfiä (tx>. 6). 
Sunnottinen ei moi tämmöistä mirttä meifata. tpäntä in* 
pottaa, fun effpffisfä olema tältä tapaa nttotuttaitee ja ferS* 
taa. ©eurafunnan fuutjun ei ote tämmöinen mirfi pantama. 
komitea ppptää faaba tienee*uSfoa pois, josta eteenpäin 
jaamme tartemmin puljua, mutta näin on jen tuja*uSfoifuuben 
ujein taita. ©atnaSfa mirreSjä on meifaaja effpmä, mutta 
tahtoo tummintin näpttää luja*uSfoifuuttaan tpfjjättä ferSfauf* 
fetta, jofa touftaa uSfonnottiSta mieltä. Soinen puoti mirttä 
eroaa fäänuöffeSfä niin paljon attumirreStä, ettei jitä moi 
fäännöffeffi janoa. wirft tältä tapaa otifi parantunut, 
niin otifi forjauS ottut mirjifirjatte tjpmäffi, mutta tporn* 
burgin mirfi on efjboituffeSfa turmeltunut, fittä fiifen on 
ristiriitaifuutta pantu, jota ei atfumirreSfä ote. Lönnrotin 
mätiaifaifen mirfifirjan mirfi, 167, jofa on manfaSfa mirfi * 
firjaSfa oleman mirrett forjauS, ja jonfa fomitea on jättänet 
pois, on parempi tätä efjboituffen mirttä, maitta fiinä jofu 
forjauS otifi teljtämä.

Soifen, meitä lähempänä oleman, efimerfin otamme 
täfjän mietä, efjboituffen mirren 230, ^Runebergin: „Di terme 
•Sorran (juoncctten, SRiSf’ ptjttjp fjerran fanfa". SBiiWéi* 
nen märfp tuutuu: „ 0 i  Ijuone, misfä murfe jaa $toa fetten 
merran! Di ptifistö, jof amajaa Sieit ttjfö taimaait Sorran! 
Sääti’ aina totuus foifofon! @e mieroä taimaafen meit on, tu in  
ifät fe mei terran". Sltfumirfi, maitta fe muutoin runoteot* 
jena on fauniS, ei foroi mirreffi, fittä uuhen liiton feura* 
fnnta ei moi tetjbä fuouctta eritpifen mirren mafituifeffi 
efineeffi, maitta tämä otififin tperran Ijuone. SöantjaSfa 
tiitoSfa on temppetifäfite äimän toinen. Säättä on temppe* 
Iillä erityinen ppfjqpS, fittä .fmrran funnia afuu fiinä. @en* 
täfben moi temppeti manfan liiton pfatmisfa tulta pfatmin
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efxrtcefft, m..tta ^terran maja taitoaaSja, josta temppeli on 
turnaus, liittpt) täältä täf)än täfitteefcn. SJJutta uubeSfa 
tiitoSfa ci ote enään millään ratennutfella tätä pt)t)t)t)ttä, 
fittä manfjan liiton ultonainen ppljpps on unbeSja muuttu* 
nut Ijengellijetfi, fijällijetji. jumalaa ei nt}t rutoitta mää- 
rätittä paitalla, ©aritjimin touorella taitto $erufalemisfa, 
maan IjengcSjä ja totunbcSfa fåol). 4, 21. 24). ^a tutemaSfa 
maailntaSja fatoaa uttonainen tempjaeti totonaan ($ot). ilm. 
21, 22: „entä IjätteSjä templiä näfynpt; fittä §erra, laitti* 
mattias purnata, on tjäncn templinjä ja Saritja"). Suteri* 
funta ei moi jentäfjben antaa tämmöifette utfonaifette totjbatte 
fitä armoa, että f e moifi ^mnalanjjalmetuffen mafituifetfi 
efineeffi astua. Soitta  temppeli jt)t)Stä on tjurSfaatte ratas, 
ei jeurafunta moi fita toarjiu marten eritpijeSjä mirreSjö 
pliStää. Suutta jos attumirfi jo on mirrcffi fopimaton, 
niin tefee tomitea mirren äimän touftaamatfi, fun miimei* 
jeSjä toärfpsfä janoo: „O i ppljistö, jot’ amajaa £ien tptö 
taitoaan ,'perran!" © itä tristittinen feurafunta ei toStaan 
moi mirreSjä taujua temppelistä. @il)ön t)uone omaa tietä 
tairoaafen. $a fana „pt)f)i8tö" on mirfitirjatte outo ja 
täsjä paitaSja onneton. Pfintcrtainen moi rumeta ajattele* 
maan, että tjuoneeSfa on joutto pptjiä, jotta raimaamat tietä 
taitoaan $erran tptö. Runeberg taufuu täsjä märjpsfä: 
„D  ilon Ijttone, o tertoepben paifta, misjä itfe murfje itoitfee, 
o faititte atooinna olema taimaan portti, misjä Suutalan 
eteen tullaan, jumalan HtMo! feifo finä matjtoana, finua 
pptjittäföön mietä meibän lapjemme, niinfuin me teemme 
meibän ifäimme fanSfa". 0 n  täättäfin paljon runollista 
liioittelemista, mutta tomitea ei tptjbl) toielä täfjäntään. 
