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työväenliikkeen
KIRJASTO

Me ihmiset kuulumme eteenpäinpyrkivään sukuun.
Eteenpäin, ylöspäin käyvät yksilön pyrkimykset, niin
kuin koko yhteiskunnankin. Kehitykseksi kutsumme
me tätä liikettä, liikettä kohden suurempaa täydellisyyttä
ja parempia elämänehtoja, liikettä päämääräämme koh
den. Tämä kehitys on lakkaamatonta kilpailua, lakkaa
matonta taistelua yksilöitten ja luokkien välillä.
Meidän päivinämme riehuu tämä taistelu erikoisen
kuumana työläisten ja kapitalistiluokan välillä, niiden
kesken, jotka nykyisten taloudellisten olojen valli
tessa omistavat vallan ja elävät hyvin sekä sorrettujen,
jotka raatavat niukasta palkasta ja jotka osakseen saavat
varsin niukasti sivistyksellistä ravintoa. Sellaista työ
läistä, joka nykyaikana ei omaa herännyttä tunnetta siitä,
että hän kuuluu eteenpäinpyrkivään, taistelevaan luok
kaan, joka kerran tulee tulevaisuuden yhteiskuntaelä
mälle antamaan oman leimansa, sellaista työläistä on
pidettävä nukkuvana muukalaisena, jälkeenjääneenä,
kehittymättömänä. Sellainen työläinen taas, joka väis
tää paikaltaan taistelussa, on petturi itseään ja toverei
taan kohtaan, luokkaansa ja kansaa kohtaan, johon hän
kuuluu, aikaa kohtaan, joka on nähnyt hänen syntyvän.
Tämän vuoksi on nykyaikaisen työläisen ensimäinen
velvollisuus yhdessä toveriensa kanssa ammattiyhdistyksensä ja puolueensa kautta uhrata kaikki voimansa tais
teluun vallitsevan yhteiskuntajärjestelmän kukistamiseksi
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uuden luomiseksi ja oman ja vertaistensa aseman pa
rantamiseksi. Työväenliikkeen päämääränä on vallan
kumous, nykyisen yhteiskunnan hävittäminen ja uuden
sijaan luominen, sen tarkoituksena on vallitsevien vää
rien taloudellisten ja politisten voimasuhteiden hävittä
minen ja luokkajaon poistaminen maan päältä.
/
Se jättiläismäinen työ, joka vaaditaan ennenkuin
orjuutettu, nöyristetty, suuri massa on saatu herätetyksi
tietoisuuteen siitä, että se kärsii ja että sen ihmisarvoa
ylenkatsotaan sekä tarpeeksi rohkeaksi vaatimaan oi
keuttaan, tarpeeksi voimakkaaksi valloittamaan sen, tämä
suuri työ on pakottanut sosialidemokratian meidän
maassamme kokoamaan voimansa melkein yksinomaan
taloudellisten ja valtiollisten tarkoitusperien ympärille ja
niiden saavuttamiseksi. Sosialidemokratinen kysymys
on näihin asti, ylimalkaisesti katsottuna, ollut leipäkysymys. Mutta kun joukot nyt ovat järjestetyt ja saaneet
vauhtia, kun niitä nyt sekä politisissa että taloudelli
sissa taisteluissa on koeteltu ja harjoitettu, on alettu
huomata, että taistelun kapitalistista yhteiskuntajärjestystä
vastaan täytyy käsittää myöskin sen etuvarustukset, sel
laiset kuin kirkko ja militarismi sekä laitokset opetusta
ja lainkäyttöä varten. Mutta taistelualan näin laajetessa
on vähitellen alettu huomata yksityisen taistelijan per
soonallisen voiman ja kunnon merkitys. Ja on oltu
pakotettuja myöntämään, että ne joukot, jotka sosiali
demokratian ympärille ovat lyöttäytyneet, eivät tietojen,
luonteen, taitojen ja koulutuksen suhteen täytä niitä
vaatimuksia, jotka tulee asettaa joukoille, joilta odote
taan pikaista ja täydellistä voittoa. Syy tähän valitetta
vaan asiantilaan on m. m. epäilemättä se, että kapita
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listinen yhteiskunta omaa voimakeinoja, jotka antavat
sille vahingonkorvauksen niistä myönnytyksistä, mitä se
on ollut pakotettu tekemään. Alkoholin, uskonnon ja
sotalaitoksen avulla on rikkaitten tyrannien helppo pitää
työläisiä siinä tietämättömyydessä, raakuudessa ja kur
jassa alamaisuudessa, joka on välttämätön nykyisen
yhteiskuntajärjestyksen olemassaololle. Niinkauan kun
Baccuksen, Lutherin ja Kaarlo XII haamut saavat pitää
hallussaan jokaista sukupolvea, joka syntyy ja kasvaa,
niin kauvan tulee vanha järjestelmä säilymään.
