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ijytlm  herra!

S e olette numerossa 9 jutaiSseet erään iirjoitufsen, 
jossa te „Äirton palraelijana" foetatte puolustautua niitä 
hpötiäytftä ivastaan, joita minä eräässä lentofirjafeSsani 
tirttoa  ja  ylipäänsä uStontoa ivastaan oien tehnyt. ¿eihän  
puoluStutsenne roaatii tietysti m inulta tuon mibfosen firjoit- 
ta ia tta , ivaStauSta. S y y n ä  ettei täm ä ote tapahtunut ennen, 
on ollut sairauteni, jofa on estänyt minua iirjoittam aSta, 
ja että täm ä tvastauS on näin pittä , siitä ivoitte huomata, 
että pihin teihän roäitötsenne painamina ja  tärfeinä, ta rian  
ja  perinpohjaisen arrooStetun ansaitsemina.

Se luulette löytäneenne firjaseSsani persoonallisia loub 
tautsia, m utta tähän luuloon ei ole m itään syytä, tu 
ten itsefin huomaatte, joS roielä terran  luette roihtosen läpi. 
<£n ole Isyötännyt tenentään limppuun persoonallisesti, en 
ole millointaan m äittänyt, ettei „tirton palroelijain joutoSsa 
ravisi löytyä sellaisia, jo tta  sisällisen, rehellisen roataumutsen 
m utaan seuraamat tutsum uStaan"; ja tu in ta  minä tällaista  
roäitöStä moisin tebhä, tun  itse tiehän, että löytyy erään
laisia malmiStuSlaitotfia, joihen tartoitutsena on taSroattaa 
ja  tahlehtia „tirton palroelutseen" nuoria, miattomia, tietä
m ättöm iä sieluja. SJJenempä mielä etemmätsitin: minä 
m yönnän, että löytyy tuhansia miehiä, hyrain ftmiStynei- 
tä tin , jotta sielultaan ja ruum iiltaan omat antautuneet tir- 
ton ja sen opin palraelutseen, että tuhansia ja  monia tuban- 
siä löytyy, ja  miljoonia on löytynyt, jo tta  taitenlaisitta 
suurilla uhreilla omat toettaneet tirfolta sielulleen pesaS-



tuSta ostaa. A lutta fumooio se minun esiintuomani m ad 
tökset? @i ensinkään. S am aa  ubrauturoaisuutta, itsensä» 
kibuttamiSta ja askeesia, samaa kiihkoista uSkoa, jolla mib 
joonat ihmiset omat kristinopissa riippuneet ja yhä rnielä 
riippumat, kaikkia näitä  ominaisuuksia omat miljoonat juu- 
talaisuuben kannattajat, Bubbhan, konfusiuksen ja Aluha- 
metin opin puolustajat osoittaneet, kaikki he moiraat samat- 
la oikeubella kuin te m iitata oman uskontonsa meneStpk- 
seen ja uSkoraaiSten uhrautumaisuuteen.

QoS tilastotieteen amulla tahtoisimme ottaa selroää, 
mitä oppia miljoonat ihmiset innokkaimmin omat uskoneet 
ja  puolustaneet, minkä uskonnon historia moi suurinta 
kieltäpmpStä, suurinta itsensäkibuttamiSta ja suurinta uhrau- 
tum aisuutta osoittaa, ei ole epäilemiStäkään, ettei Budbhan 
oppi joka suuhteeSsa rooita katoolilaisuutta ja pleensä kriS
tinuSkoa.

Seibän mittapuunne mukaan on ftiS oikeastaan bubb- 
halaisuuS ainoa tobellinen uskonto, ja minä siis tein suu
ren spnnin roäittäeSsäni, että kaikesta huolimatta on bubb- 
halaisuuS niin hproin kuin kristinoppikin maan eStänpt ja 
sortanut ihmishengen kehitpStä mapauben ja itsenäisppben 
tiellä. A lutta teibän itsenne täptpp, kirkkonne opin mukaan, 
p itää bubbhalaisuutta m ääränä harhaoppina, maikkakin san
gen helposti moi tobiStaa, että mitä tulee m oraaliin ja 
tapojen puhtauteen, bubbhalaisuuS ei ole ainoastaan täp- 
belleen kristinopin roertainen, maan mieläpä moraali, useat 
kristilliset tam at ja opinkappaleet omat lainatut tuosta 
manhemmaSta bubbhanopiSta 400 m uotta nuorempaan 
kristinuskoon.

Lta tässä  tulemme me kyspmpksen pääkohtaan. A lita 
on sitte tuo kristinopp i?  SöaStauS: L i h m i S t p ö t ä ,  
kuten kaikki muutkin uskonnot, ahm inen, joka alhaisella 
siroiStpSaSteella ollen ei käsitä luontoa eikä luonnonilmiöi
tä, jotka häntä milloin hpöbpttämät, milloin mahingoit- 
tam ay joka ei ollenkaan pm m ärrä omaa asemaansa ihmi
senä, luulee kaiken käsittämättömän pm pärillään pliluon- 
nollisiksi olennoiksi, jotka oikkujaan ja mielijohteitaan nou



