
kaupungeissa, joissa lakkotaistelua käy
tiin. Näinollen he turvautuivat valheisiin 
ja selittivät olevansa I. L. A :n  lakkoavus- 
tuksen kerääjiä. Tämän johdosta ilmoi
tettiin lakkolaisten lentolehtisessä monta 
eri kertaa, että joka aikoo avustaa heitä 
niin antakoon avustuksensa vain sellaisille 
henkilöille, joilla on International Long- 
shoremen’s Association lupakirja.

Ulkopuolella varsinaisen taistelualueen 
kommunistit keräsivät varoja “ yhteisrinta 
man”  nimessä. Selittäen että he ovat yh
teisrintamassa I. L. A :n kanssa ja  he tar
vitsevat apua ennenkaikkea, sillä heillä ei 
ole mitään kassaa kuten I. L, A ilia, jota 
avustaa A. F. of L.

M A R R A S K U U ,  1 9 3 4
Tuollainen likainen teko oli lakkolaisten 

selkään pistämistä ja  on se Tuettava sa
maan kategoriaan A. F. of Laborin jäsen
ten rikkuroimisen kanssa. Ero vain on sii
nä että A. F. of L:n jäsenet harjoittivat 
rikkurointiaan julkisesti, mutta kommunis
tit karhunpalvelustaan salaisesti.

Kommunistien toiminta kiihoittikin lak
kolaisten mieliä siinä määrin, että he esim. 
Portlandissa, Ore., hyökkäsivät Marine 
Workers Industrial Union päämajaan ja 
rikkoivat siellä olleen kaluston.

Tapahtumia seurannut.

9

U s k o n t o  S o d a n  S e l k ä r a n k a n a
------------------------------------K ‘rj. O. LAINE ------------------------------------

ODAN pilvien leijaillessa taas Euro- 
pan yläpuolella, olisi ehkä paikal
laan muistuttaa siitä osasta, jota 

uskonto ja  kirkko tulevat näyttelemään 
seuraavassa sodassa. Historian lehdet ovat 
täynnä todistuksia siitä, miten uskonnon 
nimessä on käyty sotia näihin päiviin saak
ka ja  koska kristinuskonkaan periaatteissa 
ei ole tehty mitään suurempaa käännöstä 
rauhan edistämiseksi, niin voidaan aivan 
täydellä syyllä odottaa kirkolta ja  papis
tolta juuri samanlaista kansainvälistä mur- 
hapolitiikan kannattamista jota ne ovat 
osoittaneet tuhansia vuosia.

Alkakaamme viimeisestä maailmanso
dasta, joka on vielä kaikilla hyvässä muis
tissa. Länsimainen papisto, joka edustaa 
kristinuskoa, näytteli sellaista osaa sodan 
aikana, joka oli kaikkea muuta kuin ylen
tävää heidän ja  uskonnon maineelle, jonka 
he saarnaavat olevan rauhoittavaa ja  vel
jeyttä edistävää. Esimerkkejä siitä voi
daan tuoda esiin lukemattomia. Koska 
Hanskan katolilaisten kirjoissa oli jotain, 
joka kielsi toisen ihmisen tappamisen, ei 
papisto tuhlannut yhtään aikaa muuttaes
saan katkismuksensa siten, että se hyväk
syi uuden teurastuksen ja  papisto antoi sil
le sitten siunauksensa.

Saksan papisto ei suorastaan tehnyt sel
laisia muutoksia kirjoissaan, vaan se rukoi
li jumalaa antamaan siunauksensa sotarin
tamalla oleville sotilaille, sillä olihan hei
dän mielestä kristillinen velvollisuus ottaa 
hengiltä niin monta "vihollista”  kuin mah
dollista. Kummankin maan papisto käyt
ti hyväkseen pienintäkin diplomaattista 
selkkausta sapelinkalistuksiin kirjoituksis
saan ja  sanoissaan jo ennen sotaa. Sodan
julistuksen jälkeen alkoi oikea kilpailu täl
lä alalla kummallakin puolella Reinin vir
taa.

Tällainen kirkon levittämä propaganda 
oli yleistä kaikissa sotivissa maissa. Kirkon 
ja  miekan yhteys on vetänyt ja  tulee edel
leenkin vetämään uskonnolliset ja milita
ristiset laitokset yhdessä saman yleisen 
mielipiteen tuomiolaitoksen eteen vastaa
maan tästä "pyhästä liitostaan” . Vallan
kumouksissa tavallisesti hyökätään sekä 
kirkkoa että militarismia vastaan samalla 
lailla, juuri tämän liittolaisuuden takia.