Tietoisuus siitä, että on välttämätöntä tehdä jokai
sesta sosialidemokratista kykenevä taistelija luokalleen,
on saanut Sosialidemokratisen Nuorisoliiton varustautu
maan taisteluun alkoholia ja militarismia vastaan toi
selta puolelta ja katekismuksen oppien vaihtamiseksi
parempaan tietoon, korkeampaan siveysoppiin ja syvem
pään maailman ja elämän ymmärrykseen toiselta puo
lelta. Kirkon ansioita kansan pimittäjänä, varsinkin kun
ottaa huomioon sen vaikutuksen nuorisoon, ei voi kiel
tää. Taistelu kirkon vääriä oppeja, hullunkurisia me
noja ja epäoikeutettuja verotuksia vastaan on tämänvuoksi paljon välttämättömämpää kuin tällä hetkellä
osaamme arvatakaan liikkeelle, joka on ottanut tehtä
väkseen proletariatin yhteiskunnallisen vapautuksen.
Se kirkollinen vallankumous, jota kohden pyrimme,
on pidettävä osana suuressa politisessa ja taloudelli
sessa vallankumouksessa. Ellemme kuitenkin samalla
kehitä puolueemme jäseniä taidossa iskeä suoraan kir
kon juuriin, emme piankaan pääse niiden esteiden ohi,
joita tiellemme kasautuu. Nämät suorat iskut merkitse
vät jokaisen yksilön yhtymistä päätökseen välttää kir
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kollista menoja. Mikään, mitä puhutaan ja opetetaan
kirkkoa, sen pimeyttä ja sen dogmeja vastaan ei suuria
merkitse, ellei sitä seuraa toiminta, s. o. lakko kirkon
menoja vastaan. Vain siten tyhjennetään kirkko, ime
tään siltä sen voima, se joka sille tavan ja yleisen velt
touden vuoksi suo tilaisuuden käyttää hyväkseen niitä
kin yksilöitä, joille koko laitos on yhdentekevä tai suo
rastaan vastenmielinen.
Tyhjentäkää kirkot!
Niin kuuluu Sosialidemokratisen Nuorisoliiton kehoitus tässä kysymyksessä, kun se tahtoo jäsentensä
mieliin terottaa velvollisuutta, että toiminnan on seurat
tava vakaumusta, että on velvollisuus kavahtaa menoja,
joihin ei enää uskota, ei voida, ei saa uskoa.
Huonosti sopii sosialidemokratialle, jos se kirkkokysymyksessä asettaa kynttilänsä vakan alle tai jos se
välinpitämättömyydellään osoittaa muka suvaitsevai
suutta, mihin sillä ei ole mitään oikeutta. Kun kerran
valtiokirkon hävittäminen on ohjelmassa, on kohtuul
lista että tuetaan Nuorisoliittoa sen työssä uskonnon
vapauden puolesta, taistelussa valtiokirkkoa vastaan ja
koulun vapauttamiseksi sen sortavasta ikeestä. Sekä
puolueen, että sen tulevan kantajoukon, sosialidemo
kratisen nuorison yhteiseksi sotahuudoksi tässä taiste
lussa tulkoon:
Kirkot tyhjiksi!

Kirkolliset seremoniat.
Liittokokouksessaan v. 19i0 hyväksyi Suomen Sosialidemokratinen nuorisoliitto kirkollisvastaisen kannan
ja päätti ryhtyä tarmokkaaseen taisteluun valtiokirkkoa
ja kirkon oppeja vastaan, jotka osaltaan pitävät työ
väenluokkaa pimeydessä ja vaikeuttavat sen edistymistä,
kohoamista ja ennen kaikkea sen taloudellista vapau
tumista.
Tässä taistelussa kirkon vallasta vapautumiseksi on
kirkollisista seremonioista kieltäytyminen tärkeimpiä ja
vaikuttavimpia taistelukeinoja. Tueksi ja johdatukseksi
niille, joilla todella on halua tehokkaasti ja itse työssä
vastustaa valtiokirkkoa ja sen kukistumista edistää,
teemme tässä hiukan selkoa vallitsevien kirkollisten
seremonioiden synnystä ja merkityksestä.

Avioliiton solmiaminen.
Niistä ihmisten yksityisasioista, joihin kirkko ja pa
pisto niin mielellään sekaantuu, pitää se epäilemättä
tärkeimpänä avioliittoa. Sen solmiaminenhan on ta
paus, joka muuttaa ihmisen ulkonaisen elämän, liittää
hänet toiseen ja tuo uusia velvollisuuksia ja oikeuksia.
Ellei pappi tällöin saa oikeutta sekaantua asiaan hän
kin, on hänellä hyvin vähän toivoa päästä käsiksi muihin
kaan ihmisen yksityiselämän tapauksiin. Ja senvuoksi pa
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pisto kauan teki työtä päästäkseen ratkaisevaksi teki
jäksi avioliittoja solmittaissa.
Vanhan katsantokannan mukaan oli kihlautuminen
ja raskaus ainoat avioliiton pätevyyden ratkaisijat. Vasta
pitkän taistelun jälkeen sai kirkko aikaan, että lakiin v.
