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U aate ih in !

ftofjta toimitetaan roiibennet maalit, m ajaan neljän 
rouoben tuluesfa. k ällä  ajalla on olot maasjamme juu* 
resti muuttuneet. enji maaleiljin mcnnesjä oli jolaifella ää= 
nestäjällä rinta toiroon tulta täpnnä. Silloin usfottiin uuben 
—  mitä fanjanroaltaijimman ebusfunnan tautia jäätämän  
uubistutfia aitaan, ustottiin että tpöroäen olojubteijiin jaa* 
taiji ajan mufaijia uubistufjia ja parannufjia. 9tpt olemme 
nähneet että meibän porroaristo, jota juurlaton roaifututjesta 
oli roalmis maitta mit)in mpönnptpfjiin, on fuurlatfomuis* 
tojen I)älmetesjä mpösfin ustaltanut rpljtpä etujenja mufaijeen 
toimintaan, jljljbesjä SBenäjän roirtaroallan tansja toimien 
erottelem at meibän tpönantajajärjestöt tpöroäen juojelusta 
tosteroien talien F»t)Itäänxistä, tieltolain tappamista ja fun* 
natlislain lumoamista. (Enjimmäifisjä roaaleisja oli näiben 
tätien uubistus porroariltisten roaaliofijelmisja, mutta t)e ei* 
roät tienneet jittoin, että tpöroäestösfä oli jiffi paljon pfjimieli* 
jppttä tuin oli, ja jouton juuruus petoittaa. enji roaaleisja 
efiintpiroät laitti porroarispuolueet eri lipun alta, jprfästi 
toifiaan roastaan, mutta npt on eri maatitiitot enään muo* 
bottijia, ja luuttaroasti enji roaaleisja näemme ainoastaan  
tatji roaatiliittoa, toinen porroarien pl)teinen ja toinen fofia* 
listien. kpönantajain pfjteijet ebut ajamat f)eitä t)t)teistoi= 
mintaan.

tututta ei ainoastaan fijättijesti ote ajema muuttunut, 
maan mpösfin ulospäin. Suurlafon aitana SBenäjän taan* 
tumutjellinen Ejallitus, pelästpen jiitä pfjimielifppbestä ja 
tarm otfaasta toiminnasta, jota tpöroäestö (illoin ofoitti, 
oli patoiettu julistamaan faitti laittomat ajetutfet Suomesja 

tumotufji ja erinäijellä iteijarillijella julistustirjalla mpöntä* 
mään juomalaijille fofoontumis--, Iaujunto* ja janamapauben. 
k äm ä tapahtui jpfjpllä 1 9 0 5 , ja tämän usfoi fanja jaaroanja 
pitää ituijiffi ajoitji. tututta mitä jiitä on enään jälellä? 
Si muuta tuin irroituroa. tffiätjä mäliä on SBenäjän 
fjaltitus rptjtpnpt uujiin laittomiin tetoifjin Suomesja, mä* 
päätään roälittämätlä joroelturoatfo ne meibän oloihin. 
Suomen (enaatisja istumat roenäläijet mirtamiefjet, jotta toi* 
tuimat omien oljjeittenja mutaan, ollentaan roälittämättä 
fanjan tarpeista, ebusfunnan päätötjille ei panna mitään 
merfitpstä. itun ebusfunta tieltää m atjam asta Suomen 
fanjan roaroista laittomia jotamiljoonia, niin jenaatti mää* 
rä ä  ne jiitä Ejuoltmatia mafjettamifji. Senaatti tieltää apu* 
rat)oja annettaroafji jairaaloille, mutta mafjaa fätpreilleen 
fpmmeniä tuF>anjia elätfeitä. ijkinoajiamiet)iä on uuhestaan 
määrättp roirfoifjin, joiben toimefji tulee ennaffojenjuurin I)ä* 
peällinen tefjtäroä. ftofoontumisroapautta uhataan ja toti* 
tarfastufjia toimitetaan, ei enään ole mitään alaa, jotjon 
ei roenäläijet roiranomaijet oliji tafertuneet.

