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Tuskiinpa milloinkaan ilmenee kapitalistisissa maissa elävien massojen tietäm ättöm yys ja  porva
rillisen roska virran mukaan antautuminen yleisessä elämässä niin selvästi kuin erikoisten juhlien 
aikana. Juhlien aikana tuotannollinen elämä saa lepoa ja  silloin on porvaristolla tilaisuus saada 
massat vaikutuksensa alaiseksi yleisessä elämässä. E i yksin markkinatouhuissa rahojen keinot tele nii
deksi vedetä miljoonia nenästä aivan ilmeisillä petoksilla, m utta juhlien aikana lujittaa pimeyden 
v .lta  —  kirkko —  asemaansa paljon edullisemmin ja  laajemmin kuin muulloin. Miljoonat, jotka  
vaikka eivät vuoden kestäessä elämänsä raskaassa kamppailussa muistakaan raamatun loruja, eikä 
taivaita tai helvettejä, jeesuksineen ja  paholaisineen, pitävät velvollisuutenaan sentään suurina juh
tina, varsinkin jouluna ja  uuden vuoden päivinä, käydä kirkoissa lujittamassa sitä pimeyden oppia, 
jota arkielämän materialistinen kokemus heisiä tahtoo pakostakin kiskoa irti.

USKONNOLLA on tämänlaisessa teolli
suusmaassakin kuin Yhdysvallat on, vie
lä varsin jättiläismäinen vaikutusvalta. 

Kirkon ansioksi voidaan täydellä syyllä lukea 
tn im n muassa sellaiset ilmiöt, joita äskettäin 
tapahtui Massachusettsin valtiossa, jossa kym
menet tuhannet, jopa sadat tuhannet ihmiset, 
vaelsivat eräälle hautausmaalle jonkun uskon
nosta elämiinsä keinotelleen vainajan haudalle, 
siinä vakaumuksessa, että haudan päälläkin 
oleva multa on pyhää, joka parantaa vaikeim- 
mastakin taudista. Haan suurimmat päiväleh- 
det ensin julkaisivat täytenä totena uutisen, 
että haudalla on eräs kainalosauvojen varassa 
jo vuosia kulkenut raajarikko parantunut ai
van yht 'äkkiä, heittäen sauvansa haudan vie
reen ja kävellen terveenä ja reippaana mat
kaansa. Kun tämänlainen uutinen julkaistiin 
maailman suurimmissa lehdissä täytenä totena, 
usko h at sen miljoonat ihmiset ja ne, jotka voi
vat, matkustivat tuonne haudalle parannusta 
saumaan.

Valheita, petoksia, mitä hapeämättömämpiä 
löydetään, käytetään täten. Ja  niillä on vai
kutuksensa. Koulukasvatus, joka vaikka onkin 
tähdätty teotlisuuselämän välttämättömyyk
sien opettamiseksi, hyvien palltkorjien ja ka
pitalistisen yhteiskunnan tukijoiden kasvatta
miseksi, ei ole vapaa uskonnollisesta pimityk- 
sestä. Samalla kertaa kun koululapsiin opete
taan esimerkiksi kivihiilen syntyneen tertiääri- 
kauden edellä vallinneesta kasvullisuudesta, 
josta tiede toteaa olevan miljoonia vuosia, niin 
samalla kertaa lioille saatetaan uskottaa, että 
tlkuä maailma on vähän päälle kuusituhatta 
vuo itä vaulia, kuten se raamatussa selostetaan;

saatetaan uskottaa, että Mooseksen kertomuk
set maailman tyhjästä luomisesta kuudessa 
päivässä ja ihmisen luomisesta savesta y.m. on 
otettava täydestä, jos aikoo kuoltuaan päästä 
johonkin, josta kukaan ei voi todenmukaisesti 
selostaa mitään.