dattaen luonnonilmiöttä hallitsemat, ja  soiden suosiota hän 
fitte rufouSten, uhrien ja feremoniiojen fau tta  ioettaa 
etsiä. i}a f ansojen siroiStySaSteen m utaan, jota ensisijassa 
riippuu heidän aineellisilta elantoehdoiStaan, sitte maan- 
laadusta, ilm analasta, saamat nämä fäsittäm ättöm ät luon- 
nonmoimat yliluonnollisina olentoina erilaisia ominaisuuf- 
siä ja muotoja. Senm ufaan muodostuu myöSfin palme- 
suStaroat, jotta, foSfa sen muodot pian tulemat hyrnin 
monimuttaisitsi ja tehittyneifsi, jätetään hentilöiden huo- 
letsi, jo tta yisinomaan toimimat uSfonnollisella alalla. Fun 
tähän tietysti ainoastaan miisaimmat ja suttelimmat tel- 
paaroab saamat he myöSiin mallan fäfiinsä. A äin muo
doStui pappissääty, jota hallitseman luotan fannattam ana 
taittien fansojen feStuudeSsa on ym m ärtänyt lyhyessä ajassa 
yhä laajentaa m attaansa, foettaen aina maan roahroiStaa 
fansojen luuloa pappeuden tärfeyteen, ja rooidafseen tä tä  
meneStyfsellä tehdä, on heidän täytynyt roaStuStaa taiten- 
la ista  maliStuSta, stroiStyStä ja ihmisten eteenpäin fehitty- 
mistä. Baitfi tietämättömyys luonnosta ja sen ilmiöistä, 
lisäsi uSfonnolliSten temppujen tarm etta myöSfin jofo oman, 
tai roieraiden fansojen ja hallitsijoin fiusaufset ja roäfiroal- 
taisuudeb joita usein pidettiin hyroinansaittuina rangaistut- 
sinä tehdyistä pahoista teoista. Usein, fun ei moitu mal- 
soittajan tai sortajan ieStä omin rooimin poistaa, syntyi 
toiroo ylimaallisesta au tta jasta , AieSsiaaSta, jota palfafsi 
uSfolliseSta forfeimman olennon palmelufseSta on ilmeStyroä 
ja roapauttaroa fansan. 2 äm ä  ja muut sentapaiset aatteet, 
joita oli huomattaroiSsa melfein faifiSsa manhoiSsa fan- 
soissa, oliroat omituisella taivalla historiallisen fehityfsen ja 
UBähänaasian ja  asrifalaiSten fansojen roaifutufseSta ta r t
tuneet juutalaisuuteen, joSta myöhemmin friStinuSfo muo
doStui. ¿ a  täm ä ei suinfaan astunut roalmiina ja lopul
lisena uSfontona näyttämölle, futen taroaUiseSti meille 
opetetaan, maan fehittyi maSta reähitellen siffi uSfonto- 
foneistofsi, jonfa senaifaiset hallitsemat luotat heti huoma- 
simat fäytännöllisefsi orjuuttam aan ihmiSfuntaa. FriStinuSfo 
on yhtä rnähän saanut alfunsa „jumalallisesta ilmeStyfseStä",



lu in  m uunnan tunnetut uSkontomuobot (juutalaisuus, bubb- 
halaisuuS, muhamettilaisuus), joiben perustajat samalla ta- 
maila teroittam at olemansa ju m a la n  lähettämiä, futen 
kristinuskon tarunseiaisen perustajankin pitäisi olla. $ a  
futen sabat miljoonat uSfomaiset todistam at, jotfa Bubbhan, 
Äonsuftuksen ja  AJuhametin oppeihin luottam at, omat he 
yhtä roafuutettuja niiben jumalallisuubesta, tuin fonsanaan 
kristinopin tunnustajat Resuisen jumalallisesta alkuperästä.

A lina en ole tutkinut, kuten te makuutatte tehneenne, 
kaikkia filosooftfia systeemiä Sokrateesta ja  V ytagoraaSta 
alkaen Sdjopenhaueriin, Setlerbachiin, Lassolleen ja A lar- 
yiin saakka —  johon minä tahbon huomauttaa, että kumpi- 
taan  roiimeniainituiSta ei ole m itään silosoofiSta systeemiä 
esittänyt. SaSsallen ja  A laryin silosoofiset systeemit saatte 
siiS pyyhkiä tietoroaraStoStanne pois. —  A lutta m inä olen 
jonkun m erran tutkinut siroiStyShiStoriaa ja luonnontieteitä 
ja  olen huomannut, että sen, joka itsenäisesti ajattclee ja on 
hiukankin perehtynyt luonnontieteiben tutkimukfiin ja  tulok- 
fiin, on erittäin roaikea uskoa kristinuskoa „paraaksi ja 
täybellisimmäksi". A e tosiasiat, jo ita luonnontieteet maan 
muodostumisesta ja isästä, ihmisen alkuperästä ja kehityt- 
seStä kumoomattomana omat esittäneet, ryöStäroät kriStin- 
uskolta perustuksen, jolla se seisoo, ja  pakoittaroat sen kaa- 
tum aan. AlyöS p itää  teille, yhtähyroin kuin minullekin, olla 
tunnettu, että kristinopin perustus- ja  kehityshistoria to- 
b istaa  kaikkea m uuta kuin jum alallista alkuperää, että paljo 
riitaa , roihaa, to raa , molemminpuolisia roainoomiShalua oli 
jo kauheassa m äärässä esimmäiSten kristittyjen keSkuubeSfa, 
ja  että kaikissa näissä „hyroeiSsä" juuri ne olimat etcroäm- 
m äy joiben „kirkon opettajina ja palmelijoina" olift tullut 
hyroää esimerkkiä muille näyttää.

ÄriStuS, jonka olemus on hyroin häm ärä, jonka pu- 
heistä ja opeista ei ole säilynyt ebeS yhtä hänen itsensä 
kirjoittamaa sanaa, korotettiin roaSta kauman kuolemansa 
jälkeen jumalihmisekft. SBuosisatoja roairoaft riita  Qesuksen 
puoluelaisten kesken siitä, oliko ÄriStuS ju m a la ,  roai aino- 
aStaan ju m a la n  kaltainen; raasta rouonna 325 Aikean



kirkolliskokouksessa, jo ia muuten paljo m uistu ttaa puolalaisia 
roaltiopäiroiä, joSfa kristikunnan tummankin riitapuolueen 
etnistä jä t parempain perusteiden puutteeSfa keStitsiraät toi- 
fsaan moitteilla ja  haukkumasanoilla, ja kun ei sekään me- 
betlyb perinpohjaisella selkäsaunalla, päätettiin ju m a la n  ja  
Kristuksen kaksinaisuus. Senaikaisten kristillisten lam m as
paimenten täytyi hankkia itselleen marmuuS Kristuksen suh
teeSta ju m a la a n , foSka pappien mäkinen riita  oli ta rttunu t 
lampaisiinkin, tehden useat miisaiSta ja ajattelem ista epäile- 
miksi. V äin  oliroat kristilliset papit ottaneet ensimmäisen 
suuren askeleen kristillisen kirkon perustamiseksi s. t. s. jouk
kojen tyhmiStyttämiseksi hallitseman luokkain hyroäksi.