1734 tuli määräys, joka teki vihkimisen pakolliseksi ja
jota ennen ei avioliiton kaikki oikeudelliset seuraukset
voimaan astuneet.
Kihlaus on yksityinen toimenpide, jonka kanssa kir
kolla ei ole mitään tekemistä.
Vihkimisestä taasen on, ilman mitään järkevää syytä,
tehty kirkollinen toimenpide, vaikka sen seuraukset
ovat yksinomaan porvarillisia, maallisia. Pakollinen
kirkollinen vihkiminen on kirkon puolelta hävytöntä
tunkeutumista yksityisen elämän aloille, tunkeilevaa nenäkkyyttä, joka kaikkien kunnollisten ja valistuneitten
ihmisten halveksimisen täysin ansaitsee. Vanhan tavan
mukaan tuota tunkeilevaisuutta yleensä kärsitään, vieläpä
siihen alistuvat monet sellaisetkin, joista se on suoras
taan vastenmielistä.
Avioliittoon yhdyttäissä on tietysti vapaa sopimus
asianomaisten kesken luonnollisin ja parhain. Mutta
nykyisen järjestelmän aikana, kun kaikki edesvastuu
avioliiton seurauksista, s. o. lasten elatus ja kasvatta
minen y. m. lankeaa aviopuolisoiden niskoille, lienee
jonkinlainen »laillisesti" vahvistettu avioliitto varmempi,
varsinkin kun sen avulla voidaan pakottaa esim. huoli
maton isä täyttämään velvollisuutensa lapsiaan kohtaan.
Vaikka meillä ei olekkaan voimassa mitään siviliavioliittolakia, löytyy «naimakaaressa" kuitenkin muuan
pykälä, jonka avulla voi laillistuttaa avioliittonsa ja
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jonka mukaan monet tähänastiset siviliavioliitot ovat
laillistetut. Se on naimakaaren 3 luvun 9 pykälä ja
kuuluu:
»Jos mies makaa morsiamensa, niin se on avioliitto,
joka on vihkimisellä päätettävä, olkoonpa kihlaus tehty
ehdoilla tahi ehdoitta, vaikka niitä ehtoja ei olekkaan
täytetty. Jos mies karttaa vihkimistä ja pysyy tässä
vastahakoisuudessaan, julistettakoon nainen hänen avio
vaimoksensa ja saakoon täyden naimaosan miehen omai
suuteen, niinkuin tämän Kaaren 10 luvussa sanotaan.
Jos nainen sen tekee, olkoon laki sama".
Jos tämän pykälän mukaan haluaa avioliittonsa laillistuttaa, haastaa nainen miehen kotipaikkansa oikeu
teen ja vaatii tuossa pykälässä mainituilla perusteilla
itsensä julistettavaksi miehen aviopuolisoksi. Kun asia
on edeltäpäin sovittu ja mies myöntää kaiken, sekä
kieltäytyy lähtemästä vihille, ei mitään todistajia tarvita
ja oikeuden on pakko asianomaiset aviopuolisoiksi ju
listaa. Alentavaahan tietysti hiukan on paljastella asioi
taan ja näin oikeuden kautta itselleen miestä hakea,
mutta kun nyt muuta tietä ei pappien välitystä voi
välttää, on tärpäkin kaikki sulatettava. Muuten ei ole
naisen ollenkaan pakko olla saapuvilla lakituvassa, vaan
voi hän asian antaa jollekin asianajajalle.
Ellei naimisiin aikova pari ole »sekaantunut toi
siinsa" niinkuin sanotaan ja nainen sen myöntää, ei
oikeus ota asiata harkitakseen. Senvuoksi on välttä
mätöntä, on sitte asian laita miten tahansa, että nainen
väittää niin tapahtuneen, sillä se on ainoa ehto, jolla
oikeus avioliiton vahvistaa.
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Tällä tavoin oikeudessa vahvistettu avioliitto on n.
s. epätäydellinen avioliitto, josta ei ole seurauksena
kaikki oikeudelliset vaikutukset, mitä johtuu kirkol
lisesta s. o. »täydellisestä avioliitosta".
Ne seuraukset, jotka ovat yhteisiä molemille tapauk
sille ovat: 1) että lapset nauttivat aviollisten lasten
oikeutta, ja 2) että näiden epätäydellisten avioliittojen
purku voi tapahtua vain samoin edellytyksin ja tavoin
kuin täydellisen avioliiton purkaminen.
Paitsi näitä vaikutuksia tuo tuomiolla vahvistettu
avioliitto vielä mukanaan: 1) että mies menettää naimaosansa vaimon omaisuuteen, 2) että vaimo on oi
keutettu käyttämään miehen nimeä sekä kuulumaan
miehensä säätyyn ja tilaan.
