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Tampereella
Tampereen ftirjapaino=Ofatei)l)tiö 1908.



Rlkulaufe.

Olen tämän roaatimattom n fijtjäclmän laatimifeen jaa= 
nut aihetta eväistä fanomaleljtifesfusteluista, joifjin joubuin 
ojaa ottamaan toiime ebusmiesroaalien aifana. Sulin Ijuomaa= 
maan, millaijia eveljbqttäroiä fäjitpfjiä teetettiin fanjalle tijrfi)t= 
tää ajiasta, ja millä pintapuolijuubella jitä fatjeltiin. 9tjatte= 
Iin jilloin fivjottaa jonfun viroin ajiasta ja tämän ajatufjen 
olen näillä fanjantajuifilla viineillä toteuttanut. 9te apuläfyteet, 
joita etupääsjä olen feuvannut ja ^proäfjcni fåpttänpt, oroat 
tohtorien fiauvi 3ngntan’in ja Ghrffi Kailan jefä ajesjori 3. 91. 

SRannevmaan tästä fpjtjmtjfjestä julfaifemat firjafet; erittäin 
olen fappaleesja „9Baltio ja fivffo meillä" jeuvannut jotenfin 
tavfoin tohtori 3ngman’in ejitpstä.

Sjojofi, tjelmituulla 1908. 
?) v j ö 911 a n e n.





Syitä eroaxiatimukfeen ja niiden tarkastelua.

hiistä fp(pmpf(istä, joita tuoljuioa aitamme on fol)otta= 
nut pinnalle, on epäilemättä toaatimus toaltion ja fanjantirf* 
fomme erottamijesta luettatua tärfeimpien jouttoon. Onfjan 
tuo monijatatouotinen ptjteps, mitä on liittänet toaltion ja tan= 
jantivffommc toijiinja, jitji tärteä, että jc maatii jotaijen fan(a= 
laijen puolelta tarttaa huomiota, ftp(pmpf(en joljbosta onfin 
ollut jo näl)tätuinä eritpi(iä firjajia ja onl)an (itä Riuttojen 
poljbisfeltu maamme (anomalel)bis(ä ja puoluepul)ujain e(itel= 
misjä. Sen roaatimattomana tarfasteluna tofee tämätin fpl)ä= 
elmä olla, pitäen etupääsfä (ilmällä fpfpmpffen fäijtännöllistä 
puolta ja eritoten niitä (eurauffia, mittä tästä erosta jof)= 
tui(itoat.

Sluten tunnettu, on toaatimus toaltion ja firton erosta 
läl)tenpt aitoon eri leireistä ja (omalla mpöstiit erilai(ista pe= 
rusteista. So(ialistit toaatitoat (itä (amoin tuin pleistä usfon= 
loapauttafin (it(i, että uston ja ustonnon täptpp olla jotaifeu 
it>mi(en pffitpisafiana, jota muta ei laijintaan fostiji toi(ia l>en= 
tilöitä. (Srefjbps oti(i fummintin luulo, että toaatimus toaltion 
ja tanjanfirtfomme erosta läl)ti(i toaan tuommoi(ista puhtaista 
usfontoapaubeti periaatteista. Sipilä ne toarmaan juontamat
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alfunja fiitä jppstä, minfä jafjalainen jojialistilef)ti '-öolfjtaat 
juoraan tunnu6lan: „9tte olemme periaatteellijesti faiffien 
pappien ja faiffien firffoljerrojen mifjollijia jo jen tafia, fosfa 
me olemme Oumalan fieltäjiä". Siinä on juora jarmeton ja 
farroaton roastaus jiifjen, mifji jojialistit fannattaroat erotoaa= 
timusta: jentäf)ben, että usfo Oumalaan ja tulemaan elämään 
on fjeibän mielestään hulluus. Sjeibän fjarrastufjenja on maan 
maallijen paratiisin roalmistaminen täällä ajasja, tulemasta 
elämästä l)e eimät mälitä. Sifji faiffi usfonnot ja firfot omat 
Reille inljottamia.

ijlulje usfonnon ppjpttämijestä qfjitpijenä ajiana, jolla jofia* 
listit qrittäroät lumota qffinfertaisten ja ajattelemattomien ifp 
misten Silmiä, on Jemmoista lorua, jota marinaan ei futaan 
ajattelema jojialisti itjefään pibä minään matamana ajiana. 
Usfon laahusta ja jifällöstä iljmijen jpbämesjä moiji puljua 
f)iufan tuohon tapaan, mutta mitään tobellinen usfo ja usfonto 
ei moi fosfaan jääbä pfjitpisajiafji. „ Hiiliä usfon, jentäl)ben 
minä piipun," Iaujuu jo aitanaan 'Damib (IjJjalm. 116: 10). 
Da itje fierra Dejus ajettaa jen maatimufjefji janoesjaan: „3o= 
täinen, jota tunnustaa minut ihmisten ebesjä, tjänen minäfin 
tunnustan omafjeni Ojani ebesjä, jota on taimaasfa. Hlutta 
jota tieltää minut ihmisten ebesjä, fjänet minäfin fiellän Ofäni 
ebesjä, jota on taimaasja" (Hiatf). 10: 32, 33). Sipilä jiinä 
on jemmoinen maatimus, ett’ei usfonto moi enempää hiin usfo* 
faan ptjjpä pffitpijenä ajiana. SBielä jelmemmin ejiintpi) jama 
maatimus Defufjen fäshjsjä: „93tenfäät jiis ja tet)fäät faiffi 
fanjat opetuslapjifji" j. n. e. (Hlatl). 28: 19). Hiiten näin 
ollen moi ajatellafaan usfonnon ppjqmistä qfjitpisajiana! Duuri 
jämäähän oliji, jos alettaijiin maatia jojialisteja pitämään
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fojialismia ainoastaan pffitgisajiana. Silla Jarnoin fuin [ojia» 
listit luulemat onnellistuttatoanja mailmaa aatteillaan Ja fen» 
täl)ben foettaioat Jaaba faiffia ilpnijiä omafjumaan ne, Jarnoin 
tahtomat fristitijt ja fristillijet firffofunnat teljbä. £>c tal)to= 
roat Jaaba laitti iljmijet ql)tei)teenjä onnellistuttaatfeen Ijeibät 
täällä ajasja ja tulemasja elämäsjä. ?) t̂et)tenä ja qfjbgs* 
Jiteenä fristittqjen festen on täällä maailmasja firtto eli fris» 