R istiriitaisesti Länsimaiden kristittyjen kanssa oli L Iä- 
maiden kristittyjen kesken m uodostunut oppi ju m a la n  koi- 
minaisuudeSta, kuten on tapahtunut roanhemmiSsakin uS
konnoiSsa, esim. egyptiläisessä. S iten  uhkasi kirkkoa uusi 
m aata, ja  niinpä muodostettiin 56 rouotta myöhemmin, 
Konstantinopelin kirkolliskokouksessa ro. ,381 kaksinaisuudesta 
kolminaisuus, kun otettiin Vyhä sdenki kolmanneksi liittoon. 
J ä m ä  on yksinkertainen ja maailmallinen kertomus juma- 
Iällisestä kolminaisuudesta, kristillisen kirkon yleroimmäStä 
opinkappaleesta, ¿ e  marinaankin myönnätte, herra kappa
lainen, että puhtaasti maalliset tapahtum at, kuten täSsä olen 
kuroaillut, hyroin roähän mahroiStaroat uskoa kristinuskon 
jumalallisuudesta, ja että se on selitettäroiSsä ainoastaan 
aikojen suuren siroiStymättömyyden tähden, ja  sen tähden, 
että ihmiset niin roähän tiesiroät ja yhä roielä tietämät suh
teeStaan m aailm aan, luontoon ja  luonnonilmiöihin, aino
aStaan siten on selitettäroiSsä se, että sillä lamoin peruS
tettu oppi on miljoonia tunnustajia  saanut. Kun imelä 19 
rouosisadan loppupuolella sadattuhannet päät nöyrtyroät uu- 
ben opin, paaroin erehtymättömyyden ebeSsä, ei tule erittäin 
suuresti ihmetellä, että suuri osa ihmiskuntaa läheS kaksi 
muosituhatta on rooinut uSkoa kristinuskon ilmestyksiin ja 
ihmeisiin.

B yhäin kuroain palroeluksen perusti myös papisto, 
samoinkuin pyhän kolminaisuusopin, ©nsimmäisetlä muosi-
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sadalla ei Järsitty tietöissä minJäänlaifia tumia, roieläpa 
©lroiran JirJollistotous juhlallisesti J i e l s i J i n  „tunnioitut- 
sen ja  ruJouJsen esineitä seinille m aalaam asta '', ©usebius 
ia  © hryssostom us, JaJsi Juuluisaa JirJJoisää, leimaamat Ju- 
roainpalmelutsen e p ä j u m a l a i n p a l r o e l e m i s e t s i ,  
ia  lum m infin on Jumain- ja  pyhäinjäännösten palroelus 
Jritillisessä JirJossa myöhemmin käytännössä Juten pahim- 
päin „paJanain" JesJen ja  roielä tänäJin päim änä on se 
Jatoolisessa JirJossa tapana.

Suo  Jatoos essa JirJossa niin paljo Jäytetty ruJous- 
nauha on roanhojen egyptiläisten samanlaisen tam an jäb  
jittelemistä, se oli siis jo „paJanoilla" Jäytännössä ja roan= 
hemmassa bubbhalaisuubesfaJin lam ataan merJJejä siitä.

SastenJaste on m anhoista ajoista a sti ollut itämais» 
ten ja  teutonisten Jansain usJonnollisena tapana; m asta 
neljännellä rouosisaballa toiroat papit sen Jristilliseen JirJJoon 
ja  nyt pidetään ja  Junnioitetaan sitä „ ju m a la n  asettamana 
satram enttinä''. .gierranehtoollinen, jo ta myösJin on maan 
juutalaisten passajuhlan jäljittelem istä, saa seJin m asta 
myöhään nyJyisen merJityJsensä. AiJealainen ustontunnus- 
tus, 325 jälteen ftristufsen, ei raielä Jerro sanaa Jaan siitä, 
ju u ta la is te n  passajuhlasta muodostui myöhemmin Jristitty- 
jen pääsiäinen.

Suo  Jristinopissa niin suurta osaa näyttelemä oppi 
paholaisesta, jota etenJin protestantism i on Jannattanut ja 
joJa aiheutti nuot hirroeät noitien polttamiset 16 ja 17 
rouosisaballa, on roanhemmista „pafanallisista" usJonnoista 
lainattu.

UsJo elämään Juoleman jälteen ei ole ta in taan  tris- 
tinopin aate. AJanhanajan forfealla ftroistysasteella ole- 
millä Jansoilla oli se usto ; Jristinoppi on sen sieltä ottanut, 
tapansa m utaan maan laajentaen ja  muodostaen sitä hiutan. 
LP manhat JreitJalaiset ustoiroat tulemaiseen elämään (fatso 
Domerotsen lauluja), tuin myös manhat safsalaiset (elämä 
S a lh a lla ssa ) ja  SoJrateen ajo ista a sti opetti freittalainen 
silosoosia sitä ja myös ustoa yhteen ju m a la a n , roastatoh- 
tana Jansan monijumalaisuudelle. Airoan sama on asianlaita



niinsanotun miimeisen tuomion eli roiimeisen pesimän kanssa, 
jota persialaisten „pyhissä" kirjoituksissa j o  p a l j o a  
e n n e n  K r i s t u k s e n  s y n t y m ä ä  on tamattamiSsa.

^ihmiskunnan pelaStuS forfeimman olennon lähettilään 
fautta , kuten kristinopinkin perusta jasta  kerrotaan, ei myös- 
fään ole ainoastaan kristinuskolla om inaista; fitä samaa 
opetettiin BubbhaSta 4  rouofisataa ennen K ristusta, niin 
myös LoroaSteriSta, ja  itse Sokrateskin m iinaa siihen. 
Kuten tärieim m ät opinfappaleet, jotta omat perusteena 
friStinusfolle niin myös jumalanpalroelufsen muoboh eteniin 
fatoolifen, moi helposti tobiStaa oleman „pakanoilta" tai- 
naituja. Kaikkialla m aan „pafanuuben" apinoim ista, tuskin 
missään löytää jälkeäkään itsenäisistä aatteista, Kreikka
laisten ja  room alaisten uhripöybäStä tu li k r i s t i t t y j e n  
a l t t a r i ,  puhujalaroaSta k r i t i t t y j e n  s a a r n a t u o l i ;  
pappien pukujen m ärit ja  muobot omat pää-asialliseSti samat 
kuin manhojen egyptiläisten papeilla. Egyptiläisten Väiroä- 
Osiriksen märejä, punasta  ja  roalkoSta, ja  egyptiläisten uhri- 
miesten pitkiä takkeja käyttämät mielä tänäkin piiiroänä kriS
tityt, eri kirkkokuntiin kuulumat papit; tuomitseman Osiriksen 
koukkusauma muuttui k r i s t i t t y j e n  p i i s p o j e n  kouk- 
kusaumakft; $)ö-Osiriksen pappien särmillä maruStetuiSta 
päähineistä tuli kristittyjen pappien hatut, ja  roieläpä ka* 
tooliSten pappien ajeltu päälakikin (stonsur) on egyptiläisten 
jumalanpalmelukseSta otettu; siellä se merkitsi säteilemän 
auringonjum alan Oftriksen kumaa. SBihkiroebet, suitsutukset 
ja rooiteet, kalkki, musiikki, laulu, polroiStuminen rukoillessa, 
kumartuminen kaikkeinkorkeimman ebeSsä, rouorolaulu ja 
puheet papin ja seurakunnan mälitlä —  siis kaikki muobot 
ja taroat, jotka mielä tänäkin päiroänä, erittäinkin katooli- 
seSsa kirkossa, niin suurta osaa näyttelemät, o m a t  p o i k- 
f e u k s e t t a  l a i n a t t u  p a k a n a l l i s t e n  e g y p t i
t ä i s t e n  j u m a l a n p a l m e l u k s e S t a .