Suomen foulujärjestelmää ta^bottaiji mpösfin jaaba 2Be* 
näjän ministeristön alaifefji, jolloin rooitaifi muta malrooa, 
että Suomen fouluolot tulijiroat ptjbenmutaijitji fouluolojen 
tansja SBertäjällä. SBoibatjemme pmmärtää mitä täm ä mer* 
fitfee on meibän fatjottaroa minfälaifet omat jiroistpsolot 
SBenäjällä.

Koittein enfimäinen jiroistpsetjto on lufutaito. SRutta 
SBenäjällä ei lututaito ole läljesfään pleinen. fiufutaitoijia 
on SBenäjällä ainoastaan 21 profenttia ja lututaibottomia 
jiis tofonaista 79  profenttia. en tä jitteu fouluolot SBenä* 
jäitä? 9B. 1 9 0 6  oli SBenäjällä fouluja faiffiaan 9 0 ,9 4 2  
ja täroi niisjä fouhia pf)teenjä pii 5 miljoonaa lasta, mutta 
toulua täpmättömiä oli IäEjes 17  miljoonaa lasta, jotta oliroat 
8 — 14 ifärouoben roälillä.

eifö nämä numerot put)u fam alaa tieltä SBenäjän ji* 
mistpsoloista. 3 a  tämän mufaanfo Suomen jiroistpsolot 
järjestettäiji. Kuroaaroata on mpösfin taulu, jota näpttää ja* 
noma!ef)tien Ieroenemijen postin roälitpfjellä eri maisja. Sen  
mufaaan lähetetään postisfa fesfimäärin jotaista 1 0 0  fjenfilöä 
tornit:

k a n s f a s f a .......................... 4 ,7 6 0  numeroa
S r o e i t f i s jä .......................... 4 ,4 7 0 I I

t R u o t j i s f a .......................... 3 ,225 n

S a tja s f a ................................ 2 ,8 1 7 n

SRorjasja................................ 2 ,773 n

S e l g i a s f a .......................... 1 ,995 n

tR a n s f a s ja .......................... 1 ,246 n

U n f a r i s j a .......................... 717 n

3täroallasja . . . . 5 5 4 r l

tportugalisfa . . . . 533 I I

englannisja alusmaineen 411 I I

S e r b i a s j a .......................... 2 8 3 I I

S B e n ä jä llä ........................... 2 I I

Suomesja tilaston mutaan lemenee rouojittain 35  posti* 
Iähetpstä jotaista henfilöä tohti, eli 3 ,5 0 0  jotaista 10 0  f>en* 
tilöä toljben.

ijSimepttä ja epätoirooa faiftialla, föpljpps ja turjuus on 
pleijenä tunnusmerffinä SBenäjän maalaistpöroäestön fesfuu* 
besja, josta furoaaroasti on janottu, että nälänhätä ia to* 
leera ei fosfaan lopu SBenäjältä. 3 «  totta on että mer* 
rattuna muijiin maitiin on 2Benäjä tobellinen ruttopefä. 
karttumiin tauteihin tuolee jotaijesta 1 miljoonasta itjmijestä:

2Benäjällä . . 9 ,0 2 6
S atjasfa . . . 9 0 6
englannisja . . 63 2
S ta lia sja . . . 623
§ollannisja . . 4 4 6

Dn näillä numeroilla eroa, fun toijisfa ei fuole pljtä 
monta jataa fun SBenäjällä tuhanjia. SJlutta ei ole ifjme* 
tään että näin on, fun tietää että jämällä fun jotajouffojen 
plläpitoon rouojittain uhrataan plitje 4 8 3  miljoonaa rupi. 
niin fanjanmalistufjeen, tieteijiin ja taiteijiin pfjteenjä ai* 
noastaan 81 miljoonaa. UJtutta fen jijaan matfetaan pfjistään 
eläffeijiin roirfamief)ille pii 9 3  miljoonaa rupi. Sen Iijätji 
on tunnettua että juurin tulolähbe maltiolla on —  roiinafau* 
poistaan. SBenäjällä on nimittäin roaltio roiinafauppiaana. 
Kun enfin Hierotetaan tpötätefemää luottaa niin toroasti 
fun rooibaan, niin jitten miinafaupan aroulla tistotaan  
roiimeijet pennit ulos. käten jaabaan miinafaupoista tu* 
Ioa rouobesja pii 6 9 6  miljoonaa rupi. Kun fen Iijätji on 
faitti Hierotettu pfjinpä tulititutfin, joista tistotaan rouojit* 
tain pii 16 milj. rupi., niin ei ole il)me että tanjan olo on 
turjaa ja epätoirooista.