Amerikalainen kirkko kuitenkin voi
daan luokitella edelle muita tälläkin alalla. 
Kun Yhdysvallat yhtyi sotaan, yhtyi ame
rikalainen kirkko myös. Sodasta tuli yht
äkkiä uusi uskonto ja  Saksan keisarista 
tehtiin itse paholainen ja  saksalaisten tap»
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paininen julistettiin “ pyhäksi velvollisuu
deksi.”  Noin 200,000 papista Y hdysval
loissa, ainoastaan 90 uskalsi jääd ä  pois so
dan edistämisestä. Josko nämä kuitenkaan 
suorastaan uskalsivat vastustaa sotaa, ei 
tiedetä. Tosiasiaksi jää , että 199 ,9 10  oli 
pelkuria, jo illa  ei ollut selkärankaa seisoa 
niiden oppien takana, joiden he itse väit
tävät edustavan rauhaa ja  “ hyvää tahtoa 
ihmisille.”

"Palatkaam m e oikeaan asiaan, joka on 
saksalaisten tappaminen,”  lausui eräs y li
opiston presidentti, joka on myös pappi. 
“ Henkilö joka on epäuskollinen lipulle, on 
myös epäuskollinen kristinuskolle” , sanoi 
eräs toinen. Mutta bostonilaiset kuitenkin 
saivat oppia pajunetin käytössä, sillä eräs 
seurakunnan päämies siellä saarnasi seu- 
raavilla  sanoilla: “ Kolme tuumaa pitkä ei 
ole tarpeeksi; seitsemän tuumaa on liiaksi, 
ja  kaksitoista tuumaa on aivan liian pitkä, 
sillä vetäessäsi pajunettiasi ulos menetät 
sinä tilaisuuden työntää sen viisi tuumaa jo
honkin toiseen mieheen.”

Eräs amerikalainen julkaisu v. 1 9 3 1  lä 
hetti 53,000 :lle papille Yhdysvalloissa ky
selyjä  heidän sotaan suhtautumisestaan.

Ainoastaan 19,000 vastasi ja  näistä ainoas
taan 10,000 lupasi vastustaa sotaa ja  kiel
täytyä ottamasta siihen osaa aseellisesti. 
Tämä on vain pieni prosentti papistosta.

Olisi kuitenkin väärin sanoa, että kaikki 
uskonlahkot ovat valmiina hyökkäämään 
kanssaihmistensä kurkkuihin jum alansa ni
messä. Maailmansodan aikana tuli ilmi 
useita sellaisia uskonlahkoja, jotka kiel
täytyivät ottamasta millään tavalla osaa 
sotaan. Sellaisia olivat Quakerit, Menno- 
niitit, Evangelistit, Baptistit ja  Adventis
tit. Doukhoborit Canadassa myös vastusti
vat sotaa.

Josko seurakunnat kykenevät “ puhdista
maan tem ppelinsä”  sota-into isistä papeista, 
tullaan näkemään. Jo s  ei, tulee kirkko me
nettämään merkityksensä kuten sotaiset 
uskonnot ennen nykyistä kristinuskoa. 
Sotainen jumaluusoppi on aina saanut 
osakseen ankaraa vastustusta, silloinkin 
kun kirkon valta oli suuri maallisissakin 
asioissa. V aikka nykyajan papisto yrittää 
virkistää eloon sitä, on kuitenkin ihmiskun
nalle mahdotonta astua taaksepäin keski
aikaisille tavoille.

PAPISTON LAUSEITA SODASTA j
“Kirkko on sotajoukkojen jumalan temp- j

peli. Sota täydentää lähetyssaarnaajan |
tehtävän.” —  “ Isä” Ollivier.

“Se on jum ala joka on kutsunut m eidät 
tähän sotaan. Me sodimme hänen sotaan
sa . .  . Tämä taistelu on todellisesti risti
retki.”

“A jattelen  kauttaaltaan ja pohjaltaan, 
sota on uskontoa.”

“Sota oikeuden puolesta voitetaan! Teh
köön kirkko osansa.”

“Me tulemme taistelem aan rauhallisuut
ta vastaan, ei ainoastaan sen takia, että se 
on vastoin Kristuksen opetuksia, vaan että  
sen taipum us on asettaa kelteinen raita 
siihen, m issä pitäisi o lla  m ies.”
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