A äin  myöS muutettiin auringonlapsen syntymäpäimä, 
muoben lyhyin päiroä, $  e s u k s e n  s y n t y m ä p ä i r o ä k s i .  
AiuinaiSten semiläisten tulenjuhla kesällä tuli kristittyjen 
juhannukseksi; syyrialaisten syysjuhla, juutalaisilla lehti»



m ajanjuhla, tuli A litonpäiroäjuhlatft; että germanien mui
noinen joulujuhla seiä egyptiläisten auringonlapsen synty- 
mäpäiroä m uu ttu ivat frtStiityjen jouluin , on myös tun
nettu.

Vafanain ja triStittyjen uStonntenojen yhtäläisyys 
menee mieläfin pitemmälle. (SgyptitäiSten auringonjum alan 
turoa roaStaa täydellisesti m y ö h e m p ä ä ,  t  r  i S t  i 11 y- 
j e n  R e s u i s e s t a  m u o d o s t a m a a  t u r o a  a. Äu- 
m urtunut pää, lainehtima tuffa, lempeät taSroonpiirteet, 
sädetehä pään ym pärillä ja siunausta jataroat fäbet oliroat 
niin yhdellä tuin toisellatin. RsiS, egyptiläisten tairoaan- 
jum ala auringonlapftneen roaStaa täydelleen R um alanäitiä 
säde- tai tähtitehineen, sylissään triStuslapsi. Saroataanhan 
®telä-©atsaSsa roielätin m uutam in paitoin Rum alanäiti mau- 
rilaiSnaisefsi turvattuna, jo ta on ilmeinen todistus sutulai- 
suubeSta egyptiläiS-afritalaisen tatsantoturoan tanSsa.

Sutten triSlittyjen oppi ei ole m itään muuta tuin ydin 
vanhanajan  filosoosisiSta tatsantotannoiSta SotrateeS ta ja 
VlatoSta ottaen, niin oroat myös sen jumalanpalroelutsen 
muodot, joita etentin tatoolilaiset seuraamat, patanatlisen 
jumalanpalroelutsen menoja ja symbooleja. ÄnStinuSto ei 
siis ole m itään muuta tuin todettaan uStonnot, se on id- 
miStyötä, ei yhtään roähempää eitä yhtään enempää, jota 
on välttäm ättöm yyden patoSta fehittynyt ja m uodostunut, 
sitä myöten tuin tansojen roanhat taroat, tatsantotannat ja  
uStonnot oroat sen tieltä poiS siirtyneet. Armeniassa muu- 
lettiin tuunjum alattaren päätemppeli tristittyjen temppelit^, 
ottam atta Artemitsen turoapatsaS sieltä poiS. (SphesoSsa 
v ih ittiin  patanatlisen 3>ianantemppeli Vyhätte Rohannefselle, 
j a  r o i e l ä  t ä n ä t i n  p ä i v ä n ä  s u u d e l l a a n  9 io o - 
m a S  s a B i e t a r i n t i r t o S s a  p r o n s s i s e n  R  u- 
p i t e r i n  t u r o a n  s a i t a a ,  p a p i t  f u n  r o a t u u t -  
t a r o a t  e t t ä  t u r o a  e s i t t ä ä  V y h ä ä  V i e t a r i a .

R iistetään tristinoppia siitä, että se eniten muita uS- 
tontoja on tuonut yhdenjumalan palroelutsen —  ytft jum ala, 
jota tuitentin ja taan tuu  toimeen osaan —  terveelle ihmis- 
särjette täsittäm ätön mahdollisuus. A lutta  setin on roaan

10



11

tansantaru. ^juutalaisilla oli jo 500 rouotta ennen 5?ri§= 
tuSta pyhä folminaisuuS yhteen Suutalaan  yhdistetty, ja 
sama uSto osi egyptiläisillätin monta rouofisataa ennen 
iiristuS ta . BatanalliSten intialaisten ja egyptiläisten uS- 
tonnoiSsa oli sotainen triStinuSton opinfappale, jofainen 
triStittyjen tirtonmeno jo rouosisatoja ennen SlriStutsen syn= 
tym ää täytännöSsä, niin että täydellä syyliä moi sanoa 
triStinuSton oleman ainoastaan j ä l f i p a i n o f f e n  noi* 
den molempain manbimpain siroiStysmaiben uStonnoiSta.

Sitten {ristityn tirton dogmit ja  tam at täm än esityb 
sen m utaan eiroät suinfaan ole m itään „ ju m a la n  työ tä il 
maan ihmisten työtä, niin on myöSiin tirjoitutsen laita, 
joihin triStinuSfo nojautuu.

B iplia on siroistyShiStoriallisena teotsena suuresta 
merfitytseStä, fitä maan on siroistyShiStoriallisena teotsena 
tähän päiroään saatta  roerrattain mäbän tu ttittu  eitä sitä 
tirtto taan  siroistyShiStoriallisena teotsena tatsele, maan ju- 
malatlisena ilmestyksenä, roaittatin B iplia fäfittäen lahden 
rouofituhannen ftroistysfebityfsen, tumaillen m itä erilaisempia 
tapautfia, ja sisältäen m uinaistaruja, jotta tertoroat mitä eri- 
laifimpien aifataufien miehistä, ja omat mitä erilaiftmmiSta 
tatsantotannoista kotoisin, täytyy olla täynnä mitä suurimpia 
riStiriitaisuutsta.

A äm ät „Bydän A aam atun" epäselmyybet ja riStirii- 
taisuubet omat johtaneet sangen erilaistin tultitsemifiin ja 
tristityn  tirtott piirissä antaneet, ja yhä roielätin antam at 
aihetta tulistin riitoihin ja erimielisyyksiin. A äm ät epäsel- 
myybet ja ristiriitaisuudet olisiroat jo aitoja sitten hajoitta- 
neet niinhymin tatoolisen tuin emanteelisentin tirton  pal- 
jaitsi lahkoiisi, etteiroät pappiS- ja  maltiomahti yhteisesti 
olisi ta itin  rooimin, roätiroallallatin toeuaneet pysyttää ter
ran  m ääritettyä oppia.

