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HENKISIA SYITÄ.
Kaikilla riidoilla ja sodilIa ova<i omat syynsä. Yleisellä
sodalla yleiset, laajalle vaikuttavat ja korjausta kaipaaval
vaikutlimensa. Kansalaisten' keskuudessa syntyneellä sisäisellä veljessodlla täytyy vielä olla. erityisiä kiihottimia,
jotka voivat katkoa kansalliset, isänmaalliset perhesiteetkin niin, että tämän perheen jäsenet muuttuvat julmiksi verivihollisiksi keskenään. Tämä käy vielä sel'vemmäksi, kun
muistaa esim. juuri oman $uomic,;/imme lasten entisen 50pusointuisen rakkauselämän; sen eläman, jolloin koturi
hakk.:lsi talon maalle pienen kaskensa, laski lehmänsä ta·
lon lehmäin laitumelle, kytvi perunansa isäntänsä peltoon,
kantoi hänen halkopinostaan puita asuntonsa, saunan uuniin ja vieläpä- piti usein »karsinan akkunan » ala:sen penkin tuvassakin melkein itselleen kuuluvana. Ja tämän kaiken korvaukseksi teki kolun vapaaehtoisesti viikon työtä
talolle vuodessa, ei niin paljon verona kuin kiitollisena,
talon väkeen kuuluvana ja isäntäväen suosimana jäsenenä·
Silloin aavistamattomia syitä ori siis täytynyt tämän onnellisen perhekansan elämässä ilmetä. Ennenkuin tuosta samaan perheeseen kuuluvasta isäntäväeIleen kmol!:.sesta
apulaisesta on muodostunut peto, joka ryöstää hänen viljansa, polttaa hänen kartanonsa, puhkoo hänen silmänsä
ja riistää häneltä hengen kauheimmalla tavalla, on heidän
välilleen kehit1änyt epäkohtia, jotka täytyy tuoda päivänvaloon jotka täytyy ihmisyys ja jumaluusvalossa tarkastaa
sekä korjata ne ijankaikkisen hengen ja veljeyslain mu-
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kaan rakkautta synnyUäviksi elämänlavoiksi. Muuten samat ohdakkeiden idut kasvavat jälleen kahta kauheimmiksi
pistimiksi. Kalselkaamme siis kaikessa lyhyisyydessään ensin muutamia
-

henkisiä syitä

tähän sotaan.
Nykyaikaiset tutkimukset ovat asottaneet, että n.s. sosialis.
tisia vaatimuksia, joiden tyydyttäminen oli suurena syynä
tähän solaan, ei ole missään »ei-kristityssä» maassa syntynyt - ainakaan semmoisessa muodossa ja semmoisella voimalla kuin kristikunnassa. Tämä tavallaan todistaa siis,
että sosialismiaate on kri stinuskon synnyttämä, kristikunnan kasvattama. Ja täytyykin myöntää, että Krist~s Jcsus
tämän uskon perustaja oli ensjmäinen todellinen ja oikea
sosialisti. Hän oli ihmisveljeys-aatteen luoja. Häh katseli
kaikkia ihmisiä veljinä ja sisarina. Hän kohteli ja arvosteli
köyhiä ja rikkaita saman Isän lapsina, samojen oikeuksien
omistajina, Hän armahti hädän ja puuHeen alaisia ihmisiä,
niin meidänkin tuli tehdä, Hän asetti ijäisyyskohtalommekin
riippuvaksi siilä, mten kohtelemme alastomia, kodittomia,
sairaita, vankeja ja apua tarvitsevia, Ja tuomio oli lyhyt ja
selvä: .. Miten te teetie lähimmäisillenne, samoin taivaallinen
Isännekin teille tekee .. ,
Tämä tasa-arvoisuusaate, kaikkien ihmisten samanarvoinen ihmisyysaale oli siis kristinuskon synnyttämä ja ihmi,sydämiin juurruttama. Ja tämän sisimmän olentomme
kanssa sopusointuinen veljeyskäsite oli krislinopin kautia
levinnyt kaikkiin ihmiskerroksiin ja ruvennut vaatimaan
elämässä toteuttamista. Vaan kun näin ei tapahtunut,
näytti tämä ihana oppi antaneen alkuaiheen tähän kauheaan
veljcssotaan·), Jesus Kristus, Jumalan lasten valtakunnan
• Tämä uskohan on, väärin käsitettynä synnyttänyt niin kallO
heita uskonsotiakin, vaikbkin tavallaan erilaisista syistä.
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kulmakivi on täten tullut lankeemukseksi niille, jotka hänet
hylkäävät. Miksi niin? He --.: ja koko kuollut krisfihunfa on
omistanut Jumalan valtakunta-aatteen pääntiet~na ihmisveljeydestä ja keskinäisestä yhden arvoisuudesta, mutta hyljänneet tämän veljeyden ehdon: kunkin tCihii.n. veli~teen
kuuluvan persoonallisen uudeslisynfymisen: puun hyväksi
tekemisen, että hedelmä/kin hyviä tulisivat. Toht. A. Pietilä esim. sanoo:' "Sosialisiit ja muut yhteiskunnan parantajat vetoavat kyllä mielellä!iJt Jesuksen oppiin ihmisar_
vosta ja ihmisrakkaudesta, mutta Jeesuksen persoonasta
he eivät tahdo mitään tietää, koska Jesus tahtoo pEästä
Henkensä kautta täydelliseksi herraksi meidän elämässäm_
me» (Tästä tarkemmin edempänä). Siksipä juuri tämä kuol.
luf kristillisyys onkin käytännössä törkeällä tavalla tallan ~
nut Kristuk~en opin jalkamsa alle, joten oikeastaan tämän·
kin kauhean sodan yhtenä syynä on, ei itse kristinusko
vaan:

kuollut kristillisyys

»päärIyjen heittäminen sikojen eteen. » Semmoinen kristillisyys, josta voidaan sanoa:

,.Rakkaat veljet Kristuksessa »

tunnustaa se temppelissä:
Olvet, viinat, viettelykset,
tiedon, taidon taikaukset
pauloiks' laittaa: mielissään
kun saa kaikki »veljiltään».

•

Eiltö näin tuhannet ja taas tuhannet '- niistäkin, jotka
kristiHyin nimessä näin suullaan tunnustavat, ole heti vaI·
miita niin »veIjilleen » tekemään? Eivätkö he silloin surkealla tavalla »häpiflse sitä nimeä, jolla heitä ntmitetään»,
(Jaak. 2:1-7]?
• »Ehdottomia elämänarvoja» s. 189.
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Eikö esim. tietoa ja taitoQ ole nykyajankin Suomessa käytetty varsin usein oikeudessa, laloudessa, kauppamaailmossa
loisten sortamiseen? Noin 30-40 vuotta sitten ei kansalla
ollut mitään lain oppineita asianajajia. Nyt niitä on joka
nurkassa, kiskoen satatuhansia vuodessa palkakseen kansaraukan kukkaroista ja usein sen riidan halua kiihoHaen.
Tällä tavaUa ensin valistuneemman ja varakkaamman kansanainekse.n luopuminen kristinopin jumalisista ja ainoista
todellisen ihmisonnen ja jumalisen yhteiskwman rauhallisista periaatteista, häpäisi se ja loukkasi kristinopin mmissydämiin juurruttamia jumalallisia totuuksia siihen määrään, että Jeesuksen todelliset sosiaaliset aatteet ovat voineet synnyttää moisen anarkisen vedenpaisunnan. Kristuksen evankeliumin il maisema Jumalan valtakunta-aate
on kristikunnan tietoisuuteen, myöskin Jumalan kidtäjien
leviHänyt evankeliumin kautta- semmoisen voiman, jota 'ei
mitkään pakkokeinot voi enää tukahduttaa. Joka ainut
ajatteluun herännyt ja pystyvä ihminen tunlee sisimmässään äänen, joka vaa'tii ihmiskunnassa ihmisoikeuksia, niitä
oikeuksia. jotka Kri stuksen evankeliumi on sinne jumalal.
lisena lakina juurruttanut ja joiden siemen on jo luomisessa sin,ne istutettu. Jos milloinkaan, nin ainakin nykyaikana on Suomen kansa sisimmässään kokenut pyhän J aakopin tois'enkjP huudahduksen totuuden: " Mistä johluvat
sodat ja riidat keskuupessamme - eikö himoslanne? Katso.
työmiesten palkka, jonka olette heiltä pidättäneet, huutaa
ja leikkuumiesten valituk$let ovat tulleet Herran Sebaotin
korviin _ te herkuissa eläneet ja sydäntänne syölelle.:.:t»
(Jok. 5.), Tuo Kristuksen antama ihmisyYS- ja tasa-arvoisuusaate toisella puolen ja tuo Jaakopin lausuma ikävä
totuus sen vastassa loisella. puolen sitä aatetta käylännöllisessä elämässä häpäisemässä on voinut sytyttää kaikkein
pahimman perkeleeIlisen anarkia.tulvan. Näin toteutuvat
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Jeesuksen sanat: ,.En tullut luomaan rauhaa, vaan miekkaa
maailmaan (Malh.10:34), ja se siitä syystä että, jos ei
Hän saa olla pelastuksen kalliona. muuttuu Hän loukkaus.
kiveksi hylkääjilleen ..Viimemainittu kirous on nyt Suomen kansan kannneUavana. Ja siihen, ettID kok kristinuskon ihanat, Jumalan valtakunnan toteuttamis~atttet ja voi·
mat ovat näin tull'eet tallatuiksi. ja nyt oikein vimmalla häväistyiksi, on Suomen kansa eikä suinkaan vähemmän sen
valistunut luokka ei ainoastaan elämällään, vaan kirjaIlisuudellaan ja- sanomalehdillääh paljon vaikuttanut. Uskontoa, tuota ainoo.ta jumalallista rakkusvoimaa on halveksittu, Jumalan kielfä:iä seuroja itse yliopisto-piireissä
perustettu, kirkkoja vaadittu teatteri huoneiksi, pappeja
ja muita Jumalan totuuksien julistajia parjattu, Jumalan
palveluksia häväisty, pyhäpäivät tehty pahimmiksi synninpäiviksi sanomalehtien suosiollisella avulla. Tämä, »kylvö »
kypsyi kirkkojen häpäisemiseksi, pappien murhaamisraivoksi ja kaiken pyhän lokaan polkemiseksi. Kun Jumala
saatiin pois, ijäisen elämän usko ja toivo hävitettiin, astui
sivistynyt eläimellinen petomaisuus sivistyksen antamine
tiikerivoimineen näyttämölle, niinkuin amfiteatterin" areenalle muinoin pakanuuden aikoina. Tällä tavall'a juuri
kuollut kristillisyytemme on ollut yhtenä syynä tähän kauheaan veljessotaankin. Näin vain täyttyi Jeesuksen sanat
{Joh. 16:2,3): »Tulee aika! jolloin jokainen, joka teidät
tappaa, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle: Ja
sen he tekevät, koska eivät tunne Isää eivätkä minua ....
Mutta historian kulkua Jumalan valtakunnan lähentämiseksi johtava Jumala ei anna itseään pilkata ilman rangaistusta: »Tuska ja vaiva jokaisel1'e sielulle, joka syntiä te• Näinhän ristiretkiJlekin sotaintoa herätettiin. Samoin moni
sosialisti luuli tässä murhanaytelmässään Jumalan tahtoa täyttä.
vänsä.
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kee» täytyy tulla, miten tässäkin. Ja siitä luskasla ei Suo·
men kansa pääse koskaan ellei se Kristuksen opin mukaan
korjaa erehdyksiään, ellei Kristuksen sosiaalinenkin aate
tule sitä johtamaan.
Toiseksi henkiseksi syykSi aseUaisimme suurien kansalaumojen h~nk(sen pimeyden eli l1alis i umallomuuden.
Nämä valistumaUomat kansajoukot seurasivat sokeudessaan yhtä sokeita mutta iiseviisaita. johlajiaan anarkian
ihanneaarreaitoille: syömään, juomaan ja mässäärnään vai,..
vatlomaan paratiisielämään. Tämä lihan evankeliumi mais·
toi lumouttavasti varsinkin kaikille laiskoille. Eikä ainoastaan heille: Se lumosi myös mouta rehellistä lyöihmi stä, joka yhteiskuntamme nurjien epäkohtien takia oli kärsinyt
nälkää ja puutetta silloin, kun toiset kristiveljensä hänen
silmäinsä edessä usein joutilaisuudessaan kyllästyivät ylellisyyteensä. Ei ole siis ihmeellistä, jos osotettu anarkiian
lupaama ihannevaltakunta heidätkin sai järjiltään järkyte_
tyksi, kun eivät olleet kypsyneet itse asioita ajattelemaan.
Tämä: usko niihin viIlitsijöihin vahvistui yhä siitä häikäilemättömästä kristinopin ja ihmissydämeen Jumalan istuttaman äänen häpeäJlisestä polkemisesta ,jota he ympär illään näkivät. Saarnat ja opetukset kristillisestä rakkaudesta, kristittyjen (j ommoisina kaikkia kastettuja pidetään)
yhdenarvoisuudesta ja veljeydestä synnyttivät köyhälistössä ,.vakuutuksen ,., että koko kristillisyys, ,koko uskonnollisuus oli vain ,.pappien keksimä alhaison orjuutuskeino,.,
Siis pois kaikki uskonto, pois oppi Jumalasta, sillä Jumalaa ei kukaan ole nähnyt eikä häntä siis ole olemassakaan,
Semmoisesta "valheen ja petoksen kylvöstä - uskonnon
opetuksesla tahtoivat sosialistijohtajat vapauttaa lasensa
,.puhtaan omantunnon "'! Näin saatiin oppimaton alhaisqlauma hyljäämään Jumala ja samalla kaikki jumalallinen
- ihmissiefun sisin ääni tukahdetuksi: Eihän muuten lihan