Kanjan jiroistpsolot eiroät meillä fuinfaan ole tppbpt* 
täroällä fannalla, ei meilläfään fouluijäsfä olemista lapjista 
täp toulua enempää tun noin puolet, m aitta lufutaito on* 
tin pleistä, fosfa lututaibottomia on ainoastaan 1,2 pro* 
jenttia, niin roerrattuna SCenäjään on meillä olot täsfä 
fuljteesja fotolailla paremmat. SRutta npt on jenaatti ef>* 
bottanut, että ebusfunnan mpöntämistä fimistpsmäärära* 
lioista roäljennettäijiin pii — 3 miljoonaa mf. Kun jirois* 
tpstarfoitufjiin määrättp fofonaisjumma meillä on taiten faif* 
tiaan möfjän pii 9  miljoonaa, niin poisppphfiminen tetee 
foto folmannen ojan ebusfunnon m äärästä. Sen Iijätji 
on fenraalifuroernööri Sepn rpfjtpnpt erifoijiin toimiin mei* 
bän foululaitofjeit fu^teen. Sanomaleljbet tietämät tertoa 
että on maabittu fouIuof)jeImia ja historian oppifirjoja tar* 
fastettaroafji. Koljta tai pritetään jaaba SBenäjänfielen 
opetus pafollijefji fanjafouluisja tuten jitä huhuttiin bobri* 
foffin aifanafin. e ttä  jiitä ei ole mitään hpbtpä fanfalle, 
on itjestään jelroää.

k äm ä laitti fun tiebetään, niin tuntuu enempi fun nau* 
rettaroalta Sepn’in miimeinen toimenpibe. Setjbisjä näet fer* 
rottiin että Sepn oliji teljottanut fenaattia rpf)tpmään eri* 
foijiin toimenpiteijiin Iil)an fallistumijen jo r o s ta . (Ei filti 
etteifö I i r n  fallistuminen roaatiji toimenpiteitä, mutta fun 
fe te r ä ä n  taholta, josta on foto toiminta*aitana fuunnattu
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isfu isfun perään Suomen erifoisoifeuben tuljoamifeffi, niin 
näpttää fe, että toiimeifellä toimenpiteellä ei ole tarfoitettu 
mitään muuta fun peittää fanfalta tobellifet tarfoituffet Suo* 
men fuljieen.

3 a  näin maalien ebellä on fe f)t)tointin tärfeätä, fillä 
pfjtäpaljon fuin meibän oma porroaristo, pelfää SBenäjän 
hallitus fofialibemotratien rooimain fasroamista. (Sbusfun* 
nan pljtämittaifilla Ijajoituffilla tafjbotaan luonnollisesti mä* 
fpttää äänestäjät, ja fun ebusfunnan fjproäfjpmiä lafiuubis* 
tufjia ei fjproäffptä, maan annetaan ne m aata enfin rouoji* 
faufia jolloin ne lopulta f)plätään, niin roaifuttaa fe tpö* 
mäestöön epätoirooifesti, jonfa joljbosta monesfa fpntpp aja* 
tus, että ei fannata mennä roaaleifjin, fosfa fen fautta ei 
mitään f)pötpä moi föpljältstölle faarouttaa. ©tutta föpf)ä* 
Iistön täptpp ponnistaa rooimiaan, tulfoon maalit maiffa 
roielä ufeammin, fillä ottamalla ojaa maaleihin näytetään  
fefä omille porroareille että SBenäjän miranomaifille että 
tpöroäestö on malmeilla ja feuraa Ijeibän toimiaan, ja että 
fe ajan tullen moi roaatia afianomaifet tilille teoistaan.