S iiS  toimii kato olin en tir tto  om alta lannaltaan  tat= 
soen aiman oitein, tieltäeSsään m aallitoilta A aam atun tule
misen. Äun terran  oppineettaan eiroät rooineet tulla ytsi- 
mielisyyteen B ipiian sisäHytsen mertitytseStä, m itentä olisi 
se ytsintertaiselle, tertoeeUe ihmisjärjelle mahdollista? A id
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f ään muu lirja  m aailm asta ei ole saattanut niin paljo 
ihmisiä hulluinhuoneeseen luin VipUa. A uo mietislelijä- 
rau la t etftroät siitä m itä siinä ei ollut, ja lun he luulimat 
totuuden lefsineensä, tuli toinen lohta, jofa osoitti heidän 
erehtyneen.

Viplia e i  siis moi olla „ ju m a la n  sanaa". @i se ole 
edes niiden lirjo ittam a, joiden nimet seisomat lirja  ja  lap- 
paseluettelossa: Viplia on loloonpantu lirjoitulsista, joiden 
telijät suurimmalsi osalsi omat tuntemattomia ja jotla elimät 
eri ailalausina. Aiiden lirjoitusten lulu, joiden piti olla 
oileita ja todenmulaisia lertom ulba Resuisen eläm ästä ja 
opista, oli lomin suuri. A iinpä srmtpi meidän ajanlas- 
lumme ensimmäisinä rouosisatoina liiroaita riitoja niiden 
todellisuudesta, arm osta ja  alluperästä.

S uure lla  maimalla onnistuiroat useat lirlollisloloulset 
saam aan sonlinlaisen phtenäisppden, poistam alla, silpomalla 
ja  muutoin m uollaam alla joulon lirjoitulsia, jotla eiroät 
sopineet silloisiin oloihin, ollenlaan latsom aita oliroatlo ne 
alkuperäisiä roai ei. A iin muodostui muosisatoja {estäneiden 
roäittetyjen ja  nitojen perästä  B iplia „roirheettömälsi us- 
lonlirjalsi" ja „ ju m a la n  sanalsi", jonla todellisuuden ja 
oileuden lieltäm istä itse maltio roielä jolu aila  talaperin  
piti päärilolsena.

S a r la t  tutlimulset omat osoittaneet, ettei p l s i l ä ä n  
eroanleliumien ja  apostolien lirjeiden jäljennölsistä ole roan= 
hempi luin 4:neltä muosisadalta jälleen iiristulsen. spuo- 
m attiin että useat tä rleä t pa ila t manhassa ja  uudessa testa
mentissa omat main lisäplsiä, joita mieliroaltaiset telijät 
johtaman papiston tahdon m ulaan pisteliraät sopimiin pail- 
Joihin ja  joita sitte herlfäusloiselle lansalle saarnattiin „Qu- 
m alan sanana". 9öerratessa B iplian eri läsilirjoitulsia 
toisiinsa, on löpdettp enempi luin 5 0, 0 0 0  l e s l e n ä ä n  
r i s t i r i i t a i s t a  l o h t a  a, m utta siitä huolimatta on 
B iplia  „ ju m a la n  sanaa", johon ei saa loslea  ja jota ei 
soroi epäillä.

SBarmaanlin mpönnätte, herra lappalainen, että, jos- 
faan  ei la illi filosoosiset spsteemit moi horjuuttaa usloa
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triStinopin jumalallisuuteen, tätiaiset hietoriaUiset ja tieteet- 
(ifet tofiseifat saamat iujimmanfin uSforoaisen epäilemään, 
i e  ette m arm aanfaan tummaStele, joS minä tunnustan 
itseni ei a inoaltaan  fatolilaisuuden, maan j o f a i f e n  uS- 
fonnon roaStuStajatsb

USionto on, futen jo olen osoittanut, phben ta i use= 
amman samallaiseHa tehitpStannalla seisoman fansan simiS- 
tpStannan tuote. 9)fsi ja sama uslonto moi eri iansojen 
feSfuudeSsa olla eri mertitpfseStä, joS siroiStpSaSte ja henti- 
set tehitgsmahdoUisuudet omat erilaiset. (jSpanjan fatoli- 
suuS toisenlainen tuin A anStan, (Englannin protestantism i 
aiman toisenlaista tuin ©aisan. S itäpaitsi roaituttaa to- 
hoaroa siroiStpS mpöStin muuttaroaSti uSfontoon. 19 muosi- 
sadan hurStaim m at triS titpt epäileroät paljoa, johon 15 
rouosisaban triStitpt iiroenforoaan uSioiroat. A lita osaa 
esim. uSfo piruun ja  noitiin näptteli 16 ja 17 rouosisaballa.

A lutta uSioniappaleet horjumat phä enemmän, mitä 
laajemmissa piireissä luonnontieteelliset raoitot ja  siroiStpS- 
historialliset tuttim utset tulemat tunnetuiisi. Alaapallomme 
tehitptsen tunteminen häm ittää V iplian luomiStarun, tähti
tieteelliset tuttim utset ja  tetsinnöt osoittamat meille, ettei 
m aailm antaitteuS tunne m itään tairoaSia ja  että miljoonat 
tähdet poitfeuisetta omat mailmoja, joissa ei m itään enteli- 
ja  „autuaS "-elämää moi löptpä.