--"""""--', '
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eläimelliset vietit ja itsekkäät pyyteel olisi saaneet vapaavaltaa tässä lihan ihanneyhdyskunnassa.
Tästä oli luonnollisena seurauksena: /JupaaTakkauden
autuusoppi. Puolisoita saisi vaihtaa kun hevosia, lapset
jättää isäHöminä ja äidittöminäJ yhteiskunnan suureen
»Iammaskarsinaan » hoidettaviksi. Näin todellinen sydämen Si5in perheside hävitettiin, yhteiskunnan perustus säreHiin: Tästä seurasi itsestään, että

kodit muuttuivat majataloiksi,
joissa jotkut työväentalolla kasvalusoppinsa saaneet tyttöset hoitivat perheensielun tehtäviä. Vanhemmat juhlivat ja
tanssivat työväen kokouksissa tai n.s. -sivistyneiden seuroissa silloin, kun lapsia lapsenpiiat nukuttivat kummitusjutuillaan ja muilla ylösrakentavilla kerlomuksillaan. Näin kotien
pyhäköt tehtiin kammoittaviksi: isäHömiksi ja äidittömiksi
majapaikoiksi. Ja millbin lasten vanhemmat vi.elä sentähden
ilse hoitivat jonkinlaista kasvatusta, oli siitä todellisen
ihmisolennon perusvoima poissa: Jumalan puhdas, rakkau·
den ja Jumalan valtakuntaa kaipaava elonkipinc. oli sydä.
men pyhäkoistä ja kodin piiristä karkoiteUu. Mutta silloin
oli myös ihmistä tosi.ihmiseksi: hengen hallittavaksi luovat
voimat poistettu ja ihminen e1äimeksi alennettu. Silloin
myös perherakkaus hävisi , yleisrokkaus suureen kansan.
perheeseen tuli tuntemattomaksi, jonka sijalle viha, kateus
ja vaino astuivat.

• Aviottomain lasten luku lisÄäntyy y:sta 1906 h uim ~ avastl.
Y . 1907 646 j~ v.
1909 oli niitä jo 818, kun samalla aviosyntyneiden luku vain
vÄhän nousi, s~noo J. H. Tunkelo ki rj ~ss;l. a.n ,.T~rvitseeko SuoV. 1904:st.'i vuoteen 1906 lisääntyi niitä JSS,
men kansa kristinuskoa,..

\
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Eikä tässäkään suhteessa kanSan valistunut osa !lina antanut paljoa parempaa esimerkkiä. Monen näidenkin koti
sai usein pitkät ajat olla vain lasten ja palvelijain kolina.
Äiti kulki juhlissa. kasvatusluennoita pitämässä tai tanssiilta~issa. Lasten persoonallinen hoito ja kasvatus ei ollut
heidän päätehtävänään.
Näin kävi varsinkin tehdaspaikoissa, joissa isät ja äidit,
jopa nuoret lapsetkin tehtiin työkoneiksi ääreHömien aineelisten tulojen hankkimiseksi »kapitalisteille». Näissä
tuo koneiden hengetön lyö tarttui käyttäjiinsäkin ja kellun
mukainen säännöllinen eroittaminen kodislaan katkoi hellimmätkin siteet lasten ja vanhempain välillä, kuole ', ti sielun sisimmät äänet korkeimmis ~ a ja ijäisyysarvo:sh. Onhan
usein sanomalehdissäkin ilmoitet tu, kuinka esim. poika tehtaasta tultuaan lyö kirveellä äitinsä kuoliaaksi. Samoin on
tunnettu se yleinen sydämeUömyys, jolla työväen lapset,
usein jättävät vanhempansa kärsimään kurjuu tta, kun samalJa itse pukeutuvat muodinmukaisiin ketunnahka keikuttimiin tai muihin hullutuksiin.
Miksi näin käy, lausui kerran Sutki linnan saamaajalle,
joka kysyi täitä kauhealta vangilta, Il". d~ syystä hän oli
niin julma yhteikUilllalle, S, vastasi: Mi Ui rIisin sille vel·
kaa? Kuin koira kasvoin ilman isää, i}!II ,\:} äitiä, En tunne
sitä rakkautta, joka heiU'ä sanohan lapsiins::l. olevan, Yh·
t('iskunta taas möi minut huutokaupalla vähimmän vaati·
valle kasvatettavaksi. Mitä velkaa olisin semmoiselle yhteiskunnalle, semmoiselle isänmaalle? » Niin: Kun ei isäin
ja äitien sydämet käänny lasten puoleen, ei lastenkkaan
vanhempainsa', (MaJ. 4:6) Kun lapset näin jäävät ilman
ensimäisen yhteiskunnan ~ kodin - siunaiuita vaikutuksia, niin he irtautuvat sekä kodista että kodin päätekijöistä:
isästä ja äidistä.
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Pienen oikean kodin äiti on perheensä synnyttäjä. Äiti
antaa siUe ensimäiset elämän ehdot ja vaalii lapsiaan koko
elämänsä läpi. Hän pitää huolta heidän sekä ruumiillisesta,
--että henkisestä ravinnostaan. Se on äidin suojeleva silmä,
aina auttava käsi, joka varjelee lastaan sekä henkisiItä että
aineellisilta vaaroita. Siksi oikean äidin oikea lapsi tietää·
kin aina olevansa turvassa äidin kodissa. Ja tämä kaikki
kiinnittää lapsen äitiin lujemmilla siteillä kuin mihinkään
muuhun maailmassa, Hänellä on sisimmässään elävänä voi·
mana jumalallinen sääntö: ,.kunnioita isääsi ja äitiäsi, eUäs
menestyisit maassa, jonka Jumala sinulle antoi". Siksipä
äidin tosionni ja ilo on hänen oma onnensa ja ilonsa. Tässä
kaikessa hän tuntee taivaallista sulc'.lt1i:l, jonka SO rlo'1 ' ",-h.3
kestävän. Tämä myös -luo lapseen oikean Jumala suhteen,
Näin on laveammassa merkityksessä myös maaäidinkin
laita. Isänmaa on suuri äitimme: jokainen yksityinen tämän
äidin J'apsi on kanssaveljemme ja sisaremme. Koko kansa
on suuri perhe ja samoin kuin oikean kodin oikeat lapset
rakastavat toisiaan , niin myös isänmaan lapsia - kansalli·
sen suurperheen jäseniä yhdistää veljesrakkaus toisiinsa ja
äitiinsä - isänmaahan. Sillä »siltä kehdon, kodin saamme,
haudan rauhaisen ...
Ja samoin kuin äiti vaalii lapsiaan, samoin isänmaan
täytyy tehdä ja vielä kaikkia lapsiaan samalla tavalla.
Tässä kohden uudella Suomella onkin paljon korjaamista
vanhan Suomen menetlelyssä. Sillä niinkuin kodin rako
kaus syntyy äidin ja isän rakkaudesta, jota lapset saavat
kokemuksestaan tuntea, samoin isänmaan rakastumisen
meissä syntymiseen tarvitaan rakkauden osotusta isänmaan
puolelta. Tämä tapahtuu vaikuttavimmin oikean kodin
kautta. Koti on lapsen pieni isänmaa. Minkälainen koti, sem ·
moisia lapsia sieltä. lähtee, semmoisen käsityksen lapsi saa
suurestakin kodista eli isänmaasta. Jos lapsi kasvaa ilman

"
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todellista kotia, jää myös isänmaan oikea tunteminen hä·
nelle käsittämättömäksi.
_ Se osa Suomiäidin lapsista,' jotka ovat kasvaneet enern·
män tahi vähemmän ilman todellista kotia: ilman kodin
Jumalan rakkauden lämmittämää sielua - äitiä, ne oval
myös ilman isänmaan oikeata rakkautta, joka on muutukin kuin miekan käyttämistä. Oma etu, itsekkäät pyyleet,
ne ovat heidän korkein päämääränsä. Sillä mitä huolii
keinottelijanylkyri Isanffiaaosa muista jäsenistä, mitä
oikean äidin hoidotta jäänyt ihminen kansalaisrakkautlesta,
veljeUisyydestä7 Siksi suuren osan punaisten isänmaana
onkin koko maailma - tai paremmin se ,.missä parasta
keiietå.ä.n,. . Keinoth::U,an i~änmaa on hänen rahakukka_
ronsa. Siksi näillä molemman tapaisilla on suurin osansa
vapaussodan kauhunlöihinkin. Keinottelijat - kansan omaisuuden usein vääryYdellä kokoojat ja hallitsijat antoivat
vettä myllyyn, jonka kivinä köyhälistö tämän veden voimasta jauhoi tämän hinnusodan.
Mutta vielä enemmän, kuin henkinen valistumattomuus,
oli tähän sotaan syynä hengellisen s. o. uskonnolisen elä_
män puute. Todellinen jumalisuus opettaa kaiken jumalattoman menon hylkäämään ja pakottaa sisäisellä voimallaan ihmiset hurskaasti elämään. ' Tämän osoHi tässäkin
taistelussa csim. heränneen kansan köyhälistö. Tilastotiedot var'maan vielä paljastancvat kuinka harva purtainen
lähti, tästä piiristä. Mutta "herännyt,. kansa. - miten
kaikki todella Jumalaa rakastavaiset rakastavat myös loisiaan - siis myös köyhempiään ja pitävät heistä veljellisiä huolta; vielä vähemmän pettävät ja sortavat heitä.
Tässä on siis myös asia, joka uuden Suomen luojain pitäisi
tositeoJIa otlaa huomioon! Jumalan valtakunta, todellinen
ihmiselamä syntyy uudessa Suomessakin ainoastaan Kris tuksen opetlamaa tietä. Ei päähän sen lien opinkappalten
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pänttäämiseUä eikä sen opin muotomenoja seuraamalla,
vaan niin että Kristus-lie tulee meille elämässä - pyhäksi
tieksi. (Es. 35:8-10): Ja niin yksityiset saatetaan Jumalan hengen hallintaan. Silloin hedelmätkin tulevat hengen
hedelmiksi, ei muuten. Eikö kaikkein sivislyneimpäinkin
kansain historia - varsinkin nykyinen historia tätä kUffi()()rnaHornasti todista 1·
Jos sosialisteillamrne siis ol-ikin henkisiäkin syitä aaHeitlensa itämiseen ja voimaperäiseksi saattamiseen, kirkastuivot

aineellisetkin
syyt koneiden yksitoikkoisessa surinassa yhtä voimallisiksi
vaI1ankaappausanarkjiaksi. Katselkaamme muutamia niistäkin.
Näihin syihin täytynee ensisijassa lukea suuren väkijoukon: maasfa irtautuminen.
Suurten maatilojen omistajat alkoivat vähitellen huoma1a maansa arvon ja siitä syystä yleensä rupesivat kauan
maillaan asuneita alamaisiaan ahdistelemaan joko korkeim·
milla veroilla tai kokonaan heitä mailtaan hiiätämäUä. Näin
• Niinpli esim. Ranskassa, jossa moraali. (siveys,) opetus on
uskontoa pantu korvaamaan, oli kansan elinvoimaisuuskin niin
alentunut, että Pariisissa syntyneistli ainoastaan 1% kelpasi sota.
palvelukseen, kun Berliinissu kuitenkin kelpasi 28 % ja yksin
Venäjän köyhimmilläkin seuduilla kelpasi 900/0. Entäs rikol.
lisuus. Kaik~sta oppipakosta huolimatta on esim. Saksassa ri,
kollisuus v:sta 1885 v:teen 1907 lisääntynyt Sl %. Suomessa on
v:sta 1895 v:teen 1915 miespuolinen vliestö lisääntynyt 29 % ,
mutta samana aikana on täysi.ikäisten kuritushuone vankien luku
lisääntynyt 89/\>. Multa vielä surkcampaa on se, etU joka 4:s
kuritushuone v,mki on Suomessa pillTafon nuorukainen, sillä
15-20 vuotisten luku on lisääntynyt 350 0/0. (Tunkclo: _Tar.
vitseeko Suomen kansa Kristinuskoa) .