Se etu »täydellisen avioliiton" rinnalla on tällaisella
»epätäydellisellä", että sen mukaan ei miehestä tule
vaimonsa holhooja, s. o. hänelle ei samalla tule edusmiesoikeutta vaimoonsa nähden ja vaimolle jää täy
dellinen omistusoikeus omaisuuteensa. Epätäydellisessä
avioliitossa olevilla naisilla on siis suuremmat oikeudet
kuin papin vihkimillä.
Vuoden 1910 valtiopäivillä hyväksyi eduskunta kyllä
siviliavioliittolain, joka asettaa siviliviranomaisen edessä
solmitun avioliiton yhdenarvoiseksi kirkollisen kanssa,
mutta sen hyväksytyksi tulemista kai saa odottaa. Sii
hen mennessä on jokaisen luokkatietoisen ja velvolli
suudentuntoisen sosialidemokratin tyydyttävä tällaiseen
»epätäydelliseen" avioliittoon, jos nyt jostakin syystä
jonkinlaista »virallista pätevyyttä" avioliitolleen tahtoo
saada.
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Kaste.
Kasteen sanotaan Kristuksen asettaneen sanoilla
Menkäät kaikkeen maailmaan, opettakaat heitä ja kastakaat heitä nimeen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen . . .
Tutkijat ovat kuitenkin saaneet selville, että nämät sanat
ovat raamattuun joutuneet ihan yksinkertaisesti puhtaan
ja julkean väärennyksen kautta. Siten on kertomus siitä,
että Kristus olisi kasteen asettanut, alusta'loppuun puh
dasta satua, jolla ei ole mitään tosiasiallista pohjaa.
Kasteen kautta otetaan kansalainen Kristilliseen seura
kuntaan ja on hänen seurakunnan kanssa tunnustettava
Kristus vapahtajakseen ja autuaaksi tekijäkseen. Niillä
siis, jotka eivät voi uskoa pelastukseen Jesuksen kautta,
niillä, jotka eivät kykene näkemään eikä tuntemaan
jälkeäkään siitä autuudesta, jonka hänen sanotaan maa
ilmaan ihmisten lapsille tuoneen, niillä ei siis ole mi
tään syytä antaa kastaa lapsiaan seurakunnan jäseniksi,
sen pelastettaviksi ja — nyljettäviksi, sen seurakunnan,
jonka toiminta on kohdistettu kokonaan hänen oman
luokkansa vapaustaistelua, sen pelastus- ja autuuspyrkimyksiä vastaan. Tämä sitäkin suuremmalla syyllä,
kun sosialidemokratia työskentelee työläisten vapautta
miseksi paljon käytännöllisemmin, paljon päämääräs
tään tietoisemmin ja hedelmällisemmin kuin kristinusko
— kohta 2000 vuotta tässä maailmassa vaikutettuaan -
on milloinkaan voinut osoittaa edes tahtovansa tehdä.
Puhumattakaan nyt kyvystä.
Kasteen sanotaan olevan autuuden ehto. Mutta jos
ke.ran työläiset meidän aikanamme, s. o. heränneet,
luokkatietoiset, järjestyneet työläiset, eivät enään tyydy
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odottamaan haudantakaista korvausta tämän maallisen
elämän vaivoista ja kärsimyksistä, silloin on myöskin
kaste menettänyt merkityksensä, muuttunut naurettavaksi
ja tarpeettomaksi narripeliksi. Mitä nyt uskommekin
haudantakaisesta elämästä, mitä kuoleman jälkeiseltä
ajalta toivommekin, se kuitenkin on varma, että kaste
ei mitään voi vaikuttaa siihen, miten meidän tämän
elämän jälkeen tulee käymään. Jumala, joka antaa
itseään pelottaa tai houkutella vesikauhallisella ja joilla
kin loihtiluvuilla, sellainen jumala lienee tarpeeksi hyvä
villeille tai nöyrille orjille, mutta ei nykyajan kansalle.
Tällä tietenkään ei ole tahdottu'sanoa, etteikö uutta
maailmankansalaista pitäisi nimenantotilaisuudessa juh
lia. Pikku juhlallisuushan on jo itsestään se, kun uusi
ihmisenalku saa nimen, joka häntä sitten seuraa halki
elämän ja kun hän otetaan suvun ja läheistön piiriin,
mihin hän kuulumaan tulee.
Kasteen välttäminen on vielä meidän aikanamme
täällä Suomessa askel, josta seuraa — lain mukaan
ainakin — lapselle joitakin epämieluisuuksia ja hanka
luuksia. Vanhempia ei voida pakottaa lastansa kastatuttamaan, mutta laissa on yksiä ja toisia määräyksiä
kansalaisen kelpoisuusehdoista ja yksi näistä on sellai
nen, että täysivaltaisen kansalaisen tulee olla kastettu
evankelisluterilaiseen uskoon. Tuskin milloinkaan kui
tenkaan kuulee, että kastamattomat lapset tai vanhem
mat kansalaiset olisivat joutuneet minkäänlaisiin ikä
vyyksiin kastamattomuutensa vuoksi. Häpeävät kai hiu
kan kirkolliset niin kuin maallisetkin viranomaiset,
eivätkä kirkkolain tavattoman vanhanaikaisia määräyk
siä yritäkään soveltaa käytäntöön, hyvin tietäen, että ei
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missään sivistysmaassa tuollaisia määräyksiä enään ole tai
että niitä ei ainakaan seurata. Tässä niinkuin niin mo
nessa muussakin kohdassa kulkee laki vakiintuneen tavan
jälkeen, niin että vanhan lakimääräyksen vihdoin ku
moon mennessä on uudella varma pohja vakiintuneessa
käytännössä.