D n siis jo fpllin selmäSti osoitettu, ettei friStinoppi 
ole m itään „paraS" ja  „täpbellisin" ei sen parempi eitä 
läpbellisempi tu in  m uuttaan uStonnot. ©ett poistuminen 
ihntistunnan tehitptsen tieltä on m älttäm ätön. A lutta iriS- 
tinopin m oraali! huudatte te. A loraalilla  ei ole enempää 
triStinuSton, tun  muibentaan uStontojen ianSsa tetemiStä! 
m oraali on erilainen, aina fultointin tansan siroiStpSaSteen 
ntuiaan. Raittien iansojen teStuubeSsa on muodostunut 
sääntöjä ihmisten suhteesta toisiinsa, joiden sääntöjen nou- 
battamisen fa itti mpöntäroät oifeafsi phteisen hproän tähden. 
Alifään phteiStunta ei moi ppspä ppStpSsä ilman sellaisia 
sääntöjä; niiden riiiom inen on epäm oraalista ja sppllinen 
rangaistaan  usein maan siten, että osoitetaan tpptpm ättö-
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m ppttä hänen teionsa johdosta, usein saa hän mhös saitoja 
tai Järsiä ruumiillisen rangaistusien. Alisen erilailla itse 
iatoolisen tirion  piirissä tuom itaan eri taitoisia, toisessa 
pastassa pidetään moraalisena ja  järjestpiseen iuuläroana, 
toisessa epämoraalisena ja  siis inhoittaroana, osoittafoon 
p ari esimerffiä. A ansian  latoolitainen p itää  araioliittoa 
ilm an papillista  siunausta täpsin laillisena, hproiin tapoin 
ja  järjestpiseen kuulumana, h u rsia s  © aisan fatoolitainen 
taas  iatselee sitä huoruutena, siis hptoiniin epämoraalisena. 
Vohjoisam erilatainen pitää  täpbetlistä eroa m altion ja  iir- 
fon raäliltä aiman luonnollisena, useat © aisan iatoolilaiset 
taas  ajattelemat, että maltio on silloin häpeällisesti tieltä- 
npt turm an iirio lta . A lutta  lähimmäisen raiiauben iäsip , 
pleisen ihm israiiauben iä s ip , molemminpuolinen suroaitse- 
maisuus, ia iiii  nämä opit töpbetään poiiieuisetta bubbha- 
laisuubessa ja  m uhamettilaisuudessa; ia iiii joniintaisella 
firoistpsasteeita olemat iansat omat ne tunnustaneet, ja 
intialaiset, persialaiset, iiinalaiset ja  arabialaiset noudotta- 
m at niitä paljoa iäptännöllisemmin iu in  iristinoppi, jo ia 
ia iiii näm ä iauniit asiat ainoastaan „tulem aa" elämää 
roarten tahtoo toteuttaa. A lutta  iristillinen raiiauben us- 
ionto on enempi iu in  18 muosisataa ollut ro i h a n ,  ro a i- 
n o n  j a  s o r r o n  i t s i o n t o n a  toisin ajattelemia roas- 
taan. A liiään usionto m aailm assa ei ole m aisanut ihmis- 
tunnolle niin paljon m erta ja  ippneliä iu in  iris tinusio , 
m itään ei ole antanut aihetta inhoittaroimpiin rifoisiin, ja 
iun on ipspmps sodasta ja jouiiom urhista omat mielä tä- 
nätin  päiroänä iaiiiein  iiriio iun ta in  papit malmiit an ta
m aan siunauisensa ja  ruioilem aan r a i i a u b e n  S u m a -  
l a a  tuhoam aan m astustajan .

S o s  iir iio  ei npfpään enää sorra niin suuressa m ää
rässä iuin ennen, ei se suiniaan ote pappien ja  iirfonpal- 
roelijain ansto, maan pieinen inhimillinen ebistps, joia huoli
m atta papiston ja iirion  m astustuisesta on täm än rooiton 
saanut, i e  sanotte, että usiontoa ei moi sppttää siitä, 
mitä sen palroelijat omat tehneet. Ah, arrooisa herra, jos 
papisto ei poiiieuisena, maan sääntönä, roanhimmista ajoista
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allaen aina meibän päiroiimme saalia  ei ote p itänet lunni- 
aSsa uSlonnon m oraalia, —  jota, sanottaloon se roielä lev- 
ran  ei suinlaan tule y l s i n o m a a n  uSlonnon yhteybeSsä 
m ainita —  maan päimäStä päim ään sitä reaStaan on riClo- 
nut. niin minlä arrooinen on silloin sellainen uSlonto? 
Äiibloisimmat uSlojat taaS, jo llin  be omat luulleet jotain 
hyrnää tehneensä, omat s u u r i m m a l s i  o s a f s i m a a n  
r o a h i n g o i t t a n e e t  i h m i 8 t  u n t a a, sillä be omat 
julistaneet opinlappalten muuttamisen roääräuSloisuubelsi, 
uSlonnon perustullien epäilemisen päärilolselsi ja  rairoon- 
neet tulella ja mielalla sellaista maStaan. AiStiretlet, lu= 
lem attom at uSlonsobat, inlroisitsiooni, juutalaiSroainoy noi- 
taproseSsit, joissa sabattubannet ihmiset omat uhratut sole= 
alle barbauSlolle, omat sanaatiSten pappien toimeenpanemat 
ja aiheuttamat, jotla miisaaSti ja lylmäroeriseSti ljarliten 
leroittäroät lirlon  m attaa —  jola samalla oli beibän toaU 
tansa —  ja sitä ryöstöillä rilaStuttiroat.

ilriStinuSlo on roibamielinen mapaubelle ja  siroiStyl- 
selle. O peillaan paSsuroiseSta luuliaisuubeSta „ ju m a la n  
asettamalle" esiroallalle, saarnoillaan EärsimySten sietämi
seStä ja EeStämiseStä, loSla ntula m aallisten maimain pal- 
Ealä tulee autuus bauban toisella puolen, on se fotonaan 
johtanut ihmiSlunnan pois oileaSta tarkoitusperästä levittyä 
faifin puolin^ iäybellisyyteen ja iloita ja nauttia saabuiSta 
monoista, ©e on pitänyt ibm isluntaa orjuubeSsa ja sor- 
ronalaisuubeSsa, ja täbänpäiroään saalla  on se ollut paraS 
mälilappale sosiaalisten ja poliittisten tarloituSperäin saa, 
routtamisefsi. Ärcillalaisen ja roomalaisen siroistylsen lu= 
liStumisen jälleen on lriStinuSlo hallinnut (SuroopaSsa 
enempi luin tuhannen touotta ja liusannut lansoja syroim- 
mäSsä tietämättömyybeSsä ja raalalaisuubeSsa. ©Spanja, 
jola „palanalliSten" m aurien hallitessa oli niin hyronimoipa, 
jossa maanrailjelyS, teollisuus, tieteet ja taiteet luloiStimat, 
tun  ftellä samaan aitaan —  ftiS palanalliSten maurien tai 
arabialaisten hallitessa —  juutalaiset ja lriStityt nauttim at 
sellaista uSlonroapautta, jollaista juutalaisille tuSlin mielä- 
lään  meibän ftroiStySroaltioissamme suobaan, m uuttui, ftt=



tetun triStittpjen aseet oliroat tunteneet m aurit tiestään pois 
ja  triStinuSfo tullut ytsm roaltiaath, tiihtoiSten, sanaatiSten 
ustonraainojen pesäpaikaksi. ÄutoiStaroat kaupungit ja seu- 
but tehtiin autioiffi, arabialaisten tieteiden loisto häroitettiin 
ja loio m aa saatettiin siihen surfeaan alennustilaan setä 
henfiseSfä että aineellisessa suhteessa, että ei se roielä tänä- 
fään päiroänä ole moinut siitä toipua, ©e tieteellinen ebiS- 
tpS, jota on huomattaroiSsa 12 rouoftsaballa LftaliaSsa ja 
©alsaSsafin 15 rouoftsaballa, ei ole suinfaan seurauisena 
friStinopiSta, roaan pakanallisen muinaiSflaSftllisen kirjaili- 
suuben tutiimiseSta. S u u rten  klassikkojen teokset haettiin 
esille sen tomun ja lian a lta , johon ne kristinoppi oli saat
tanut, ja firfon roaStuStufseSta ja roainoSta huolimatta le- 
roifiroät ne phä laajempiin piireihin ihmiSfuntaa, rairoaten 
ebiStpkselle tietä. USfonto oli roaan roälifappale, jolla enftn 
anastettiin roalta jouffojen pii, ja fitte tä tä  maltoa phä 
leroitettiin ja roahroiStettiin.