•

•

luo ennen niin likeis~sti taloon kuuluva koturi ja torppari
alkoi tuntea itsensä väkivallalla irroitetuksi vanhoilta rak~
kaiksi käyneiltä kotitanhuviltaan. He alkoivat katsella ja
usein kokemuksin tuntea isäntänsä entisen ystävä.fl:sä sijasta
vihamiehekseen. Samalla kun isäntäväki joskus nousi yhä
likemmä hovielämän ylellisyyttä ja joskus täydelliseen lais~
kuuteen veltostui, vaipui köyhälistö yhä syvempään puut~
teeseen ja kurjuuteen. Usein ei näyttänyt isäntiä ja suurviljelijöitä paljon liikuttavan alaistensa eneftlpää, lasten kuin
vanhempainkaan repaleiset puvut, riuduttava ruoka, kurjat asumukset ja henklnen pimeys. Ajatelkaapas - ystä~
vät - mitä tunteita kristiveljeksi ja sisareksi Ilimitetyssä
tämmöisessä, raskaimman työn tekijässä, syntyi väkisekin,
kun hän katseli usein heidän työstään rikastuneiden ylelli~
syyttä ja vertaili lastensa sekä omaa kurjuuttaan siihen!
Sanomaltomasti koski tämän kirjoittajaan esim. seuraava
näkö erään kartanon läheisellä tiellä: Pieni resuinen tyttö~
lapsi - ehkä 8:vuotinen, kantoi raskasta met-sästä kokoa~
maansa oksataakkaa selässään ja vielä pienempi siskonsa
koetti häntä auttaa puu taakkaa takaa kannattamalla. Sa~
massa saUui siitä ajamaan komeaan asuun puettu kuski vau~
nuparilla. Vaunuissa istui ainoastaan kaksi, joks~nkin saman ikiiistä lasta _ - - huviajolla. Lapset laskivat polt~
topuutaakkansa tielle ja katsoivat näihin onnellisiin kristi~
sisariinsa tavalla, joka pusersi kyyneleitä ajattelevan ih·
misen poskelle. Nurkumatta nuo kärsimään tuomitut lap~
set nostivat taas kuonnansa ylös ja lähtivät köyhään kotiinsa.
Kun tämän laatuisiin esimerkkeihin, joita kansan kes~
y.,· .. ..l.,~sa näkee paljonkin, lisää semmoisiakin, että pari
pientä lasta pitkältä matkalta PYTyssä elintarpeita kotiinsa
viedessään uuvuksissa jo ollen rukoilivat turhaan yösijaa
talosta, väsyivät sitten tielle ja paleltuivat siihen pussinsa

•

•

•

----------~-------------- ,
,>
päälJe, nun kyUi anarkistisille siemenilie on paljon hedelmällistä maala . kristikunnassamme_ ollut,
MuUa ratkaisevamman käänteen tässä teki

keinottelijain
maatilbjen anastaminen. N.s. sahayhliöl y.m. maa-alojen ostajat, jotka monia kertaa häikäilemättömillä keinotte1uilla
ostivat suurimmat maatilat. Näin näistä . valistuneistu
yht'äkkiä .syntyi rniljoonamierua samalla, kun kansan entisislä omillaan eläjislä Iilallisisla muodostui keppikerjäläisiäVieläpä hallituksen kielletlyäkin nämä keinottelijat lakia
kiertäen valtasivat suuren joukon kansan vuosisataista
omaisuuUa ja lisäsivät kansan kurjuutta.
Kuinka paljon esim. täällä Keski-Suomessa on yhtiöiden
huostaan joulunut maatilaja ja niiden entiset asukkaat usein
maantielle, osoltakoon vain joku esimerkki.
Pihtiputaan kunta sisältää 25 kokonaista manUaalia,
Näistä on joutunut yhtiöiden huostaan 12 manHaalia, "Yh·
tiöt omistavat siis noin puolet manUaalista ja enemmän
kuin puolet kunnan pinta·a1astu , kirjoittaa näiden tieto·
jen antaja. 77 tal'Oa on nyt tässä kunnassa pois vanhoilta
,
perillisiItä ja yhtiöiden omina ja niiden entiset asukkaat
suureksi osaksi maaäidistään irlirevittyinä harhateillä. Mi·
tä tämä on vaikuttanut nykyiseen anarkismiin meillä, osol·
taa esim. seuraavat tästä kunnasta annetut numerot:
.. Kulsunnan alussa noin 200 punikkia antoi vastalauseensa
kutsunnan johdosta. Mutta kun homman johtomiehet (yh.
ti6iden tilojen vuokraajia) pidä!eltiin, kaikki kunnan kut_
sunlaikäiset saapuivat tarkastukseen, Pihtiputaan kunnasta
lähti 102 vapaaehtoista, joista ainoastaan yksi (sanoo 1 )
yhtiöiden alustalainen ja kolme niiden työnjoh!ajaa (huomaa: 4 suuremmalta kuin puolelta pitäjän alalta.)
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Asevelvollisia lähti kunnasta 100, joista )/htiöiden alustalaisia vain 11.
Multian kunnan 14 manUaalista on yhtiöillä 4 manUaalia.
Tältä alalta jäi pois kutsunnas!a yhteensä 87 miestä.
Nämäkin lyhyet todisteet osottavat missä yksi suuri aineellinen syy oli Suomen veljessodan syntyyn.
Seuraava kuvaus Sahayhtiöiden maatiloista oli S. Paavossa nykyään:
Surkeita näkyjä.

Tämän kirjoittaja joutui muutamia kesäisiä kuukausia
viettämään Wiitasaarella päin. Siellä sai nähdä surkeita
näkyjä siitä, mihin johtaa tukkiyhtiöitten maanhankinta.
ViljelemäUömiä peltoja, autioita, kolkonnäkäisiä rakennuk_
sia - sellaisia saa nähdä siellä, missä talot ovat joutuneet
puuliikkeitten haltuun.
Jonkinlaisella mielenkiinnolla katselee ohikulkija taloa.
jossa sama suku on jo miespolvia isännöinyt, ja joka nyt
on autiona ja tilapäisten asujanlen hallussa. Tuossa on talo,
jonka vanha isäntä on luovuttanut tukkiyhtiölle, vaikka bi-nelJä on itseIläänkin sekä tyttäriä että poikia. Rakennukset
ovat ränsistyneet, peIloiJIa näkee ainoastaan muutaman ohrakuhilaan, aivan kuin pilkaksi suuren talon suurille viljelysaloille, jotka ovat kokonaan hoidotta. Toisessa paikassa
taas tulee vastaan torppa, JOKa ikäänkuin apua huutaen
kääntyy ohikulkijan puoleen, että tämä hiukan kohentaisi
kaatumaisillaan olevaa tuparakennusta tai korjaisi navetan
kattoa, jonka tuuli on rikki repinyt.
Kulkija ei kuitenkaan voi muuta kuin sääliä ja sllrkulella
niitä oloja, ja menneiden sukupolvien suorittaman työn ha\veksintaa, jota hänen on kaikkialla katseltav:l. Wiitasaarella
päin saa tällaista tarpeekseen katsella. Jouduttuaan tukkiyhtiöll'e, ovat'talon viljelykset jääneet hoidotta ja torpparit
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joutuneet pois tarpistaan. Näin vallitsee koko tilalla haudanhiljaisuus ja kolkko, kuoleman rauhallisuus. Ainoastaan
jokWlen suurisla yhtiöistä on ryhtynyt haltuunsa joutuneita
taloja viljelemään,.
Täten onkin esim. juuri Keski-Suomenkin entinen varakas ja siveellisesli elävä seutu muuttunut surkuteltavaan
rappio tilaan. SalaviinanpolUo. varkaudet ja yleinen raakuus on nykyinen kuuluisuus tälle seudulle. Ja missä on
piäsyy tähän »maanvaivaan? ,.
Tämln kaiken lisäksi oli maailman sola korottanut äkkiä eHntarpeet y.m. mmiselämään kuuluvat väUneet, ja tästä
löysivät mammonan orjat ja sydämettömät uudet keinottelijat taas uuden rikastumiskeinoD. SUO jD kun maatan kansa ja muu köyhälistö kärsi sanomalonta puutelta elintarpeisla y. m't kiskoivat he tavaroistaan joskus aina kymmenkertaisia hintoja, joten he sanomattomasti vain rikastuttivat itsiään toisia kurjempaan tilaan vaivultamisella.
Kun nyt sahayhtiöt ja työkeskukset voivat tarjota entisiin oloihin verraten korkeita työpalkkoja, houkutteli tämä
osan maaäidi stään irti reväistystä kansasta tehdaspaikkoihin y.rn. suuriin työkeskuksiin. Tästä muodostui taas uusi
aineellinen syy

nykyiselle anarkistiselle taistelulle. Näissä keskuksissa
muodostui työläisten elämä, tehdasmaiseksi. Samoin kuin
tehtaan kaikkia koneita ja niiden osia muutamat sen voimakoneet panivat toimeen, samoin sen elävät koneet, ihmiset, alkoivat taipua. pääjohtajiensQ voimavaikutuksiin ja
alkaa pyöriä vain heidän tahtonsa mukaan. Tämä tapahtui
säännöllisesti sitä mukaa, kun nuo näennäiset suuret työpaikat tulivat sittenkin riittämättömiksi. Ja kun nämä työväen johtajat taas saivat imeä käyttövoimansa yksinomaa
oman valintansa mukaan anarkistisisla ja kumouksellisia
2
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muutoksia puoltavista lähteistä ja kirjallisuudesta, oli koko
elävä koneisto pian tämän suuntaisen voiman pyöritettävänä. !ätä käyttövoimaa elähdytli sitten suuresti se ylellisyys, mikä vallitsi li.ikekeskusten johtomiesten ja monen
suurtilaUisen keskuudessa verrattuna työväen, joka nuo
yhtiöiden suuret helpolla saadut pääorU.l1 teki viE'lä 'run saampi tuottoisiksi, raskaaseen ja kuoleUavaau kone-elämään. Kun työmies tuli tietämään, että heidän iolltajahenk:löillään oli vuosituloja joskus aina satatuhansiin markka;hin asti sekä yhtiöillä usein useita miljoonia puhdasta voittoa, ja että nämä tulot alkusin pulppusivat sen isänmaan
antimista, jonka Luoja oli kaikille - siis heillekin valmista_
nut, niin näiden joutuminen yksityisten käsiin a lkoi näyttää
yhä suuremmalta vääryydeltä. ,.Eikö meillä, työläisillä olekaan mitään isänmaata, eikö todellakaan _maa kuulu kaikille sen pinnalla eläjille sen lapsillel Tämä aate alkoi luon nonvoimain tavoin työväenluokan sydämessä kumpuilemaan, ja kun muu mahdollisuus ei tätä aatetta näyttänyt
voivan toteuhaa. oli anarkiiaan tur..all·dutiava. Se olisi läp i
ajettava keinoilla millä tahansa, koska se on . ihmisoikeuden mukaista », että äiti, siis maaäitikin eläUää omat lapsensa. Siis pois liikamaat, liika omaisuus yksityisten ja yhtiöiden käsistä kansan yleisomaisuudeksi. Ja kun maanomistajat ja oikein ajattelevat ihmiset eivät tåmmöiseen oma_
valtaiseen omaisuutensa jakoon näyttäneet suosluvan, päätettiin voimakeinoilla ottaa ilse kansan omaisuus haltuunsa.
Sen.lähden »me vaadimme torppamme, verotlomiksi, itsenäisiksi tiloiksi ,. uskallettiin jo huutaa. Suomen kansa eduskuntansa kautta (joka oli maailman tasapuolisimmalJa tavalla pantu kokoon) alkoi kyllä jo korjata näHä epäkohtia
ja ruveta todenteolla hankkimaan maatakin maattomille.
mutta johtajain kiihotus ja ulkomaiset anarkistiset vuvatulet huikasivat työläisten silmät niin, että ryhtyivät hinnu-
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töin väkivallalla epäkohtia korjaamaan. Ja niin vasta moninkertaiset epäkohdat itse toivat oloihimme. Tämän ka,ike.n

lisäksi oli yleensä

aika tullut
maailman elämän nurinkurisuuksieD. paljastamiseen oikeassa
valossun. Vähä hapatus oli koko sosiaalisen elämän - varsinkin uskonnottomassa köyhälislössä niin hapattanul, että
se pyrki kaikissa maissa yli äyräi ttensä kuohahtelemaan.
Yleinen valistus esti sen kuitenkin a luksi ilmi leimahtamasta muualla, paitsi Venäjällä, jossa valistumalOD kansa
sokeasti luotti johtaj iinsa . Sieltä se levisi Suomeenkin, jossa
oli paljon yhtä valistumatonta köyhäli stöä. Tätä tulivuoren
tapaista voimaa ei esletä enää muulla kuin epäkohtain täydellisellä korjaamisella. Katselkaamme muutamia keinoja,
joilla tämä villan vimma eri kansaryhmien väliltä sammutettaisUn.