©tenbäd otti, tumma fpllä, tämän mirren eljboitutjeenja, 
mutta toiimeifet ruotfalaifet mirfitirja=tomiteat jättitoät jen 
jppStä.

Sun mirren tartoituS on ^umalaSja ratentaa, tulee 
rutoutfen pengen tiiffua mirreSjä. S ir ttä  meifaeSfa rutoilee 
uStoma jumalaa taitfa puljuu itänen tanSjaau, fentätjben
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täpttjt) mirren tetijäntin ennen !ai!!ia tefjbä ttjönfä Suutalan 
ebeSfä ja jumalan feuraSfa ollen. SEäSfä ei riitä  fe t)tei= 
nen IjartauS, jota ft(ntt)tj ifjmisljengen aStueSfa forteimman 
aatteen eteen, ja jola meitä ufein fofjtaa järteiSopin ja maalli= 
jen runouben alalla, maan mirji maatii rnlouljen pengen, 
jofa jumalasta on, ja joSfa uStoma itjetoIjtaifeSti feuruStetec 
elämän, perjoonallifen Sumatai1 lattSja. Jämä mailuttaa 
meijaajaan ja fjerättää ^äneöfäfin fjartauben. £ojirutou$ 
on aina fpbämmcn afia. M intuin iljmiSruumiiSfa fpbän on 
feStuStoljta, jota merettlulfua Ijallitfee, niin tietää IRaamatuSfa 
jpbän iljmisfjengen teStuS, joSfa tämän la itti moimat pljbiS» 
ttjmät. ©entänen tatjoo jumala ftjbäntä ja tatjtoo fpbätm 
men omafjcen. SOiilloin meillä on ftjmä murlje taitta juuri 
ilo, tunnemme parhaiten fpbämnten maitntutjeu, ja me fanom= 
mefin: »minulla on ftjbämmen murlje, fpbämmert ilo". Ujea 
ihminen on äimän tottumaton ftjbämmen tpöljön, maitta 
uStonnollinen elämä aina ttjftjl) tätä. ©pbän ei ole enjin= 
tään fama, tuin tunne, jillä tunne tuuluu fietupiiriin ja 
maistelee, mintuin tämä, mutta fpbän f^entipiiriin. ©tämä 
fumaSti ja milläs tunne moimat efjtä tet)bä tjpmänfi laulun, 
mutta telmollibta mirttä ei näillä tefjbä, jillä tämä maatii 
jpbämmen tpötä ja fprrtpp ftjbämmen uStoSta. SBieno ja 
Railalle arta on maallifen runouben tulta, mutta mielä 
arempi Ijengellifen runouben. SEämä tjentinen toljta on 
mirrenteoSfa maifea, eitä jc ole jimuajia. äfteibän aitanamme 
emme moi ffiirfitirjaa  toimeen jaaba, jota täéjä toljbeu me* 
tä iji mertoja uStonnollijeSti elämällä aitataubetla ftjntljneelle, 
jommoinen efimertitfi uStonpuljbiStutfen aitataufi oli. Pei= 
nen IjajamieliftjtjS ja monitoimifuuS, jota ei anna tilaa ftjbäm= 
men tljötle, mailuttaa täljän paljon. äfteibän tätjttjtj fentälj* 
bert fjentifeöjä fupteeSfa ttjtjttjä jemmoijeen SBirfifirjaan, tuin 
täljän aitaan moimine jaaba. SJtatjbottomia ei jomi uuhelta 
SSirfitirjalta maatia. Dubolle armaamattomat maitcubet 
astumat mirfitirjattjön eteen, kielellinen f'of)ta antaa jo 
juomentielijen mirren tetijälle ja parantajalle niin paljon