_  5)ffimtelifesti fiis maaleihin tammifuun 2 ja 3 päiroä. 
„S e rauffa ois, fen jäifi pois." 9Jtiina S .

Juttu Jum alan  ja  Ju m alan  sanan 
pilkasta.

(Jatk).

Ainoastaan yhdessä runoni värssyssä puhutaan jum a
lasta. Se kuuluu:

»Sinä polonen palvelet jumalaa, 
mink’ on hän antanut avun?
Päinvastoin sulle purtavaks’ 
on suonut kärsimyspavun.»

Mikä kohta tässä sisältää jumalan pilkkaa? Ei mi
kään? Tässähän vain todetaan Kristuksen opin yksi tunne
tuimmista kohdista, että jumala tuottaa kärsimyksiä. Hänen  
sanansahan ovat, että joka tahtoo henkensä pelastaa hänen 
tulee se hukuttaa.

Itsekkäiden pyyteiden tavottelijoita ei saman opin m u
kaan jum ala heidän halpamaisissa aikeissaan auta.

Kun nyt herra kaupunginviskaali, joka tästä kanteestaan 
päättäen am m entaa sivistiksensä Kuopion »Savotar»-lehdestä, 
syyttää minua aivan aiheettomasti jumalanpilkasta, niin eipä 
todellakaan ole kadehdittava se kuuluisuus, jonka säteilyyn hän 
nim ensä kietoo ja jolla itsensä Kuopion raastuvanoikeuden  
aikakirjoihin ikuistaa. Uskon varmaan, että kansamm e keskellä 
ei löydy monta, joka tahtoisi hänen kanssaan tuota kuului
suutta jakaa. H erää kysymys, mikähän lienee yleisen syyt
täjän pannut asettumaan äärim mäisen sivistysviholliseksi ja 
menemään painokannehalussaan pitem m älle kuin painoyli- 
hallitus. O nkohan hän ehkä täten tahtonut hankkia itsel
leen erikoismeriittia.

Mitä runooni kokonaisuudessaan tulee, niin on se ai
van vaatim attom an miedosti väritetty, verraten moniin Raa
matun kohtiin. A rvoisa tuomioistuin arvostelkoon itse seu- 
raavaa raam atunkohtaa, jolla on ollut suuri merkitys Ju 
malan ja saatanan välisten suhteitten määrittelemiseen kris
tillisissä tunnustuksissa. Se tavataan Jobin kirjan kahdessa 
ensimmäisessä luvussa. I luku 6 — 12 värssyyn kuuluu 
seuraavasti:

Mutta se tapahtui yhtenä päivänä, että Jumalan lapset 
tulivat ja astuivat H erran eteen, tuli m yös saatana heidän 
kanssansa.

Mutta H erra sanoi saatanalle: kusta sinä tulet? Saatana 
vastasi H erraa ja sanoi; minä olen käynyt ja vaeltanut ym 
päri maan,

N iin^sanoi H erra saatanalle: etkö sinä ole ottanut vaa
ria minun palvelijastani Jobista?, sillä ei hänen vertaistansa 
ole m aalianhan on vakaa ja hurskas, Jum alata pelkääväinen  
mies ja välttää pahaa.

Saatana vastasi H erraa ja sanoi: turhaanko Jo b  pelkää 
Jum alata?

Etkös ole piirittänyt häntä, hänen huonettansa ja kaik
kea kuin hänellä on ym päri, sinä olet siunannut hänen käsi
alansa ja' hänen tavaransa on levitetty maassa.

Mutta ojenna kätes ja tartu kaikkeen hänen saatumisa 
mitamaks, hän luopuu sinusta kasvois edessä.

H erra sanoi saatanalle: katso kaikki hänen tavaransa 
olkoon sinun kädessäs, ainoastaan älä häneen kättäs satuta. 
Silloin läksi saatana H erran tyköä.