Uuden onnellisemman Suomen rakennuskeinoista
Henkisiä tehtäviä.
"Autuas on se kansa, jonka Jumalana
Herra onl "
Sananpartemme sanoo: ,.Suomalainen ei usko ellei se
koeta." Mutta semmoisia yleensä ovat kaikki ihmiset. Omantunnon jumalallinen ääni, monenmoiset neuvot ja opetukset
varoittavat ihmisiä pahaa, syntiä, tekemästä. Mutta vain ani
harva kalli staa korvansa niille jumalallisille totuuksille,
"että tuska ja vaiva sen päälle, joka pahaa (syntiä) tekee."
Tämä täytyy oppia _ ja sitä oppia on Suomi tässäkin sodassa kyllin saanut.
Kyllä jokaisen ajattelevan ihmisen, jolla omatunto vielä
vähänkin elää, sielun sisimmässä ehtimiseen on kuulunut

»huutavan ääni » ihmiskunnan 'vääryys- jopa usein sydämettömi\stä .sorloelämästä. Se ääni on aina jumalallisia toluusopetuksia kuullessa kuiskannut - jopa sen äänen polkijallekin - ~ ne ovat ijäisiä totuuksia; niin pitäis~ olla. » »Mitä
tahdot ihmisten tekevän itsellesi, tee sinä heille samoin»,
kuuluu usein korvansa tuk.kijankin sydämessä. .. Multa ihmiset rakastavat enemmän pimeyttä kuin valkeutta, sillä heidän työnsä. ovat pahat. » (Joh. 3: 19). Näin on Suomenkin
kansa tehnyt. Se on tiennyt totuuden, tiennyt Jumalan val_
takunta-aatteen perustotuudet. Vanhurskas »Jumala, joka
ei anna itseään pilkata» on kokenut sen yksityisiä jäseniä,
kokenut sitä kokonaisuudessaan taivuttaa tosi-inhlmillisyyteen sekä hyvyyden että rangaistuksen kauUa. Mutta se on
vain paaduttanu sydämensä . .. Se on herkuissa elänyt, se
on sydämensä syötellyl.. , silloiD kun nälkää ja sortoa kärsivien kristiveljcinsä ja "5isarlensa.. huudot ovat tulleet Herran Sebaotin korville.» (Jak. 5: 4) Ja tämä kärsivien ääni~
Kristuks,en evankeliumin kirkastama jumalallisena totuutena on nykyaikana saanut semmoisen tulivuo,.en tapaisen
sisäisen voiman, että s~tä ei. enää mitkään sulut, mitkään
pakkokeinot hävitä. Se voima on lieskana koko "sivistyneen .. maailman pohjakerroksissa ja evankeliwnin ilmaisema tasa-arvoisuus-, jumalihmisyysaa1e yhdistää näitä
lieska-ahjoja kuin langaton sähkösanoma kaikkialle. Jos
ei: näitä ihmissielun sisimpiä ja pyhimpiä vaatimuksia yhä
puhtaammin <l.yydytetä, ne murtavat kaikki esteet, kaikki
suojeluskuntamuurit, sotalaitossulut y.m. ja tulivuoren
tavoin syöksyvät ilmoille yhä uudelleen. Sillä Jumalan val_
takunta-aatteen, historian lopputarkoituksen täytyy askel
askeleelta toteutua.. Sillä se on Jumalan järkytLämätön
. tahto. Ja mitä 1äydellisimmin nämä aatteet: Kristuksen tuomat sosiaaJisetkin totuudet saavat uudessa Suomessakin toteutua, sitä onnellisemmaksi muodostuu se,
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Krilltuksen sos~alinen uudistus tarkoitti joka ainoan persoonalUata uudl'tslasynfym isfä. hengestä syntymistä. J a mitä
enemmin tämä tapahtuu, sitä onnellisemmaksi kansa muutluu,.ili enemmän Jumala saa johtaa sitä. Sillä hyvä puu voi
vuta kantaa hyviä hedelmiä, ei paha puu. Kun ihmiset Kristuksen opin mukaan tulevat oikeaan lapsiasemaan (GaL 4:5)
taivaalliseen isäänsä, joka on kaikkien oikea Isä, silloin yk.
sityiset. silloin perheet tulevat Jumalan lapsiksi, joiden jäsenistä pakanainkin täytyi lausua: ,".katsokaat kuinka ne ra·
kastavat toisiaan." Eikä se muuten voi ollakaan, koska todellinen kristitty voi sanoa: ,.minä elän, en kuitenkaan minä,
vaan Kristus elää minussa,. IGa!. 2: 20). Semmoinen sosiaIi.U oli Jesus Kristus: ,. joka näkee minut, hän näkee I sän,.,
lausui Hio. ja semmoiseksi tuli Hän kaikkia ihmisiä uudistamaan. Siinä Kristuksen sosiaalinen ohjelma: kun se toteutuu,silloin vasta J umalan kansa syntyy, sillä:
Meil' on sotaa kahden vallan:
vapauden ja orjuuden.
Lienet meis tai hento nainen kumpaan kuulut - näytän sen.
Siksi huomaa:
Orjuusluomaa
ettet siitä sielussais.
Ensin esteet minuudeltais
työ, tee -suurisiivouksesJ
Se on taisto tuoterikkain ,
kun luot jumalihmises.
Se luo uuden
vapauden
hengen vallan herruuteen.
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Silloin tietää ihmismilluus:

Kristus kun on minussa,
lihan, viinan, nikotiinin
orjuu5 loppuu sielussa.

, Muotihulluus,
.Atammonorjuus
'ltKatoo kaikki itsestään.

,

Kun nää uhris' vereen vertaa!,
jota vaatii vapaules:

etkö silloin luhatkertaa
katkois moiset kahlehes?
Siis käy sotaan:
orjuus olaan
iske, osia vapaules.

Näin myös mustan hirmuvallan

orjuudessa kansa - tään
pyhän, toden, oikeusvallan
alle painaa joka pään.

Silloin vasta

ansiosta
vapaaks' Suomi vann.()taa.
Nykyiset sosialistijohtaja! t.a.htoival luoJa väkivallalla
pimeyden ruhtinaan julmimmista kälyreislä SQsialisen ihan-

nevaltakunnan, Jumalallisen totuuden ohjaaman yhdyskunnan. He tahtoivat ulkona~i1la määräyksillä poistaa sisäisesti lurrnelfuneelta ihmisjoukolta yhdellä iskulla kaikki
ihmisten eläimelli-scl ja itsekkäät pyyfecl ja niin onnellistul-

taa sisäisesti onneHomat ihmisolennot; he tahtoivat luoda

vapauden valtaa sisäisesti kauheimmilLa sisäisten intohimomojen ja pyy teiden kahleilla sidotuisla pahuuden orjista.

•

"

He tahtoivat todellakin saada omenia orjant,appuroista.
Mutta jumalallinen totuus ei koskaan alennu perkeleellisten
vääryyksien palvelukseen. Se rankaisee väärentäjänsä, mi~

len nytkin. Suurimman onnen luojan väärin käyttö tuottaa
suurimman onnettomuuden.
Ensimäinen tehtävä mielestäni oli'si siis Kristuksen sosiaalisen aatleen entistä täydeUisempi käytännöllinen toteuttaminen: ,.Mitä lahdot ihmisten lekeuän itsellesi, tee
sinä samaa heille!:- Tämä totuus ei saa enää uudessa Suomessa olla vain raamalussa. Sen pi.tää sieltä siirtyä yksityisten sydämen kirjaan elävänä voimana. Mitä täydellis;mmm tämä tapahtuu, sitä onnellisempi Suomi syntyy. Se on
kumoamalon toluus. Silhen on krislinopin opetuksen pääpaino todellisen sosiaalisen aatteenkin toteuttamisessa pantava. MuLta siihen tuJlaan ainoas taan jokaisen yksilön sisäisen muuttumisen kautta. Ja tämä muutos on alotettava

kodista.
Ensinnäkin on .siis yhteiskunnan pidettävä huoli siitä,
että jokaiselta täysikykyisellä kansalaisella on koti,
todellisen ihmisolennon elämän pohja ja voimalähde, semmoinen kasvatuslaitos, joka esiintyy hänen (jo pienesl:ä lapsesta alkaen) omintakeisena pikkuuaItakuntanCKIn. Tässä
vaJtakunnassa täytyy olla hallitsijansa isän ja iiJdin muodossa,·) äiti kodin sieluna, isä - jos niin voisi sanoa - kodin ruumiina. Ja niinkuin ihmissielun sisin ääni, tahtoo johtaa elämäämme alkulähteensä, Jumalan pyhän totuuden ja
rakkauden mukaan, niin kodin sielun täytyy nämä. ijäisyysarvot painaa lasten sydämeen jo pienenä elämäänsä johtaviksi voim.i:ksi. Ja sitä varten taas yhteiskunnan suurimpana
• Tämä edellyttää että arvoille ja turvat!omille on myös isän

j;l äidin sijaiset hankittava.

tehtävänä pitäisi olla jo edes nyt tosikristillisten äitien kasvattaminen. Sanottakoon mitä hyvään, osotettakoon joku
kelpo _ei_kristillinen_ äiti, jää sittenkin historian kumoamattomaksi totuudeksi, että _jumalisuus on tarpeen kaikissa
asioissa, sillä sillä on sekä nykyisen että tulevaisen elämän
lupaus .• Eikä vain lupaus. Suurimmilla historiallisilla henkilöillä, jotka jotakin pysyväistä ovat Jumalan valtakunnan (siis historian lopputarkoiluksen) hyväksi saaneet aikaan, on ollut kristillinen äiti, ainakin Kristuksen opin mukaisen hengen johtama lastensakin kasvatuksessa. Jo Napoleon aikoinan tiesi sanoa, että Ranska tarvitsi kaikkein kipeimmin oikeita äitejä, Ja nyt edes jo pitäisi joka ainoan
uuden Suomenkin rakennuspuuhissa olijan näkemälIä nähdä,että niitä juuri Suomikin nyt tarvitsee. Siihen koulujen
uudistajain täytyy tarttua oikein jumalallisen totuuden voimalla, Pois paljo korukalua, loistotavaraa naissivistyksestäl
P ois naisten pääpyrkirnys miesten työmaUlel Heidän tehtävänsä on historian loppumä.ärän saavuttamisessa, Jumalan
valtakunnan lähentämisessä kaikkein arvoisinta. Luoda
uusi ihmispolvi, uuden Suomen jumalihmisperhe, jossa t08:ihmisyys, tosi-veljeys ja Kristuksen tuoma sosialismi hålIitsee ja vallitsee elämää - siinä äitien maa;fmaa uudislava
ty3ala, siinä Suomen, uuden Suomen onnen luoja - - ei
suojeluskunnissa, ei sotalaitoksessa .
• Lapsikamarisla hallitaan maailman menoa_ on historiallinen tomus, ja sen pitäisi Suomen äitien painaa ei aino~
taan päähänsä, vaan vielä enemmän sydämeensä. Tämän
totuuden pitäisi jokaisen Suomen äidin, joka jättää lapsensa
lapsentytön hoitoon, astuak.seen puhujalavalle maailman pa_
rannuspuuhissaan. ensin lausua, - eikä vain lausua, - vaan
ensin painaa sydämensä sisimpään ja polvistua lapsensa
kehdon viereen sekä katsella Jumalan hengen valossa häntä.

,
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jonka"holhoamise11a Jesuksen nimeen .. hän loisi parhaiten
uutta Suomea, täyttäisi maailman suurinta tehtävää .
Filos. tohtori Ritter lausuu m.m. näin;- ,.Uskonto on Jumalan yhteydessä elämistä. Uskonnollisen kasvatuksen
päimiärAnä tulee olla Jumalafiefoisuud en herätläminen
lap,sissamme, heidän kehitlänUsensä ihmisiksi, joiden ulkoiDen ja sisäinen elämä on katkeamattomassa yhteydessä
fol'hmsa kaRua. - - T ätä varten meidän täytyy opettaa
lapsi Jumalaa tuntemaan ja Häntä rukoilemaan. Ä'dil, suokaa minun huomauttaa niiden hetkien suuresta merkityk sesti, joina te kahden kesken lapsenne kanssa opetaUe häntä
puhumaan Jumalan kanssa. Äiti asettakoon itse lapsensa
levolle ja sulkekoon lastenkamarin oven. Hän laskeutukoon
sieUl polvilleen ja opettakoon laslansa rukoilemaan. Liiltlkää, äidit, tähän tehtävään koko sielunne into. Sinun lapseli elämåä, miten muidenkin lasien, tulee kohtaamaan intohimojen myrskyt, surut. Hän tulee tekemään paljon sitä,
jota ei saisi tehdä ; jättää tekemättä semmoista, jota piti
tehdä. Silloin katumuksen tuskal täyttävät hänen sydämenaI. EikA niitä poista huvit, ei! ihmisten lohdutukset. Mutb.,
jos hän osaa rukoilla, jos hän on tottunut kaikkivoivalle
Jumalalle viemään surunsa, anomaan apua ja 10hduIllsla,
sUJoin vaipuvat menneet ajat olemaUomuuleen ja uusi aika .
avautuu hänen eteensä. Näin tulee ihmisen elämä jokapäivlileksi uudesiasyntymiseksi ... Niin _ näin uuden Suomen
iitien pitäisi alkaa lastensa. kasvatus, uuden - vapaan Suomen rakentanrinen.
Kun jokainen uuden Suomen äiti näin kasvattaisi lapsiau, tulisi heistä Jumalan perheen jäseniä, yhteisen isän
lapsia, joista kasvaisi Jumalan kansa, jonka perheen isät
ja iidit voisivat lausua: .. Minä ja minun huoneeni palve-
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lemme Herraa, ,. Silloin ei tarvitseisi peljälä vapaussodan
uusiutumista, ei veljesffiurhia eikä ryöstöjä. Silloin sivistys
lähtisi oikeaNa tavalla ihmisiä eikä vain tietoa kasvattamaan. Silloin Jumalan nimi olisi vahvempi " linna " kuin suojeluskunnan ja sotajoukon muodosluma. _Autuas on se kansa, jonka Jumalana Herra on. " Siinä uuden Suomen pe-'