Mitä muuten tulee kasteesta kieltäytymiseen, on sii
hen nähden tavallisesti naisella perheessä ratkaiseva
sananvalta. Siksi on erittäin tärkeätä valistaa juuri
naisiamme näissä asioissa. Ei saa tapahtua, että naiset
antavat vanhojen taiskauskoisten tapojen ja ihmisten
tuomion vaikuttaa mielipiteisiinsä ja ratkaisuunsa tässä
kysymyksessä. Naisten vanhoillisuus ei saa tulla mei
dän kaikkien kehityksen hidastajaksi.
Kastamaton lapsi ei nykyisten asetusten mukaan
joudu ollenkaan kirkonkirjoihin, henkikirjoihin vaan.
Tästä on sekin etu, että kastamaton ihminen ei myös
kään koskaan joudu kirkon kerittäväksi eikä hänen tar
vitse rahojaan uhrata kannattaakseen järjestöä, jota vas
taan hän kaikin voimin taistelee, niinkuin on asia mei
dän kastettujen, joiden on pakko maksumme kirkolle
kantaa, tarvitsemme tuota laitosta sitten tai ei.

Uskonnonopetus.
Millään muulla alalla eivät valtiokirkon taipumukset
pakkoon esiinny niin selvästi kuin uskonnonopetuskysymyksessä. Tässä ei oteta kysymykseen enemmän
niiden oppien uskottavuutta ja pätevyyttä, joita nuori
solle esitetään, niiden luonnontieteellistä tai historial
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lista totuutta kuin vanhempien käsitystä tai uskoakaan.
Ei edes sitä, että luonnontiedetunnilla kaikissa kouluissa
opetetaan toista ja uskontotunnilla toista. Kaikille lap
sille, kuuluvat heidän vanhempansa valtiokirkkoon tai ei,
opetetaan valtiokirkon oppeja. Eikä tässä suinkaan
ole kysymyksessä uskonnon tärkeimpien periaatteitten
puolueeton opetus tai tietojen jakaminen sen historial
lisesta kehityksestä, vaan tarjotaan uskonnonopetuksessa
valtiokirkon oppeja sellaisenaan, esitetään ne ainoina
autuaaksitekevinä ja ehdottomina autuaaksitulemisen
välikappaleina esitetään uskoa valtiokirkon dogmeihin.
On selvänä tarkoituksena, että «pyhät totuudet" pai
nuisivat nuoriin sieluihin, kantaisivat hedelmiä ja ijäksi
sinne eläviksi jäisivät. Kun näkee, mihin tämä uskonnon
opetus johtaa, mikä vahingollinen vaikutus sillä on ja
mihin sillä pyritään, ymmärtää helposti sen kiihkon ja
sen innon, jolla meidän päivinämme vielä puolustetaan
uskonnonopetuksen kouluissa säilyttämistä. Ei millään
muotoa tahdota jättää nuorisoa ilman tätä opetusta,
jotapaitsi oppilaille jäisi yksinomaan se käsitys maail
man synnystä, luonnosta ja sen kokoonpanosta, jonka
verrattain vapaa luonnontieteen opetus varsinkin oppi
kouluissa tarjoaa. Mitä kansakouluihin tulee, on asia
niihin nähden niin kurjalla kannalla, että luonnontieteen
opetus saa pakostakin sopeutua uskonnonopetuksen
mukaan. Ja tällöin ei meidän seminaareissa uskon
nollista intoa täyteen pumpatut opettajat suinkaan karta
puhtaita väärennyksiäkään kun on kysymyksessä darvinismin soveltaminen Mooseksen ja Joosuan luonteeseen.
Laki uskonnonopetukseen nähden on niin ankara,
että eivät edes ne vanhemmat, jotka pitävät .uskonnon
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opettamista lapsilleen vahingollisena ja jotka kernaammin näkisivät, että näille ei uskonnon valheita opetet
taisi, voi lapsiansa tästä saastutuksesta välttää. Kate
kismus ja biblianhistoria vallitsevat vielä suoma
laisissa kouluissa ja jokainen, joka valtion koulun avus
tusta nauttia tahtoo, ei voi välttää Lutheruksen katkis
muksen ulkoa oppimista niin paljon kuin se tekeekin
haittaa kaikelle hyödyllisemmälle opetukselle. Kes
tänee kauvan ennenkuin päästään niin pitkälle, että
koulu kirkon vallasta saadaan vapautetuksi. Siihen
mennessä on jokaisen ajattelevan ja valistuneen kansa
laisen velvollisuus tehdä koulun vaikutus tähän näh
den mahdollisimman vähäiseksi. Kun itse on vapau
tunut valtiokirkon oppien vallasta ja oppinut vapaasti
ajattelemaan, hänen suoranainen velvollisuutensa on
tehdä kaikkensa pitääkseen lapsensakin vapaina valtio
kirkon tarjooman uskonnon myrkyltä.