Tässä kertomuksessa siis Jum ala ja saatana ovat sa
massa seurassa tuttavallisessa keskustelussa. Kaikkitietävä 
Jum ala kysyy, mistä saatana tulee, ja vastaukseksi saa h än : 
jalkamatkoilta maailmassa. —  O nni että Jobin kirjan tekijä 
makaa Arabian hietikossa, sillä muuten hän varmaan olisi 
raahattu tänne vastaamaan Jum alan herjaamisesta. —  Mutta 
lisäksi Jum ala kehuu saatanalle Jobiaan ylenpalttisesti, ja kui
tenkin siitä huolimatta jättää hänet sulalla suosiolla saata- 
tanan arm ahtam attom iin kouriin. Näin räikeästi siis Jumalan  
om a sana kuvailee tapahtumaa.

Saman kirjan toisessa luvussa jatketaan 1— 8 värssyyn  
seuraavasti:

Ja  se tapahtui yhtenä päivänä, koska Jum alan lapset 
tulivat ja astuivat H erran eteen, että saatana m yös tuli hei
dän kanssansa ja astui H erran eteen.

Silloin sanoi H erra saatanalle: kusta sinä tulet? Saa
tana vastasi H erraa ja sanoi: minä olen käynyt ja vaelta
nut ympäri maan.

H erra sanoi saatanalle: etkös ole ottanut vaaria minun  
palvelijastani Jobista?, sillä hänen vertaistansa ei ole maalla 
hän on vakaa ja hurskas ja Jum alata pelkääväinen mies ja  
välttää pahaa ja pysyy vielä vakuudessansa, ja sinä yllytit 
minua häntä hävittämään ilman syytä.

Saatana vastasi H erraa ja sanoi: nahka nahasta ja kaikki 
mitä ihmisessä on, antaa hän henkensä edestä.

Mutta ojenna kätes ja rupee hänen luihinsa ja lihaansa, 
mitämaks hän luopuu sinusta kasvois edessä.

H erra sanoi saatanalle: katso, hän olkoon sinun kädes
säs; kuitenkin säästä hänen henkeänsä.

Silloi läksi saatana H erran tyköä ja löi Jobin pahoilla 
paisumilla hänen kantapäästänsä kiireeseen asti.

Ja  hän otti saviastian kraabei itseänsä sillä ja istui tuh- 
vassa.

Jum ala tässä moittii saatanaa siitä, että hän on yllyt
tänyt Jum alaa syyttömästi hävittämään Jobia. Siis saatana 
voi raamatun mukaan houkutella itse Jumalaakin. Voiko, 
arvoisa oikeus, Jumalakäsitettä syvem m in loukata? Jum ala, 
jonka om inaisuudet ovat vanhurskaus, vakaa, kaikkivaltias, 
oikeamielinen, hän kuvataan joutuneen saatanan salakava
lien juonien alaiseksi. Ja  hän vielä toisenkin kerran antaa 
houkutella itsensä jättämään palvelijansa saatanan ruhjotta
vaksi, kunnes Jo b  lopulta rupeaa tekemään syntiä, kuten 
m yöhäisem m in kerrotaan. (3 0  luku 2  v. vertaa 3 8  1. 1 ,23  v. 
4 2  luku). O nko m okom am paa kuultu!

Pyydän samalla saada huomauttaa, että tämä kohta 
raam atussa, ainoa vanhassa testamentissa, jossa saatana m ai
nitaan, on laskenut perustuksen opille »saatanasta». Se ei 
ole mikään syrjään asetettu kohta lutherilaisenkaan uskon  
opetuksessa, niinkuin toivoisi, vaan tyrkytetään 6itä tuhan
sissa saarnoissa kansalle ja ajetaan jo lastenkin päihin pie
nuudesta alkaen. Kertom us Jum alasta ja saatanasta on al
kuaan raaka persialainen pakanallinen taru ja jokaisella ih
misellä täytyy olla oikeus arvostellen tutkia näitäkin käsitteitä 
sekä om aksua niistä, kuten yleensä uskonnon asioista, se 
vakaumus, mihin rehellisellä totuuden etsimisellään on tullut.

Vielä tahdon arvoisan oikeuden ajateltavaksi esittää sen,