rustuslakia, johonka sen kerran ainakin täytyy turvautua.
Tämän yhteydessä emme voi olla huomauttamatta kodista
puhuessamme sitä l'uonnotonta· e roitusta, mikä kansan keskuudessa on myös ihmisasunnoilla. Suur liIallisilla, myöskin monella Keski-Suomessa, on usein parikin suurta asuinrakennusta, joista yksi: usein seisoo tyhjänä palatsimaisesti
sisusteUuna "vieraita varten", samalla. kun saman suurtilan
työväki. ,saa asua mitä kurj immissa asunnoissa. Eikä yksin

asunnon vaan myös ruuan suhteen ovat nämä a.nkaramman
päivänkuorman kantajat usein eroitetul melkein ihmisarvon
uIkopoulelle. Uudessa Suomessa ei tosi suomalainen enää
saa tällä tavalla alentaa kanssaihmistään. Siellä täytyy toteuttaa: .. Mitä tahdot ihmisten tekevän itsellIesi, tee -samoin
heille." Tässäkin kohdin näillä pohaloilla olisi paljon oppimista esim. Keski-Pohjanmaan ruotsalaiselta kansalta.
Siell'ä ei ole palatseja eikä myös eläinhökkelili ihmisasuntoina. Mutta siellä ei myöskään ole punakaartilaisia. Siellä
on ihmisiä. Kotien arvon kohottamiseksi ja samalla kasvatuksellisten totuuksien perusteellisemmiksi tekemi seksi täytyy myös

koulun
tulla enlistään paljoa likemmäksi koteja. Ei ole syytti sanottu kotien usein repivän alas sitä, mitä koulut rakentavat.
Mutta tässä on unhotettu. ett!i usein myös koulut häiritsevät kristillisten kotien kasvatustyötä. Oilhan se kasvatusopillinen toluus, että uuden opetuksen - siis juuri koulu-

\
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opetuksen1ciu - pitää liittyä vanhoihin mielteisiin ja tietoihin. Enempi hedelmättömäksi ja kuolleeksi. jää se IiittämJnen, jos ei koulu tunne kotien henkeä ja Iiliden antamia
kasvatusperus1eita ja jos se e~ llitä opetuslaan niihin, Sil.
lain käy niinkuin esim. eräs seminaarin johtaja sanoi kerran, että . ensi luokalla ovat oppilaat enemmän opetiajakuvia oJennossaAn, kuin viimeise.IJä. Ja suuri Topeliuksemme
lausuu, että .. lastentarhassa löydän ihmisen puhlaampana,
vaan oppikoulussa jo kokolailla vääräksi kasvaneena. »
Syyksi . sanoo hän m. m. sen, että . koulussa kasvatetaan
enemmän tietoa kuin ihmistc~ ,. Kun koulut pidetään vain
tietopajoina, joissa kukin opet.taja hioo omat tieloaseensa
teräviksi, osoflomalta, kuinka sama tieto voi tuUa omist&jalleen taikalyhdyksikin pahuuden labyrintleihin, jos ei
ihminen ole tiedon käyftäjänii Kyllä joka aineen opetus
tulisi totisesti paljoa enemmän .. ihmisen .. kasva tuskeinoks:,
jos aina sopivissa kohdissa viitattaisiin sen aineen käyttämisestä tosi-ihmisen ja ihmiskunnan hyväksi. Vertauskuvia
löytyy kyllä. Ottakaamme esimerk'ksi kaikkein yksinkertaisin aineen kohta. Klln esim. opettaja opettaa suoran viivan määritelmää, kuinka paljoa enemmän sen muistaminen
tulisikaan hänen elämänsä matkalla .. jhmistään .. muodostamaan, jos opettaja sama:lla voisi sydämen kielellä huomauttaa elämän suorasta tiestä. Kuink paljon tärkeämpää ihmisen on muistaa elämän suorin lie :kehdosta tosi-ihmisyyteen.
Onhan kauheala, että niin moni etevä oppilaskin eksyy luk.emattomiJle väärille teille ja niin jää aioiaaksi loppumääråånsä tulematta. Miti:!. silloin autloi häntä suoran viivan
määritelmän y.m. tietojen tunteminen! Kaikki oppi pitäi.si
siis saada varsinaisen tarkoituksensa ohessa entistä enemmän palvelemaan tosi-ihmi'Syyttä. Ja siihen a~taa uskonto
parhaat keinot ja voimat. Suuri k&Svatustlcleilijä F. Leulz
m.m. sanoo ;
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»Uskonto on se, joka muita lietoja lämmittää, valaisee
ja eleväksi tekee. Se on peili, jossa kaikki tarkastamme;
mittapuu, joll'a kaikki miJt.ataani leima, jossa tosi ja . valhe,
oikea ja väärä erehtymätlömästi huoma1aan. » Tämä opetus
voi uskonnon tehdä oikeaksi moraaliopetukseksikin. Sillä
uskonto sisäHää kaikki. moraali- (siveys.-) opetuksenkin
ainekset syvimmässä ja jumalallisemmassa merkityksessä .
Se sisältää myös ne voimalähleet, joista ihminen saa ja on
kautta aikojen saanut sisäisen halun ja tarmon siveästi ja
puhtaasti elämään, eikä vain uneksimaan nii:tä päämääriä,
miten siveysopissa usein.
Onnellinen se opettaja, jonka koulussa uskonto saa lämmöisen aseman ja vielä onnellisempi se kansa, jonka kaikki
koulut olisivat tämän hengen johdossa. Niiden oven pääle
sopisi kirjoitus: »Täällä kasvatetaan lapsia Jumalan valtakunnalle,,* ja samalla oikeita lapsia i's ille ja äideille sekä
isärunaaUe. '
Näin koulut vasta tulisivat kotikasvatuksenkin tukipylväiksi ja yhdyssil:eiksi kodin ja koulun välillä, Ja toden
totta tämmöistä yhdyssidetlä näiden välillä kipeästi kaiva_
taan. Yhteisiä vanhempain ja opettajain kokouksia piitäisi
välttämättä ruveta uudessa Suomessa slliinnöllisesfi ja kou_
lutyöhön kuuluvina pitämään. Ovathan sekä vanhemmat
että opettajat samojen lasten kasvattajia. Kuinka tämä kasvatus voisi siis toisiaan häil'itsemättä tapahtua, kun kum• Onnettomuudeksi näin ei ole. Nykyäänkin olin erään uuden kansakoulun läheisyydessä hartauskokouksessa, Vanhem.
mat suruissaan kertoivat siellä, ettei h'eidän opettajattarensa kos_
kaan käy kirkossa eikä tiimmöisis~:i kokouksissa; mutta kyllä
aina fanssitilaisuuksissa. »En tiedä, mitä uskonnolla' k oulus.~a
tehdäänkään», kuului hänen viisautensa lausuvankin , Mitenkä.
hän tuo Topeliuksemme kirjoitus tämän opettajaltaren koulun
oven päällä pitäisi kuulua?

2.
ma.t.kin hoitavat tehtäviään tW!.temafu toistensa tapoja ja
keinoja ja lopputarkoit.uksiakaan, Tämänhän luulisi olevan
selvän ainakin kasvattajille,
Lasten kasvatuksen täytyy siis uudessa Suomessa päästä
ensimäts/en lehtö"ien liialle niin kodissa kuin koulussakin ja ,illoin kodin ja koulun täytyy liittyä entistä paljon lu_
jemm/n loi.iaan auttamaan. Mutta sitä varten täytyy niiden
ensin luJIa toisensa toimet paremmin tunt~aan.
Ja siihen auttavat paljon yllä mainitut yhteiset kokouk·
sel Kun tämmöisiä tarkastajana ollessani jo usein pidin ,
lau.uHijn niissä yleensä, että näitä piläisi ainakin joka vuo.i pitiiii kUlsakin koulupiirissä . .. Saarnastuolista näi'den asi·
oiden pitäisi alitusesti kaikua,. huudahdeUiin usein.
Nuorisoseurat ja kansanopistotkin kuuluvat myös uuden
Suomen onnellistuttamiskeinoihin. Multa ennenkuin näiden_
kin toimi kokonaisuudessaan tulisi täysipainoisena luomaan
uutta onf!1lisempaa Suomea, pitä.is~ niidenkin kaikkia tehtiviä ohjata k,istilliSf!n kansan hyväksymä totuus: ,.Kaikki,
mili teelte ajatuksin, puhein ja töin, tehkäät se Jesuksen
Kristuksen nimeen!,. Mutta voivatko nämäkin laitokset aikaa, nykyisessä hengessään pysyen, esirn. tanssinsa y.m. samantapaiset puuhansa J eu'ksen nimessä, rukoillen Häneltä
lille työlleen siunausta ja sen loputtua kiittää Häntä s\-itä?
Siihen saavat kristilliset tanssijat itse vastata. Että ,.kristikaua,. ajattelee asiaa toisin, näkyy siitäkin, että se alkaa
yhl innokkaammin perustaa ,.nuorten kristillisiä yhdistyksjJ,. ja ,.kristillisiä kansanopistoja», ja me uskallamme kysyi: Kummatkohan näistä kasvattavat onnellisempia kansalaisia ja onnellisemman uuden Suomen rakentajia?

Kirkko
ei myöskään sai.si. unohtaa kotikasvatusta. Yksi tärkeimmislä sielunpaimenen tehtävistä on lapsimaailmassa.

•

3D

Sen siunausta tuottavin työala olisi. kotien pyhäköissä.
Sinne Jumalan san.an pyhien rakkaustotuuksien kylväminen - Jumalan hengen lämmöllä - tuottaisi siel'unpaimenelle ·runsaimman ilon ja Jumalan valtakunnalle 90kä kansalle parhaat hedel'm.ät,
Sielunpaimen on kuntansa lapset kastanut Isän, Pojan ja
Pyhän hengen nimeen ja uskoo nämä kastetut täten syntyneen uudestaan.Jumalasta. Tämän uskomisen pitäisi sielunpaimenta velvoittaa entistä yleistä tapaa paljoa enemmän täydellä todella huolehtimaan ,siilä, että nämä »uude!fjsynlyneet ijankaikkisuusolennot saisivat myös iiankaikkisuusrauinfoa, saisivat ravintoa Jumalasta. Sillä, jos syntynyt lapsi ei saa syntymi'sen kautta saamansa elämän ra·
vintoa, täytyy hänen kuolla, ja eivätkö kaikki esim. vapautussodan synnyttäjätkin ole sielunpaiInenen kastamia: tunnustuksen mukaan Jumalasta" syntyneitä, ja sitlenk~n suur~ osa niislä oli Jumalan kieltäjiä, Jumai'an pilkkaajia ja häpäisijöitä? Onko tämä vain heidän -syynsä? Onko usea sieIwtpaimen kertaakaan käynyt esim, lukemattomain kastama'insa lasten kodei-ssa ottamalSSa selvää, miten heidän
isänsä, äitinsä "holhoo heitä Jesuksen nimessä», ruokkii
heitä »Jumalan sanan rieskalla, niinkuin ' äske.nsyntyneitä
lapsukaisia? »
Tämmöisillä kodeissa käynneillä turusfuisi sielunpaimen
myös »Iampai:ttensa» taloudelliseen. asemaan, asuntoihin
ja koko perhe-elämään, Silloin hän kyllä huoma:s~ monta
kotia, joissa todellinen lastenkiin kasvatus on mahdoton;
joissa Kri:stu~n sosiaalinen aate: kaikkein kristittyjen
tasa-arvoisuus 'on perinpohjin häväistyksi tullut. Täten voisi
hän köyhälistön kurjuuden kunnan viranomaisilIekin tuoda
todellisessa val'o ssaan esille ja niin kokea sitä heidänkin
paimenenaan parantaa entistä paremmin,
Täten papin oma - joskus kymmeniä huoneita sisältävä
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asunto ja useihin kymmeniin tuhansiin nouseva palkkansa
panisi häntä enemmän 8ijatielemaan mestarin..~a oppia:
.. Rakaatakaa lähimmäist:5n.ne niinkuin itseänne! ,. Ja toden
totla täsaäkin suhteessa monen kirkkomme palvelijan pitäisi
astua likemmä paimenne1.laviaan, ennenkuin heidän opeluk.
sensa saa suuremman tenhon.
M.utta onhan pappien mahdoton - - varsinkin suurissa
seurakunnissa _ ehtiä käymään jokaisen ~rheen luona.
Tätä puutetta voitaisiin pal jon korvala n. s.

vanhempain ja papiston
keskinäisi llä kokouksilla.
Nämä yhteiset keskustelukokoukset luottaisivai afva.amatonta hyötyä kotikasfJatukselle ja kristillisyydelle.
jos niitä Kristuksen rakkauden heigessä pidettäisiin:
Nämä kokoukset saataisiin oikein säännöllisiksi ja
kaikkic kylakuntia koskeviksi,. jos esimerkiksi D. s.
lukuklnkerit muutettaisiin semmoisiksi Nämähän ovat nykyisessl muodossaan jo menettäneet tärkeytensä ja tulevat

oppivelvollisuuden voimaan astuttua yhä tarkotuksetlomim-

miksi .