Tämän maan kansasta pitäisi 94 jokaisesta 
sadasta olla luku- ja  kirjoitustaitoisia. Mutta 
katsellessa yleistä sivistystilannetta, tulee aja
telleeksi, että lukntaitoisuus ei näytä hyödyt
tävän suuresti enemmistöä kansasta. Varsin 
helppoa otaksuisi olevan päästä heikommalla
kin lukutaidolla osalliseksi nykyajan tieteiden 
tosiselostuksista sellaisiin seikkoihin nähden, 
kuin. maan syntyyn, sen ikään, kehitykseen ja 
muihin, jotka heti lyövät perusteen pois raa
matullisilta hölynpöly-jutuilta. Kansan kes
kuudessa jo huomattavan paljon levitetään kir
jallisuutta, jossa selostetaan aikamme tiede
miesten vakaumuksena olevan tämän maapal
lon syntyneen useita miljoonia vuosia sitten, 
Tämän kirjoittajalle on kuluvan kuun aikana 
sattunut käsiin kolme halpahintaista julkaisua, 
joissa on selostettu seuraavia tieteellisiä asi
oita:

Maapallomme on ollut osana satumaisen suu
resta liekehtivästä tähdestä miljoonia vuosia 
sitten, Tämä tähti on määrättyjen voimien 
vaikutuksesta jakautunut osasiksi, jotka osa
set ovat tulleet heitetyiksi hajalleen avaruu
teen, muodostuen erikoisiksi planeetoiksi. 
Yhdestä tiimani aise s ta osasesta on muodostu
nut tämä pallo, jolla elämme. Vähitellen, mil
joonien vuosien kuluessa, on kuuman pallon 
pinta jäähtynyt ja kovettunut, kunnes vihdoin 
hauraantunut maaksi. Elon alkumuodot ta-
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nuin maapallon päällä ovat saaneet alkunsa 
merien syvyyksistä, joista taas miljoonien vuo
sien kiiluessa geoloogisen y.m. kehityksen kaut
ta on siirtynyt elävää ainetta maan kuivempiin 
paikkoihin. Elävän ja ei-elävän aineen välillä 
ei todellisuudessa ole jyrkkää rajaa tiedemie
helle, enempää kniu on jyrkkää rajaa eläin- ja
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kasvikunnan välillä; eläimen ja ihmisen välil
lä, Kaikki ovat jossain kohdin, sanoisimmeko, 
kannaksilla toisiinsa liittyneet, joskin nämä 
kannakset ovat viimevuosiin asti näyttäneet 
ole van siksi paljon tietämättömyyden veden al
la, että niitä ei ole kannaksiksi tunnustettu. 
Elon alkumuodoista on kasvi- ja eläinkunta ke
hittyneet monivaiheisen evolutsionin kautta ja 
pitkien ajanjaksojen kuluessa saavuttaneet ny
kyisen asteen, kehittyen yhä edelleen kohti 
uusia muotoja ja asteita. Planeettoja syntyy 
ja kehittyy avaruudessa samoin nyt kuin mil* 
.! onnia. vuosia sitten. Tähti, mikä meille olisi 
miljoona vuotta sitten näyttänyt kirkkaan val
koiselta, näyttää nyt punertavalta, koska se on 
jäähtynyt ja jäähtyy edelleen.

Tämänlaisia tieteellisiä selostuksia, joskin se- 
lostavampia ja todisteperäisempiii, voimme lu

kea nykyajan kirjallisuudesta monilta eri tie
teen aloilta. Ja  kaikki selostukset vääjää
mättömästi kumoavat muinaisessa pimeydessä 
syntyneet uskonnon tarinat. Kun viiden kuu
kauden ajalla sattuu yhden lukijan —  joka ei 
ole lukijoista ahkerampia —  käteen nuiukiu 
monta julkaisua, joissa tämänlaisia asioita se
losteitaan, luulisi väestön yleensä olevan har
vinaisen korkealla tiedossa. Sitä ei kuitenkaan 
tämäkään uuden vuoden juhlallisuus, jota vie
tetään, paljoakaan osoita. Ja  toiselta puolen 
menneen vuoden kokemukset työväenluokalle, 
samoin kuin vähemmän varakkaalle pikkupor
varistollekin, pitäisi puhuman kieltä, jonka an
tama ymmärrys vähentäisi uskonnollisia. har* 
hakäsitteitä. j