tiilinen Jeurafunta.
Stristinusfon ja taiten usfonnon Ijävoittäminen totonaan 

eitä maan roaltion ja tanjantirfon erottaminen toijistaan ja 
pleijen usfonroapauben tjantfiminen, on Je päämäärä, mil)in 
ainafin n. J. marrilaijet JoJialistit pprfimät. Suoraan ja peittele» 
mättä tunnustaafin tämän [afjalainen JoJialistilefjti „Säd)Jiscf)e 
9lrbeiter3eitung" laujuesjaan: „2öasta Jitten, tun laitti ustonto 
on nuofjottu pois, taiffi niin l)t)U)in fristillijet fuin muutfin 
usfonnollijet fäjitteet omat Ijämitetpt miimeijiin jättiin asti, 
taibamme mc Jaamuttaa [en roaltiollijen ja p^teistunnallijen 
ihanteen, johon pgrimmc. Sota Oumalaa ja Kristusta mas» 
taan! Sota faiffia taimaan ja maan f)irmuf)altijoita mastaan!"

SBaiffapa meibän JoJialistimme eimät oietaan ol)jelmisJaan 
näin juoraan ajioista puhuneet, ojottaa Je into, millä puolueen 
agitaattorit foettaioat tentittää jumalanfieltäjien, Sngerjollitt p. 
m. faiffia usfontoja, etupääsjä fristinusfoa t)äpeämättömästi 
piittaamaa firjallijuutta, että f)e pqrfiroät Jamaan päämäärään 
ja että Jama mil)a fristinusfoa mastaan on fjeitä fiil)ottamasJa.

HJJiten toimottomaan ja Ijqöbqttömään taisteluun JoJialistit 
omat rp t̂pneet usfonnonf)ämittämis»aifeisJaan, Jen omat jo 
tpllä huomanneet eräät mafaroammin ajiaa ajattelemat Ijeibän 
joufosjaan. Dliinpä laujuu norjalainen ?JoJialistijot)taja Olarn
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ftringen meille juomefjifin fäännetpsjä firjasjaan „95titä jojia= 
listi (anoo firfosta": „Usfontoa ihminen faipaa. historia 
tobistaa, ett’ei pfjifåän fanja ole milloinfaan tullut toimeen 
ilman usfontoa. Usfonto jeuraa ihmisten feljittjstä raafalai* 
juubesta jiroistgfjen fuffuloille, ja fanja, jonfa jiroistps on for= 
fea, ei ole roäfjemmän usfonnollinen". 3a jitten l)än lijää: 
„iperjoonallijeen omistamijeen ja läljetpsroaatimufjeen näbben 
on fristinusfo eloijin taitista usfonnoista."

Sitten pufjuesjaan usfonnon julistamijesta gffitpisajiaffi 
l)än laujuu jeuraaroat mielestäni meibäntin jofialisteiltemme l)uo= 
mioonotettamat janat: „fäun fojialibemofvatijisja ol)jelmisja 
julistetaan: 'usfonto on tjfjitpisajia’, niin eiroät faiffi ole jel= 
millä, mitä jillä oifeastaan tarfotetaan. On turhaa julistaa 
usfonnollijia tunteita, bogmien Ijproäfjpmistä ja muita mieli= 
piteitä pfjitpisajiafji. Htc oroat aitta olleet ja ppjgroät aina gfji= 
tpisafioina ja toijistaan eroaroina. Sillä erilaisia oroat ne if)= 
misjuvutt miljaarbit roiroaljbufjet, jotta 3umala on luonut. 
9Jlutta, jos on fpjtjmgfjesjä usfonnon ^arjottaminen, niin mer= 
fitjee ohjelman julistus jproälle fäppiä uubistufjia. Sillä usfom 
non fjarjottamijelle on juuri julfijuus, pljteijpps olennaista. 
Usfonnon Ijarjotuffisfa palroelee 3umalaanja ennen faiffea rtjfjmä, 
Ijeimo, fanja eifä niin paljon pfjitpinen fjenfilö."

„Sojialibemofratian tunnusmerffinä on juuri järjestämis 
nen ja järjestys, ja että fe fotonaan taljtoiji millit) tpmijen tilaan 
jättää tämän faifen infjimillijen järjestöjen roaljroimman ojan 
tai foettaiji tufaljuttaa fen, je on fumpaanfin puoleen näl)ben 
pljtä epätobenmufaista ja jälfimäijeen näljben — mafybotonta."

9täin pul)uu färingen ja l)änen lopputulofjenja, josta roielä 
on tilaijuus puljua, on je, että jojialistien aatteejeen parhaiten 

joroeltuu fanjanfirfon ja roaltion öbesjäoleminen.