Mutta jos esim. jokaisessa kyläkunnassa kirkon toimesta
järjestettäisiin n.s. kylän vanhinlen toimi semmoiseksi, että
näml pitäisivät tarkkaa huolta kylänsä perheoloista, lasten
kasvatuksesta, varallisuussuhteis1a ja varsinkin krjstilIjs~n
.eurakunnan jäsenten el.ämän1avoista ja nämä seikat sitten
aina otettaisiin kesku.stelun alaisiksi näissä kokouksissa,
niin kyllä niistä jäisi toisenlainen siunaus kul'n tavallisista
lukukinkereistä nykyään. Nämä kylävanrunten kertomukset
anta;'ivat papille tosioloihin perustuvia ai heita puhumaan
niin ijlisyys_ kuin ajallisuusasioistakin. Näiden johdosta
• NiitI voit.Jisiin myös yhdistää n.s. opett.lj.Jin ja vamhcm.
pölin kokouksiin.

•
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pappi myöskin voisi käydä persoonallisesti tutustumassa
niiden kollen elämään, j()tka eniten tarvitseisivat niin hengellistä kuin aineellistakin apua. Samoin lasten kristillistä
kasvatusta ohjaamassa.
T ä m ä vii m e m a i n i t t u varsinlcin pitäisi näissä kokouksissa olla yhtenä pääasiana. Sillä juuri lasten kasvatuksesta tulee koko kansan elämä, kris Hlinenkin ri~ppu
maan. Ne lasten näkemiset ja kuulemiset, joita äidiltä ja
isältä saadaan kodissa, muodostavat jo kehtolapsesta '&.1kaen heidän sisäisen maailmansa, Tästä ei vielä kansan keskuudessa kylliksi tiedetä. Ja juuri 'siksi kotienkin kylvö
on kansallemme tuoHanut nlln lurmeltuneen nuorison. J umaJan sanan valossa, sielu~teen perusteella ja historiallisilla todisteilla olisi näissä kokouksissa koetettava saada
vanhemmat vakuutukseen, että »joka holhoo lapsensa Jeesuksen nimeen, hän holhoo Jesuksen, ja kasvattaa parhaan
ihmisen maailmaakin varten, joka pahentaa lapsensa, hänelle olisi parempi, että hän upoteUaislln mereen», sillä hän
tulee lapsensa murhaajakSi. Isien ja varsinkin äitien sydä.
met ovat lapsiinsa semmoisessa suhteessa, että jos niihin Jumalan Hengen valossa ja lämmölJä kosketeltaisiin näistäkin
asioista puhuen, niin hedelmiä s!.itä jäisi:
Siitä olen varma - näiden kokousten kautta sielunpaimenen ja pairnennetavien välilcin muuttuisi! enemmän semmoi·
seksi kun sen pitää olla kasvattajan ja kasvatettavain. kesken jos ne oikealla tavalla pidettäisiin. Niissä sydämet parSunnunfaikouluf pitäisi myös näissä keskusteluissa saada tär,
keän osansa. Ne ovat kaikkialla. missä niitä on oikeassa hen _
gessä pidetty, olleet suurena siunauksena lasten kristitlisessä kas'
vatuksessa. Sillä Jumalan rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa on
voimallisin ase ihmisten sydämet kääntämään oikealla tavalla
lastensakin puoleen. joten vasta ",kirous kansasta estettäisiin.»
(Malak. 4: 6). Ja - -
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hajten sydämiin yhtyisivät. Niin sielunpaimen pääsisi myös
iikemmä paimennettaviensa elämää ja koleja; tulisi ihmisiä

paremmin tuntemaan ja voisi sitten saarnansakin sovittaa
paremmin kuulijainsa tarpeen mukaan. Ja silloin vasta kirkon laarnatkin voisivat entistä enemmän muuttua persoonallista. elämää koskeviksi. Näin myös kuulijat kokemuk.
sesta tuntisivat paimenensa heidän johtajakseen, auttajakseen, rakastajakscen ja Jumalan yhteyteen johtajakseen.
Ja jos henkiseen paimenlyöhönsä yhtyisi vielä entistä parempi osanotto sanankuuHjainsa sosiaaliseenkin elämään;
jos sielunpairnen alenluisi myös köyhälistön ruuntiillisiakin
tarpeita entistä enenmän huomaamaan ja asettu:si vointinsa
muklBan Kristuksen opin mukaan s1:näkin palvelemaan,
niin suhteensa kansaan paraneisi. eikä huononeisE _ miten
nykyään yleensä valitetaan. Jos ·sielunpaimenet itse vapaaehtoisesti myös astuisivat hiukan alemma kirkkoruhtinaiden
_paJatseista ,. ja useiden kymmentuhans:en palkan kantajista
muideD kristiveljeinsä ja sivistysvenaistensa tasalle, niin
silloin he esiintyisivät koko yhteiskunnan rakkaussiteinä.
Kirkon toimen täytyy siis uuden Suomen luomisessa
myös uudistua: Kristuksen evankeliumi.n ydin - pelastus
synnistä ja sen vallasta, jokaisen persoonalJoinen uudesla_
syntyminen ja tämän syntymisen seurauksena evankeliumin
mukainen elämä on myös kirkon luotava selvänä ja ehdottomana vaatimuksena päivän valoon. Synti on synniksi juliatett.ava, seurakunfaelämä evankeliumin mukaiseksi vaadittava. Apostolin sanat (1 Tim. 3:15) eivät ole turhanpäiten
sanotut: .. Tiedä, kuinka SinWl pit.ää Jumalhn huoneessa va·
ettaman, joka on elävän Jumalan -seurakunta, totuuden pat.
sas ja perustus .• Semmoiseksi uuden Suomen seurakunta,
Jumalan seurakunnaksi pitäisi muodostua. Mutta silloin
täytyy sielujen paimenlcnkin peljälä enemmän Jumalaa
kuin ihmisiä.
;

Eiköhän meidänkin seurakutUlilla olisi paljon huomat·
tav~ esim. pastori O. Funcken lausunnasta Saksan kirkollisista seurakunnis1a. Hän -sanoo m.m. :>Mitä kristm:.syy;
voisikaan vaikuttaa lSiveellisessältin uhleessa, jos meillä
olisi, mitä meillä ei ole, rum. kristillisiä seurakuntia. Me'dän kirkollsilla seurakunnilla on yhteistä vain se, että kaikki niiden jäsenet ovat kastetut, kasteenliittonsa uudi slaneet
ja saaneet kirkollisen vihkimisen, Kirkkokurista ei ole puhettakaan. Kun vertaa niitä csim. Veljess~urakunti 'n, niin
ovat viimeiset kuin kosteikkoja valtiokirkon erämaassa.
Niissä nähdään evankeliumin voima soslaali'iessak in eiämässä. Niinpä esirn, Könin gsfeldin seurakunDassa ei viime:sen 50:nen vuoden kuluessa ole ollut ainoatakaan rikosjuttua oikeudessa, ei yhdelläkään poliisin kanssa mitään tekemistä, ei syntynyt ainoatakaan iipärälasta, ei pidetty yhtään pakkohuutokauppaa j.n.e, :>
Tämmöinen seurahunlaelämä. on jo esimerkiksi kelpuva.
Eikä suinkaan veljcssodan syntyä t arvitseisi peljätä, jos
kaikki seurakunnat olisivat tänunöisiä. Ja, että näin kävisi.
olisi kaikki tosikristilliset puolueet ja henkilöt saatava yhteistyöhön pimeyden valtoja vastaan, huolimatta siitä, m:hin kristilliseen suuntaan kukin kuuluu. Pääasiana pitäisi
olla ihmisten saattaminen Jumalan yhteyt«n e1c.ä kirkon
tai muun uskokunnan yhteyteen, Silloin kirkon työkin edistää kansan ja uuden Suomen uudistamista uskonvapauden
puitle:ssa. Kirkon erillään pysyminen muista tos)us.\t.onnollisista yhdyskunnista pitää yllä eripuraisuutta, synnyttää
riitoja rakkauden sijasta, hajoittaa eikä yhd"slä koko Jumalan kansaa Jumalan pttrhettksi. Kirkon täytyy Jumalan
voimassa muiden tosiuskonnollislen kanssa kokeasaad ~
uuden Suomen kodeista m,ahdoll'$C.D mone.l toteuttamaan:
:>Minä ja minun huoneeni palvelemme Httrraa :>, eikä p:.tää
sitä pääasiana, että he kirkkoa palve1isivat. Sama koskee
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muitakin uakokunlia, Jos kirkko ol isi tämänkin evankeli·
. IImLn opin tämmöisenä pHiinyt, olisi se säi lyttänyt johtaja-

asemansa tosiuskovaislen keskuude!$8k!n. Lu heril3inen
kirkko ei ole muistanut, että se itse erkani 1l1hkeoksi siitä
äidistään, joka paavilaiseen ;>unifonnuun,. tahtoi puku
kaiIdU kristityt ja siten nukuttaa ne ulkonaisten muolomcnojen . hymnillä... Lutherus kiatkoi nämä kahleet ja »nyt
on Saksassa ja sen ulkopuolella uskonto ilman pappej a,
ilman uhreja, ilman taikakeinoja ja seremoniioja -

sanalla

sanoen henkinen uskonto _, Siinä ei. ,.Jumala vaadi
meilti muuta kuin uskon kaula oIemistamme Hänen yh !eydessäin ,., miten hän sanoo. Siksi tosikristilty voinee Harnackin kanssa sanoa: . Meidän kirkkomme on se societas
fidei (uskon yhteys),jolla on jäseniä kaikissa krislmuskokunnissa."·
Oikea kirkko on siis ," veljien ja si:sarien henkinen yhteys.
jota pitää koossa pyhä Henki .. - . Se on uskovien pyhä
Hurakunta",- miten I-tarnacl!: .sanoo Lutheruksen aina
vakuuttaneen. Jos. luth. kirkko tämän tunnustaisi ja käytännössä toimellaankin edistäisi. tätä pyhän. Hengen yhdistämää kristittyjen seurakuntaa, silloin se uudessa Suomessakin säilyttäisi arvonsa ja rakentaisi muiden kristinuskokunlain kanssa onneJlista Suomea.
SiUoin muutk:n kirkosta. eronneet vapaat uskonnolliset
yhdyskunna! voisivat paremmin yhtyä yhteistyöhön sen
kanssa Jumalan perheen rakentamisessa.
M.utta vapaiden kri'stillisten uskokuntain on myös varotlava, että ne eivät kileydy samoin kaavojensa ja säännöst-.l hengettömiin noudatlamisiin . Se vaara on aina uhannu! puhtaan Hengen voiman synnyttämiä eläviä uskon elämln uudistajayhdyskuntiakin sen mukaan, kun niiden vai·
• Hnnack; »Kristinuskon olemus'*'.