Olen jo firjaseSsani osoittanut, mitenkä fauroaS näie- 
roät ja fuuluisat miehet eri aikakausina oroat ladelleet uS- 
fontoa roälifappaleena tarioituSperän —  poliittisen mahdin 
—  saarouttamiseen (Aristoteles, Alacchiaroelli); ei liene fui- 
tentaan liifaa mainita roielä m uutam ain firfoUiSten aufto- 
riteettien lausuntoja ja tefoja. ViiSpa ©pnefiuS selittää 
ro. 410 S . s. j. „fiansa tahtoo roälttämaitömosti tulla pe- 
tetpfsi, muulla tarooin ei sen ianSsa rooi m enetellä. . .  A lina 
puolestani tulen olemaan silosooh, mitä tulee suhteeseeni 
omaan itseeni, m utta pappi —  joia täSsä tapaufseSsa mer- 
fitsee samaa tuin petturi —  m itä tulee suhteeseeni kansaan". 
3 a  samaan suuntaan firjoittaa ©regoriuS Aajianftlainen 
.Geronpmutselle: ,,@i tarroitse m uuta tuin lörpötellä, teh-
bätseen roaitututsen tansaan. A litä roähemmän se täftuää, 
fttä enemmän se ihmettelee. Aleibän tirttoisämme ja opet- 
tajamnte eiroät useintaan ole sanoneet fttä, m itä oroat aja- 
tetleet, roaan m itä tilaisuus ja  tarroe oroat heidän suuhunsa 
asettaneet". Vaaroi izuliuS H m  aitana (1475— 1513) 
roietetiiin Aooman horoiSsa elämää, jolle ei huitenteleroai- 
suubeSsa, irStaisuubeSsa ja uSfonnonhalroetftmiseSsa historia

16
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merioja tiebä. $ u n  eiaänä päim änä hu rsfaasta  Safsan- 
m aa lta  tuli suuri rahaluhetps, m irifoi paami eräälle farbi- 
naaleistaan seuraamat m erfittäm ät sanat: „V ahaa, mesi 
hproä. Suo  satu Resuisesta ÄriStuffesta on tuottam a."
Aiiten V ansfan lähettiläs moitti paami Vaarnasi I I I :n  
m oraalia 16 rouosisaballa, fäp selloille firjeestä, jonfa hän 
hornilleen lähetti: „Vaami ja hänen ministerinsä (farbi-
naalit) omat tähän saaffa teitä jofa taroalla pettäneet; npt
foettaroat be sitä teesfentelpillä ja roalheilla peittää ja tehbä
siitä tobellisen ilfepben." Vaam i Vaarnasi V I futsui, ta is
tellessaan hproiä (Espanjan fatoolilaifta m aitaan , ei aino- 
a ita a n  p ro teitan tit aroufseen, m aan Eehoittipa mielä fris- 
tittpjen „roerimihollisia" t u r  f f i l a i s i a hpöffämään ei- 
panjataisten om istam an Aeapelin ja S isilian  limppuun. 
Vaaroi Alefsanteri V I mietti oman tpttärensä, fuuluisan
Sufretia B orgian fanssa p h b p s e l ä m ä ä .  finn hän aifoi 
m prfpttää eräillä juhlapäimäliiftllä seitsemän farbinaalia, 
pmmärstroät näm ä lahjoa feittäjän, ja mprfpn sai siUä fet* 
taa paami itse ja  hänen poifansa. A iaiffa celihaatti, pop- 
pien naimafielto, oli rooimaisa oli ftii paam illa itsellään 
fuitenfin lapsia.

Ze  sanotte, että minun roäitöfseni fiitä, että firffo ja  
roattio roeljelliseiti omat pmmärtäneet toisensa fun on ollut 
fpspmps fansan orjuuttam iseita, ei ole oifea, m utta te unoh- 
batte tuoba tohistuista.

ifirfforoaltion, jofa m älittöm ästi oli paamin ja for- 
feimpien hengetliiten roirfantieiten hallinnon alla, olin luu l
lut oleman oifein malliroaltion; ja m infälaiseisa tilassa 
aina roiime päiroiin asti olemme nähneet firffomaltion ole
m an? huonoim m assa fuin m iniään muun ©uroopan maan. 
häpeällisesti laimiinlpötp, taifauifoon ja tietämättömppteen 
m aipunut fansa; tpötä halmefsitaan ja pibetään häpeällisenä, 
utäm astoin häpeämätön ferjääminen ja  suuremmoinen jouf- 
foföphpps omat pleistä. A ifostilasto  huonompi fuin m is
sään muussa roaltioisa maailmassa, pleinen epämarmuus 
sananparrefft tullut, hallitus irstaisin, fäsfp ra fas taa  lähim
m äistä, jonfa olisi pitänpt ilm aantua ebes suroaitsemaisuu-



tena toismustoraia fobiaan, janoihin poljettu. Sellainen oli 
triStillinen malliroaltio! Haitissa ©uroopan manioissa, niin 
protestanttisissa tuin tatoolisiSsatin, missä firfon palroeli- 
joilla on ollut jofo maltionhallinnoSsa tai tansanebuStun- 
naSsa sananroaltaa, omat ne sen täyttäneet jofo toontum ud 
sen, tai fansalle roihantielisen roaltiomahbin hyroätst.