Rippikoulu.
Satoja vuosia kestäneen valta-aikansa on kirkko
hyvin käyttänyt ja on sillä tämän kestäessä ollut hyvä
tilaisuus lujittaa asemaansa. Eikä se tätä asemaansa
suinkaan ole turhaan käyttänyt.
Parhaansa on se tehnyt saadaksensa asemansa niin
vankaksi kuin suinkin mahdollista.
Erinomainen osoitus sen onnistumisesta tässä työssä
on se, että se on kirkon yhteyteen kuulumisen saanut
tunnustetuksi kansalaisoikeuksien ehdoksi. Ellei ole
kastettu ja «herran pyhällä ehtoollisella'' käypä, ei ole
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täysivaltainen kansalainen, ei pääse avioliittoon, ei kelpaa todistajaksi, s. o. on „ruunan kummi", kelmi mies.
Sensijaan, että kaikissa muissa n. s. protestanttisissa maissa
on rippikoulu ja ripilläkäyminen tehty vapaehtoiseksi
asiaksi — Ruotsissa poistettiin rippikoulupakko 1880,
oltuaan voimassa vajaan 70 vuotta — on se meillä
vielä voimassa, vieläpä sitä sovellutetaan käytännössä
kaikella ankaruudella. Rippikoulun käymätön mies ei
ole mies eikä mikään kansan käsityskannankaan mu
kaan, jonka kirkko on ehtinyt vuosisatojen kuluessa
mieleisekseen muokata.
Kuitenkin löytyy meilläkin jo hyvä joukko kansa
laisia, jotka eivät ole katsoneet voivansa alistua tähän
kirkolliseen seremoniaan, vaan kaiken uhallakin ovat
siitä kieltäytyneet ja yhä kasvaa sellaisten luku. Kirkon
valta alkaa tälläkin alalla yhä enemmän horjua. Yleinen
mielipide muuttuu vähitellen, eikä sitä voi kirkko par
haalla tahdollaankaan estää. Huolimatta kiivaasta agitatsioonista kirkon miesten puolelta, lisääntyy vastus
tajien lauma, eikä valtion tukikaan enää ole niin kovin
varma. Sitäkin suurempi syy on meillä tältäkin puo
lelta iskeä kirkon perustuksiin, kieltäytyä rippikoulusta.
Ne vanhemmat, jotka lapsensa pakottavat rippikouluun
ja ripille menemään tekevät itsensä syypääksi valtansa
väärinkäyttöön. Ja siihen älköön kukaan järjestynyt
työläinen itseänsä syylliseksi tehkö.
Rippikoulusta kieltäytyminen on työläislapselle pal
jon helpompi kuin muille. Hänellä ei ole sanottavaa
vahinkoa siitä, että häneltä eräitä kansalaisoikeuksia
puuttuu, varsinkaan kun rippikoulun välttäminen hä
neltä ei suinkaan riistä tärkeintä kansalaisoikeutta —
äänioikeutta.
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Rippi.
Herranehtoollinen, eli Kristuksen ruumiin syöminen
leivän muodossa ja Kristuksen veren juominen viininä
on tapa, joka esiintyy useiden sekä villien että sivisty
neiden kansojen keskuudessa. Kertomus että Jeesus
olisi ehtoollisen asettanut on yksi niistä monista val
heista, joita kirkko olemisensa perustaksi on keksinyt
ja joilla se mahtiasemaansa puolustaa. Tapa ehtoollis
pöydässä juoda yhteisestä pikarista on lisäksi inhoittava
ja terveydelle vaarallinen ja arvoton ihmiselle, joka
pitää arvossa huuliaan ja kunnioittaa itseään. On san
gen ilahuttava ilmiö se, että a'nnetaan ensimäisen herranehtoollisella käymisen tavallisesti jäädä myöskin vii
meiseksi. Jokaisen järjestyneen sosialidemokratin velvolli
suus on pitää huolta siitä, että tämä ilmiö tulee yhä ylei
semmäksi ja että papit vähitellen näkevät ehtoollispöy
tänsä tyhjentyvän. Kaikki tällaiset keinot, joilla voidaan
kirkon auktoriteettia heikontaa ovat erittäin tärkeitä taisteluaseita valtiokirkkoa vastaan. Mitä pienempi sija
kirkolle kaikessa inhimillisessä toiminnassa ja ihmis
elämässä yleensä annetaan, sitä pikemmin on sen valta
lopussa. — Muuten ei herranehtoolliselta poisjäämisestä
enää voida vetää kansalaista minkäänlaiseen oikeudelli
seen edesvastuuseen.

