
Kirkko siunaa aseet.
murhaa rauhanaikana, mutta so-

dan aikana sitä palkita; — on

nurinkurista halveksia murhaa-
jaa, mutta itse, kuten sotilaat
tekevät, kulkea ylpeänä vyöllä
ihmistappoase, kuten miekka eli
sapeli; nurinkurista on pitää
tätä suvaitsevaisuuden, anteeksi-
annon ja rakkauden uskontoa
valtiouskontona ja siten tehdä
kokonaiset kansat ihmisteuras-
tajiksi.»

(zakLal. nä^telmäkiriaili^a.)

vuosisatoja sitten, jolloin kirkko
oli saavuttanut maallisen V2ltansa ja
julistettu valtiokirkoksi, ov2t sen e6ut
ja koko elämä olleet läneisesti riippu-
vaisia vallitsevista valtiomuoäoista ja
valtioilta 'tsestään. Ka-
p talististen valtiaiden alemassaalan ai-
kana an kirkko kiinteämmin salmi-
nut itsensä siteillä valtioon. Käin on
valtia joutunut tukemaan kirkkaa, 3e
an julistanut oman kirkkonsa opin ai-
noaksi oikeaksi, 5e on tuominnut kaikki
toisinajattelevat vinan ja vainon alai-
siksi ja lennvt valtiokirkon opin ai-
noaksi lailliseksi ja luvalliseksi uskon-
noksi. Vielä tänä päivänä on kirkko
niin läheisesti liitetty valtioon, että pyr-
kimykset saaäa kirkko vroitetuksi val-
tiosta ovat alKiasmielisizzä porvarillisis-
-5a piireissä nerättäneet mitä suurinta
vastustusta. Tikä Valtion nel-
massa on kirkolla ollut nvvä olla. Vai-

on luonut sen taimintavapauäelle
mitä par>n2immat e6ellvt)kset. Valtion
lait ja pakolliset säädökset ovat ta2n-
neet kirkolle sen aineellisen nvvinvoin-
nin. palkaksi on kirkko mane3S2

sunteessa myynyt itsensä valtion ala-
maiseksi palvelijaksi samalla pettäen
omankin asiansa. 3e on puolustanut
nykyisen vnteiskuntajärjestvksen vää-

rvvksiä j 2 luopunut alkuperäisestä apis-
taan, alkuperäisestä kristinuskosta, joka
el suinkaan ollut samaa mitä nykyään

»kristillisyytenä» julistetaan.
räinen kristinuskon julistus oli vapau-
äen sanoma läliinnä juuri työtätekeville
ja sorretuille kansanluokille, joitten pa-
rista se suurimmat kannattajajaukkon-
-33 Keräsikin. Ensimmäiset kristityt

maailmassa olivat myös niitä, jotka
vät maailman valtioille polviansa not-

kistaneet, vaan jotka täydestä sv6ä-
mestaan kapinoitsivat niitä nastaan.
Nutta miksipä ne olisivatkaan muuten

joutuneet vainon ja marttyyriuden alai-
siksi aina siinen asti kunnes ne
vät maailman tuuliin. lÄei6än kanssaan
nävisi m)-ös alkuperäinen tosikristilli-
svvs, noustakseen tulevina aikoina jäl-
leen esille.

että kirkot ovat joutuneet kapitalistis-
ten valtioiden apureiksi on johtunut se,
että työväestö kaikissa maissa suhtau-
tuu niin kylmästi valtiokirkkoon. Mutta
miten voisikaan toisin olia kun kirkko
en pettänyt ne ihanteet ja sen hengen,
jota alkuperäinen kirkonoppi edellytti
ja joita yhteiskunnalFsella alalla työ-
väenliike on lähtenyt toteuttamaan.

Kirkko joutuessaan nykyisten valtioi-
6en palvelijaksi an myös omalta osa!-
taan kantanut kortensa kokoon valtion

vaikeimmin pi3tää tämä sil-
mään ajatellessamme nykyisten kirkka-
jen sundetta sotaan ja aseellisuuteen.
Kristinuskon esittämät siveelliset käs-
kyt ja aatteet: »älä tapa», »rakasta lä-
liimmäisiäsi» j.n.e. ovat sille muuttuneet
tvkjäksi ilmaksi. kirkot ovat
sodan kiivaimpia kannattajia. Valtiot
ovat siinä määrin saaneet sodilleen puo-
lustusta j 2 tukea kirkoiltaan, että
täytyy kysyä, tokko satia enää voisi

Epäilemättä juu,ri siitä, että nykyisten

kirkkojen elämä ja toiminta on vnteis-
kunnallisesti katsaen niin kuollutta ja
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H/atto/ »On nurinkurina . > syntyäkään, jo 3 kaikkien maiden kiekot
lakkaisivat antamasta niille tukeaan ja
päinvastoin rv>ntvi«ivät niitä vastusta-
M22N.

Valtiokirkko on aina siunannut aseet
ja siunaa ne vielä tänä päivänäkin. Ris-
tinsä on kirkko, suhteessaan sotaan,
kääntänyt ylösalaisin, tehden siitä siten
miekan. Nykyisen maailman »isän-
maat» on sille tänkeämpi asia kuin sen
oma asia ja näin on sekin joutunut syyl-
liseksi sotaan. Kirkon sotia ja sotalai-
toksia puolustava kanta on vuosikau-
sien kuluessa juurruttanut kansoihin
uskon miekan oikeuteen ja väkivallan
voimaan. Sen siunaamat aseet, sota-
joukot ja sotaliput ja ennen kaikkea sen
pyhittämät tuhansien omiatuntoja räi-
keästi loukkaavat asevelvollisuuslait
ovat militarisoineet kansat ehkä parem-
min kuin mikään muu.

Nykyinen kirkko on militaristinen
kirkko. Sille itselleen olisi eduksi jos
se hetimmiten eroitettaisiin valtiosta,
jolloin sillä ei enää olisi syytä puolus-
tella valtioittensa militarismia ja siuna-
ta niitten aseita.

Alutta työväenluokalle sen pvrki-
lnvksillle, K2pit2lismin miltarisrnin
vastustamiselle, on myös e6uksi, että
kirkko V2ltia 522<!aan eraitetuiksi tai-
sistaan. Lnkä sillain eivät enää papit
siunaa valtiaitten aseita ja rukaile vi-
nollisten nävittämisen puolesta. Nkä
silloin ei kirkko tue enää vallitzev2a
teiskuntajärjestvstä, joka perustuu V2in
r,istajärjestelmään, omanvoitonpvvntään
ja itsekkyyteen.

tuan/ taisteluun myös sellaista Kirkko 2
vast2an, joka petettvään oman oppinsa
nyt siun2a aseet j 2 V2ltiaitten veritvät
ja jok 2 32M21!a polkee maanan työtä-

tekevien luokkien pyrkimykset inmisvv-
teen, valaan ja sekä nenkiseen että ta-

vapauteen.
A. Selinhei mo