szhmiStunnan ebiStyS roaatii, että julistetaan sota tai- 
fenlaifta etuoifeuffia, ta ittia  yliherruutta raostaan ; ja  firffo 
sortaa fansaa niin hyroin tuin roaltiotin. Auttoriteetteihin 
ja  sofeaan uStoon perustuen täytyy ien roaStuStaa faiffea, 
jota yrittää  näitä heitontaa, fiiS myös tietoa ja siroistyStä, 
joihin sosialismi pyrfii. Sosialism i, jota tahtoo toteuttaa 
sen m oraalin, jota firffo miltei 18 rouosisataa on tuSfin 
m uuna tuin fylttinä sorron ja orjuuttamisen helpoittami- 
sefsi täy ttäny t; jo ta ei tahbo toteuttaa yleistä tasa-arrooi- 
suutta, yleistä ihm israttautta , yleistä onnea sentähben, että 
jotu Bubbha, jotu LieesuS, jotu Aluhameb on sitä saar
nannut, maan sentähben, että ne omat tartoituSpenä ja 
ibealeja, joihin ihmiset oraat taitiSsa ilmanaloissa, taitissa 
roaltio- ja  uStonnonmuoboiSsa joto itsetietoiseSti ta i roaiSto- 
maifeSti pyrtineet, ja joita tohben se olisi pyrkinyt, m aitta 
ei m itään Bubbhaa, m itään Jeesusta , m itään Atuhamebia 
to siaan  olisi ollut. A ärnät oraat pitemmin, turoailleSsaan 
m aailm aa murheen laatsotsi, tehottaeSsaan puutteisiin ja 
itsensäpibättäroäisyyteen ja esittäessään ihmiStunnalle t u l e -  
r a a i s t a  elämää, jonta olemassaolosta ei ole mitään to- 
biStutsia, eitä rooiba esittää mitään tohistuista, toSta sen 
olemassaolo on mahboton, asettaneet pahimmat tahleet ih
miSten pyrtimytsille ja estäneet inhimillistä tehityStä.

S e  hyraä, m itä triS tinuston herruuben aitana on 
esiintynyt, e i  o l e  s e n  a n s i o, ja sitä huonoa ja  pahaa, 
jonta se on m utanaan tuonut, e m m e  m e  t a h b o ,  siinä 
parilla sanalla meibän tatsantotantamme.

Lia nyt te ehtä huomaatte, herra lappalainen, miten 
äärettöm än erilainen meibän ajatutsemnte triS tinustosta on. 
Seibän piispanne, teibän tuomioherranne, teibän treiroinne, 
parooninne ja porroariStonne, jotta tatoolisen liitteen johta
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jina fciforoat, ne eiroät ole meibän m ieliämme; ne eiroät 
tahdo ihmisten tasa-arrooa ja  onnea, sillä muuten tägtpifi 
heidän, ellei juuri jä ttää  etuoifeutetut asemansa, niin ainafin 
fäyttää ne ihmisten hyroinraoinnin ebiStämiseffi. A lutta 
he oraat etuoifeufsien, sääty- ja  luoffaherruuben pääpuoluS- 
tajia, he eiroät tahbo oifeutta raaan hyroänteferoäisyyttä, ei 
tasa-arrooa raaan nöyrää matelemiSta, ei tietoa raaan uSfoa. 
i)a  fun iansa ihmisyytensä ja färsimiensa roairoojen ja töiben 
tähben roaatii paiffaa, saarnaaroat he fttte tyytyväisyyttä 
ja lohbuttaroat tairoaalla, m utta itse elämät he ilonsa ja 
riem uisa ja nauttim at hebelmiä toisten työstä. Äatoolinen 
fansa, jo ia on nähnyt roairaaa, surrut ja tehnyt työtä, jota 
tähän saalia on näitä miehiä seurannut, luuluu meille, ja 
me toiroomme jonalin päiroänä, fun sen silmät aufeneroat, 
saatuamme sen puolellemme. LPS raielä tuo nöyryytetty ja 
sorrettu alempi papisto, jonla proletauaattiasem aa te niin 
oiroalliseSti furoailette, tulee meibän riroeihimme, on se hyroä, 
he oraat terroetulleita; he tulemat silloin huomaamaan rooi- 
roansa meibän rinteissämme toteuttaa ihanteelliset pyrfrniyf- 
sensä, jofa ei heille fatoolisen firfon piirissä ole onnistunut, 
ja täällä he saaroatfin parem paa tefemiStä fuin noubattaa 
sellaisen uSfonnon m äärääm iä tyhjiä menoja, jofa on ollut 
ainoastaan jarruna ihmiSfunnan tobellisetle fehityfseHe. Se, 
herra lappalainen, olette omien sanosenne ntufaan huononi- 
maSsa asemassa fuin jofu palroelija tai famarineitsyt ja 
roietätte alhaisimman proletaarin elämää; m utta piiSpa sen- 
ftjaan elää fuin suuri herra ja  nauttii suuren herran tulot 
ja funnian. $ a  friStinuSfo tahtoo samaa fuin sosiatiSmifin, 
futen te sanotte, mitenfä siinä moi silloin olla tuommoinen 
säätyerotuS ja miten fttä raoibaan „ ju m a la n  asettamana 
faitofsena" puo lustaa? ABoifo sellainen uSfonto saaba mei- 
bän funnioitufsentme ja suoStumufsemme? S a i neuroottefo 
te meitä obottamaan, funneS uSfonto tuo meille yleisen hy- 
roinrooinnin ja ihmisten forfeimntan mahdollisen onnen, uS- 
fonto, jofa jo 19 rouoftsataa on seisonut, eifä raielä ole ebeS 
omia pappejaan saanut pääperiaatteitaan noudattam aan? 
©illoin pitäift meibän odottaa ijäisyyteen saaffa, ja  ihm is
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elämä on Iphpt. @i, et! .Qos le rotelä niin innoffaasti 
foetatte tehdä ero tu lta  iirion  ja sen „pfjm bsten" palroeli- 
jäin roäliUä, ei se tule teille onnistum aan. A lita te poif- 
ieuiftna foetatte esittää, omat sääntöjä ja prinsiippejä, ja 
teidän sääntönne oraat poiffeufsia. A lutta  te tiedätte, että 
poiffeufset eiraät fumoa sääntöä.

Alinun on siis mahdoton phtpä teidän ajatufseenne, 
että fristinusfo  kartoittaa samaa f uin sosialismi. Aristin- 
usfo ja  sosialismi oraat toistensa roastafohdat futen tuli ja 
roesi. ®e niinfutsuttu hproä pdin fristinopissa, jonfa te 
siinä lötjdälte, roaan en minä, ei ole fristillinen, roaan 
pleensä inhimillinen, ja roarsinainen fristinopin runfo, op- 
hien ja opinfappalten rihfam ataroara, on ihmisfunnaUe rai- 
pamielinen.





Hinta 20 penniä.