Jumalanpalvelus.
Se jumalanpalveluspakko, josta papisto ennen niin
kiinteästi piti kiinni on kirkkolain mukaan vieläkin
voimassa, mutta sitä ei sovelleta muualla kuin yleisissä
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oppilaitoksissa ja eräissä kouluissa, joissa oppilaiden on
pakko jumalanpalveluksiin osaa ottaa. Mutta tätä kirkko
lain määräämää jumalanpalveluspakkoa ei enää missään
sovelleta ja voi jokainen olla poissa kirkosta niin monta
vuotta kuin haluttaa pelkäämättä mitään oikeudellisia
seurauksia.

Kirkkokuri.
Samoin kuin edellisenkin, on laita myös kinkereihin,
piispantarkastuksiin y. m. s. saapumisen kanssa. Lain
mukaan on niihin jokaisen pakko saapua vähintäin joka
kolmas vuosi, mutta nykyään voi niistä olla poissa
ilman mitään pelkoa oikeudellisista seurauksista.
Niinkuin sanottu, antaa kirkkolaki papistolle sangen
suuren vallan seurakunnan jäseniin nähden, mutta n. s.
kirkollisia rangastuksia ei pitkään aikaan ole missään
käytäntöön sovellutettu. Papistokin jo huomaa, että
tässä asiassa liian pitkälle meneminen vaan vahingoittaa
kirkkoa ja sen auktoriteettia. Muuten kai meillä kirkkokuria kaikessa ankaruudessaan käytettäisiin uppiniskaisia
»lampaita" 'vastaan. Ja sitäpaitse ovat kirkkolain mää
räykset kaikenlaisten kirkkoseremonioitten laiminlyömi
sestä sitä laatua, että niistä ei mitään vahinkoa ran
gaistavalle tule. Kirkkolain rangastukset näissä asioissa
rajoittuvat »seurakunnasta ulossulkemiseen" ja eräänlai
seen kirkonkiroukseen, joka ei tavalliselle kuolevaiselle
tee sitä eikä tätä.
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Hautaus.
Aina kuolemaan asti vainoo kirkko ja papisto Suo
men kansalaista, eivätkä ne vielä heti kuoleman jäl
keenkään hänestä hellitä. Hautaan asti ne jokaista vainoovat ja vasta tarpeeksi paksun multakerroksen päälleen
saatuaan voi kansalainen levätä rauhassa kirkon kynsiltä.
Tämä kaikkialla läsnäoleva, kaikista huolta pitävä ja
joka paikkaan tunkeutuva järjestö, joka itseään nimit
tää kristilliseksi kirkoksi, joka ojentaa kyntensä pientä,
heikkoa ihmistainta kohden heti tähän maailmaan tul
tua, ohjaa sen askeleita, seuraa sen toimintaa kaikessa,
määrää kaikissa sen tekemisissä ja jättämisissä, astuu
esiin kun nuorukainen alkaa miehen ikään ehtiä ja
tekee hänestä veronmaksajan itsellensä, ottaa määräys
vallan avioliittoon astuttaissa, sekaantuu perheenisän ja
-äidin yksityisiin asioihin perheen lisääntyessä eikä
hetkeksikään jätä rauhaan uhriansa, tämä kirkko ei tie
tenkään saata jättää ihmistä rauhaan hänen viimeiselle
matkalleenkaan lähtiessä. Hautaan asti seuraa kansa
laista kirkon »holhoava huolenpito". Hänet täytyy saada
kaikkein kirkollisten temppujen mukaan haudatuksi.
Papin täytyy osoittaa, että hän on välttämätön ja että
ilman kirkon välitystä ei kuollut kansalainen pääse
taivaan valtakuntaan.
Kirkkolain mukaan täytyy hautauksen aina tapahtua
kirkkokäsikirjan mukaisin Ioihtuluvuin. Vaan itsemur
haajat — s. o. sellaiset itsemurhaajat, jotka eivät ole
siksi varoissaan, että voisivat »kuolla äkkiä" itsensä
tappamisen sijasta tai ainakin tulla hulluiksi vähää en-
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nen kuin itseltään hengen ottavat niinkuin herrasmiehet
aina tekevät, haudataan ilman näitä seremonioita. Mutta
kuitenkaan ei ole ihan ehdoton pakko päästää pappia
loihtimaan omaistensa haudoille ellei tahdo. Tämäkin
seremonia on siis vältettävissä ja jokaisen sosialidemokratin velvollisuus on sitä välttää.

Verot ja maksut
Kun taistelu kirkkoa vastaan tarkoittaa myöskin
sen taloudellista tyhjentämistä, lienevät muutamat
sanat niiden veroista ja maksuista myöskin tässä pai
kallaan.
Velvollisuus maksaa veroja valtiokirkolle ja sen
papistolle kuuluu jokaiselle kastetulle kansalaiselle, ha
luaa hän sitten kuulua valtiokirkkoon tai ei. Nämä
verot ovat saman luontaisia kuin valtion ja kunnan.