Koko maassa lasketaan v. 1926 olleen yli 56 
miljoonaa kirkkokunnan vakituista jäsentä, ja 
nämä antoivat kirkkokunnilleen, virallisten 
kirkkokuntien tilikirjojen mukaan, yli 814  
miljoonaa dollaria. Heidän jdiäpi tiimiensä 
kirkkojen arvo ollen yli 2,905 miljoonaa dol
laria. Koululapsia viidestä ikävuodesta seit- 
seniäantöistä oli samana vuonna tässä maassa 
kouluissa vähän päälle 30 miljoonaa, keski
määräinen oppilasluku päivää kohden ollen vä
hän vaille 20 miljoonaa. Kirkoilla taasen 
näyttää olevan laajempi vaikutusvalta kuin 
kouluilla, mikäli väestön luku on kyseessä. 
Eräs entinen pastori, nykyinen auto-agentti, 
kirjoittaa Chicago Tribunen sunnuntainume
rossa, että jos kirkkokuntien jäsenistön kes
kuudessa tässä maassa, tai missä maassa ta
hansa, voitaisi ja saataisi ottaa tilastot lufcu- 
taitoisuudesta, olisi hän vakuutettu, että enem
mistö maailman, ja vieläpä sivistyneidenkin 
kirkkokuntien jäsenistöstä olisi todellisuudes
sa lukutaidottomia.

Tietämättömiä heidän kaikessa tapauksessa 
täytyy olla, ainakin mikäli köyhempi kirkoissa 
kulkeva väestö, niihin luettuna pikkuporvaris
tokin, on kyseessä. Maanviljelys valtioissa 
kirkkokuntien jäsenmäärä, verrattuna väestön 
lukumäärään, on tässä maassa yli 50 prosent
tia. Mutta ihmeellisempää on huomatuissa 
teollisuusvaltioissa tämä suhde. Otamme tä
hän kolme valtiota. Illinoisissa on väkiluku 
.1926 tilastojen mukaan ollut 7,202 miljoonaa, 
kirkkokuntien jäsenluku 3,358 miljoouaa, siis 
noin 47 prosenttia. Ohiotta väkiluku v. 1926
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oli 6,60G miljoonaa ja kirkkokuntien jäsen
määrä 2,866 milj,, siis noin 43 pros. Massachu
settsissa, jossa kuolleen jumal am nieli en hau
ta parantaa raajarikkoja, oli v. 1926 asukkaita 
4,197 niiij. ja. kirkkokunnan jäseniä 2,500 milj., 
noin 59 pros. Viimeksimainittu valtio ei suin
kaan olisi kuolhillaankaan voinut sellaisia ih
meitä tehdä, ellei siellä olisi suurempaa pro
senttia kirkkokunnissa jäseninä valtion väki-

silla ihmiskunnan edistys, joka tulee kerran
riistoja rj es tel män poistuttua kukoistamaan, 
ei voi olla mahdollista noin pimeän kansan 
eläessä. Mutta lnokkatietoisilla työläisillä on 
edessä nyt tehtävä tietoisuuden levityksessä, 
johon jokainen hetki tulisi uhrata, minkä tais
telussa leivästä voi vapautta saada. Tieteellis
tä kirjallisuutta, teollisuusunionistista kasva
tustyötä, niitä on tehoistettava luokkamme
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luvusta kuin on mustassa Kentuckyn valtiossa, 
fireeon ja Vanzcttin murhaus on viimeisin niis
tä monista hirmuteoista, joista tämän maan 
historia puhuu Massachusettsin valtion kon
tolle. Noitien roviolla polttamisesta on tuo 
valtio vaisin kuuluisa. E i ole ihme, kun siellä 
vieläkin on väestö tuossa tilassa.

Luokka tietoisella väestöllä on tavattoman 
Houri tehtävä vielä senkin jälkeen, kun se on 
tuotan non ja. jaon kontrollin käsiinsä saanut,

keskuudessa. Ellemme niin tee, saamme viet
tää vuoden toisensa jälkeen, kuten eräässä ru
nossa lausutaan, että “ miljoonil’ on onni pelk
kää unta; vuos' uusi pakkasta ja kylmää ^un
ta.”  —  Järjestyminen on nykyisessä yhteiskun
nassa välttämätöntä; kaikkialla nähdään vain 
organisatorista, toimintaa, missä taloudellisia 

etuja valvotaan. Ja  ilrnau järjestäytymistä, 
emme voi kasvatustyössäkään menestyä siten 
kuin sitä järjestyneinä tehden voimme.