kutusala on levinnyt. Ne ovat itse -s itten alk!.a.neet v!ljnota
kuoJleiksi muuttuneista . seurakUIWistaan. elämän voimaisiksi ,.lahkoiksi» eronneita.
Tässäkin pitäisi meidän muistaa että, katsokoon se, joka
mu.ille saarnaa puutteista ja virheistä, ett'ei itse tulisi
dotukseen, Kun tämäkin inhimillinen heikkous pidetään
muistissa, niin silloin varovammin katsellaan ra:idtaa toisen ·
silmässä ja peljätään malan kasvamista omaan. Rakkaus,
Jumalan rakkaus pei.tfäköön siis näidenkin keskt:.Jdessa
tois tenkin vikoja ja kokekoon niitä rakkauden hell ge sä
korjatuiksi saada, aina muistaen omatkin puultewsa.
Silloin myös lasten kasvatus saisi paremman yhteisen.
kristillisen ja horjumattoman pohjan, kun kaikkien losiuskonnollisten yhdyskuntain työlle annettaisiin se arvo, minkä ne Jumalan sanan ja elämänsä perusteell:a ansaitsevat.
Tämä olisi, varsinkin nuorten keskuudessa suures'a arvosta,
ja saattaisi Jumalan klcltäjäUtin näkemään heissä Jumalan
Hengen työtä paremmin, kuin nykyään toisiaan parjaavissa
puolueissa.
Uuden ja onnellisemman Suomen luomisen henkisi3n keinoihin kuuluu mieLestäni vielä

m-

Yleinen oppivelvollisuus.
Jokaisella. tiysikykyisellä lapsella on samallainen oikeus
saamaan yleinen kansallissivistys, Sentähden yhteiskunnan
ehdoton velvollisuus on köyhimmmekin tämä toimittaa.
Mutta tämä oikeus myös velvoittaa joka ainoata kehittymään kelpo ihmiseksi, isänmaansa ja Jumalan valtakunnan
jäseneksi. Vl8J3.n semmoi.sek.si ei tulla vain paljaalla oppivelvollisuuden täyttäm.:,gellä. Sen osoittaa nykyinen tila
kaikkein valisluneimmissakin maissa, Paljas tieto ilman
jumalihmisellisyyttä lisää vain iJunispetomaisuutta sivistyksen antamilla aseilla, Yleinen oppivelvoUisuutemme pi~

täisi perustua siis entistä elävämmäJle kristillisyydelle
semmoiselle, jossru J umalan pelko on ensi sijalla, ei vain
opi .... vaan elämässä, ja loisella lähimmäisen rakastaminen. Silloin voitaisiin kouluj en otsakirjoitukseksi asettaa
Topeliuksemme loivoma: »Täällä k asva~eta :m lapsIa Ju malaa valtakunnalle.- Silloin - ja vasta silloin niiden oppilaista kasvaisi myös uuden, onnellisen Suomen onnell:·
sia lapsia, jotka tekisivät miekkansa" sirpeiksi ja kanuunama
a uro ksi. Tämä pitäisi uuden Suomen rakentajain edes nyl
jo huomata ja sydänvereetl asti tuntea ja tietää. Mutta silloin ei vaad ittaisi uskontoa pois koulusla. Ei! S:lIoin tosi
teolla koetettaisiin uskonto kodeisla viedä kouluj en kautta
elämään ja Jumalan Hengen johdolla uutta Suomea luo-

maan.
Henkisiin tehtäviin lukisirnme vielä säännöllisten luennoiden pitämisen työväelle tehdaspaikoissa ja suurissa lyökeskuksissa. Nämä olisivat työnantajain kus tamlettavat
ja pitäisi niissä kristillisessä hengessä tehdä selvää historian ja tieteen perusteella yh!eiskuntaelämän perusteista,
onnellisen kansan elämän ehdoisla: oikean kod'n arvosta
ja tehtävistä Jaslen ja nuorison kasvatuksessa, kansalahoikeudesla ja velvollisuudesla, Kristuksen sosiaaHsista
aatte'st& ja sen mukaisen iumalihmisen ihmisar vosta aikaa
ja ijäisyyltä varten y.m. Nämä luennot oli.sivat vastapainona niille usein aivan yksipuolisiJIe ope~ks;lle, Joita työvåf!!1 johtajat pitävät joukoilleen. Nämä varmaan saisivat
oikein ajattelevia työläi siäkin punnitsemaan asioila oikealla vaa'aUa.
Hyvä kiriasto pitäis i myös olla jokaisessa tämmöisessä
tylSkeslcu.k ~sa, ett'ei nuoriso saasluUa;si henkeänsä ~a as~
laisilla romaaneilla y.m.s.

•
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AINEELLISIA KORJATTAVIA SEIKKOJA.
Ensimäisessä luvussa koelilllflle osollaa, kuinka entisistä
onnellisista torppareista ja koturei~takin vähiteUen muodostui isäntäväkensä julmimp~ vihamiehiä. Vielä julmimmiksi katkeroitluivat nuden liiallisten jälkeläiset, joilta
keinottelijat ja yhtiöt olivat vuosisataiset perintönsä use:n
viekkailla juonilla ostaneet. Nämä kodittomat ja samalla isänmaattomiksi itsensä tuntevat kansalaiset jouluivat kuin tuuUajolle ja kaikenlaisten villitsijöiden johdettavi.ksi. Näistä juuri sitten suuriin työkeskuksiin ja tehdas_
paikkoihin kokouluneina keh~ttyivät anarkistisimmal punaset. Tämän osoltaa myös selvään Keski-Pohjanmaan
asukkaat - ja varsinkin sen ruotsalainen väestö. Siellä ei
ole suurtiloja, ei kolureita eikä keinottelijain synnyl1iin?-iä
ker jäläislaumoja. Kullakin per heellä on oma maapalansa
ja kotinsa. Siinä he ahertavat, sitä he rakastavat, sen he jo
lapsesta loUuvat pi.tämään omana valtakuntanaan, josta
ison isänmaan rakkaus sitten kehittyy semmoi.reksi, jommoiseksi pohjalaiset sen tässäkin sodassa osoi-tlivat.
MaattomC1n väestön varustamisella omintakeiselta maapalalla ja sieuällä koåillao kiinnitetään siis nämä eksyneet
kansalaiset oikealla tavalla yhleisee.n isänmaahan ja yhteiseen Suomen perheeseen.
Nykyään hyväksytty torpparilaki ja maattoman väestön
maahan kiinnittämistoimenpiteet ovat omiaan luomaan uu• K,lnnuksen kunn,l~ erääsu kylässä ke rrottiin minulle jo
noin parikymmentä vuotta sitten. että kyläkunta - kiinnittääk.
seen kylän köyhälistön j,l työkansan kyliinu piiriin, r,lkensi niille
sievät asumukset. maapaloineen, peltojensa reunuksille. Siksi ei
tämän kylän nuoriso pyrkinytkään Ameriikk,l,ln tai mUU,lnne
syntymä seudultaan. Vielä enemmän nyt olisi sekä hallituk.
sell,l että yksityisillä syytä näin menetellä .

•
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de.ta Suomesta yhteisen kansaperheen. Mutta näiden uu·
dWlullten toimeenpanossa köyhää ja jo omiin voimiinsa
luoUamatonta rehellistä työläistä on haftiluksen udtettaua

alulle. Siinä toimessa antaa kristil liselle hallitukselle hy.
vÄD esimerk.n pyhän evankeliumin oppi: . Jumab. rakasti
silloinkin meitä kun olimme Hänen vjhamiehiään ja antoi
ainoan Poikansa edeslämme." Ja tämä teko, tämän tietä·
minen on lukemattom ia eksyneitä, toivottomia ihmisiä luo-

nut uudesta. antanut elinvoimaa alkaa aivan uutta elämää.
Niin - ja yksin näin uuden Suomen hallituskin voi eksy.
neel ja vieläpä aivan toivottomuuleen vaipuneel kansala isensa nostaa jaloilleen ja rakkau.ssiteillä liittää Suomen
suureen perheeseen. Muuten pysyvä t ne aina painolastina,

.

jos ei pahempana kansan elämän purressa. Ei siis ri itä yksin Be, että köyhälistölIe annetaan tai tehdään mahdolliseksi
.

hankkia omintakeinen maapal:a; heille pitäisi hallituksen
vllilyksellä saada vielä pieni yksinkertai'nen asuntokin,
niiden, joiden on mahd010n semmoinen hankkia.
Näin pi~iisi vankeudestakin vapautetuille tehdä. Niinhän
Jumalakin tekee synnin vankeude:sla irroittamille lapsilleen.
Aatteen: ,.maa kuuluu kaikille,. on halli1us m.m. tavallaan
hyväksynyt nykyisellä elintarpeiden takavarikoimisellakin.
Maanviljelijöil lä. on se väkipakolla ottanut maantuotleet
ja jakanut kaikHle. Jos maattomilla on kerran tihän oikeus,
jos haUitus katsoo velvollisuudekseen näin toisilta ottaa ja
anlaa niille, joilla ei ole, on se tällä tunnus tanut velvollisuu·
tensa hankkia näille tarvitseville vielä paremmin keinot,
tilaisuus ilse hankkimaan elämänsä tarpeel ja ne saadaan
ennen kaikkea maasla: yhte's€sfä isänmaasta. josh täytyy
jokaisen päästä osaIJi<;eksi. Tä;ten hallitus myös kiinniUäisi
kaikki a l ama:~e nsa itseensä ja yhtei~n isärunaan perhee.
seen. Ja kun kukin ~heUinen kansan. jäsen tämän saa kokea.
syntyy hänessä rakkaus yhteiseen kotiin, omaan kansaan,

joka näin korjaa eksyneetkin lapsensa . .. Sillä rakkaus synnyltää rakkaufla ... Siis uuden Suomen rakentam:sessa ovat
"IJanhat unohdetlavah ja hallituksen välilyksellä hankittava
kaikille pala isäin' maasla ja niille, jotka eivät itse kykene,
aIJus/aa vielä semmoinen kotikin, jossa he voivat ruveta
maapalaansa viljelemään, muodostaa onnellisen kodin ja
kasvattaa lapsensa ihmisiksi. Silloin uudesta Suomesta kehittyy rakkauden siteillä yhdistetty kansa; silloin parhaiten loppuu köyhäin hoito; silloin anarkisliset aatteet lamautuvat, köyhälistön .. nylkyrit.. katoova\.
No niin. Mutta mistä hallitus saa kaikkeen tähän varoja?
Mistäs yksityinen köyhä. joka alkaa maanviljelyksensä, niitä saa? Se lainaa ja, jos hän ymmärryksellä ne käyttää, voi
hän pian lainansa maksaa. Miksi ei hallitus voisi samoin?
Mldta hallituksella on toisiakin ja oiktuden mukaisia
keinoja v'arojen hankkimiseen tämmöisiin tarkoituksiin.
Vanha vakiintunut oikeus tuomitsee sakkoon ne, jotka vääryyttä tekevät, vieläpä vääryydellä anastetun tavaran mentttämisenkin. Kansan - varsinkin nyt uuden Suomen
aamukansan oikeudenhmto sanoo selvään, että kansassamme on lukematon ihmisjoukko, joka on jo kauvan ja varsinkin nyt viimeisinä aikoina hankkinut suorastaan oikeuden vastaisilla keinoilla suuret rikkaudet. Oikeuden ja jumalallisen lain mukaan täytyy nämä väiiryydet halliluksen
avulla korjata. Kansalle itsellensä on annettava valta eduskantansa kautta päättää, miten hallitus nämä anastajat pakoUaa muille tekemänsä vääryydet korjaamaan. Iso reduklioni on historiallisena esikuvana, miten esim. ilmaiseksi
tai oikeuden vastasesti omistetut maa-alat voidaan hallitukselle palauttaa. Monenmoisel yhtiöt jopa yksityisetkin ovat
usein melkein ilman keinotelleet suuret maa-alat ja niistä
jo Luojan kasvattamista metsistä y.m. saaneet kymmen'n
jopa satakerroin maksamansa hinnan. Olisiko väärin, jos

'1
nyt halli_ katsoisi jo tämän voiton riittivän ja toimisi

mm,

etti ainakin osa tästä voitosta tästä lähtein alkaisi

juoRa oikflud"n (eikä vain oikeuden varjon) uomia myöten
katlMlll yhttli.,.n tavara~aittaan. Nämä ilmaiseksi rikastu-

neet yoiaivat

edell~nkin näillä rikkauksillaan (oikein käytettyiDl) elää, ja pois otetulla liiaUa pääsisi lukemattomat
kurjuuteen joutuneet jälleen elämän alkuun. Tämä - miel.tIni olisi yksi keino anarkian hengen tukahduttamiseen
ja rakkaussiteiUä yhdistetyn isänmaallisen perheen luomi..seen. Tämä teko soveltuu myös Jumalan valtakunnan Jäheatimiaaatteen puitteisiin. Ja se aate vuosi vuodelta kirkastuu. se lähenee päämääräänsä. Sillä se on ihmissielWl
aIaiD ,. pyhin tUIUle ja Jumalan järkkymätön' tahto, jonka
täytyy toteutua. ,.Jos minä olen jonkun pettänyt, sen minä.
moninkerroin korvaan hänelle,. on oikeuden peruspykälä.
Ja se tA,säkin pitäisi tulla mäliräliväksi.
Useita tuhansia vuosia jo sitten sisälsi Israelin n,s. riemrwuod.n säinnös jotakin tämän tapaista. 3 Mos. 25:28
alkeessä sanotaan, että jos maansa menetläjä1lä ei ole va·
roJa lK!n ermen riemuvuotta takaisin lunastamiseen, niin on
maa silloin lunastukselta lankeeva entiselle omista jalleen .
Ja pitbithiin nykyajan vapaa-ajattelijat, Jumalaa vääryydeu tekijänä, jos Hän yksityisi.ztä erehdyksistä ja synneistä
tuomitseisi ikuiseen rangaistukseen. Mutta itse he ovat val_
miita ainaisesti rankaisemaan miestä ja vielä hänen perii.
IWlin, joka joko juopuneeS5::l. tilassa tai keinottdijain
toimilla menetti puoli ilmaiseksi vuosisat'lisen sukunsa perinn6o.
Tämin lisäksi ei suinkaan olisi väårin, jos vaikka suurWaUMiet ja sahayhliöt heti antaisivat vapautu ~.unJrareille
la sieltä kaatuneiden turvattomille sukulaisille pienet mi.apalat. Sillä nehän ne olivat jotka nälTiäkin heidän omai~uu
feno pelastivat a"arkistisesta tasajaosta.
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Kutka ovat vapauttajasankareita ? Ne ovat ne, jotka astuivt vapautlarnme pelastamaan, ne ovat ne, jotka uhrasivat verensä, henkensä - niin, kaikkensa, isäimme maan ,
sen kansalaisten puolesta. Ja vielä bksinkerroin ne, jotka
vapaaehtoisesti, ennen isänmaansa hallituksen käskyä käsittivät isänmaan vapauden ja onnen kalliimmaksi, kuin
oman onnensa, henkensä ja verensä, joille isänmaan etu,

sen kansan onni oli kaWimpi kuin oma elämänsä. Ja vielä
tulee heidäit uhrinsa kalliimmaksi, kM tiedämme, että
useimmilla {aniharvoja poikkeuksia lukuunottamatta} ei
oIlut suurLa yksityisiä etuja, suuria maa_aloja tästä isäinmaasta, ei miljoona tehtaita, ei pääomia pelastettavana,
anarkistein tasajaosla. Ja sittenkin he menivät avosU'min
kuolemaan, siis ei ainoastaan yhteistä iSänmaata ja sen vapautta pelastamaan, vaan myös pelastamaan t (1 i s te n
yk s i t Y i s i ä etuja. Olisivathan ne: suuret tehtaat, yhli'-