Vaan ne yksilöt, jotka syntymästään saakka ovat saaneet
valtiokirkon papiston välityksen vältetyksi, s. o. kasta
mattomat, pääsevät näistä maksuista vapaiksi mikäli he
eivät harjoita veronalaista liikettä. Tästä näkee päivän
selvästi ja kukkaroon tuntuvasti, mikä etu on työläisellä
siitä, ettei anna kastaa lapsiansa.

Vapautuminen valtiokirkosta.
Oikeus vapautua valtion kirkosta myönnetään ainoas
taan kristillisen uskonnon tunnustajille, jotka haluavat
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liittyä johonkin lain hyväksymään eriuskolaisseurakuntaan. Näitä eriuskolaisseurakuntia on meille tähän asti
ainoastaan yksi, nim. babtistien seurakunta, joten kas
tetulle kansalaiselle on ainoana tienä valtiokirkosta va
pautumiseen liittyminen babtistiseurakuntaan. Kun tämä
tie sosialidemokratille, olkoon miten kiivas valtiokirkon
vastustaja tahansa, on mahdoton, ei jää muuta neuvoksi
kuin jäädä valtiokirkon lampaaksi ja sellaisena vain
tehdä parhaansa tämän kirkon kukistamiseksi. Valtio
kirkko on nim. osannut varmistaa asemansa siksi lu
jaksi, että kiivaimmankin ateistin on pakko siihen kuu
lua ja ainakin taloudellisesti tukea järjestöä, jota kaikesta
sielustaan vihaa ja inhoaa.
*

*

*

Jos seuraa eri kirkkokuntien hävitystä ja tuhoa, niin
huomaa, että niillä tavoilla, joita on pyhinä pidetty, on
taipumusta elää kauvan sen jälkeen kun vastaavat dog
mit tai opit ovat mahtinsa menettäneet ja kuolleet.
Tapojen elinvoima näyttää olevan paljon suurempi kuin
oppien. Kirkkolaki auttaa myöskin tapojen säilyttä
mistä »huolimatta siitä, ovatko ne autuudelle välttämät
tömiä tai ei". Siten näemme meidän päivinämmekin
uskon katoavan tapojen yhä pysyessä ennallaan, iki
vanhojen, ankaroitten ja epäinhimillisten lakien suojaa
mina.
Kokemus on osoittanut, että useimmat lutherilaiset
suoraan sanoen eivät tiedä, mitä uskovat. Toiset valit
sevat kutakuinkin mielivaltaisesti vissejä lauseita, joita
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he kutsuvat ytimeksi, oleellisiksi kristinuskossa, ja joilla
usein on sangen vähän tai ei mitään tekemistä kirkon
oppien kanssa, joita he sanovat kunnioittavansa. Tapa
sitävastoin pysyy muuttumattomana. Sitä seuraavat sekä
oikeauskoiset että ajattelevammatkin henkilöt, niin, ikävä
kyllä, myöskin sellaiset, jotka eivät mitään usko.
Erottautuakseen tuosta suuresta, nöyrästä lammas
laumasta, ei riitä se, että esiintyy valistuneena ihmisenä,
joka ei usko jeesussatuun tai vedenpaisumukseen. Mei
dän aikanamme täytyy jokaisen selvemmin kuin ennen
painostaa luopumuksensa valtiokirkosta, tehdäkseen eron
huomattavammaksi. Tämä tapahtuu paraiten seuraa
malla yllämainittuja ohjeita, välttää kirkollisia sere
monioita.
Kokemus osoittaa, että kristitty työläinenkin toisi
naan voi ottaa osaa sosialidemokratian taisteluun luok
kansa vapaudesta. Seuratkoot he siis niitä tapoja ja
seremonioita, joihin heidän omatuntonsa heidät pakoittaa, kunnes ovat paremman tiedon löytäneet.
Mutta kun nyt kirkon opit heränneen työläisluokan
ehdottomasti suurimman osan silmissä ovat menettäneet
auktoriteettinsa, ei ole muuta kuin kohtuullista, että hei
dän huomionsa enemmän kuin tähän asti kiintyy sii
hen, että heidän velvollisuutensa on myöskin välttää
kristillisen kirkon seremonioita.

Tämä kehoitus suuntautukoon ensiksi ja ennen
kaikkea naisiin, joiden sanalla perheessä ennen kaik
kea on ratkaiseva vaikutus. Naisten uskon ollessa
useimmin hapuilevampi ja epäselvempi kuin miesten,
on heidän tavoissa riippumisensa sensijaan sitkeämpi
ja ajattelemattomampi kuin miesten. Me vetoamme
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tämän vuoksi avoimesti naisten apuun työläässä tais
telussamme niitä peloittavia esteitä vastaan, joita
kirkko vanhentuneine, arvottomine tapoineen nostaa
tiellemme kohden parempaa elämää. Naisten asema
tässä taistelussa on erittäin tärkeä. Käsittäkööt he
myöskin tämän asemansa tärkeyden!
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