öiden sadat talot ja niiden ynnä miljoonamiesten rahat
pantu tasan huligaanien kesken, tehty »kansan .. omaisuudeksi, jos eivät nämä vapauttajasankarit hengeUään ja verellään 0 s ta n e e t näitä omistaiilleen - juuri kuin kuoleman kidasta. Nunhän on käynyt kaikkialla, jossa nämä
ryövärit pääsivät jakamaan toisten omaa. Tästä jo seuraa
e h d 0 t tom a n a oikeuden ja kohtuuden mukaisuulena
että vapautlajasankarien palkkaa, veren hintaa täytyy suorittaa s u h tee II i s e s t i myös pelaslettu jen yksityi:setujen mukaan. Siinä on jo esim. Varkauden tehdas osoittanut
oikean korvaussull!.een. Se sai pelastetuksi I?aljon, se antoi
paljon, - miljoonan, d köyhää tuhatta. Tät,nä korvaus suhde
tulee vieläkin selvemmäksi, kun mu'stamme:
f:ksi että juuri nuo suuret teollisuusllaitokset, jotka vuosiltain miljoonia pistävät kuldcaroihinsa ja maksavat useita
kymmeniä tuhansia johtajiJIeen vuosipalkkoina, etupäässä
ovat synnyttäneet, kasvattaneet tämän kansalaissodan.

......

Niiden pjUei.tähän punaisimmat anarkisti jakajat ovat läh2:bi Sahayhtiöl (monet) ovat ottaneet iliettömiä a loj n

tattl isäimm.e maasta, ja niiden aJ,Ukkaista suuri osa on jou-

tunut keppikerjäläisiksi silloin, kun yhtiöiden herrat koko..._ milioonia usein ilman vaivaa heidän entisistä talois·
taan. Tämä kaikki valveutuneen kansan keskuudessa on
synnyttänyt sen katkeruuden, joka on villitsijöiden Iiehtomina ahjoissa leirnahtanut nyt ilrnituleksL Eikö näillä olisi
mitlän erikoista syytä palkita pelaslajoitaanl
Samaan luokkaan melkein tahtoisin lukea esim. monet
ybityisel pankit, jotka jakavat vuosittain 15-20 pros. osinkoinaan. Olisihan näistäkin tehty "kansan" omaisuus, jolleivät sankarit olisi hengellään niitä heille ostaneet.
3:ksi varmaankin tullevat kaatuneiden sankarien tilas·
totiedol osoittamaan, että juuri niiden piireistä, joilla suurimmat yksityisedut olivat tässi: taistelussa valvotfavina,
puolusteUavina, vain aniharvat astuivat r i n t a malI e valkoisten asiaa ajamaan: verensä ja henkensä alttiiksi antamaan.Näistä seikoista jo tavallisen logiikan mukaen pitäisi näh.
dl. ken e n k ä ·e t u pää s s ä pitä;sn vapautussankarien
veri makaaa; vaikka mielestäni kaikk.ien maaäiHmme lasten:
litintä pelastumisen ,tähden, on kykynsä mukaan osaa otettav•.
M. i t e n käsitten kaatuneiden ja haavoltuneiden (sekä
muidenkin urhoien) veren llinta olisi suoritettava niin, että
palkkio parh3ilen vastaisi sitä uhria, joka sen edestä on suoritettu?
Sosialistien anarkistimieltä on suuressa määrässä kii• Edellli olleet esi merkit, esim . Pihtiputaalta osottavat sen
sclvUti.

H

hoiUanut se, että sekä ruunulla että yksityisillä (varsinkin
sahayhliöillä) on ollut suuret viljelyske.lpoiset maa-alat
asumaUomina silloin, kUn paljon työkykyisiä isänmaan lap_
sia on nälkää kärsinyt maapalan puutteessa. Tästä onkin
syntynyt kiihkeä vaatimus että :om a a.k u u 1 u u k a ik i lI e _, ja tämän aatteen pakollinen _ anarkistinen toteuttaminen oli yhtenä suurena syynä tähän solaan . J a joskin

Suomen v a', k 0 iJ Ii e n kansan eduskunta tlliee edelleenkin
ja nyt vielä tehokkaammin huolehtimaan siitä, että maata
todellakin tulee olemaan mahdollisen monella työkykyisellä ja haluisella kansalaisella, niin on isänmaan hall i t u k.
Ii ella moninkertainen syy, velvollisuus ja oikeus antaa
maata verensä juuri tämän i Ii ä n maa n edestä uhrannei_
dm maa t tom ~ II e omaisille. Meidän isäirnme maasta
, on suuria aloja ollut vuosisatoja monen solaherran jälkeläisten omaisuulena usein pienesfäkin urotyöstä, jonka noiden esi·isät tekivät vieraiJIakin mailta taistellessaan. Eikö
nyt., kun moni köyhä nuorukainen - äidin ja isän ainoa
turva - uhrasi henkensä ja verensä t ä m ä n maa n edes·
tä, ansailseisi paljoa paremmin pientä maapalaa omilleen,
usein ainoan turvansa menettäneille jälkelä~silJeen!
Pidämme siis aivan luonnollisena; että vapautettu isänmaa antaa suurista ruunun m aa-alois taan tar_
peelliset p i k k u t i l a t kaatuneiden ja myös vaarallisesti
haavoHuneiden y.rn . .sankarien ja heidän lähimpien omais·
tensa käyteltä.viksi. Ne ovat paremmin .ansaiUuja tiloja
kuin monet enl!sistä suur!sla .. rälssitiloi.. ta ... Multa liim·
möisen palkkion korvaukseen ei yksinään k r u u nuole
velvollinen. Siihen ovat myös velvolliset:; u u r t i I a II j.
se t ja ennen muita s a h a y h t i ö t, jotka omistavat suuria
aloja siitä isä i nmaasta, jonka edestä nämä sankarit uhrasivat kaikkensa ja siis säilyttivät heille nämä edut. Olisiko silloil1 Wkaa, jos näiden omistajat uhraisival pienet

maapaJaset niistä maistaan, jolka yhtiöt nyt saavat pitää
ominaan näiden verenhintana.
Timän vapaustaistelun lopullisen korvauksen suorittamwelJe olisi tarpeellista, että kun tai n v Lr a n 0 m a i s e t
ottavat selvän: 1) kuinka monta taloa kunnan piirissä kullekin yhtiölle kuuluu ja kuinka suuren os ~ n koko kunnan
manttaaliosasta ne tekevät; 2) kuinka monia kulsWllaan
saapumatonla (siis punaista) näiden tilojen alueella nykyiän oli ja kuinka monta niiltä tiloilta häädetyistä kuului
niihin ; 3) kuinka. monta yhtiöiden tilojen puoles!a on vai·
koisten r iveissä puolustanut isänmaatamme ja samalla näi·
den yhtiöiden yksityisomaisuulta. Näiden tietojen perusteella voisi hallituskin sitten paremmin palkkiot oikeude::a
mukaan jakaa.
Maailman kalleimman veren hinnasta lausuivat kerran
ylipapit: ,.ei sitä sovi panna uhriarkkuun, sillä se on ve·
r e n h i n t b , vaan ostivat pellon niillä rahoilla. Kyllä näi.
cIeo sankarienkin veren hinnaksi parhaiten sopisi p e I t o·
pat a, joka aina muistuttaisi sankarien jälkeläisille, muis·
tuttaisi koko kansalle ja sosialisteiJlekin: t ä m ä 0 n ver e n h i n t a n a annettu isänmaan, oikeuden ja todellisen
'9apauden peJlastuksesta. Se oli si Termopyleen ~ankarien
muiltopalsas, joka huulaiSi tuleville sukupolville: ,.Sanokaa
Suomen kansalle: tämän saimme kuuliaisuudesta isänmaan
laeilJer ,.
"
Kuinka kaLWksi se palanen isäinmaasta sinoin muuttui·
likaanl Sukupolvesta toiseen nämä veren hinnat saarnai·
dvat oikeata isänmaan rakkautta, oikeata vapautusmieltä.
Nimi vapuUlat kantaisivat toisenlaisia hedelmiä isänmaan
alttarille kuin satunnaiset tilapäiset raha..avut, joita niiden
saaJat usein pitäisivä armolahjoina. Ne puhuisivat myös
soaialislei.lle, että rehellinen, lain kuuliaisuuteen perustuva

\

\
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työ tulee aina lopullisesti palkiluksi paremmin kuin viki.
valtaiset laittomat hommat:
Jonkunlainen reduktioni näyttää siis nyt entistä enemmän kansan yleisen mielipiteenkin mukaan olevan oikeuteUu ja siihen ihmissielun sisin oikeuskin näyttää. viittaa·
van. Se myös - laillisessa järjestyksessä suoritettuna näyttäisi tarjoavan yhden tärkeän keinon kansan suuren osan
kurjan tilan parantamiseen - muille siveellistä vÄÄryyttä
tekemättä, kun niiden kohtuulliset vaatimukset täytettäisi.
Se tarjoaisi myös varoittavan esimerkin vastaisille keinottelun haluisille.
"Autuas on se kansa, jonka Jumalana Herra on." Tartu, uusi Suomi, tähän pelastuskeino011, ei vain juhlati laisuuksissa ja kirkoissa veisaamalla »meidän linnamme on
Jumala laivaas», vaan elämässä, jokapäiväisen elämän loi_
missa.

Kaikkivoipa Jurnalamme,
turva isäin ihmeinen;
ollos nytkin isänmaaml;lle
pelastaja armom.en!
Käskystäs' siis huudamme:
Auta nyt taas kansaamme.

•

Nälän, ruton, sodan alta
autoit ennen, aula taas!
Särje nytkin näiden valta,
eH' ois' onni, rauha maas'!
SOO$ taas näin huudamme:
Poista nälkii, $Otamme!

• Sysmässä on päätetty nHlle vapaussotaan osaaottaneille 50.
tureille, joilla. ei ole oma;l maata, hankkia. ma.;lpa.lsta. Maa ha.n.
kilaan eräitten yksityisten lahjoittamilla varoilla, kerrottiin leh.
dissä.

poista ensin synnin valta,
aula henkes' hallintaan:
joka ainut Jwnalalta
syntins' anteeks' anomaan,
että poistuis' kirous:
synnin syY ja seuraus.
Sillä kansa vast' on v a p a a,
kun on orjuus synnin pois,
Jesus Kristus sen näin takaa:
Usko maailman voittaa vois.
Auta siis meit' uskomaan
Luojaan kaikkivaltiaan.
Niin myös ,.tie ja toluus,. sulta,
elämämme valkeus
pyydämme: luo hendm tulta
meihin, usko, rakkaus:
että ,kahsa Kalevan
loisi perheen Jumalan

•

Silloin kaikki kansalaiset
lasna rauhan ruhtinaan:
Suomen suku, heimolaiset
luovat uuden Suomenmaan,
joss' on onni, rauha - ja
kunnian saa Jumala.
Siks' oi, Herra, Suomen suku
kokoo kotimaahansa ;
siunaa tuhansiin sen luku,
00 sen onni, turvansa !
Ehkä sitten, sydämen
lois' se Sulle kiitoksen,

,

SISÄLTÖ.
Henkisiä syitä.
Kuollut kristillisyys.
siv.
Kansajoukkojen hen~incn pimeys
Kodit maj.ltaloina
Aineellisia syitä.
Suurte n kansajoukkojen maasta irtautuminen
Keinottelijain rikastuminen toisten köyhdyWimiseksi
Kanujoukkojen kokoutumincn tehdaspaikkoihin y. m.
Uuden Suomen r;\kenDuskeinoista
Henkisiä tehtäviä.
Kristinopin däväksi saattaminen
Kodissa
Koulussa
Kirko~ .
Aineellisia tehtäviä
Muta maattomille ja ihmisarvon mukainen koti
Jonkinlainen reduktioni toimiteU.lva
Vapa uttajaunkarien palkkiot
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